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Sessió 6 de la CIAA

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

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

sisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans; Aurora Ma-

daula i Giménez, Teresa Pallarès Piqué i Carles Riera Albert, pel G. P. de Junts per Cata-

lunya; Najat Driouech Ben Moussa i Montserrat Fornells i Solé, pel G. P. Republicà; Carles 

Castillo Rosique i Ramon Espadaler i Parcerisas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 

Elisenda Alamany Gutiérrez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Natàlia Sànchez 

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

Assisteixen a aquesta sessió el director de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreli-

giós i Interconviccional, Francesc Torradeflot Freixes; el director de la Fundació per la Pau, 

Jordi Armadans i Gil; el president de l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta, Luca 

Gervasoni i Vila; una representant de l’Associació Solidaritat, Desenvolupament i Pau (So-

depau), Artiz García Gómez; un representant del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Pere 

Ortega i Grasa, i una representant de la Fundació Surt, Xantal Genovart Millet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Luca Gervasoni, president de l’Institut Internacional per a l’Acció 

Noviolenta, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 

de 2017 (tram. 357-00069/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 

d’Agost de 2017. Compareixença.

2. Compareixença de Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al 

Diàleg Interreligiós i Interconviccional, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-

tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-00072/12). Comissió d’Investigació sobre els 

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

3. Compareixença de Jordi Armadans i Gil, en representació de la Fundació per la 

Pau (FundiPau), davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 

de 2017 (tram. 357-00080/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 

d’Agost de 2017. Compareixença.

4. Compareixença de Xantal Genovart Millet, col·laboradora de la Fundació Surt, da-

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

357-00073/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 

2017. Compareixença.

5. Compareixença de Txell Bragulat Vallverdú, en representació de l’Associació So-

lidaritat, Desenvolupament i Pau (Sodepau), davant la Comissió d’Investigació sobre els 

Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-00079/12). Comissió d’Investigació 

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

6. Compareixença de Pere Ortega i Grasa, en representació del Centre Delàs d’Estu-

dis per la Pau, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 

de 2017 (tram. 357-00081/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 

d’Agost de 2017. Compareixença.

El president

Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova sessió de la Comissió d’In-
vestigació dels Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. 

Agraïm que els compareixents en qualitat d’experts hagin acceptat, doncs, la 
invitació d’aquesta comissió parlamentària. Per tant, agraïm, doncs, al senyor Luca 
Gervasoni, al senyor Jordi Armadans i al senyor Francesc Torradeflot i a la se-
nyora Clara Fons que hagin acceptat la invitació i que ens puguin aportar la seva 
expertesa en aquests diferents àmbits en aquesta comissió. (Veus de fons.) La set-
mana passada vam haver de cancel·lar, com saben, perquè es va convocar sessió 
doble del Ple del Parlament, que no estava prevista, i, per tant, també agraïm la 



DSPC-C 75
16 d’octubre de 2018

Sessió 6 de la CIAA  4

deferència de poder mantenir la convocatòria una setmana més tard; també els ho 
agraïm des de la comissió.

Molt bé. Com sempre fem, proposem una primera intervenció per part dels ex-
perts, d’aproximadament uns quinze minuts, una mica flexibles també, i després hi 
haurà un torn per cada grup parlamentari, doncs, de tres, cinc minuts per poder fer 
reflexions o qüestions o preguntes al voltant del que s’hagi exposat. I una segona in-
tervenció també, doncs, de deu, quinze minuts per part dels compareixents. I amb 
la qual cosa jo, si hi hagués alguna concreció, alguna cosa d’un o dos minuts, tam-
bé l’acceptaríem dins de la flexibilitat que sempre hem mantingut, doncs, aquí en 
aquesta comissió. Per tant, aquest seria, doncs, el mètode. 

Compareixença de Francesc Torradeflot, director de l’Associació 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional 

357-00072/12

I segons hem acordat també, doncs, el primer a intervenir seria el senyor Torrade-
flot, després el senyor Armadans i després el senyor Gervasoni. Sí, és així em penso. 
I, per tant, doncs, donaríem la paraula al senyor Torradeflot, del qual hem repartit 
també una documentació que ens ha aportat prèviament, una per a cada grup parla-
mentari. Doncs gràcies i endavant, senyor Torradeflot.

Francesc Torradeflot Freixes (director de l’Associació UNESCO per al 
Diàleg Interreligiós i Interconviccional)

Gràcies, president de la comissió. I gràcies també a tots els membres dels grups 
parlamentaris. Per a nosaltres és un honor estar aquí amb vosaltres avui i contribuir 
a posar una mica més de llum en aquesta situació.

La perspectiva nostra, de la nostra associació, és una perspectiva que es focalitza 
en la diversitat religiosa i conviccional. Som una entitat laica però multiconviccional 
i que treballa fa molts anys en l’àmbit del diàleg, de la promoció del diàleg interre-
ligiós i interconviccional.

Primer, descriure una mica la situació des de la nostra perspectiva: davant de la 
globalització i la creixent diversitat social hi ha un pluralisme religiós cada vegada 
més gran a les nostre societats, i a Catalunya, i especialment a Barcelona. Aquest plu-
ralisme és una mica oceànic en el sentit de que hi ha pluralisme perquè hi ha diversitat 
de tradicions religioses però també hi ha pluralisme a l’interior de cada una de les tradi-
cions religioses, és el que en diem diversitat interreligiosa. Però és que, a més a més, hi 
ha un desplaçament del fet religiós cap a àmbits..., el que en diríem avui en dia «espiri-
tualitat». Entre els experts costa distingir, no hi ha acord ni consens sobre la definició 
de religió, i és un camp molt ampli i costa distingir entre religió i espiritualitat. Per dir-
vos que darrerament fins i tot els col·lectius ateus o agnòstics parlen de «espiritualitat 
atea». I tenim intel·lectuals en el món francòfon i sobretot anglosaxó que cada vegada 
més utilitzen aquestes expressions per reivindicar que també els no religiosos tenen es-
piritualitat i, per tant, el llindar, la frontera, entre religió i espiritualitat és molt mòbil.

També constatem davant d’aquesta diversitat un risc d’incomunicació entre les 
comunitats religioses. És a dir, hi ha un perill de comunitarització, de tancament en 
si mateixes, de la consolidació constant i permanent i de la solidificació de preju-
dicis i estereotips. I també un cert arrelament en alguns col·lectius determinats de 
cada tradició religiosa d’un discurs del ressentiment i de l’odi, que no per estar, di-
guéssim, acotat a l’interior de les comunitats deixa de ser preocupant. Aquesta és la 
situació tal com la veiem una mica. 

Paral·lelament hem de dir que la societat civil, sobretot catalana, és molt dinà-
mica en el tema de la promoció del diàleg interreligiós i tenim organitzacions molt 
actives en aquest àmbits. El grup de treball estable de les religions és un grup que 
aglutina les autoritats religioses de tot Catalunya i és un grup únic en tot l’Estat i 
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també tenim aquí l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que coordina 
la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, que agrupa més d’una vin-
tena d’entitats de tota l’àrea territorial catalana, de cultura catalana. Per tant, el 
dinamisme..., a tot l’Estat hi deu haver al voltant d’una vuitantena d’organitzacions 
interreligioses de les quals més de la meitat estan a Catalunya, perquè us feu una 
idea de l’envergadura del moviment.

El segon punt, a banda de la situació, el segon punt que volia comentar és la 
perspectiva humanista que nosaltres proposem, i que defensem i que d’alguna ma-
nera representem també –per què no dir-ho–; que és una perspectiva de cogestió de 
la diversitat religiosa. Què entenem per «cogestió»? «Cogestió» vol dir una gestió 
mancomunada entre les administracions, la societat civil i les mateixes comunitats 
religioses i conviccionals. Treballant plegats, no els uns contra els altres sinó que 
la promoció del diàleg i de la cultura de pau a través del diàleg sigui a través també 
del diàleg entre administracions, comunitats i societat civil.

La perspectiva UNESCO enfoca o interpreta la diversitat religiosa com un fet 
cultural. La religió és cultura per a la UNESCO. I com a tal cultura s’ha de protegir 
i és un patrimoni comú de tota la humanitat, fins i tot per als que no són religiosos. 
Hi ha un interès que proposa la UNESCO de defensar la diversitat religiosa com un 
patrimoni comú de la humanitat. Així, una persona que no és budista tindria inte-
rès en protegir el cristianisme o en protegir l’islam de qualsevol intent d’extermini 
o d’aniquilació, o de vulneració de drets.

També la UNESCO defensa que com que s’ha de promoure el diàleg intercultu-
ral per construir una cultura de pau, el diàleg interreligiós és essencial en aquest 
diàleg intercultural. De fet en Raimon Panikkar, que és un català universal, deia 
que el 90 per cent del diàleg intercultural consistia de facto en diàleg interreligiós. 
Per tant, d’aquí la importància.

Clar, aquesta perspectiva cultural veu les religions no només com un patrimo-
ni cultural sinó que també obre la porta a veure que les religions són una aportació 
ètica i també una aportació espiritual a la societat. És a dir, que a banda d’ajudar a 
il·lustrar-nos més a tots, les religions també ens haurien de facilitar els recursos per 
construir una pau justa. Tot i que reconeixem –i això s’ha de reconèixer i és palès, i 
és evident– que històricament les religions han tingut una cara oculta, una cara fos-
ca, una cara, diguéssim, criminal també, si es vol, eh?

Aquesta perspectiva d’UNESCO s’ajunta també a una altra òptica més legal de Na-
cions Unides que constitueix el dret a la llibertat de creença i religió, que formulen les 
Nacions Unides com a llibertat de pensament, consciència i religió –per aquest ordre– 
amb un dret humà bàsic inalienable. I aquesta defensa d’aquest dret, històricament, ha 
tingut alguna mena de problemes en alguns països, per això el Comitè de Nacions Uni-
des de la UNESCO va haver de fer l’Observació General 22 en la qual definia de ma-
nera funcional què volia dir religió i creença. I diu, explícitament, aquesta Observació 
General 22: «Els termes religió i creença s’han d’utilitzar en sentit ampli, incloent les 
creences teistes, les creences no teistes i les creences atees, i també el dret a no tenir 
cap religió.» I això ho diu perquè alguns països fent la viu-viu havien restringit l’ús de 
la llibertat religiosa només a les religions abrahàmiques i això havia produït abusos, 
eh? I per això aquesta Observació General 22 és important que la tinguem en compte.

En tot cas, també en aquest punt, volia dir que la religió és una realitat dinàmica 
que afecta les societats, i aquestes són corresponsables de la seva cogestió. No és ade-
quat deixar les religions al marge i permetre illes socials d’impunitat i d’excepció en 
els drets fonamentals. Per això cal avançar també no només en que les religions de-
fensin els drets humans sinó també, en un altre fet important, que els drets humans 
siguin respectats a l’interior de les comunitats religioses, que és un tema tabú. Fa poc, 
bé, fa uns quants anys ja, va venir l’anterior relator especial de Nacions Unides sobre 
la llibertat de creença i religió i en un dinar amb una colla de gent deia que és un es-
càndol que el dret a la llibertat religiosa qui menys el practica són les mateixes tradi-
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cions religioses. I això és un tema que s’ha de saber. Aquí potser no és políticament 
correcte dir-ho segons a on, però aquí sí que val la pena prendre’n consciència, no? 
Perquè això explica molts abusos sobretot de persecucions, discriminació, tortures, et-
cètera, mal als béns i a les persones a l’interior de les mateixes comunitats religioses.

I un tercer punt que volia subratllar, que és el darrer punt, és la importància cab-
dal del diàleg interreligiós per a la prevenció de la radicalització. El diàleg interre-
ligiós és vist avui en dia com un mitjà i una fi privilegiats, per construir la cultura 
de pau en un àmbit de proximitat social, eh? El diàleg interreligiós pot afavorir 
la convivència i la cohesió social sobretot en barris i ciutats. I, a més a més, afa-
voreix també la integració de comunitats religioses locals en el teixit social dels 
barris i de les ciutats, i també en el país.

Convé reforçar i aprofundir el diàleg interreligiós a tot el món, evidentment, però 
també a Catalunya; afavorir la seua difusió i afavorir la formació de les comunitats 
religioses en una actitud d’apertura o d’obertura envers les..., diguéssim, plataformes 
i iniciatives de diàleg interreligiós. El que ens trobem sovint és que qui participa en 
el diàleg interreligiós són líders religiosos però no arribem a penetrar a les comu-
nitats religioses, a excepció potser de la comunitat catòlica que sí que és la més fà-
cilment permeable, però altres comunitats religioses, doncs, difícilment. Ara hi ha, 
en els darrers temps, un progrés de la comunitat jueva que cada vegada s’està obrint 
més al diàleg interreligiós, però altres comunitats els costa molt obrir-se de facto. 
Els representants hi participen, òbviament, entre altres motius perquè és política-
ment incorrecte no fer-ho, però encara queda molt de camí per fer en aquest camp.

El diàleg interreligiós en la versió que anomenem mediació interreligiosa serveix 
per prevenir i transformar directament conflictes i prevenir i transformar situacions 
d’hipotètic risc de radicalització. Aquí tenim molt bones pràctiques, que podríem 
suggerir-vos, però hi ha una pàgina web en la qual es poden veure que és la Xarxa 
Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes que permet accedir a to-
tes aquestes bones pràctiques. Els que vulgueu..., si és necessari després, a l’Eduard 
Principal, li podem enviar també la llista d’aquestes bones pràctiques. 

En la mediació interreligiosa, que és l’ús del diàleg interreligiós per a la media-
ció no és possible ni bona la neutralitat pura. És a dir, som parcials aquí. Fem una 
opció a favor del que..., un company, que segur que coneixeu vosaltres els que esteu 
aquí, un expert en la filosofia de la pau va distingir entre «hard religion» i «soft reli-
gion». La religió dura, que seria la religió que fomenta la intolerància i l’odi, i, la soft 
religion, la religió que fomenta el diàleg, la tolerància, el perdó, la reconciliació, la 
pau. Totes les grans tradicions tenen aquesta doble personalitat, com el doctor Jekyll 
i mister Hyde, dues personalitats. 

I convé un discerniment de què és hard religion i què és soft religion. Bé, aquest 
discerniment no el podem deixar només en mans de les mateixes comunitats reli-
gioses, hi ha de participar la societat civil i també les administracions. S’han d’obrir 
portes i han de poder esbrinar qui diu què a dins de cada tradició religiosa, quins 
grups defensen el què i quins estan a favor de la hard religion. Evidentment algú de 
vosaltres pot dir: «Això és molt simplista». Òbviament, és simplista. És un esquema 
d’interpretació que ens facilita el Johan Galtung per interpretar el fet religiós, però 
és útil. És ben útil. I, de fet, els tècnics que treballen en proximitat ens comenten 
que és molt útil per ells poder tenir aquest criteri.

Aquesta cogestió positiva de la diversitat religiosa a través de la mediació interre-
ligiosa utilitza..., intenta detectar els recursos positius de les tradicions en el camp de 
l’ètica, en el camp de l’espiritualitat i en el camp també de la solidaritat. I aquestos 
recursos, quan s’identifiquen, s’intenten mobilitzar a favor del que nosaltres podem 
dir el marc més o menys filosòfic dels drets humans i de la cultura de pau, però a 
partir de les discursos propis de les pròpies tradicions. M’explico: probablement, si 
vosaltres parleu amb molts sikhs, els sikhs, quan els parles de drets humans, no tenen ni 
fred ni calor, amb relació als drets humans, en general. Però, en canvi, si els expliques 
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que el seu llibre sagrat, el Guru Granth Sahib, planteja una sèrie de valors que estan en 
relació directa amb els drets humans, llavors t’acaben acceptant els drets humans com 
alguna cosa que val la pena. El criteri de valor ve de la seva tradició, de la seva revela-
ció, dels seus llibres sagrats, i, a partir d’aquí, accepten els drets humans, no a l’inrevés. 
I això passa no només amb els sikhs sinó amb altres comunitats religioses.

I creiem que això, que és una tècnica que es practica a tot el món –el moviment 
interreligiós mundial ho esta fent servir regularment fa més de quinze anys–, això 
creiem que és una bona tècnica i una bona manera de fer pedagogia a les comunitats 
religioses per conduir-les cap a aquesta perspectiva més positiva, més socialment 
positiva i més favorable a la cohesió social.

Us proposem un pla integral de país de cogestió de la diversitat religiosa i del 
diàleg, amb la participació i col·laboració sinèrgica d’administracions, de societat 
civil i d’organitzacions i comunitats religioses, i, per descomptat, també, organitza-
cions interreligioses i interconviccionals.

Aquest pla hauria d’incloure el compromís polític de no utilitzar el fet religiós o 
conviccional amb profit d’interessos partidistes, i d’afavorir clarament un desenvolupa-
ment de les dinàmiques pròpies de les tradicions que mouen a l’acceptació de l’alteritat 
i a l’acolliment de l’alteritat, i el rebuig també de qualsevol solipsisme comunitarista.

I acabo per dir això: no es poden donar ajudes a les comunitats que inciten a l’odi 
o vulneren els drets humans bàsics, de cap tipus. I amb això no es pot ser contem-
poritzador. Es poden fer adaptacions curriculars per a aquestes comunitats, i tenir 
paciència amb la seva evolució pedagògica per ajudar-les a evolucionar lliurement, 
sense coacciona r-les, això sí; però el que no es pot fer és contemporitzar amb el que 
és inacceptable.

I, també, en aquest sentit, proposem promoure que les comunitats religioses lo-
cals participin sempre en grups de diàleg interreligiós i interconviccional d’àmbit de 
proximitat, barri o ciutat, com en el món anglosaxó, sobretot a Anglaterra i als Estats 
Units. Allà tota ciutat que passa d’un cert nombre d’habitants i té una certa diversitat..., 
tota ciutat té una organització interreligiosa, que està connectada amb qui calgui; aquí 
també jo crec –creiem– que això seria un bon model, perquè la perspectiva interreli-
giosa, interconviccional és transversal i hauria de penetrar totes les realitats socials.

I, per últim, diem que el diàleg interreligiós i interconviccional necessita uns pro-
fessionals qualificats, capacitats i que puguin treballar amb continuïtat, perquè pu-
guin generar confiança a l’interior de les comunitats religioses, i, per tant, que la pro-
moció del diàleg interreligiós no es pot deixar només en mans de la bona fe ni de les 
ajudes puntuals aïllades d’administracions o d’entitats privades, ha de ser quelcom..., 
un compromís permanent, no esporàdic ni puntual.

I res més. No tenia res més a dir-vos.

El president

Moltes gràcies, senyor Torradeflot. 

Compareixença de Jordi Armadans i Gil, en representació de la Fundació 
per la Pau (FundiPau)

357-00080/12

Té la paraula el senyor Armadans.

Jordi Armadans i Gil (director de Fundació per la Pau (FundiPau))

Bé; bona tarda a tots i a totes. Com ha dit en Francesc, reiterar que és un honor 
estar aquí amb vosaltres, en aquesta comissió, que va investigar uns atemptats que 
a tots ens van «frapar», a tots ens van impactar, i, per tant, voldria, encara que sigui 
molt obvi, fer un reconeixement a les víctimes d’aquests atemptats i a totes les seves 
famílies i amistats.
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Les persones que avui compareixem i les que després també venen ens dediquem 
més a la part de context i de factors explicatius del fenomen del terrorisme, i, per 
tant, en aquest sentit, la meva explicació també serà en aquest sentit, intentant de-
finir, contextualitzar i aportar elements de context sobre el fenomen del terrorisme 
avui dia i pistes sobre com afrontar-lo, com prevenir-lo, com combatre’l, etcètera, i 
en Luca ho acabarà de rematar amb la seva intervenció, en aquest aspecte.

Si féssim una definició mínima de «terrorisme» que ens pogués ser útil, la que 
podríem fer de que és una acció que a través de cometre accions violentes, doncs, 
intenta incidir en la realitat política, o fins i tot intenta incidir en el que seria la dis-
tribució del poder, és una definició que més o menys ens serviria per agrupar moltes 
realitats de terrorisme. 

I una cosa que cal dir, que és molt òbvia –però, bé, no sempre en aquestes coses 
les obvietats es tenen clares–: el terrorisme com a tal sempre ha existit, eh?, diguéssim 
que no és una cosa que... Potser hi ha gent que es pensa que el terrorisme és una cosa 
molt moderna i que ens afecta avui dia, però, de fet, aquesta pràctica sempre ha existit.

Deixeu-me fer un esment a part, però també penso que és necessari de dir, al-
menys, jo..., m’agrada dir-la: la política de terror, diguéssim, no és una cosa exclusiva 
dels grups terroristes, eh? És una cosa que penso que no és objecte de la comissió, 
però sí que intel·lectualment crec que és necessària de dir, que la política de terror s’ha 
practicat moltíssim i a mansalva, i, de fet, el nombre més important, més significatiu, 
amb més impactes de la política de terror no l’han fet grups terroristes com a tals, sinó 
que l’ha fet el poder polític, eh?, al llarg de la història. I, de fet, el reguitzell de matan-
ces, de genocidis, de crims de guerra contra la humanitat són un exemple claríssim 
que les principals accions de terror les han provocat i les han exercit, doncs, això, ins-
tàncies de poder, i no grups, diguéssim, irregulars, com són alguns grups terroristes.

En qualsevol cas, aquí parlem dels grups terroristes com a tals, i hi insisteixo, no 
és un fet nou. El que sí que, òbviament, depenent de la tipologia del grup terrorista, 
depenent de la societat en la qual actua, depenent de les evolucions del terrorisme i de 
la societat, doncs, podem trobar diferents nivells d’impacte d’aquest terrorisme, no? 
I això, segurament, a vegades, més que el terrorisme en si mateix és..., el grau d’im-
pacte que aconsegueix és el que d’alguna manera determina la mirada sobre el terro-
risme, i no tant la seva realitat específica, no?

No és el mateix que es produeixi per un atemptat terrorista la mort de deu per-
sones en una societat en la qual hi ha molts conflictes oberts, hi ha molta violència 
armada oberta, que no pas que en una societat en la qual no hi ha violència armada 
aparent hi hagi una persona morta per un atemptat, eh?; encara que sigui molt me-
nor, des d’un punt de vista de l’impacte social és molt major, no?

De fet, Noah Harari, l’historiador, recorda que l’avenç en el que seria la reducció 
de la violència armada en moltes societats, per exemple, desenvolupades, com les 
europees, fa que el terrorisme, de fet, tingui més potència d’impacte, perquè efecti-
vament, doncs, una mort en l’esfera pública ens sembla molt més bèstia que fa tres-
cents anys, quan hi havia moltes més coses que passaven, no? Per tant, aquest fet, 
efectivament, fa que en el context europeu el terrorisme tingui molt més impacte del 
que potser, des d’un punt de vista estrictament numèric, significaria, no?

Tot això també, a més a més, perquè l’especificitat del que podríem dir el «terro-
risme de matriu gihadista», doncs, té unes particularitats que encara fan més sensible 
aquest impacte, no? En la mesura en que, doncs, es fan accions sobre la població civil, 
diguéssim, aquest impacte és molt major, no? És a dir, que no podem oblidar que a 
Europa, per exemple als anys seixanta, setanta del segle XX hi havia expressions no-
tables de terrorisme polític, que fins i tot podríem dir d’una certa envergadura militar, 
eh? Tots podem recordar l’IRA, la força que tenia, la capacitat d’incidència que tenia. 
Però, en general, molts dels seus objectius..., i, per cert, amb un nivell de mortaldat 
bastant important, aquestes expressions de terrorisme d’Europa als setanta, vuitanta. 
Però, malgrat tot, molts objectius eren circumscrits al poder polític, a cossos poli-
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cials, a cossos de seguretat, i podríem dir que una part de la població, o una part 
important de la població, més o menys quedava al marge d’aquests impactes, no?

En el terrorisme d’arrel gihadista sí que això es trenca, i, per tant, hi ha una acció 
molt més clara i directa, molt més indiscriminada sobre la població civil, i això, de 
retruc, fa que la percepció d’inseguretat creixi molt més, òbviament, i que la ciuta-
dania tingui molta més sensació de perill del que numèricament i estrictament pot-
ser seria lògic, no? Per tant, òbviament, aquest fenomen existeix.

També, en la mesura que els darrers anys hem percebut com primer Al-Qaida, però 
sobretot l’ISIS després, ho han fet molt, no?, d’apel·lar a que qualsevol persona que se 
senti vinculada a la seva ideologia, doncs, actuï de la forma que ells puguin pensar, fa 
que qualsevol persona en qualsevol moment en qualsevol lloc, doncs, pugui actuar i 
pugui passar un atemptat; això fa que la sensació de perill, la percepció de perill sigui 
molt major que quan hi havia uns grups terroristes, podríem dir, de l’antiga onada, no? 
També la possible detecció de les operacions terroristes és molt més difícil. És molt 
més fàcil fer seguiment, encara que sigui un grup il·legal, d’un grup organitzat mili-
tarment amb armament pesat, i que d’això, d’alguna manera, pots fer-ne un segui-
ment, que no pas detectar i preveure quan una persona, doncs, agafarà una camione-
ta i envestirà contra la gent que passeja per un lloc, no? Per tant, és molt més difícil 
també aquest terrorisme de preveure en el sentit més immediat.

I un altre factor que fa que aquest nou terrorisme tingui una certa capacitat d’in-
cidència és que en el context actual de mitjans de comunicació, de xarxes socials, 
la viralitat extrema que tenen molts missatges purament emocionals, tot això fa que 
un atemptat terrorista tingui una capacitat de projectar comunicativament molt més 
brutal que abans, no? I d’això, de fet, hi ha grups terroristes que en són plenament 
conscients. De fet, l’ISIS és molt retrògrad en els seus plantejaments ideològics i de 
tipus de vida, però és molt modern en el que seria l’ús i la concepció de comunicar 
d’alguna manera les seves accions, no?, i això ho ha fet moltíssim, i una part del seu 
impacte es deu a com domina aquestes estratègies comunicatives, no?

Per tant, tot això són elements que fan que encara que el nombre d’impactes ob-
jectivament pugui ser menor, en canvi l’impacte social, l’impacte mediàtic pugui ser 
molt superior, del terrorisme que actualment estem patint, i és el que d’alguna ma-
nera caracteritza el que va executar els atemptats d’aquesta comissió.

Alguns elements de precisió, per això, sobre..., algunes dades sobre terrorisme, per-
què també penso que val la pena d’aferrar-ho. Hi ha l’índex global de terrorisme, fet per 
l’Institut d’Economia i Pau, que porta disset anys comptabilitzant els atemptats terroris-
tes arreu del món. Hi ha unes dades interessants. L’última xifra, el 2016, ens recorda 
que són 25.000 persones les que van morir per atemptats terroristes arreu del món; que 
això significa una lleugera baixa respecte a la xifra del 15 i del 2014. El 2014 és l’any en 
què es va arribar a la xifra més gran, de 32.000 persones. Però això és una mirada, és 
a dir, és una mirada de, diguem-ne, del nombre estricte de persones mortes per atemp-
tats terroristes. Però l’altra, és veure l’extensió geogràfica del terrorisme. De fet, en el 
2016 es registren cent sis països, és a dir, la majoria del món, que van patir algun tipus 
d’acció terrorista, i setanta-set països que van patir algun tipus de mort vinculada per 
aquestes accions terroristes, no? Per tant, l’extensió geogràfica del terrorisme sí que és 
un fet també significatiu, més enllà de que l’impacte en morts sigui més reduït o major.

En qualsevol cas, està clar que a la dècada del 2010 l’increment del nombre 
d’atemptats terroristes i de morts per terrorisme realment és molt significatiu.

Una de les coses que aquest nou terrorisme pretén és confondre en molts sentits, 
i, per tant, una de les coses que qualsevol persona que vulgui combatre aquest ter-
rorisme o prevenir-lo ha de fer és no caure en algunes de les confusions que mas-
sa habitualment es projecten i s’escampen en l’escena pública, no? Per exemple, una 
cosa que està molt arrelada. A moltíssima gent li preguntaríem –a Europa– quina és 
la principal amenaça, segur que el terrorisme sortiria –a moltes enquestes surt– com la 
primera o la segona resposta, no? I això objectivament no és cert. El terrorisme no 
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és la principal amenaça, ja no del món, ni de la població mundial, però ni tan sols 
de la població europea, diguéssim, no?

Només algunes xifres per comparar amenaces reals, diguéssim, que afecten més 
les persones, que afecten molt més, numèricament, que el terrorisme. Xifres de Naci-
ons Unides. El 35 per cent de les dones d’arreu del món han patit algun tipus de vio-
lència de gènere, de violència sexual –el 35 per cent de totes les dones del món–, que 
això vol dir que estem parlant de centenars de milions de dones arreu del planeta.

Nens i nenes que moren per falta d’alimentació, per desnutrició crònica, són 6 
milions al cap de l’any –6 milions al cap de l’any–, pràcticament la població de tot 
Catalunya.

Persones que moren per violència armada arreu del planeta: 500.000 persones, 
com a mínim, les xifres més baixes i més moderades en la seva estimació.

O persones que fugen de l’horror de la violència, de la persecució, que intenten 
arribar a Europa, que com que els barrem el pas ho fan de qualsevol manera, com 
poden, i que s’ofeguen al Mediterrani davant dels nostres ulls i de la nostra passi-
vitat, entre tres mil i cinc mil persones els darrers anys –entre tres mil i cinc mil 
persones els darrers anys.

Tot això són xifres d’amenaces reals a la vida de les persones, molt més signi-
ficatives i brutals que el terrorisme que patim, però que no tenen la projecció ni la 
preocupació col·lectiva que haurien de merèixer.

I això, inconscientment, és un regal que fem al terrorisme, eh?, perquè el terro-
risme el que necessita és projectar la imatge que és molt més fort del que és, i, en el 
fons, si li donem la categoria de principal amenaça li estem donant una de les pri-
meres victòries que té, que és de creure’s i projectar-se més fort del que realment és.

Hi ha alguns elements molt concrets també per, diguéssim, desconstruir algunes 
falses impressions sobre el terrorisme. Ha circulat moltíssim aquesta imatge, que dar-
rerament estem tenint, de que sembla que a Europa estem patint de forma brutal el ter-
rorisme. L’estem patint i és brutal el que patim, però no l’estem patint brutalment res-
pecte a la resta del món. De fet, sobre les dades que us deia abans, del 2016, entre totes 
les morts d’aquests 25.000 morts per atemptats terroristes, només l’1 per cent –només 
l’1 per cent– correspon a víctimes de la Unió Europea, d’Estats Units, podríem dir 
del que podem entendre com a món occidental; només l’1 per cent d’aquestes 25.000 
morts. Per tant, és una xifra molt petita, comparativament parlant.

Una altra mirada molt condicionada i molt tramposa, però que s’ha escampat amb 
moltíssima facilitat i que, en el fons, està en la base també del creixement de l’extre-
ma dreta i de la xenofòbia a Europa, que és aquesta percepció que el terrorisme d’arrel 
gihadista té Occident i té Europa com el front, diguéssim, no?, és a dir, com el princi-
pal enemic. Això, les xifres, altre cop, ho desmenteixen de forma rotunda i radical. Les 
principals víctimes del terrorisme gihadista són persones del món musulmà i, fins i tot, 
específicament, bàsicament, sunnites, amb la qual cosa podríem dir que les principals 
víctimes del terrorisme gihadista són la seva pròpia gent que els pateix, diguéssim, eh? 
És a dir que no gent de fora, ni gent de dins del món musulmà però d’una altra vessant, 
sinó són directament les persones que pateixen directament aquest terrorisme, no? Per 
tant, aquesta imatge de que Occident és la principal víctima o el principal enemic del 
terrorisme gihadista és absolutament falsa amb les dades a la mà.

Per acabar, algunes línies sobre temes de prevenció i com aturar el terrorisme, 
que és el que desenvoluparé més.

És evident que el terrorisme és responsabilitat de qui l’executa, de qui el planifica, 
de qui l’aplaudeix, de qui el finança, això és evident, però també és evident que el ter-
rorisme, com qualsevol altre fenomen social, es pot expandir, pot créixer, pot arrelar 
més en funció de les coses i dels elements de context que hi ha, no? I sabem algu-
nes coses que tenen a veure amb el desenvolupament o el creixement del terrorisme 
i, per tant, és bo que les tinguem present. Deixar podrir conflictes eternament i que 
les situacions es vagin podrint i que hi hagi molta gent d’aquests països que tingui la 
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sensació que no té cap altra sortida, doncs, això no afavoreix que no hi hagi gent que 
pugui pensar que una crida esbojarrada, radical i extremista pugui ser una sortida da-
vant d’aquesta situació.

Que hi hagi països occidentals que donin suport a règims impresentables que 
massacren les seves poblacions no deixa massa opció a gent que pateix la dictadura 
i que té la sensació que el món passa olímpicament d’ells, diguéssim, i això tampoc 
no és un missatge positiu per a gent que, potser, en alguns moments, es troba sense 
sortida i sense on agafar-se.

Un comerç d’armes absolutament actiu i absolutament proliferat no és cap bona 
medicina per a la prevenció dels atacs terroristes. Se sap, avui dia, que, per exem-
ple, l’ISIS, doncs, una bona part del seu arsenal, en el fons, indirectament, prové de 
bona part de les transferències oficials i legals que es fan en aquest món per part dels 
principals països del món, eh? És a dir, més de vint-i-cinc països, indirectament, han 
armat l’Estat Islàmic perquè han estat capaços d’agafar aquestes armes o bé perquè 
el desmembrament d’Iraq, la devastació de Síria els ha permès accedir a aquestes 
armes o bé perquè han fet..., dins l’economia criminal, han tingut accés a la revenda 
d’aquest tipus de material, no?

Però, en qualsevol cas, enviar armes a una zona explosiva, on hi ha molts con-
flictes i on hi ha grups terroristes actius i molt capaços d’infiltrar-se per tot arreu 
és pràcticament una col·laboració directa amb el desastre. I és una cosa que..., quan 
s’està parlant de si enviar bombes o no a Aràbia Saudita, doncs, una cosa s’ha de te-
nir present, que aquest tipus de material serveix per al que serveix, i en mans de qui 
pot acabar, doncs, és una cosa a avaluar.

I no oblidar que el terrorisme d’arrel gihadista té la voluntat de crear un món en-
tre bons i dolents, de projectar una imatge de bons i dolents i de, diguéssim, oposi-
ció entre dues comunitats, pràcticament dues civilitzacions i que, per tant, qualsevol 
resposta terrorista que es basi en simplificar, en associar comunitats musulmanes 
amb terrorisme, que es basi en islamofòbia, que es basi en prejudicis racistes, tot 
això, en el fons, en el fons, en el fons està alimentant l’esquema mental que volen 
projectar aquests grups terroristes. És a dir que no se’ls combat, sinó que se’ls fa 
l’agenda, se’ls hi està practicant i se’ls hi està desenvolupant.

I una dada que em sembla important: el terrorisme, en els darrers quinze anys, 
és l’època en la qual ha crescut més, aquest terrorisme gihadista. I deixeu-me si-
tuar que la guerra contra el terror, eh?, que es va crear el 2000-2002, coincideix 
amb aquest període. És a dir que, d’alguna manera, estadísticament i fredament, 
podem determinar que, com a mínim, la guerra contra el terror –com a mínim– és 
molt poc eficient, perquè en el seu període de màxima expansió és quan el terroris-
me gihadista s’ha desenvolupat més, no? Per tant, compte amb aquestes polítiques 
i amb aquestes respostes antiterroristes que no van a l’arrel del problema i que pot-
ser –potser– el que fan és incrementar el problema.

Deixeu-me acabar amb dues frases que em sembla que ens situen davant dels 
perills que tenim, a l’hora de respondre al terrorisme, i que em semblen molt lúci-
des en aquest sentit. Una és de l’Scott Atran, un antropòleg i investigador, que diu: 
«Crec que la nostra reacció exagerada a aquesta amenaça és el més perillós que po-
dem tenir.» O el Yuval Noah Harari, l’historiador, que abans ja l’he citat, que diu: 
«Per sobre de tot, si volem combatre el terrorisme de forma efectiva, ens hem d’ado-
nar que res del que facin els terroristes ens pot derrotar. Nosaltres som els únics 
que ens podem derrotar a nosaltres mateixos si reaccionem d’una manera errònia i 
desproporcionada a les provocacions terroristes.»

Em sembla que són dues reflexions que ens situen en que a l’hora de definir po-
lítiques antiterroristes hem de tenir molt present que una cosa és la reacció momen-
tània i l’altra és què realment és efectiu per prevenir i combatre el terrorisme i què 
pot ser, al final, una manera d’alimentar-lo.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Armadans.

Compareixença de Luca Gervasoni, president de l’Institut Internacional 
per a l’Acció Noviolenta

Tram. 357-00069/12

Té la paraula, ara, el senyor Gervasoni.

Luca Gervasoni i Vila (president de l’Institut Internacional per a l’Acció 
Noviolenta)

Doncs, moltíssimes gràcies. Deixeu-me que em sumi, bé, als agraïments i als re-
cordatoris que han expressat el Francesc i el Jordi. Bé, dir-vos –el Jordi ja ho avança-
va– que, com que tenim certa tendència a treballar plegats, amb el Jordi, i, específica-
ment en aquest tema hem establert un grup de treball conjunt, ens havíem organitzat 
que ell es centrés específicament en oferir el context. La meva missió és més la de 
poder reflexionar, en llenguatge, diguem-ne, de la comissió, sobre allò que li heu 
dit en la missió de la comissió «conseqüències dels atemptats del 17-A» i, específi-
cament, en fer propostes, diguem-ne, de quines polítiques..., quina visió us podem 
oferir des de les plataformes de la societat civil que treballem en aquesta qüestió.

Dir-vos també que, tot i que entenc que he estat convidat en aquesta comis-
sió com a representant de Novact, que és un institut per a la noviolència i la pau, 
sí que m’agradaria parlar en nom de l’OPEV, que és l’Observatori de la Preven-
ció dels Extremismes Violents, que és una plataforma que engloba al voltant de 
d ues-centes entitats dedicades a la construcció de pau i la defensa dels drets hu-
mans de les dues ribes de la mediterrània, d’acord?, perquè crec que intentar in-
corporar la visió també de qui més pateix aquest fenomen, entenent Síria i Iraq, 
principalment, però també tot el nord d’Àfrica, ens semblava molt rellevant.

Doncs, bé, primer de tot: com hem arribat a algunes de les conclusions que us pre-
sentaré ara? Em semblava important dir-vos que les entitats, diguem-ne, que ens dedi-
quem als drets humans i la pau ja fa al voltant de cinc anys que tenim una preocupació 
molt forta al voltant de com les polítiques públiques que es practiquen al conjunt de la 
mediterrània estan limitant l’espai de la societat civil. En nom de la seguretat o de 
la política antiterrorista cada cop es prohibeixen més entitats, més accions... La pos-
sibilitat de tirar endavant qualsevol mena de protesta o dissidència davant de l’acció de 
molts governs que, diguem-ne, el The Economist qualificaria de dictadures, doncs, cada 
cop és més perseguida, sempre en nom de la política antiterrorista o de la seguretat.

Això va motivar que bastantes entitats ens ajuntéssim, a Barcelona, el gener de 
2017, per intentar reflexionar sobre la seguretat des d’una perspectiva en positiu. 
Perquè és cert que molt sovint considerem que les entitats ens centrem en una polí-
tica en negatiu, no?, de dir què considerem que s’està fent malament del que es fa i, 
potser, no tantes vegades plantegem una agenda de què creiem que s’hauria de fer 
en positiu, no? En aquesta trobada, volíem plantejar aquesta idea.

D’aquí neix aquest observatori que us comentava, l’OPEV, d’acord?, i tot un pla 
d’acció que fa que estiguem treballant alhora a Catalunya –d’aquest observatori, tenim 
a Barcelona la secretaria per a tota la Mediterrània– i, alhora, estem fent tot un treball 
de fons i d’estudi a Ripoll, a Tortosa, a Ciutat Vella i a Nou Barris, treballant amb en-
titats locals, d’acord? Alhora, treballem amb Tunísia... Crec que és important dir que 
treballem amb les mateixes entitats que van guanyar el Premi Nobel de la Pau el 2015, 
per contribuir a tota la transició, i a Jordània i a l’Iraq, d’acord?

Quina és la visió, diguem-ne, de tota aquesta feina que fem, alineada amb Nacions 
Unides, Unió Europea i amb diverses institucions, que estem realitzant? Us voldria 
suggerir l’adopció d’unes definicions. Entenc que en aquesta comissió haureu d’ex-
treure visions polítiques, d’acord? Crec que és important... Havia fet un power-
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point, em sembla difícil que, sobretot, les persones que esteu en aquesta banda 
pugueu veure el powerpoint, d’acord? Intentaré ser més explicatiu. (L’exposició 
de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser con-
sultats a l’expedient de la comissió.)

Primer de tot, quan parlem..., jo crec que ha quedat clar amb les definicions del 
Jordi i el Francesc –imagino que amb les anteriors també– que tenim un greu pro-
blema a l’hora de definir un fenomen; la paraula «terrorisme». Jo crec que qualsevol 
persona seriosa que hagi escrit sobre la qüestió us haurà dit que no existeix una de-
finició comuna sobre el terrorisme, que cada codi penal l’adopta canviant d’idea... 
No ho sé, gran part de les entitats amb les que col·labora la meva entitat, que crec 
que fem el possible per promoure els drets humans –gran part, eh?–, han acabat sent 
acusades de terrorisme, d’acord?, i us asseguro que no tenien res a veure amb qual-
sevol acció que tingués a veure amb legitimar la violència, eh?

A partir d’aquí, quina és la proposta que us volíem fer? Primer de tot, una refle-
xió sobre els perpetradors. Creiem que massa sovint, quan es parla de terrorisme, 
ens centrem en el rol dels individus i els grups, i en canvi, s’oblida el rol principal-
ment dels estats. Per què passa aquesta dinàmica? En part, és lògic, no? Les Nacions 
Unides no deixen de ser un col·lectiu d’estats, ergo normalment s’oblida que el terro-
risme, si és que estem parlant d’això, també pot ser exercit per estats i, de fet, diria 
que en número de morts..., segurament el terrorisme d’estat ha estat el principal 
causant, diguem-ne, de morts al llarg de la història.

Després, hem decidit utilitzar la paraula «adoctrinament», tot i que som conscients, 
diguem-ne, que des de l’acadèmia s’utilitza la paraula «radicalització». «Radicalitza-
ció» creiem que és una paraula que pot portar a confusió, d’acord?, molta gent es po-
dria arribar a sentir radical, sense que signifiqués el que jo crec que l’acadèmia entén 
per «radicalització». I dir-vos que per «adoctrinament» entenem el procés, diguem-ne, 
de presa de consciència d’unes determinades injustícies reals o percebudes, que el por-
ten a l’adopció d’unes idees, d’acord? És a dir, quan parlem d’adoctrinament creiem 
que s’ha de pensar, sobretot, en processos que porten a aquesta adopció.

En segon lloc, l’«extremisme violent», d’acord? Creiem que, abans de parlar de 
«violència», hi ha d’haver un nivell previ, que és l’element més ideològic, d’acord? 
L’extremisme violent per nosaltres és, senzillament... –per nosaltres i diria que per 
tots els grups d’experts que s’han anat creant al llarg de la història per parlar d’aques-
ta qüestió, eh?–, seria aquell conjunt d’idees que legitimen l’ús de la violència per 
assolir poder polític. Molt important. 

Per algun motiu, al llarg d’aquests últims anys, fent aquesta feina de promou-
re aquest Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent, he tingut ocasió 
de participar en diverses trobades internacionals a molt alt nivell i reflexionar sobre 
aquesta qüestió. Sempre, sempre, hi ha una tendència que quan es parla d’extremis-
me violent es parla de «takfirisme» o de «gihadisme» –que és una paraula que tam-
poc comparteixo gaire, diguem-ne–, i jo crec que això és molt greu. Dir que aquelles 
ideologies que tenen a veure amb una mala interpretació de l’islam i que legitimen la 
violència són l’únic extremisme violent en la nostra societat, crec que seria un error 
gravíssim. De fet, crec que altament contra productiu, per al qual cosa, creiem que 
és important dir que quan s’enfronti o es reflexioni sobre com fer front a les conse-
qüències del 17-A o amb mesures de més llarg abast..., crec que seria molt important 
fer front al conjunt d’ideologies extremistes violentes que existeixen a la societat. 

Us he de dir que he tingut ocasió de parlar amb més de cinquanta entitats de Nou 
Barris al llarg dels últims tres mesos i la reflexió general és que els preocupava molt 
més els grups d’extrema dreta organitzats en el barri que no... ningú, de fet, va parlar 
del perill de l’extremisme religiós al barri, d’acord?

En tercer lloc, quines violències derivades de l’extremisme violent hem d’obser-
var? Soc conscient que, en general, es focalitza en el terrorisme, amb els perills que 
això pot implicar, que ja els comentàvem. Creiem que fora bo i proposem que s’in-
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corpori també com a violències derivades de l’extremisme violent tot el que seria el 
discurs d’odi, els crims d’odi i, sobretot, la violència estructural, d’acord?

A banda, diguem, de... Bé, les conseqüències d’aquest enfocament que hi ha..., sí 
que crec que és important dir que la política antiterrorista, bàsicament, s’ha centrat 
en els dos nivells, diguem-ne, de les dues fletxes que apareixen per dalt, eh?; que se-
rien: intentar actuar un cop s’ha donat violència, doncs, les forces policials intenten 
atrapar qui ha motivat o perpetrat aquesta violència, o, en general, quan es parla de 
prevenció, es parla d’entre persones que han adoptat ideologies extremistes violen-
tes, abans que actuïn, hi han xarxes d’intel·ligència que actuen en aquest nivell per 
evitar que arribin a cometre violència. 

El nostre enfocament des de la prevenció de l’extremisme violent és previ. Creiem 
que és important actuar prèviament a les condicions o motivacions que generen els 
processos d’adoctrinament o, un cop hi hagi una presa de consciència d’algú que hi 
han injustícies al seu voltant, intentar actuar en el sentit d’oferir estratègies alternati-
ves per combatre aquestes injustícies que no siguin l’adopció de la violència, d’acord?

I, en aquest sentit, això és el que defensem, però crec que és important dir que 
és el mateix que defensen les Nacions Unides. És cert –i les coses tarden temps, 
de vegades– que el 2007 les Nacions Unides van aprovar una estratègia global 
per a la lluita contra el terrorisme basada en quatre pilars, d’acord?, que eren: fer 
front a les condicions i motivacions que genera el terrorisme; prevenir i comba-
tre el terrorisme; reforçar les capacitats de la policia i l’exèrcit, i assegurar el com-
pliment dels drets humans i l’estat de dret mentre es lluitava contra el terrorisme. 
No ho diem nosaltres, ho diu el mateix secretari general de Nacions Unides, que 
aquesta estratègia ha fracassat. Per què? Perquè bàsicament ens hem centrat en els 
pilars 2 i 3: hem reforçat policies, exèrcits, hem reforçat les capacitats dels estats 
per combatre el terrorisme... Tot el que serien els pilars 1 i 4: fer front a quines con-
dicions, motivacions..., què genera que existeixi l’extremisme violent a la societat 
i assegurar el compliment dels drets humans ha quedat totalment oblidat, d’acord? 

Per la qual cosa és el mateix secretari general de les Nacions Unides que, al ge-
ner del 2016, proposa a l’Assemblea General de les Nacions Unides el fet que hi ha 
d’haver un canvi d’estratègia. Que s’entén que hi ha d’haver tot un paradigma de 
lluita contra el terrorisme, ha d’existir la intel·ligència als estats, però que alhora cal 
promoure això que en diem prevenir els extremismes violents, d’acord? És una idea 
encara recent, però sí que crec que des d’aquesta visió internacional és on s’estan 
centrant els esforços més innovadors, a nivell internacional, per intentar fer front a 
tota aquesta dinàmica.

M’agradaria fer un apunt sobre el pilar 4, que és aquest de per què és important as-
segurar els drets humans en la política antiterrorista, que jo crec que el Jordi ja l’avan-
çava. Bé, com a organització de drets humans, ens sembla important, perquè és impor-
tant, evidentment, però crec que des de la perspectiva de les conseqüències paga la pena 
fer un petit esment de jo crec que el millor estudi que s’ha publicat en matèria de què 
motiva que una persona decideixi prendre les armes i sumar-se al que anomenaríem 
una organització terrorista. Aquest estudi el va fer el Programa de Nacions Unides pel 
Desenvolupament, a Nigèria, i és important perquè va entrevistar més de mil persones 
que es van sumar a Boko Haram i que havien comès atemptats, d’acord?

Quan els preguntaven, amb noms i cognoms, què va motivar que tu et sumessis a 
Boko Haram, el 73 per cent de les respostes van dir que el motiu principal havia es-
tat la política antiterrorista de l’Estat nigerià. Què vol dir? El fet que havien matat el 
seu germà, la seva germana, que havien perdut els seus pares, que tenien arrestat 
un cosí... És a dir, la pròpia política antiterrorista generava un cicle que motivava 
o afavoria altres tipus de dinàmiques, que, per descomptat, també són importants, 
que generaven que s’acabessin sumant a aquestes actituds. És a dir, treballar el pi-
lar 4, també creiem que des de la prevenció és importantíssim.
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Aquí us plantejava ja les propostes d’acció, d’acord? Sí que dir que la reflexió 
sobre els factors creiem que de veritat és important; creiem que s’han de trencar 
apriorismes, i que seria molt important que no només fos patrimoni del Depar-
tament d’Interior de la Generalitat el treball en matèria de prevenció. Creiem que 
com a institucions i societat civil tenim una capil·laritat molt gran per intentar arri-
bar a molta més gent, no? El mateix treball que ara us comentava d’estar parlant amb 
associacions a Ripoll, a Nou Barris, a Ciutat Vella, creiem que és útil escoltar-los i dir: 
«Què us preocupa, de veritat, en termes de seguretat.» Creiem que hi ha un marc de 
polítiques a l’hora de..., si hi hagués alguna iniciativa..., creiem que fora bo tenir-la en 
compte per desenvolupar-la. Aquí marcava algunes de les línies que es poden seguir.

I, per últim, les respostes. Ho faré de manera simplificada, d’acord? Parlàvem de..., 
tot això està estructurat en seixanta-dues accions concretes. He portat aquest docu-
ment i crec que l’Eduard, per email, ha compartit aquest document també. Reforçar 
l’educació i la resiliència comunitària; protegir i visibilitzar el rol de les víctimes; as-
segurar la protecció dels drets humans; justícia de gènere; el paper dels joves... 

En general, diguem-ne, l’objectiu seria..., es pot estructurar en dues idees princi-
pals: el primer és incorporar com a actor de prevenció la feina que fa la societat civil. 
Si abans dèiem, a la mateixa Nigèria, eh?..., si volem reforçar la prevenció de l’extre-
misme violent creiem que l’ús de forces policials per prevenir-ho, ni que sigui en una 
tasca de prevenció en la línia que us deia ara, doncs, no sembla el millor actor possi-
ble per fer-ho. I, en canvi, des de la societat civil, creiem que es podrien fer moltes 
tasques en aquest sentit, que potser estan infravalorades..., «potser», no, tinc l’abso-
luta convicció que sovint estan infravalorades i infrarepresentades, d’acord?

La segona idea força? Sí que voldria proposar –no sé quin valor tindrà, diguem-ne, 
però almenys paga la pena intentar-ho– l’adopció de... (l’orador riu) la idea d’adop-
tar plans nacionals d’acció, que hi hagués un pla nacional d’acció a Catalunya, que 
també es pot desenvolupar a nivell municipal, o a nivell estatal o a diversos nivells. 
Aquesta és una proposta que neix de Nacions Unides. El Govern tunisià, en concret, 
és segurament el país a nivell regional que està més desenvolupat en desenvolupar 
aquest tipus d’accions. En què consistiria? Aquí la idea és intentar obrir un debat 
públic, d’acord?, entre societat civil, acadèmia i moviments socials. Creiem que hi 
ha prou solidesa dins la societat civil catalana per intentar estructurar un diàleg amb 
propostes. Aquest document que us deia podria ser un exemple, diguem-ne, d’això. 
Creiem que si s’adoptés el paradigma de les institucions de la prevenció de l’extre-
misme violent –que en gran mesura jo crec que existeix i potser el que caldria és in-
tentar estructurar-lo en un document específic, sota el marc de Nacions Unides, que 
ho fes–, doncs, creiem que podria ser una contribució molt en positiu per intentar fer 
front i mesurar les conseqüències del 17-A.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Ara tenim el torn d’intervenció per part dels grups. Com sempre, 
fem de major a menor, i té la paraula el Grup de Ciutadans, senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies als compareixents 
per les seves aportacions. Respecte al que comentava el senyor Torradeflot sobre la 
necessitat d’aquest diàleg interreligiós, nosaltres compartim plenament aquesta visió. 
I també compartim que de vegades són les mateixes comunitats les que venen a posar 
en perill aquest exercici d’un dret fonamental, un altre més, com és el de la llibertat 
religiosa.

Ha parlat o ha fet referència a aquesta forma de veure les religions com dures 
o suaus, no?, aquest hard religion o soft religion. Jo li volia preguntar si pensa que 
també..., perquè hem parlat molt del fenomen religiós i de l’espiritualitat, l’ètica, la 
solidaritat, que en certa mesura haurien de ser també valors, pilars de l’activitat po-
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lítica en una democràcia mesura. És a dir, són qüestions que haurien d’estar també 
en el dia a dia de la vida política i en el dia a dia de veure o de viure l’Administració 
per part dels poders polítics, no?

Jo li volia plantejar si no pensa que s’hauria de fer també una mica..., d’aprofundir 
en fer més forta –no sé si més hard o no, però més forta– la democràcia, com una via 
de prevenir, precisament, aquest fenomen de radicalització que alguns volen lligar a 
una religió concreta, que ja han vist que... El senyor Armadans parlava de bons i de 
dolents, el terrorisme és aquesta la dicotomia que busca, aquesta contraposició també 
entre els que són bons i els que són dolents. Precisament, els extremismes violents 
és el primer que fan, i en el cas de l’extremisme que ens ocupa, doncs, només ells 
són bons –i potser no tots–, perquè són els que tenen la bona interpretació, la bona 
lectura del fenomen com ells el volen viure, amb aquesta referència, no amb aquesta 
religiositat, sinó amb aquesta referència que volen fer d’una religió, aquest mal ús, i 
la resta, encara que siguin, doncs, gent de la seva pròpia religió, si no són prou fidels 
es converteixen immediatament en enemics, en dolents i en infidels, no?

Estic totalment d’acord amb el que deia el senyor Armadans, amb el fet que la in-
cidència que té a l’Europa actual, una Europa que precisament s’ha volgut, al llarg de 
les darreres dècades, vacunar d’aquella Europa tràgica que no se’n sortia, que era un 
dels principals teatres d’operació del terror en diferents formes, però sobretot en forma 
de guerra, no? I aquesta vacuna, doncs, realment ens ha arribat a convertir en un oasi. 
Jo li pregunto si no veu també com una feblesa d’aquest oasi el fet que durant dècades 
també, quan hi havia un terrorisme d’origen polític en determinats estats arreu d’Eu-
ropa, en aquesta Europa ja en una fase prou avançada de maduresa de democràcia, 
aquesta visió que es tenia per bona part de la societat, que deia: «Això no m’acaba de 
repercutir, no té molt a veure amb mi, perquè els que cauen són o gent d’altres forma-
cions polítiques o gent de cossos de seguretat, etcètera.» Que era una visió que fins i 
tot aquí a Espanya l’hem viscut durant anys i que jo crec que potser aquest canvi de 
visió del conjunt de la societat va afavorir en el seu moment que s’arraconés definiti-
vament els que estaven en la pràctica d’aquest extremisme, no?

I, molt bé, jo li demanaria al senyor Gervasoni, perquè no em vull allargar, per-
què tenim pocs minuts també, si ens pogués fer arribar –suposo que sí– aquesta 
presentació. I, bé, seguirem aprofundint, perquè efectivament hem de buscar eines 
per a la prevenció. 

Jo estic d’acord que a Europa..., tot i que seguim incidint molt en la situació de 
prevenció que tenim, en aquesta situació d’alerta 4 sobre 5, d’alerta antiterrorista, 
això jo crec que és una obligació dels governs, de ser previsors respecte a la segu-
retat de tots els administrats; això..., no vull entrar en aquesta discussió, però sí que 
hem de reconèixer que no cal mirar molt lluny, a pocs milers de quilòmetres d’on 
estem ara, hi han situacions que són molt sagnants, i que malauradament estan en-
quistades i entre tots encara no som capaços de sortir-ne.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara la senyora Madaula, del Grup de Junts per Ca-
talunya.

Aurora Madaula i Giménez

Gràcies, president. Gràcies als compareixents. Primer de tot, bona tarda als dipu-
tats, als compareixents, al públic que ens acompanya i als treballadors del Parlament. 
En primer lloc, bé, donar-los les gràcies per aquestes tres intervencions tan motiva-
dores, tan interessants. Jo crec que són més fetes en un..., o sigui, que ens quedem 
amb ganes de seguir escoltant i de seguir aprenent de tot aquest món que ens envol-
ta, de violència. I jo, com crec que he fet en totes les meves intervencions en aquesta 
comissió, m’inclino –i ho torno a defensar– que no m’agrada vincular el que va pas-
sar el 17 d’agost a Catalunya amb una religió. Perquè crec que no van actuar en nom 
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d’una religió, sinó que van actuar en el seu propi nom, d’una manera molt egoista, 
però no vull, em nego a vincular a una religió aquest tipus de violència.

Quan parlaven de terrorisme, bé, m’ha semblat molt interessant, perquè és veri-
tat que els que hem estudiat la violència armada..., hi ha un debat molt gran sobre 
què és el terrorisme. A mi m’agraden molt les definicions que han aportat i les he 
anotades, però afegiria que el terrorisme sempre és la violència amb la qual no es-
tàs d’acord. Perquè no anomenes així aquella violència amb la qual estàs d’acord; 
quan estem parlant de terrorisme d’estat, per exemple, no en diem «terrorisme», sinó 
«guerres» o «defensa» o jo què sé, no? Però, bé, és només una reflexió.

M’ha agradat molt el tema del diàleg aquest interreligiós necessari. No sé si..., els 
vull preguntar si coneixen algunes de les experiències que es van donar... Per exemple, 
aquí tenim el president d’aquesta comissió que és l’alcalde de Ripoll, que crec que ha 
fet una gran feina al seu poble, a la seva comunitat. Si són conscients d’aquestes... –em 
sembla que sí, perquè crec que ho han citat en algun casos–, m’agradaria..., si poden ex-
plicar-nos una mica més com són aquestes activitats i com podríem potenciar aquestes 
polítiques municipals a nivell interreligiós. D’aquest diàleg interreligiós, quines serien 
les activitats que vostès creuen que es podrien fer a nivell de potenciar unes polítiques..., 
o sigui, unes accions concretes de polítiques que afavorissin aquest diàleg interreligiós.

I, per altra banda, bé, tot i que han explicat molt bé que és veritat que el terroris-
me i el terror existeixen a les dues ribes de la Mediterrània, i és veritat i és evident 
que les víctimes del gihadisme –del mal anomenat «gihadisme»–, la majoria són mu-
sulmanes –per tant, el tema religiós és un component una mica estrany per a les seves 
víctimes–, però només una apreciació que, si no vaig errada, «Boko Haram» vol dir 
alguna cosa així com «l’ensenyament, l’educació occidental és un pecat», per tant, té 
un clar component antioccidental o..., no ho sé. Però, bé, de tota manera per això dic 
que lligar-ho a una religió de vegades és una mica perillós, i a mi no m’agrada.

El que sí que m’ha agradat molt i m’ho he anotat és aquest pla nacional d’acció que 
ens proposen. I per això la meva pregunta és sobre el Proderai. Sé que en alguns dels 
arxius que ens han enviat parlen del Proderai. M’agradaria saber com es pot millorar el 
Proderai, que sé que és un projecte que, a més, crec que és interessant perquè no és no-
més un desplegament d’una defensa a nivell militar o de defensa policial d’atacar aquest 
problema, sinó que inclou escoles, ensenyament, altres nivells de la societat. Com mi-
llorar-ho i si ens poden fer cinc cèntims d’aquest pla britànic, que és el pla Prevent.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Madaula. En nom del Grup Republicà, la senyora Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí; moltes gràcies, president. Hola, bona tarda. Primer de tot, donar les gràcies, 
com han fet els companys, als tres ponents que avui han vingut a presentar-nos les 
seves opinions respecte als àmbits que dominen.

Estem d’acord, des del nostre grup, que no s’ha de sobrereaccionar al fenomen 
terrorista, i més encara que cal afrontar-lo amb una resposta amb una visió àmplia i 
multidisciplinària, i que per això ens serveix i és molt important que hi hagi aquesta 
comissió i que hi hagi les vostres compareixences per fer aquestes aportacions que 
són del tot necessàries i seran, segurament, molt útils.

Vostè, senyor Torradeflot, ha manifestat en diverses ocasions que hi ha un anal-
fabetisme religiós, no?, perquè hi ha molta desinformació, prejudicis, estereotips, i 
que cal combatre-ho amb més formació seriosa i rigorosa sobre aquesta diversitat re-
ligiosa i el diàleg entre religions. Llavors, voldríem preguntar-li a veure quina mena 
de formació s’hauria de fer, en quins àmbits, per evitar..., fer front a aquesta analfa-
betització religiosa.

També voldríem preguntar-li sobre la Nit de les Religions que hi va haver l’any 
passat, després dels atemptats, que va ser una ocasió molt important per fer aquest 
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diàleg entre religions aquí al nostre país; si s’han fet altres actuacions a partir d’aque-
lla Nit de les Religions del setembre passat; si s’ha avançat en aquest sentit o no s’ha 
fet res més per fomentar aquest diàleg interreligiós tan important i tan necessari.

Després, una de les coses que li voldríem preguntar és quins mecanismes hauríem 
de fer, o quines accions s’haurien de dur a terme per arribar a totes aquestes comunitats 
religioses, per establir el primer contacte, perquè poguéssim fer efectiu aquest diàleg 
interreligiós, no? Quines accions s’haurien de fer? I també voldríem preguntar-li a què 
es refereix quan diu que no es pot donar ajut a les religions que incitin a l’odi.

Pel que fa al senyor Armadans, dir-li que..., li voldríem preguntar com es podria 
combatre la voluntat dels atacs terroristes que busquen la por i la guerra del terror i 
que només fan que alimentar el creixement del terrorisme. És a dir, com es podria 
treballar perquè no hi hagués aquest odi, que és el que busquen amb aquests atacs.

També dir-li que estem molt d’acord amb el que ha comentat i també ha manifes-
tat en diferents articles: que no ajuda gens a la prevenció d’atacs terroristes la venda 
d’armes que molts estats fan, com per exemple l’Estat espanyol, que ho fa amb l’Arà-
bia Saudita. Com vostè ha escrit en algunes ocasions, promoure un món en pau no 
passa per incrementar les vendes irresponsables d’armes, sinó per aturar-les.

També voldríem comentar-li que estem molt d’acord amb unes piulades que va 
fer aquest mes d’agost, oun any després dels atacs terroristes, on deia que el terro-
risme neix de la cultura de la violència i de l’odi, i s’expandeix amb la injustícia i el 
desordre d’aquest món, amb els conflictes que hi ha, amb les vulneracions dels drets 
humans, el racisme i la militarització de la seguretat, que no combaten el terrorisme, 
sinó que l’alimenten. Hi estem molt d’acord.

I, pel que fa al senyor Gervasoni, de la seva intervenció vostè ha insistit en que 
calen plans nacionals d’acció. I voldríem preguntar-li com es podrien posar a la pràc-
tica aquests plans nacionals d’acció amb els ajuntaments, amb els governs..., quines 
actuacions s’haurien de fer que estiguessin contemplades dins d’aquests plans na-
cionals d’acció.

I també ha posat molt èmfasi en el tema de l’educació, que també hi estem 
d’acord.

I, bé, més o menys, aquestes són les nostres preguntes del nostre grup.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. El Grup Socialistes i Units per Avançar. El se-
nyor Espadaler.

Ramon Espadaler i Parcerisas

Sí, moltes gràcies. Ens partirem, de fet, el torn i, per tant, intentaré ser breu. I adre-
çaré la pregunta particularment al senyor Torradeflot, amb la reflexió que ha fet, i, de 
fet, una mica s’escau amb alguna de les coses que s’han dit. En primer lloc, agrair 
totes les intervencions; em embla que han estat clarificadores i ens ajuden. És evi-
dent –no és la primera vegada que surt en aquesta comissió– que, a l’hora de definir 
conceptes, tot no és tan clar com aparentment podria semblar. El mateix concepte de 
«terrorisme» o altres conceptes, doncs, de quins són els límits de les religions, quines 
posaríem en un àmbit soft, quines posaríem en un àmbit hard..., no són tan senzilles. 
Per tant, agrair tot aquest esforç de clarificació de conceptes que s’ha fet.

I, particularment, el senyor Torradeflot parlava de les bondats, per dir-ho així, de 
dues coses. La primera, d’assumir amb naturalitat el fet multicultural interreligiós, 
la necessitat del diàleg interreligiós. No ha utilitzat la expressió, però em sembla que 
seria utilitzable, de laïcitat positiva, que és, des de la cosa pública, tractar per igual 
la creença que la no creença, i assumir els valors positius –que hi són– en el fet re-
ligiós amb les seves diferents expressions; per tant, jo crec que aquest és un daixò.

Però, vostè n’ha deixat constància, i també ara fa un moment es preguntava, en el 
sentit de..., tenim la sensació que, a vegades, aquest diàleg interreligiós queda només 
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en l’elit, en les elits de les confessions religioses i que és difícil de permeabilitzar-lo. 
I s’apuntava aquí alguna experiència concreta en el municipi de Ripoll. La pregunta 
concreta, o una de les preguntes concretes seria: particularment, després dels atemp-
tats –o si fos abans també, però particularment després–, s’ha fet alguna experiència 
en aquest sentit de poder permeabilitizar aquest diàleg interreligiós més de proximi-
tat? Em sembla que vostè ha utilitzat l’expressió «diàleg interreligiós de proximitat», 
és a dir, que no quedi només reclòs en les elits de cadascuna de les confessions. Fins 
i tot, suposo que en algunes d’elles els és més difícil. Vostè ha esmentat alguns es-
forços de la comunitat jueva, en aquest sentit, per participar del diàleg; suposo que 
encara hi ha reptes amb altres confessions religioses. Quines experiències hi ha? 
O si hi ha alguna sistematització, si hi han metodologies per poder arribar a fer això.

I una pregunta que, de fet, no és un tema que hagi sortit aquí, però que està latent 
i que la va plantejar d’una manera molt oberta l’anterior director general d’Afers Reli-
giosos, el senyor Vendrell, i que té tangencialment a veure amb el que diré i que m’in-
teressaria també conèixer-ne la seva opinió. Ell plantejava la necessitat també a l’esco-
la, ja que hi ha, doncs, religió, d’incorporar-hi altres religions, més enllà de la religió, 
diguéssim catòlica. La meva resposta –i ara parlo a títol molt particular– seria, si per 
cas, afrontar el fet religiós, des de les escoles, des de la perspectiva de cultura religio-
sa, que és una cosa molt diferent. Si vostès tenen una opinió al respecte, de quina ha 
de ser l’orientació, si escau, si no escau, des del seu punt de vista, i si l’enfocament és 
més probablement des de la aconfessionalitat, des d’aquesta visió de laïcitat positiva, 
des del fet cultural religiós, que no pas des de la confessionalitat diversa, no? Quina és 
la seva visió?

No sé si el Carles vol afegir alguna altra consideració... (Veus de fons.)

El president

Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
la senyora Elisenda Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí, gràcies. Bé, la sort que tenim és que com que venen diferents compareixents 
i, a part, venen convidats per diferents grups parlamentaris, jo me n’alegro, que 
coincideixin –tot i que són persones que venen triades per diferents grups parla-
mentaris– en les mateixes coses, gairebé. Vull dir que estaria bé també posar en 
valor que totes les persones que venen diuen que no és un fenomen local, que no és 
nou i que la política exclusivament «securitarista» no resol res. Vull dir que estaria 
bé també que tinguéssim present, de cara al futur, no?, que pensar que podem fer 
política de final de canonada, o centrar-nos en un perfil de terrorisme, o centrar-nos 
a buscar si existeix una etiqueta de persona reincident o que pensa cometre accions 
terroristes, amb això ho solucionarem tot, crec que no. I, per tant, crec que és bo que 
coincidiu, tots els que aneu passant per aquí, una mica, en el mateix, no? No hi ha 
una definició de terrorisme, i segurament tampoc no hi ha un perfil de terrorista, no?

I de les preguntes que sorgeixen, moltes vegades segurament ens preguntem nos-
altres per què ho han fet, no? –per què ho han fet–, i ens preguntem poc per què hem 
deixat que passi o com hem contribuït nosaltres a que passi, no? I el marge de..., si algú 
pensa que nosaltres no hem contribuït en res en el que passi..., que crec que no, que 
tothom pensa que, òbviament, l’enviament massiu i irresponsable d’armes que fan els 
governs té una incidència en que això passi, però si algú pensa que no, doncs, pensem 
en quines polítiques estem fent, en tot cas, a nivell local, perquè això no passi.

I algunes de les coses que sí que llegim –i crec que ho comentava la companya de 
Junts per Catalunya– era la valoració que es fa del Proderai. Perquè, clar, les dades 
diuen que dels 7.500 casos analitzats en deu anys –això perquè està inspirat en un 
model anglès, no?–, es deia que, en aquest cas –no sé a on feia referència, crec que 
era a Anglaterra–, només en un 5 per cent hi havia un risc suficient. Per tant, vol dir 
que llancem l’onada de sospita a segons quins subjectes, perquè poden ser subjectes 
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de radicalització, i només un 5 per cent de 7.500 casos són susceptibles de ser radi-
calitzats. Llavors, què passa amb tota la resta? I m’agradaria que féssiu una valoració 
d’això, no? És a dir, ho estem fent bé? Cal canviar alguna cosa? O estem llançant 
una sospita respecte dels joves d’origen musulmà a les escoles totalment insuficient?

I, una mica, lligo amb això de substituir la mirada «securitària» per la mirada 
pedagògica que potser caldria tenir i que nosaltres, doncs, hauríem de fomentar 
d’alguna manera, no?, i amb alguns instruments que ja vosaltres ens heu comuni-
cat, ens heu explicat.

Després, una pregunta per al senyor Torradeflot, que deia: «No aconseguim pe-
netrar en algunes comunitats religioses.» M’agradaria..., si pogués explicar per què. 
I què vol dir obrir-se al diàleg interreligiós?, Qui demana que s’obri a qui en aquest 
diàleg, no?, per això de la neutralitat o... Qui és que li demana a l’altra que s’obri, 
o..., com es construeix això?

I l’altra cosa que apuntava el senyor Espadaler, no? –que m’ha semblat interes-
sant aquesta aportació–: com es democratitza l’accés al coneixement de les reli-
gions? És a dir, parlem dels líders, no?, però com arribem..., com fem programes per 
conèixer, doncs, això: el meu veí i la meva veïna que porta un vel. Per què el porta? 
Per què menja el que menja? Al marge d’una cosa molt institucional o molt jerar-
quitzada, no?, que beu només dels líders, des de la total ignorància sobre això. Per 
tant, una mica, si ho pot explicar.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP. La senyora 
Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Molt bé; bona tarda. Primer, moltes gràcies a tots i a totes per venir. Insisteixo en 
el que ja s’ha dit: ha estat molt interessant el que expliqueu d’una forma molt senzi-
lla, però que a vegades es fa difícil d’explicar, no?, perquè...

I algunes de les qüestions que heu plantejat..., i per no repetir-me, una qüestió 
concreta. Quan mirem des de la perspectiva interreligiosa i la necessitat de treballar, 
com molt bé ha plantejat, des d’una perspectiva, no?, de cooperació entre diferents 
nivells, tant de l’Administració, la societat civil, com les mateixes comunitats..., és, 
una mica, que ens faci una mica la valoració sobre les polítiques públiques o aquelles 
que conegui amb relació a això. És a dir, l’exemple que moltes vegades es posa sobre 
la taula, no?, és a dir, com..., quina resposta donem des dels municipis, per exemple, 
a la necessitat de construir o obrir centres de culte, en aquest cas, per exemple, mes-
quites, no? Quin és l’espai que ocupen en les nostres ciutats aquests centres, i quines 
conseqüències té això sobre la mirada que tenim de l’altre, si és que és un «altre», i 
sobre quines millores podríem aportar per realment construir un «nosaltres» que sigui 
col·lectiu i que, per tant, no plantegi, des del nostre punt de vista, barreres simbòliques 
que van molt més enllà i que poden ser de categoria de racisme simbòlic, més enllà 
del racisme institucional que podríem o que coneixem, per exemple, en la mateixa Llei 
d’estrangeria, no? Per exemple, no?, per ficar un exemple, no? 

I si podem aprofundir una mica més sobre quin és el paper..., i especialment des 
dels municipis, quines respostes podem donar per intentar esborrar aquestes barre-
res i aquestes fronteres simbòliques entre les diverses comunitats que hi poden haver 
en els nostres barris i en les nostres ciutats.

I, llavors, dir... Nosaltres..., com ja he explicat moltes vegades –els que ens sentim 
cada cop aquestes intervencions..., vosaltres sempre sou nous, i, per tant, potser ens 
repetim–, a nosaltres ens interessa molt entendre el context geopolític que emmarca 
els atemptats del 17 d’agost a Barcelona. Entenem que seria un error pensar que un 
atemptat terrorista és una calamitat que ve del no-res i que la resposta excessivament 
emocional i natural que podem tenir en un primer moment obviï la necessitat de tenir 
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una mirada crítica sobre quin és el context que l’envolta. I ja heu apuntat algunes qües-
tions, però també m’agradaria insistir en la pregunta sobre, concretament, el paper, Jor-
di Armadans, de l’Estat espanyol amb relació no només a la venda d’armes, sinó amb 
relació a la guerra contra el terrorisme, que s’ha demostrat tan ineficient, com bé deies.

També nosaltres intentàvem, o hem intentat, a través de les compareixences que 
hem anat plantejant, aprofundir, pel que fa als mecanismes de resposta que van ha-
ver-hi el 17 d’agost, la resposta a nivell social. Vam veure una resposta per exemple 
a Ripoll mateix, des d’una perspectiva comunitària, intentant fer front de forma molt 
ràpida, malgrat el dolor, als riscos de racisme, d’odi, que puguin sortir en un context 
d’aquesta complexitat, però alhora també les respostes institucionals. Llavors, lligat 
amb les preguntes que ja s’han fet, valorar, o que valoreu, en la mesura del que cone-
gueu, polítiques preventives com el Proderai, que ja se n’ha parlat.

Des del nostre punt de vista, entenem que el Proderai –m’agradaria conèixer la 
vostra opinió– accentua la criminalització des d’una perspectiva racista, i que, a ban-
da, té com a conseqüències, és a dir, la seva efectivitat s’ha demostrat molt poc efi-
cient com a política, com a mecanisme per a realment prevenir, no? I, per tant, aques-
ta és la nostra visió, però també per conèixer la vostra. Entenem que aquesta és una 
resposta institucional a un problema que ja heu definit i situat, ho entenem molt bé, 
però que ajuda a nodrir, i torno amb el que deia al principi, una idea de construccions 
identitàries que ens allunyen col·lectivament en les nostres ciutats i que aprofundeixen 
en els riscos elevats de racisme, i de racisme quotidià en el nostre dia a dia.

Per tant, això: valoració del Proderai, les polítiques amb relació..., especialment 
municipals, polítiques públiques cap a donar resposta a les necessitats de la diversi-
tat religiosa, i el paper, també, de l’Estat espanyol pel que fa a la guerra contra..., o 
a la suposada guerra contra el terrorisme.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sànchez. El Subgrup del PP no ha assistit avui, per tant, se-
guim amb la resposta per part dels compareixents. Aproximadament deu minuts per a 
cada un, una mica flexibles també. En el mateix ordre, si els sembla. Senyor Torradeflot.

Francesc Torradeflot Freixes

Sí; intentaré respondre a la pregunta de Ciutadans, a les preguntes de Ciuta-
dans. Bé, dir que en general nosaltres intentem combinar l’educació en el pluralis-
me i l’educació en la democràcia. Vull dir que quan presentem el valor del plura-
lisme a les comunitats religioses és d’una manera molt pragmàtica, perquè asseure 
en una taula els líders religiosos locals d’un municipi, per força és un acte de parti-
cipació i d’escolta mútua, i és un exercici democràtic de per si. Però és, diguéssim, 
un hàbit a què a vegades alguns líders religiosos d’aquests no hi estan acostumats, 
per dir-ho..., sobretot de fer-lo davant d’altres líders d’altres comunitats, els quals o 
no coneixen o, si els coneixen, no hi parlen gaire. 

I en aquest sentit aquests grups de diàleg, o aquestes iniciatives de diàleg, totes 
elles tenen una característica: són reunions regulars, que poden ser un cop al mes, 
però poden ser un cop cada mes i mig o cada dos mesos, però són reunions regulars 
i permanents. Són grups, la major part d’ells, estables, és a dir, que no és una cosa que 
es trobin..., en algun ajuntament, en algun municipi hi ha una trobada anual; però la 
majoria d’aquestes iniciatives que tenim al nostre país es troben regularment. 

Per tant, dir que depèn de qui promogui la iniciativa posa més l’accent en el plu-
ralisme i la democràcia, i hi han diferents tipus de gent que promou aquestes inicia-
tives de diàleg interreligiós. Hi han comunitats religioses que tenen la iniciativa de 
promoure grups de diàleg –hi han comunitats religioses–; hi ha també administra-
cions que tenen la iniciativa de promoure plataformes de diàleg, fins i tot hi ha algun 
ajuntament que ha fet un consell municipal estable, per exemple, l’Ajuntament de 
Lleida; hi han altres iniciatives que surten de la societat civil. 
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Nosaltres, l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que fa molt anys 
que treballem en la promoció del diàleg interreligiós, vam començar el 1997 sota el 
paraigua de la UNESCO, i bàsicament som societat civil, no som ni comunitat ni 
administració. Clar, nosaltres seguim l’ideari UNESCO, per tant, tot el tema demo-
cràcia i pluralisme el subratllem molt més. Si la promoció de la iniciativa de diàleg 
la fa una altra entitat té altres intencions, eh?

Com a resposta transversal a moltes de les preguntes que heu fet, dir-vos que la 
promoció en un municipi d’un grup de diàleg per part de l’ajuntament sempre és 
més conflictiva que si és per part de la societat civil o per part de comunitats religio-
ses. Per què? Perquè normalment les comunitats religioses tenen la tendència d’iden-
tificar ajuntament amb reivindicació de drets, amb una plataforma de reivindicació 
de drets. I no és l’objectiu d’aquestes iniciatives. El diàleg interreligiós no està fet 
per convertir-se en un lobby de pressió municipal. És una instància per afavorir la 
comunicació entre les comunitats i la cohesió social, no per fer pressió. 

Ens hi hem trobat alguna vegada que algun ajuntament que ha creat iniciatives ha 
sortit escaldat; primer, perquè no està acostumat a tractar amb la diversitat religiosa, 
que té unes singularitats, unes propietats molt determinades, i demana una sensibili-
tat i una qualificació i una capacitació que a vegades els tècnics municipals no tenen. 
I, això, és més útil per nosaltres, segons el que a nosaltres ens sembla, que els municipis 
donin suport a iniciatives de la societat civil i que estiguin vinculats a aquesta iniciativa 
de diàleg interreligiós. O sigui que hi hagi un canal regular de comunicació. Però no 
que les comunitats interpretin que ara, gràcies al grup de diàleg, podran treure avan-
tatges dels grups polítics de l’ajuntament o de l’ajuntament, i a partir d’ara aconsegui-
ran gestionar papers sense passar pels canals habituals dels altres ciutadans, no? Això 
és una perversió del diàleg interreligiós, però com que s’ha produït, amb diferents 
exemples que ara no ve aquí la història de comentar, però això és una cosa que...

I, també, per respondre a Ciutadans, totes les religions tenen una pretensió absolu-
tista de la veritat; és a dir, la percepció de la veritat de totes les tradicions religioses és 
que ells tenen la veritat absoluta. Tots. Però hi ha dos tipus de religiosos: el que està 
convençut que té la veritat absoluta però per fidelitat a aquesta veritat absoluta entén 
que no la pot imposar a un altre –subratllo això: entén que no la pot imposar a un al-
tre–, i que fins i tot imposar-la a un altre aniria contra la seua fe; i el religiós que entén 
que per fidelitat a la veritat la d’imposar a un altre. És la diferència entre el que diem 
«soft religion» i «hard religion», que es troba de manera transversal en totes les reli-
gions. No és que una religió sigui més soft. Potser sí que es podria fer un estudi com-
paratiu, però seria molt complicat de fer-lo, per veure quines tradicions religioses te-
nen més densitat de tolerància i quines són més intolerants. Però això està per fer i em 
sembla a mi, personalment, que seria molt difícil de demostrar, eh? Però sí saber que 
a tot arreu..., en todas partes cuecen habas, aquí, eh? Vull dir que no... (L’orador riu.)

A Junts per Catalunya, el tema d’accions concretes. Bé, nosaltres fa molts anys que 
fem accions concretes per promoure el diàleg interreligiós en l’espai municipal i a tot 
Catalunya. Bàsicament, ens centrem en els municipis, en els barris, i tenim molts grups 
de barris que fan treball de proximitat, que visiten les comunitats. Primer es visiten les 
comunitats, una per una, es fa una fitxa de cada comunitat; se li pregunta com veu el 
diàleg interreligiós. Aquesta fitxa queda enregistrada. Sabem com respira cadascú; sa-
bem quines relacions nacionals, internacionals, té aquella comunitat, els hi preguntem, 
per saber quins són els ascendents morals i religiosos i espirituals de cada comunitat, i 
d’alguna manera sospesem el grau d’acceptació de la diversitat i de l’alteritat que cada 
comunitat religiosa concreta d’un municipi té.

A partir d’aquí establim un pla de treball amb aquesta comunitat, per saber com 
ens hem d’aproximar a aquesta comunitat i com hem de motivar el diàleg interre-
ligiós. No sempre surt bé –no sempre surt bé. Moltes comunitats es neguen a dia-
logar. Per exemple, podria dir que alguns grups, sobretot pentecostals, protestants 
pentecostals, acostumen a negar-se a dialogar. Això en general, eh? Algunes comu-



DSPC-C 75
16 d’octubre de 2018

Sessió 6 de la CIAA  23 

nitats ortodoxes són més reticents al diàleg que altres. En canvi, podríem dir que 
en general les comunitats musulmanes són bastant receptives al diàleg, si més no, a 
bote pronto, que es diu, eh? En fi, però tot això s’hauria de matisar.

També treballem amb escoles, i utilitzem els grups de diàleg per aproximar-nos 
a les escoles. És a dir, presentar la diversitat religiosa local a través dels membres 
dels grups de diàleg, que són persones que estan acostumades a respectar l’alteri-
tat, perquè han passat un temps dins d’un grups d’aquests. El grup de diàleg és cu-
riós, perquè el primer any es coneixen, el segon any comencen a ser amics, el tercer 
any ja són molt amics i el quart any ja fan coses junts naturalment, sense cap mena 
de problema. I això es produeix bastant a tots els grups. Hi ha una certa mobilitat 
però en general es produeix, és una constant, eh?, que es pot generalitzar.

I també la formació de personal de l’Administració local, la formació d’educadors, 
de mestres de les escoles, és a dir, si el grup de diàleg treballa en un municipi, a par-
tir d’aquí, a partir d’aquest cap de pont, es pot establir i radiar una sèrie d’accions, a 
la societat civil, a les escoles, a l’Administració. Amb el suport, evidentment, de la 
Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, que és com una confederació 
d’organitzacions de diàleg interreligiós.

A les preguntes d’Esquerra Republicana, que eren moltes, eh? Quina formació 
i en quins àmbits? Nosaltres creiem que la formació en diversitat i diàleg s’ha de 
generalitzar a tots els àmbits, des dels mitjans de comunicació, personal de l’Admi-
nistració, personal de presons... –hi estem fent molta feina a presons. A les presons 
tenim grups de diàleg interreligiós estables, en diferents presons. Això serveix una 
mica per... No hi ha cap àmbit que pugui excloure’s d’aquesta formació. Ara comen-
cem a fer coses amb empreses; hi ha moltes empreses interessades en la gestió de la 
diversitat. Bé, tot això, per tenir-ho present.

La Nit de les Religions. Bé, la Nit de les Religions és una activitat de diversitat, 
però també d’iniciació al diàleg, perquè en el fons les visites a comunitats són ja un 
exercici de diàleg interreligiós. Es fa a Barcelona, inspirats en la Nit de les Religions 
de Berlín. A Berlín hi ha al voltant d’un centenar de comunitats, i aquí a Barcelona 
n’hi ha, aquesta última vegada... –quantes, Clara? (Veus de fons.) Quaranta, unes qua-
ranta comunitats, que són més que les de l’any passat. Cada any ho anirem fent. La 
nostra proposta és que la Nit de les Religions es pogués fer a totes les poblacions amb 
una certa diversitat religiosa. Però no es tracta d’unes portes obertes tradicionals, no, no 
són portes obertes; són actes culturals i lúdics fets per comunitats religioses per presen-
tar la seva cosmovisió, els seus costums, la seua manera de veure, d’interpretar la vida, 
tot això. I amb una atmosfera col·loquial i relaxada, no amb una atmosfera com seria 
una taula rodona, sinó que a vegades fan obres de teatre, conviden a menjar, poden fer 
ball, i poden fer moltes activitats culturals i socials interessants. Bé, això és una ma-
nera de donar a conèixer la diversitat i el diàleg.

El primer contacte amb les comunitats religioses? Doncs, senzillament és tocar 
a la porta; és fer un mapa de la diversitat religiosa a cada municipi. Vol dir que, per 
exemple, no sé, hi han mapes aquí a Catalunya, s’han fet mapes de la diversitat reli-
giosa... A Sabadell, per exemple, hi ha un mapa; aquí a Barcelona hi ha un mapa fet; 
jo què sé, a Santa Coloma, a l’Hospitalet s’acaba d’acabar un mapa sobre la diversitat 
religiosa. I aquests mapes ens serveixen per identificar les comunitats.

Després requereixen treball de camp. Els tècnics que promouen el diàleg inter-
religiós, tant si venen de comunitats com si venen de societat civil com si venen de 
les administracions, han de «patejar-se» les comunitats, visitar-les i escoltar-les i 
després invitar-les, convidar-les, i procurar que es motivin pel diàleg interreligiós si 
no ho estan, de motivades, que moltes no ho estan, eh?

I, després, allò de no ajudar les comunitats religioses que inciten a l’odi, bé, això 
ho hem dit perquè, alguna vegada –en el passat sobretot, més que ara–, hi havia hagut 
errors importants i s’havia ajudat comunitats –sense mala fe– que, a l’interior de les 
mateixes comunitats hi havia un discurs d’intolerància envers la diversitat religiosa i la 
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diversitat no religiosa, o sigui, en contra dels ateus, en contra dels agnòstics, sí. I, clar, 
això, almenys des de la nostra perspectiva, no es pot acceptar. I que els poders públics 
no poden ajudar a finançar això, ni directament ni indirectament, em sembla una ob-
vietat, però, com que sé que, algunes vegades, s’han comès errors, penso que s’hauria 
de tenir una atenció molt més plena, a veure què es fa amb aquestes coses.

Les preguntes del Grup Socialista. Bé, soft i hard religion, com hem dit, és trans-
versal; vull dir, es dona a tot arreu. Jo de fet, he trobat de tot, en aquests anys, a tot 
arreu, eh? Poques vegades hem hagut de trucar als Mossos d’Esquadra; alguna vega-
da, sí que hem trucat als Mossos d’Esquadra, clarament, eh?, en alguna presó, vam 
trobar alguna cosa estranya. Immediatament, amb això, no ens cauen els anells si 
hem d’agafar el telèfon i avisar. No tant perquè facin un acte repressiu, nosaltres no 
som una secció d’informació del Govern, però sí que, quan veiem bestieses, diem: 
«Bé, presteu atenció aquí, perquè aquesta persona, doncs...» 

Que el diàleg interreligiós és d’elits? Sí. Actualment, encara és d’elits, perquè ens 
costa penetrar, llevat de la comunitat catòlica i ara, una mica, en alguns sectors de la 
comunitat jueva, i alguns sectors de la comunitat protestant..., en la resta de comu-
nitats ens costa molt penetrar. Què vol dir «que ens costa penetrar»? Que, normal-
ment, quan els convides a participar, ells venen, però no et deixen anar a les seves 
comunitats, no et deixen anar a les seves comunitats a parlar amb els seus fidels, et 
bloquegen l’accés i això ho notes. El primer any, no ho notes, però el segon i tercer 
any... Et poden enganyar un any, fins i tot, dos, et poden distreure, eh?, despistar, 
però, al cap de dos, tres anys, saps qui està a favor del diàleg i qui no hi està, i fa 
molts anys que no hi està. I nosaltres, internament, podem fer un mapa de la intole-
rància religiosa i dir qui són. No ho farem, perquè no es tracta d’etiquetar a ningú. 
Pensem que sí que s’ha de treballar amb aquestes comunitats per afavorir que facin 
una evolució des dels seus propis discursos religiosos interns cap a un nivell de to-
lerància més obert, cap a una... Per exemple, nosaltres vam aconseguir que algunes 
comunitats –no diré de quina tradició– s’obressin al diàleg interreligiós, escrivint un 
email a l’Índia, a un líder religiós de la seva comunitat, que tenia ascendència moral 
sobre la comunitat local d’aquí. El líder religiós de l’Índia va tocar la cresta de la co-
munitat religiosa d’aquí i, immediatament, la comunitat religiosa d’aquí, des d’ales-
hores, participa regularment en el diàleg interreligiós, sense cap problema. No era 
mala fe, era falta d’informació i falta de referents espirituals clars i, quan els troben, 
ells mateixos, sense cap intervenció externa... –bé, en aquest cas, la intervenció era 
l’email, eh?, però res més que l’email, eh?, perquè, amb això, s’ha de tenir un equi-
libri difícil de mantenir entre no ingerir-se, però sí estimular, dinamitzar i fer peda-
gogia, però no podem ingerir-nos en les seves creences, però sí estimular referents 
propis que ells tenen que els identifiquin, no?

Després, què més? Bé, ja està.
La pregunta dels comuns. Penetrar a les comunitats, ja ho hem contestat. Qui 

demana a qui, que s’obri. Bé, normalment, qui demana a qui, depèn del subjecte que 
promou el diàleg interreligiós, depèn... Normalment, segons com ho demanes, t’ac-
cepten més i menys, és a dir, hi insisteixo, si són els municipis, l’Ajuntament, hi ha 
una desconfiança... Hi ha comunitats religioses, com els protestants i els musulmans, 
que tenen desconfiança sistemàtica dels poders polítics, per raons espirituals i religio-
ses. Això seria una mica llarg d’explicar, però, tant els protestants com els musulmans 
tenen unes teologies que els faciliten la desconfiança envers els poders polítics, cos 
que no passa tant, per exemple, amb els catòlics o no passa tant amb els budistes, 
que són bastant «passotes» amb tots aquests temes; ni amb els indús, que són molt 
naïfs; ni amb els siks, eh? Però, en canvi, aquestes dues comunitats, si algú els hi pro-
posa, depèn de qui els hi digui i com els hi digui, accepten i depèn... S’ha d’adaptar 
el missatge al receptor. No pots enviar el mateix missatge a tothom, has d’adaptar-lo 
i, amb els anys, vas aprenent què li pots dir a cadascú. Nosaltres vam aconseguir que 
els testimonis de Jehovà participessin en diàleg interreligiós; al sud d’Europa, no ho 
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havien fet mai; aquí a Catalunya, es va produir. Fa vuit-nou mesos van rebre una 
ordre de Nova York que no podien participar més en el diàleg interreligiós, una or-
dre centralitzada als quarters generals, que no hi podien participar més. Els motius, 
seria llarg d’explicar, però tenen els seus motius –tenen els seu motius–, eh?, religio-
sos, eh?, evidentment.

Què més? Ah, sí! Com democratitzar l’accés al coneixement de les religions. Ui, 
això és una gran pregunta. (L’orador riu.) Nosaltres defensem de fa molts anys, des de 
l’any 2000, que hi hagi una cultura religiosa generalitzada. Des de l’any 2000 a ara, 
hem canviat una mica el plantejament, ara diem «una cultura religiosa i conviccional 
generalitzada», perquè s’ha d’explicar la diversitat religiosa, però també la diversitat 
conviccional, s’ha d’explicar l’ateisme, l’agnosticisme, tot això i s’ha d’explicar de ma-
nera natural, combinant esperit crític amb empatia, és un equilibri difícil però possible, 
perquè s’està fent i s’ha fet a molts llocs. Per tant, explicar-la de manera rigorosa, però 
també empàtica, de manera que les mateixes comunitats religioses, els ateus i els agnòs-
tics es reconeguin en l’explicació que es produeixi a l’aula, a l’escola. Això és possible. 

Ara, el model actual és complicat, perquè la llei obligaria a fer una oferta obliga-
tòria a l’escola pública de totes les religions que tenen acords amb l’Estat i, si volem 
una cultura religiosa generalitzada, s’hauria de combinar aquesta oferta obligatòria 
aconfessional amb una oferta de cultura religiosa i conviccional a la resta d’alum-
nes. Això seria, potser, econòmicament viable, però, a nivell de gestió, seria com-
plex –no vull dir que sigui impossible.

Nosaltres creiem que és el bon model, ja que som realistes i tenim molt clar que 
les autoritats religioses d’aquest país no renunciaran als seus drets adquirits, no hi 
renunciaran, eh?, vull dir, per tant, és absurd ni plantejar-se-la, la renúncia. Som 
molt pragmàtics amb això. El que sí és interessant és que, per evitar l’analfabetis-
me religiós, tots acordem fer una cultura religiosa i conviccional a les aules, que hi 
tinguin accés els joves. Això és fàcil perquè ens pot aconseguir normalitzar la di-
versitat, ens pot aconseguir prevenir la radicalització i ens pot aconseguir evitar les 
derives o el segrest sectari d’alguns grups religiosos. Crea antídots contra la mani-
pulació sectària, eh?, els comportaments sectaris.

Per tant, nosaltres considerem que és molt important. Ara, també us he de ser molt 
sincer i honest, humilment honest. Hem fracassat amb això des de l’any 2000, no ho 
hem aconseguit i sempre hem tingut la simpatia dels polítics. Amb això, us dic una rea-
litat, vull dir, i ho dic aquí al Parlament de Catalunya. Per tant, no és que sigui escèptic, 
però és una tasca difícil i complexa, que requerirà un gran consens per aconseguir-ho.

I, després, el que deia la CUP, la valoració de les polítiques públiques. Jo crec que 
les polítiques públiques, en general, són molt ben intencionades, actualment, i estan a 
favor del diàleg interreligiós i interconviccional. Ara entenen, per exemple, que parlem 
de diàleg interreligiós i interconviccional; entenen que els no religiosos també han de 
participar en les taules de diàleg, com a mínim, hi han d’estar obertes; entenen que hi 
ha molts religiosos que també tenen espiritualitat. Per tant, la visió és cada vegada més 
àmplia, en tots els municipis. Però és complexa l’educació de la població, la sensibilit-
zació de la població. Hi han moltes dificultats amb els llocs de culte, hi han molts preju-
dicis i estereotips per deixar obrir llocs de culte. Hi ha una certa naïveté del poder polí-
tic que, a vegades, no aconsegueix el que pretén, perquè alguns polítics són molts naïfs 
i no són conscients que no es pot anar amb un bonisme que permeti o toleri alguns abu-
sos de les comunitats religioses, s’ha de ser exigent amb les comunitats religioses. Es fa 
un bé a les religions exigint que respectin els drets humans, se’ls fa un bé; això ho hem 
de tenir políticament clar, se’ls fa un bé i no s’ha de ser tímids a l’hora de demanar-ho.

Les religions construeixen discursos. Totes elles tenen una teologia de les reli-
gions, és a dir, els cristians tenen una teologia de les religions no cristianes, els mu-
sulmans tenen una teologia de les religions no musulmanes, els indús tenen una teo-
logia o un discurs filosòfic sobre les religions no indús; tots tenen un discurs religiós 
molt ben travat sobre l’alteritat, sobre els altres que no són de la seva fe. Aquest discurs 



DSPC-C 75
16 d’octubre de 2018

Sessió 6 de la CIAA  26

pot ser de tres tipus: intolerant, exclusivista absolutista; una mica tolerant, inclusivista, 
que ve a dir que l’altre és igual que jo, encara que l’altra no ho sàpiga i, per tant, «tu ets 
cristiana, encara que tu no ho saps, però ets bona persona, per tant, ets cristiana i, per 
tant, estàs salvada, no cal ni que et converteixis al cristianisme, ja està bé», és un inclu-
sivisme, diguéssim, que té un cert grau de tolerància, o pluralistes, que accepta que ca-
dascú té una part de la veritat i cadascú pot tenir accés a la veritat de manera absoluta, 
però cadascú de manera diferent. Els pluralistes són més oberts al diàleg interreligiós, 
els inclusivistes són bastant oberts i els exclusivistes són molt tancats.

Aquí, a Catalunya, un 40 per cent del món religiós és exclusivista, això ho hem 
de tenir present. I ja està.

Gràcies, eh?, per tot.

Jordi Armadans i Gil

Bé, intentaré comentar algunes cosetes, tot i que, pel temps, veig que anem «apu-
rats», o sigui que... Veig que el Pere també ha arribat, o sigui que la següent generació de 
compareixents està aquí, per tant... Bé, faré referència a quatre apel·lacions més directes.

El senyor Alonso, quan ha comentat el tema de la falta d’empatia, totalment 
d’acord. Tot i que, per mi, el problema de falta d’empatia és enorme, és a dir, pràc-
ticament, en tots els problemes que patim en aquest món, diguéssim, la falta d’em-
patia ajuda a explicar per què aquests problemes es perpetuen tant, no?, en tots els 
temes de pobresa, injustícia, desigualtat, de migracions o refugi, etcètera, sempre hi 
ha aquesta manca d’empatia, de situar-se a la pell de l’altre i, per tant, d’implicar-se 
en solucions, encara que no l’afectin a un de forma directa, no?. Tot i que, de fet, 
moltes vegades, aquest egoisme que et porta a no implicar-te en la solució dels pro-
blemes dels altres t’acaba afectant, precisament, perquè no estàs donant respostes 
a problemes que, finalment, esdevenen globals. Per tant, aquesta reflexió que, a ve-
gades, el millor egoisme és ser solidari, perquè sent solidari veus els problemes que 
també t’afecten, diguéssim, no? Però, en qualsevol cas, comparteixo que hi ha hagut 
falta d’empatia en molts aspectes i també en l’anàlisi del fenomen del terrorisme.

Hi ha hagut esments diversos al tema armamentístic –el Pere també en podrà par-
lar més–, en qualsevol cas, situar alguns aspectes, també per situar la importància del 
que diem, no? Perquè, per exemple, si mirem el creixement del comerç d’armes en els 
darrers anys, veiem que, a nivell global, ha estat d’un 10 per cent, eh? Si agafem el pe-
ríode, doncs, l’anterior, respecte a abans, doncs, estem parlant d’un creixement d’un 10 
per cent. Però és un xifra genèrica que, més o menys, eh?, repartida globalment, tampoc 
no és molt indicativa; però, si agafem el mateix període i veiem el Pròxim Orient, veiem 
que l’increment és de més del 100 per cent de l’increment de la venda d’armes al Pròxim 
Orient. I el Pròxim Orient és una regió del planeta en la qual no hi ha la màxima con-
centració de població, però sí que hi ha una bona concentració de conflictes armats i de 
situacions de desestabilització i d’inseguretat, amb la qual cosa diríem –permeteu-me 
l’expressió–, fins i tot un nen de cinc anys pot entendre que si a un dels llocs on hi ha 
més conflictivitat, més desestabilització, més problemes, hi envies el 100 per cent més 
de venda d’armes en cinc anys, doncs, bé, passaran coses, diguéssim, no?, i que aquestes 
armes es faran servir per a molts dels problemes que, després, patim de forma global.

Pel que fa a la pregunta concreta sobre el paper espanyol, bé, Espanya és més o 
menys la setena potència en venda d’armes a nivell planetari i tots sabem que Espa-
nya no és la setena potència econòmica del món, per tant, vol dir que, proporcional-
ment, té una mica més d’accent del que li pertocaria per pes, en la venda d’armes; 
per tant, vol dir que té una mica més de responsabilitat sobre la proliferació d’armes 
en el món de la que per pes econòmic, diguéssim, podria tenir.

Com saben, perquè és una cosa que, de fet, s’ha parlat al Parlament en altres 
legislatures, fruit, precisament, de la pressió ciutadana, de les ONG, de les campa-
nyes que hi ha, s’ha aconseguit que hi hagi uns certs controls legislatius: en el cas 
espanyol, la Llei de comerç d’armes, del 2007; hi ha una posició comuna a nivell 
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europeu; hi ha un tractat mundial de comerç d’armes, del 2014. Són instruments que 
han posat una mica, diguéssim, d’esforç de control i de transparència en tota aquesta 
activitat, però que són instruments limitats i que, sobretot, depèn de la voluntat dels 
estats, que realment es compleixin i, finalment, depèn, com sempre tot, de la ciuta-
dania d’exigir que els estats compleixin aquestes normatives, no? 

Totes tres normatives –seria llarguíssim, però per resumir molt el seu punt central– 
demanen que un estat, abans de vendre armes, tingui en compte quins impactes pot te-
nir en temes de drets humans, en temes de violència de gènere, en temes de genocidi, 
en temes de crims, de matances, etcètera. Quins impactes poden tenir aquestes armes 
abans de vendre’s i que, per tant, aquesta avaluació es faci de manera rigorosa i que no 
es faci una venda d’armes quan aquestes armes puguin incidir en tots aquests aspectes. 
A això obliguen legislativament aquestes tres normes. I, per tant, per exemple, el cas 
espanyol i tots els països europeus estan obligats per aquestes tres normatives, i està clar 
que no acaba de funcionar bé i està clar que hi ha incompliment per part dels estats.

Insisteixo que si estiguéssim com fa vint-i-cinc anys això que us diria seria una 
reflexió d’algú de l’àmbit de pau, diguéssim, no?, però avui dia estem parlant de 
tres normes d’obligat compliment per part de tots els estats. I, per tant, en aquest 
sentit no és tant una opinió d’una persona de l’àmbit de pau, sinó que és una obli-
gació que els estats tenen. I quan el senyor Pedro Sánchez diu que no és responsa-
bilitat seva el que passi amb les bombes quan es venguin a Aràbia Saudita, quan 
traspassin les fronteres, això és fals, no d’opinió, és fals legislativament. Precisament 
una de les coses que han de fer els governs és avaluar quin impacte tindrà fora de les 
fronteres una venda d’armes. I, per tant, en aquest sentit no es pot dir això.

La guerra del terror que m’ha preguntat. Doncs bé, de fet és molt difícil de re-
sumir-ho ràpid, eh? Però en qualsevol cas, per mi és evident que no es pot enten-
dre l’actual ISIS, l’actual Daesh, l’actual Estat Islàmic, no es pot entendre sense la 
guerra i el desastre de l’ocupació d’Iraq, que és una cosa absolutament claríssima 
que hi ha una connexió. De fet alguns dels líders de Daesh, doncs, van ser perso-
nes que –el que dèiem abans de la política antiterrorista– van estar alguns d’ells 
mesos i mesos en campaments, rebent tortures i estant absolutament aïllats de tot 
el món. I, per tant, és fàcil pensar que quan van sortir d’allà no van quedar molt 
contents, diguéssim, del que va passar. Amb la qual cosa, això de la «radicalit-
zació», que en Luca advertia que no és la paraula correcta, d’alguna manera s’ha 
produït en part per la guerra contra el terror i en això hi ha responsabilitats dels 
països que hi van participar clarament, no?

L’altre focus impressionant és Síria, en el sentit de que tampoc no es pot entendre 
la potència que va arribar a tenir –ara ja més disminuïda– Daesh, sense el caos que 
s’ha viscut a Síria davant la indiferència absoluta del món mundial. I, per tant, en 
aquest sentit també és un altre element preocupant d’aquest context geopolític que, 
d’alguna manera, és alimentat per la indiferència, pel «passotisme», per la implica-
ció negativa a aquests tipus de fenòmens.

Insistir també, com ha apuntat el Luca..., fa dos anys en unes jornades que vam fer 
a FundiPau va venir un expert de Saferworld amb un estudi que tenien sobre l’impac-
te de la política antiterrorista en diversos països del sud, diguéssim, i, en tots ells, les 
proves empíriques que havien tret són que aquestes polítiques havien incrementat el 
problema. I, per tant, en aquest sentit un crit d’alerta més sobre que qualsevol política 
antiterrorista per si mateixa no vol dir cap cosa positiva. S’ha d’avaluar quin és el seu 
impacte, quins són els seus objectius i quines són les conseqüències que produeix, no?

I finalment la pregunta que m’han fet sobre el tema de com combatre –bé, és llar-
guíssima també– la cultura de l’odi. En qualsevol cas en Francesc, que ara també es-
tava fent moltes reflexions, tot el que sigui feina d’apropar comunitats, tot el que sigui 
feina de desmuntar tòpics, de desconstruir falsos mites, tot això és imprescindible. 
I a això ens hi han d’ajudar totes les persones que tenen veu pública, els mitjans de 
comunicació, els líders polítics que han de fer... –no ho dic per vostès necessària-



DSPC-C 75
16 d’octubre de 2018

Sessió 6 de la CIAA  28

ment, però, en qualsevol cas, ho dic en general–, molt més rigor amb les coses que 
es diuen a vegades sobre aquests temes, perquè hi ha frases que inciten directament 
a la confusió, al que seria l’estigmatització d’alguns col·lectius. I tot això és una feina 
que qualsevol persona que té responsabilitat i que té micro pot fer, eh? 

I la ciutadania ha de fer moltes coses però també qui té més responsabilitat pú-
blica ha de vigilar molt a crear fantasmes d’enfrontaments comunitaris, d’enfortir 
dinàmiques d’odi, que estan finalment en molts dels processos que estem patint, no?

I no m’allargo més per deixar temps.

Luca Gervasoni i Vila 

Sí; miraré d’anar directament a les qüestions concretes, perquè la pressió ambiental 
és creixent, eh? (Rialles.) Compartir la presentació..., l’hem compartit amb l’Eduard, 
no ho sé, m’imagino que s’acabarà compartint. 

Un apunt sobre la feina a Ripoll, perquè s’ha comentat que s’estava fent molt bona 
feina, i jo crec que és una apreciació i una opinió que comparteixo. Alhora jo sí que 
volia fer una reflexió, d’acord? Perquè no..., jo almenys no he trobat cap estudi a Cata-
lunya que intenti mesurar quant invertim en matèria de lluita contra el terrorisme des 
d’una perspectiva «securitària» i quant invertim en matèria de prevenció des d’una 
perspectiva d’educació, benestar social, etcètera. Sé que hi ha un estudi que es va fer als 
Estats Units que demostrava que si es pogués mesurar l’impacte de les accions terro-
ristes sobre els Estats Units i ficar-hi una xifra –que això desgraciadament es pot fer–, 
i es mesurava el cost de la política antiterrorista, la política antiterrorista costava divuit 
vegades més a la societat que les mateixes conseqüències, d’acord?, dels actes terroris-
tes per se.

Com us deia, això a Catalunya no es pot mesurar ara. És veritat que jo crec que 
hi ha una inversió en matèria de dedicació d’hores, entenc, de les forces de segu-
retat... –que no ho vull criticar, eh?, no és això, el missatge–, però sí que he tingut 
ocasió de parlar amb persones del consorci de Ripoll –potser dir això davant de l’al-
calde de Ripoll és..., però bé, és en ajut, espero– i em deien que han rebut menys de 
vint-i-cinc mil euros en ajudes, de cara a reforçar els programes de prevenció a la 
mateixa ciutat de Ripoll. Bé, des de la meva perspectiva això, quan parlàvem de tre-
ballar en prevenció i fer més esforços, doncs, ens referíem justament a que això no 
sigui així sinó que es reforcin els equips que treballen en mediació, en dinamització 
cultural, en ajudes i benestar social, d’acord?

Sobre el Prevent, es feia abans una pregunta. El Prevent té un problema que és 
un programa enorme que s’ha implementat al Regne Unit, que és part d’un progra-
ma que es diu Contest, que intenta coordinar la política antiterrorista des de moltes 
perspectives, no? N’hi ha un que es diu Prosecute –que ja s’entén a què es dedica, 
no?–, el Prevent intenta fer més feina en matèria de prevenció: es gasten 40 milions 
de lliures anuals, d’acord?, i es dedica bàsicament..., hi ha uns quants fronts, però 
potser el que li ha donat més fama és la feina que fan a les escoles, a la quals es des-
plega personal policial per intentar treballar des de la idea de la policia de proximi-
tat. És a dir, crear connexions entre professores, professors, personal administratiu 
de les escoles i personal policial comunitari, de cara a intentar identificar alumnes 
en risc de radicalització, en aquest cas ells dirien, no? 

Sí que s’han..., el problema que té, principal, el Prevent és que, tot i els diners 
que es gasten, tenen una persona a mitja jornada dedicada a l’avaluació, per la qual 
cosa no disposem de dades fiables de quin impacte ha tingut tot això. Ara sí que sa-
bem que hi ha hagut 7.631 persones investigades –entenem que parlem d’alumnes 
menors de setze anys, eh?–, diguem-ne, arran d’aquesta dinàmica, de les quals, des-
prés d’una avaluació conjunta entre personal educatiu i personal policial, es va deci-
dir que tan sols el 5 per cent necessitaven tasques de suport d’algun tipus, d’acord?

Quin és el problema que hi ha en això? A banda de que..., bé, una obvietat: crec 
que polítiques tan importants sense avaluació d’impacte tendeixen a ser un proble-
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ma. Ara sí que hi ha una cosa que sabem –que, des del grup dels comuns ho comen-
taven, no?–, si estem dient que de 7.631 persones investigades tan sols el 5 per cent 
va necessitar ajuda, significa que d’alguna manera es va estigmatitzar al voltant del 
98 per cent d’aquestes persones, entenent que parlem d’infants, ergo que s’estan vul-
nerant directament drets de la infància, no? 

En aquest sentit, per connectar això amb el programa Proderai, després Prode-
raev..., que el Proderai per se tenia un problema, des del meu punt de vista, que és 
que ja el nom era «Protocol de detecció de la radicalització islàmica.» És a dir, ja 
es centrava de primeres en un únic extremisme violent, que recordeu que al principi 
ho comentava, perquè crec que això és un error perquè estigmatitza, és clar. I entenc 
que el mateixos departaments d’Educació, presons i Interior se’n van adonar, perquè 
van canviar el nom per adoptar Proderaev, «extremismes violents», no?

Jo, sincerament, tinc una molt bona opinió de l’equip que impulsa aquest programa. 
Crec que són persones que fan..., bé, que tenen una bona direcció. Alhora, jo sí que 
sento que el fet..., perquè ells sovint ens diuen: «Si la nostra feina principal és formar 
professores i professors i personal administratiu perquè entenguin que el fet de que un 
alumne de quinze anys vagi a la mesquita no significa que sigui un potencial terroris-
ta.» I m’ho crec, a més, que és amb aquesta voluntat, que ho fan. Ara sí que crec que el 
fet que sigui personal policial l’encarregat de fer això..., crec que és un error. Perquè 
crec que sincerament si aquest és l’objectiu, crec que el Francesc i el Jordi serien po-
tencialment perfils més conciliadors de cara a anar en un espai, com l’escolar, o ja, –els 
dic a ells dos com a exemple, eh?, evidentment– de cara a explicar què és l’islam i com 
treballar amb totes aquestes dinàmiques. Diguem aquestes serien..., us hem passat un 
informe que justament intenta construir des d’aquesta perspectiva.

Sobre els plans d’acció –l’últim punt–, jo crec que la primera cosa..., i construint 
sobre experiències d’altres països, jo crec que el que s’ha fet, per exemple, a Tunísia, 
que és dels pocs casos més o menys exitosos on s’està portant a terme, era establir 
una comissió interministerial, d’acord?, per intentar fer que tota la reflexió en matè-
ria de polítiques públiques no estigués centrada en interior sinó que hi hagués ben-
estar, educació, d’acord? Tot el conjunt. Entenc que això es podria replicar a nivell 
municipal, a nivell autonòmic, etcètera.

La segona cosa era el mandat. Jo crec que és molt important el que compartíem 
abans de les definicions en termes de definir què voldria dir treballar en prevenció 
i amb quin tipus de violència, d’acord? I, en tercer lloc, el tema d’estructurar el dià-
leg amb la societat civil, intentant reforçar quines serien..., bé, quin paper i quin rol 
hauria de jugar cadascú.

Sí que vull dir-vos que, en general, tot això deriva en un document que acaba 
sent implementat per àrees específiques. És a dir, ja el pla nacional acaba sent com 
una mirada que després, no ho sé, des de la direcció general de presons –que em 
consta que aquí a Catalunya ja s’està fent una feina important–, doncs, acaba adop-
tant aquest paradigma i implementant-ho.

Moltes gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies. Si hi hagués alguna intervenció d’un minut o així per al-
guna concreció o algun aclariment. (Pausa.) No? Per tant, doncs, agraïm una ve-
gada més, doncs, als compareixents i a les entitats que representen, doncs, la pre-
sència, l’aportació en aquesta comissió. I, per tant, també, doncs, això, l’esforç que 
han fet de venir i que la informació que ens han facilitat, doncs, serà de gran vàlua, 
així com els documents que ens hagin aportat i els ho agraïm sincerament.

Moltes gràcies. 
(Pausa.)
Fem cinc minuts d’intercanvi de compareixents i de descans, si els sembla. 

Fascicle segon
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La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i dos minuts i es reprèn a les cinc i set minuts.

El president

Bé, bona tarda. Si els sembla, reprendrem la segona part de la comissió d’aques-
ta sessió.

Molt bé, doncs, en primer lloc, hem d’excusar, per motius de temes personals, 
la senyora Txell Bragulat, que ens ha comentat que no podia venir per temes perso-
nals; però, en aquest cas, doncs, delega, de la mateixa entitat, l’Associació Solida-
ritat, Desenvolupament i Pau, en el senyor Aritz Garcia, doncs, que ja tenia previst 
acompanyar-la i que, per tant, farà de ponent, si no hi ha cap inconvenient per part 
dels grups parlamentaris. 

Donem també la benvinguda al senyor Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau, i la senyora Xantal Genovart, de la Fundació Surt, que ve acompanyada de la se-
nyora Anna Aroca. A tots, gràcies per acceptar, doncs, aquesta invitació de la comissió. 
Gràcies també per la inconveniència de la setmana passada, que vam haver d’anul·lar-la 
per motiu de la convocatòria del Ple, que no estava previst; per tant, també gràcies per 
la flexibilitat d’acceptar el canvi de setmana. Agraïm que estiguin aquí.

Com saben, estan aquí, doncs, per fer aportació de la seva expertesa, dels seus co-
neixements al voltant dels àmbits d’estudi d’aquesta comissió, com ja se’ls va informar.

I, una mica, el format de la sessió és: una primera intervenció d’aproximada-
ment, doncs, quinze minuts per part de cada compareixent; després, hi haurà un 
torn d’intervencions dels grups parlamentaris del voltant de cinc minuts, i després 
una segona resposta, també al voltant, doncs, de màxim quinze minuts per part dels 
compareixents i, finalment, hi hauria, si hi hagués alguna concreció o alguna pre-
gunta darrera, un minut o així per part dels grups. 

Compareixença de Pere Ortega i Grasa, en representació del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau

357-00081/12

I, per tant, no sé en quin ordre tenen previst... Comença... El mateix que tenim 
aquí? (Pausa.) Per tant, començarem per la senyora... (Veus de fons.) Doncs, comen-
cem per la senyora Xantal Genovart... (Pere Ortega i Grasa demana per parlar.) Sí, 
digui’m...

Pere Ortega i Grasa (representant del Centre Delàs d’Estudis per la Pau)

Ens acabem de comunicar de què parlem cadascú. Potser seria convenient, per-
què jo parlo d’una cosa genèrica, com a principi, el primer, i després elles van al 
concret. Per tant, parlaran de la comunitat musulmana i també de...

El president

Per tant, entenem que el senyor Pere Ortega seria el primer intervinent. Per tant, 
també, si no hi ha cap inconvenient, ho faríem així.

Per tant, senyor Pere Ortega, té la paraula, com deia, al voltant d’uns quinze 
minuts.

Gràcies.

Pere Ortega i Grasa

Doncs, molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat i per haver creat aquesta 
comissió, que em sembla molt adient, perquè aquest és un tema que és de rabiosa ac-
tualitat i que..., perquè si un es llegeix les directives de defensa de tots els estats eu-
ropeus, dels Estats Units, dels membres de l’OTAN, vostès veuran que la principal 
amenaça que ells assenyalen és el terrorisme, i això..., la meva intervenció és per 
intentar desmitificar-ho, perquè la realitat no és aquesta, no són aquestes les inse-
guretats que més preocupen la població d’Europa i del món, o almenys d’Occident.



DSPC-C 75
16 d’octubre de 2018

Sessió 6 de la CIAA  31 

A veure, en general –aniré dient qüestions bastant genèriques–, la nostra ciutada-
nia, la ciutadania en general europea, mai assumeix responsabilitats, eh? Sembla que 
les responsabilitats sempre són dels altres. A vostès, als polítics, els passa bastant el 
mateix, eh? I, per tant, hauríem d’intentar també educar la nostra població, perquè les 
responsabilitats sempre són compartides, i dels problemes i dels conflictes que tenim, 
eh?, en tenim part de culpa –una part, eh?; no la majoritària, a vegades, però en tenim 
part. Els conflictes sempre tenen corresponsabilitats per totes les bandes.

I dic això a tall d’exemple, perquè això de la paraula «terrorisme» –veig que 
anteriorment també han utilitzat el concepte «extremisme violent»– és difícil de 
definir, o gairebé impossible, eh? Perquè això del terrorisme no se sap ben bé que 
és. Bé, alguns ho han intentat: els acadèmics ho intenten i no ho han aconseguit; 
Nacions Unides no ho ha aconseguit, perquè hi ha hagut molta oposició per part 
de molts països perquè el concepte no tingui la transcendència que alguns volen 
que tingui. I, per tant, podem dir que és molt difícil, o impossible, que ens posem 
d’acord sobre el terme. I, en canvi, s’utilitza a bastament. Fins i tot, ja sabeu que 
algú li va dedicar una guerra. Li va dedicar la guerra, no se sap contra qui, però 
contra això, que és..., aquesta entelèquia que és el terrorisme.

Jo, per aquesta qüestió genèrica, vull fer menció a diversos elements que en el 
passat nostre hem utilitzat per definir qui és un terrorista. I, com que la meva inter-
venció pretén ser una mica provocadora, vull dir: eren terroristes els maquis? Eren 
terroristes els partisans que lluitaven contra el feixisme, quan posaven bombes i, a 
vegades, mataven gent innocent, civils innocents? Ho eren, els guerrillers que s’opo-
saven a les dictadures molt opressives a l’Amèrica del Sud? O aquells que lluitaven 
per l’alliberament nacional d’un colonialisme molt agressiu i molt esbojarrat que 
matava a centenars de milers o milions de persones i ells s’hi oposaven practicant 
una lluita armada que a vegades la portaven inclús a les metròpolis, als països colo-
nials, i posaven bombes contra la població civil innocent: ho eren?, no ho eren? La 
majoria d’intel·lectuals d’esquerres, per citar el més conegut, Jean-Paul Sartre, deia 
que no, que no eren terroristes, que no ho eren.

És terrorista l’extrema dreta? Era terrorista el GAL? O el Batallón Vasco Es-
pañol; la Triple A? Doncs, l’Estat espanyol, quan els ha condemnat, mai els ha 
acusat de terroristes. En canvi, sí, a l’ETA, l’acusava de terrorista, al GRAPO i al 
FRAP –els més veterans ho coneixeu, això. Per tant, el terme és complicat, és difícil. 
Vull anar més enllà: els estats parlen de terrorisme, però no reconeixen mai que exis-
teix un terrorisme d’estat, i molts intel·lectuals sí que parlen de terrorisme d’estat, eh? 
–molts. I terrorisme d’estat, per exemple, era –pregunto– la bomba que li van posar al 
Rainbow Warrior, de Greenpeace, perquè ell intentava impedir les proves nuclears? 
I hi va morir gent, eh?, en aquell vaixell. L’hi va posar el servei secret de l’Estat fran-
cès, per ordre de Mitterrand. Era un acte terrorista aquell? Indubtablement, per mi, sí. 
Per tant, actes terroristes, n’hi han de tota mena i els col·loca tothom.

Per tant..., i més enllà, ja que parlem de terrorisme: hi ha terrorisme en les guerres? 
Segur. Sempre hi ha hagut terrorisme en les guerres. No hi ha cap guerra..., en la guer-
ra de Síria, en la guerra d’Iraq, en la guerra d’Afganistan... –per parlar de les prope-
res–, que no hi hagi hagut atacs terroristes brutals per part de totes les parts. Va ser un 
atac terrorista tirar una bomba nuclear sobre Hiroshima i Nagasaki? No ho reconei-
xeran mai, els estats, això. Ni Estats Units. Però, intentar crear terror entre la població 
japonesa, o en els bombardejos dels aliats, sobretot a Gran Bretanya, sobre Dresden i 
Hamburg, on van morir més de set mil persones en els bombardejos, pretenien crear 
terror entre la població alemanya en la Segona Guerra Mundial. Per tant, el «extremis-
me violent» defineix molt millor allò a què ens volem referir en aquesta sessió.

I aquí parlarem d’un concepte, més que de terrorisme, del «gihadisme». I amb 
«gihadisme» ja ens entenem més de què volem parlar. Perquè el «terrorisme» he 
intentat dir que és una entelèquia difícil de definir, que els intel·lectuals no es posen 
d’acord, que els estudiosos acadèmics li posen moltes pegues, i, per tant, parlem del 
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«gihadisme». Complicat, molt complicat, però parlem del «gihadisme». Sens dubte, 
l’atac de la Rambla jo el defineixo com un atac terrorista, és evident –el de Barcelona 
i Cambrils, disculpeu, eh?, també era a Cambrils. Però, han estat terroristes els mè-
todes i les guerres portades a terme a l’Orient Mitjà per això que anomenem «Occi-
dent»? És a dir, per Estats Units i els seus aliats, entre els quals hi ha l’Estat espanyol?

Recordeu l’eslògan de la manifestació de Barcelona, el més repetit. N’hi havia di-
versos: «Les vostres guerres, els nostres morts.» Per tant, el gihadisme..., i no sé si els 
companys..., suposo que el company s’hi referirà més..., el gihadisme, com a fenomen 
i com a causa, ha estat –i suposo que ho saben, no cal que m’estengui en aquest punt– 
ajudat i armat per Estats Units i els seus aliats, és a dir, nosaltres. El gihadisme va ser 
impulsat per Estats Units –el mateix Bin Laden– per expulsar la Unió Soviètica de 
l’Afganistan, perquè era una possibilitat d’enderrocar l’enemic; en aquell cas la Unió 
Soviètica, el comunisme. I d’allí, doncs, de aquellos lodos vinieron estas tormentas. 
I d’allí, doncs, va prosseguir el conflicte, el gihadisme es va estendre, van anar a llui-
tar a Bòsnia, van anar a lluitar a diferents llocs, els «mujahidins», que es deien llavors, 
que vol dir, més o menys, «lluitadors per la llibertat», eh? Lluitadors per la llibertat 
van anar a lluitar, i quan els vam anar a fer la guerra, finalment, a l’Afganistan, nos-
altres a ells, a l’Afganistan, a l’Iraq, i actualment també, indirectament, a Siría i al 
Iemen, doncs, ells, després de patir centenars de milers de morts –o milions–, d’haver 
bombardejat les seves ciutats, d’haver destruït les seves estructures civils, responen 
des d’un radicalisme que jo condemno, i, des d’aquest extremisme violent, res-
ponen atacant Occident, és a dir, Estats Units i els seus aliats, Europa.

Això és el preàmbul, genèric. I ara vaig al mite del risc terrorista. El mite, perquè és 
un mite. Hem de desmitificar-lo, i espero que vostès contribueixin a desmitificar el mite. 
Per què en dic «mite»? Ho dic ràpidament, perquè les inseguretats que patim, i les que 
provoquen més morts no són les del terrorisme o l’extremisme violent, ni molt menys. 
Vaig a donar dades oficials, eh? El risc per morir d’un atac terrorista al Regne Unit –un 
dels que ha patit més atacs, eh?– és d’1 entre 1.100.000 persones. El risc de patir 
un atac terrorista als Estats Units és d’1 entre 1.500.000 de persones. El risc de 
morir al Canadà per un atac terrorista és d’1 entre 3.800.000 persones. Això ho diu 
un blog oficial, el Washington’s Blog, eh? No diu el cas de l’Estat espanyol, però no 
crec que sigui molt diferent, especialment, del de Canadà. En canvi, als Estats Units 
hi ha el risc de morir de càncer, d’1 persona per 540. O sigui, maten molt més..., les 
inseguretats: els accidents de trànsit –evidentment, eh?–, l’ictus, el càncer i altres ma-
lalties..., i, en canvi, ens preocupa molt més allò altre. Sembla. Almenys als polítics; als 
que governen, sobretot.

Un altre índex oficial, global. L’índex global de terrorisme, el GTI, eh?, que ho fa 
un institut per l’economia i la pau, IEP, ho podeu trobar per internet, i allà ho llegireu. 
Diu que el terrorisme es situa en països en conflicte, i especialment a l’Orient Mitjà. 
No parla d’Europa, eh? Allà. I afegeix que l’1 per cent dels morts es van produir..., no-
més l’1 per cent dels morts que ha produït el terrorisme mundial, l’1 per cent, s’ha pro-
duït en països de l’OCDE, o sigui, en els nostres, els industrialitzats, en els occiden-
tals. I el 99 per cent s’ha produït allà, a casa seva. Per tant, alguna cosa tindrà a veure 
amb els conflictes i les guerres que nosaltres hem portat allà, eh? I els posa per ordre, 
eh?, aquest índex –i els invito a visitar la pàgina web del GTI i de l’IEP, eh? L’ordre és: 
Iraq, Afganistan..., suposo que ja... –podria obviar, dir-ho, però bé–, Iraq, Afganistan, 
Nigèria, Síria, Pakistan, Iemen, Somàlia, Sudan del Sud..., i continuen.

Per tant, l’extremisme violent o el terrorisme no és una qüestió vital per a la nos-
tra existència, malgrat que a l’Estat espanyol tenim una alerta 4, i a Catalunya tam-
bé, una alerta 4 sobre 5. I no és una qüestió vital per a la nostra societat. Per què ho 
dic, això? Perquè les qüestions vitals són aquelles que tenen a veure amb l’existència 
humana, eh?, amb la vida dels humans. I aquestes només són dues, malgrat –ja ho 
he dit abans– que l’estratègia de defensa nacional del Ministeri de Defensa de l’Estat 
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espanyol, del francès, de l’anglès, dels Estats Units, de tots els països de l’OTAN el 
situen com el primer, eh?, l’extremisme violent del terrorisme gihadista.

I per què no és una qüestió vital? Perquè qüestions vitals per a la nostra existèn-
cia només n’hi han dues. I les coneixen vostès: una són les armes nuclears, que po-
den acabar amb la vida del planeta, amb tota la vida del planeta, i, la segona, també 
la coneixen vostès, és el canvi climàtic, que també pot acabar amb la vida dels hu-
mans en el planeta. Aquestes són les qüestions que ens han de preocupar, molt més 
que el gihadisme violent, perquè al gihadisme violent també hi ha forma de fer-li 
front, i després els ho diré. Que, per cert, si..., li passaré al company que m’ha convi-
dat, per si després els ho vol distribuir entre els aquí presents i entre els no presents, 
els posaré les qüestions de què podem fer o què hem de fer. Més que «què podem», 
no, «què hem de fer» per combatre aquest extremisme violent a casa nostra.

Bé. Dites aquestes dues qüestions generals, ara passo a l’extremisme violent 
gihadista a Europa, perquè no és un problema només ni de Ripoll ni de Catalunya 
o de l’Estat espanyol, perquè és un problema europeu, o, si em vol..., i per esten-
dre’m, de tot Occident.

L’extremisme violent gihadista no està determinat, ni molt menys, per una qües-
tió cultural ni religiosa, eh? Per tant, no té res a veure amb l’islam ni amb la religió 
musulmana, sinó que la radicalització que empeny joves europeus de primera, de 
segona o de tercera generació d’immigrants de cultura musulmana a apuntar-se al 
gihadisme és un fenomen relacionat amb la no integració en els països d’acollida, a 
part de les causes que he esmentat abans, sobretot quan nosaltres hem anat a practi-
car la violència en els països de religió musulmana.

I això no ho dic jo, eh?, tampoc; ho dic jo, sí, però ho diuen també fonts oficials. 
Mireu, mireu què diu l’IEMed –un organisme de la Generalitat de Catalunya–; ha 
fet una anàlisi, recentment publicada, em sembla que la setmana passada –recent-
ment publicada–, que fa una anàlisi dels mitjans de comunicació d’Espanya només, 
eh?, de l’Estat espanyol. No de Catalunya, d’Espanya. Encara que està a un diari 
com La Vanguardia. Han fet una anàlisi, eh? –això també està disponible en la web 
de l’IEMed–, un equip d’investigació, sobre 1.600 articles analitzats només en l’any 
2017. I diu que el 60 per cent de les notícies analitzades –notícies, informacions– 
eren islamofòbiques, en l’Estat espanyol. El 72 per cent dels articles d’opinió –d’opi-
nió, o sigui, aquests que opinen, eh?– eren islamofòbics –el 72 per cent. I el 90 per 
cent de notícies, en general, associaven l’islam sempre a aspectes negatius –a aspec-
tes negatius. Aquesta companya diu que sí amb el cap, senyal que ella en sap, d’això. 
I dels 1.650 articles analitzats, 1.150, fixeu-vos-hi, quasi la majoria, parlaven de ter-
rorisme; no parlaven de l’islam, no, no, parlaven de terrorisme islamista. 

Per tant, aquí ara tenim un problema –tenim un problema–, nosaltres, a casa nostra, 
perquè aquesta no integració que deia dels joves de segona o tercera o primera genera-
ció de procedència de l’islam, eh?, està delimitada sempre per alguna de les dimensions 
que ara us diré: una, falta de papers que regulin la seva residència. Dos, falta de reco-
neixement de la seva cultura i religió: no ens agraden ni els mocadors ni ens agraden 
les mesquites, eh?, en general –he dit que en general, eh?–, i si les volem, les volem en 
polígons industrials, una forma d’islamofòbia, d’alguna manera, no les volem al centre 
de la ciutat. Aquesta gent, la majoria, tenen moltes dificultats per accedir al mercat de 
treball. Viuen en espais i barris molt degradats, amb manca d’equipaments, en moltes 
ocasions amb manca de cobertures socials i culturals de les seves necessitats. També 
falten drets polítics; sí, drets polítics. Per exemple, no tenir accés al vot, una cosa molt 
generalitzada, ni gaudir de l’acolliment de les institucions públiques. 

Vaja, una barreja de condicions polítiques, socials, laborals, culturals –a vegades 
personals–, que unides a la manca de condicions d’igualtat amb els aborígens –amb 
els aborígens, amb nosaltres, eh?–, fa créixer entre els musulmans, entre la gent de 
religió musulmana, o entre els de procedència del món àrab en general, la sensació 
de que existeix un sentiment antiislàmic, de discriminació, de xenofòbia, de racisme; 
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sentiments –aquí ve la qüestió, una de les qüestions fonamentals– que són explotats 
per radicals i extremistes gihadistes per justificar la violència contra els occidentals.

I qui ho fa això? Si aquesta manca de cobertura social, política, institucional sobre 
aquests joves que s’apunten a aquest extremisme només pot venir per les qüestions que 
acabo de dir, la manca d’integració que acabo d’esmentar. Perquè estan al carrer i no-
més reben la influència del grup social, del grup d’amics, o, dintre d’una mesquita, 
d’algun extremista violent que els indueix cap aquí. O, com que molts d’ells delinquei-
xen perquè, doncs, han de sobreviure, i una forma de sobreviure és delinquint, doncs, 
potser arriben a la presó, i la presó és una altra escola de delinqüència, sobretot d’ex-
tremisme violent. Allà reben influències; influències perquè, com a marginats que 
són, els diuen: «A tu t’han marginat i estàs a la presó perquè no et volen en aquesta 
societat», i, per tant, rebran una influència que els pot fer apuntar-se al gihadisme.

Bé, davant d’això, què hem de fer –i aquesta és l’ultima part–, què hem de fer, 
què haurien de fer vostès; què hem de fer nosaltres també, perquè és una tasca de 
tots, també de la societat civil, però especialment dels polítics, perquè al final go-
vernen les institucions...

El president

Senyor Pere...

Pere Ortega i Grasa

...i les institucions són les que han de donar cobertura –ja he acabat.

El president

Sí, vagi fent una mica de síntesi, perquè la primera part s’hauria acabat.

Pere Ortega i Grasa

...la síntesi..., estic aquí, la part final. Encara que si les llegeixo totes..., són llar-
gues. Començaré per les de política exterior i de relacions internacionals, que són 
més curtes. Les de l’àmbit local i territorial són més llargues.

Va, les de política exterior: mesures diplomàtiques –són fàcils, eh?, suposo que 
estan en la ment de tots però cal recordar-les– per ajudar la democratització i el res-
pecte dels drets humans en els països de religió musulmana –podem fer-ho; hauríem 
de fer-ho. Reducció de les relacions comercials desiguals que afavoreixen Europa en 
front dels països del sud de la Mediterrània i Orient Mitjà. Mesures diplomàtiques 
per a la transformació dels conflictes armats a l’Orient Mitjà per la via de la negocia-
ció, i no de la via armada. Suport perquè sigui Nacions Unides l’organisme encarre-
gat de buscar les sortides als conflictes existents, i no abonar polítiques unilaterals 
d’estats o organismes militars.

En l’àmbit local, regional, Catalunya, comunitat autònoma. Ara..., són moltes, 
però, bé, les vull dir, unes quantes, com a mínim les més importants. Combatre el 
discurs islamòfob a partir d’observatoris, per tant, creació d’observatoris governa-
mentals que facin un seguiment dels discursos d’actors socials, religiosos i polítics, 
per erradicar el gihadisme a casa nostra, eh? 

Establir mecanismes que impedeixin que els mitjans de comunicació es conver-
teixin en difusors de notícies falses, en creadors de mites que sustenten la confronta-
ció o la incitació a l’odi, la divisió i la polarització –això també ho poden fer vostès. 

Impedir l’aparició de barris gueto, que afavoreixen la marginació. Implicar les 
organitzacions socials en l’elaboració de respostes i solucions als diversos problemes 
que genera la diversitat per facilitar la convivència. Utilitzar metodologies de treball 
social, de mediació, participació i reconciliació. Incorporar valors de respecte a la 
diversitat, afavorint el respecte i en contra de tota discriminació per raons d’origen, 
cultura, religió, gènere, opció sexual o creença. Donar suport a les activitats dels 
grups locals i elaborar un programa d’activitats de sensibilització per promoure 
els valors de la cultura de la pau i la no-violència. 
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Més. Crear equips de coordinació de seguretat entre personal policial, sanitari i or-
ganitzacions socials. Evitar modificacions legislatives, tant d’enduriment del Codi penal 
com de retallada dels drets civils sota la influència del dolor i l’horror dels atemptats ter-
roristes. No apostar per la repressió o la vulneració dels drets humans o civils en els plans 
d’acció contra el terrorisme. Establir una regulació molt restrictiva en la tinença d’armes 
per part del personal civil. Establir un protocol per als mitjans de comunicació sobre com 
abordar els actes terroristes, quines imatges i missatges utilitzar per evitar pors i l’estig-
matització de col·lectius determinats. Impulsar la participació de les organitzacions locals 
de la societat civil en la reconstrucció postatemptats dels espais afectats pel terrorisme. 
Impulsar organismes i programes que afavoreixin la restauració de la convivència so-
cial, la reconciliació i l’esclariment de la veritat. Crear equips interdisciplinaris que tre-
ballin per evitar la radicalització de futurs extremistes violents. Prevenir amb vigilància 
el proselitisme gihadista en les presons. Prevenir amb vigilància els factors de risc en 
les pràctiques religioses a les mesquites. Aplicar mesures formatives en el sistema edu-
catiu sobre els factors de risc per evitar radicalitzacions entre la joventut. Aplicar me-
sures jurídiques i de vigilància per detectar la promoció de l’extremisme violent en les 
xarxes socials, i promoure el seu ús ètic. Crear organismes de col·laboració i intercanvi 
d’informació entre administracions locals, regionals, estatals i internacionals.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença de Txell Bragulat Vallverdú, en representació de 
l’Associació Solidaritat, Desenvolupament i Pau (Sodepau)

357-00079/12

Té la paraula la senyora.... (Veus de fons.) El senyor Aritz Garcia, doncs. 
Gràcies.

Aritz Garcia Gómez (representant de l’Associació Solidaritat, 
Desenvolupament i Pau (Sodepau))

Moltes gràcies per haver-nos convidat en aquesta comissió sobre els tristos fets 
del 17 d’agost. Des de Sodepau portem ja des dels anys noranta treballant tant amb 
les poblacions nouvingudes aquí com amb les poblacions dels països de la riba sud 
del Mediterrani. Teníem projectes a ambdues ribes del Mediterrani.

En el meu cas, jo vaig estar del 2003 al 2011 portant el centre de joves del Raval, 
depenent del centre cívic; i, per altra banda, portava la gent a conèixer la realitat a 
Palestina.

El que ara expressaré són algunes de les idees que vam enraonar entre totes les 
companyes quan vam saber que érem cridades a aquesta comissió. I el primer que 
ens va sortir a tots és destacar el fet erroni de parlar de «radicalització», que s’uti-
litza molts cops des dels mitjans de comunicació, però també des d’algunes de les 
polítiques de seguretat.

Per què creiem que és incorrecte aquest terme? Doncs, denota que, bé..., denota una 
incorrecta utilització de la paraula, que a més podria ser utilitzada amb intencionalitat 
política per tancar l’espai de debat i opinió, via «tu ets radical» quan una opinió..., quan 
estem parlant, no podem parlar així. A part, el terme «radical», si anem a l’etimologia, 
vol dir «anar a l’arrel de les coses». I en qüestions polítiques o socials, radicals serien 
els que volen anar a l’arrel de les causes per solucionar-les, i no només quedar-se en allò 
superficial, que molts cops, al final, només quedaria com a maquillatge.

Bé, llavors, parlar de processos de «radicalització» creiem que no és el terme cor-
recte per tractar sobre el que va passar amb els xicots de Ripoll, i que el terme més 
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adient, en canvi, seria parlar de processos de «sectarització», com sé que han parlat 
ja els companys abans de mi.

A part, segons el relat explicat per la policia, aquests joves van ser utilitzats per 
una persona, pel suposat imam, en un període molt curt de temps, que va fer-los 
trencar amb els seus llaços familiars i socials: ells participaven en un casal de jo-
ves, van trencar amb aquesta casal de joves; van començar a trencar les relacions 
amb la família. Llavors, estaríem parlant..., o sigui, és que quan s’estudiava als anys 
vuitanta els casos de sectarització..., aquests són els elements de sectarització, i no 
de radicalització. I, a més, porta a una sortida violenta les angoixes que molts ado-
lescents pateixen, al final, l’adolescència és el pas de la infantesa a l’adultesa, i és 
quan vas formant la teva personalitat i la teva identitat.

I, llavors, ara, us demanaria un punt d’empatia i posar-nos a la ment i al cos 
d’aquests xavals. Doncs, si tenim en compte els convulsos temps que estem vivint, 
i més encara destacant la visió conflictiva de les nostres societats occidentals amb 
l’islam i l’arabitat, el xoc d’identitat en aquests joves és molt fort. Llavors, potser ens 
hauríem de preguntar el perquè d’aquesta visió negativa que tenen moltes de les per-
sones de Catalunya amb l’islam, quan, ara, l’islam forma part de la realitat catalana. 
I que a més comporta una separació del «nosaltres» i el «ells», el «nosaltres» i «els al-
tres», que és molt negativa si hauríem d’entendre que tots som part d’aquesta societat.

Però és que la mateixa construcció de la identitat catalana, i també de la iden-
titat espanyola, es construeix contra l’islam. Quan ens expliquen la història de Ca-
talunya, o la història d’Espanya, ens parlen de la reconquesta. Bé... (Veus de fons. 
Rialles.) Com que no? (Veus de fons.) Sí, clar, el terme ha anat canviant, però tu tro-
bes encara molts termes... Molts cops els llibres utilitzen el terme «reconquesta».

El president

Intentem no fer diàleg, i ja intervindrà la senyora Madaula quan li toqui, eh? 
(Rialles.)

Aritz Garcia Gómez 

Que hi hagi escoles que no, pot ser, però a molts llibres t’ho trobes encara, això. 
Llavors, quan construïm la identitat catalana o la identitat espanyola amb aquesta con-
questa d’Al-Àndalus, estem desposseint de la catalanitat els musulmans que viuen aquí. 
I, sobretot, quan aquest relat parla de la creació de Catalunya.

I ara una pregunta: és que les poblacions musulmanes que van viure aquí entre 
el 711 i el 1508, quan van ser expulsades, no van deixar la seva empremta a la nostra 
societat? No és l’àrab la segona llengua de la qual el català i el castellà tenen més 
vocables, després del llatí? Llavors, quan estem fent això estem construint un relat 
que és problemàtic, i sobretot fa molt problemàtica la identitat d’aquests joves. 

Però és que a més a més ens trobem al 2001, després del 2001, o després de que un 
senyor va crear aquell llibre del xoc de les civilitzacions; 2001, guerra contra el terror, 
guerra contra l’islam. Perquè, a vegades, molts cops, quan un mira –com ha dit el com-
pany sobre els mitjans de comunicació–, veu com les notícies són islamòfobes i molts 
cops juguen a barrejar islam i terror. I que, a part, bona part dels mitjans de comunica-
ció de certa part de les elits compren aquest xoc de civilitzacions acríticament, com va 
ser quan es va posar el nom de «Proderai», en el seu moment; per sort, ara s’ha can-
viat, però és que al principi es parlava d’islam. Quan, bé, té això, el Proderai en aquell 
moment tenia un biaix criminalitzador dels musulmans, i feia que directament molts 
joves musulmans no poguessin sentir-se catalans, es sentien exclosos directament, per-
què són ells l’enemic contra el que s’ha construït Espanya, o Catalunya.

A més, per què aquests joves catalans es consideren radicalitzats i, en canvi, en 
el cas del jove Breivik, a Noruega, que amb diferents armes va assassinar seixan-
ta-nou joves socialistes a Noruega, diem que estava boig. O el cas del jove francès 
Elor Azaria, que se’n va anar voluntari a l’exèrcit d’Israel, i va acabar rematant, a 
sang freda, un palestí ferit, imatge que tots vam veure a les televisions. Aquests dos 
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són casos de radicalització? Serà jutjat a França, l’Elor, com ho són molts dels joves 
europeus que van anar a lluitar a Síria amb qualsevol dels faccions a la guerra civil?

Això comporta un tracte absolutament desigual, segons les religions, que aquests jo-
ves el senten. Llavors, ens trobem amb uns joves cercant la seva identitat, entre un xoc 
de visions on, a més, són la part dèbil. Els seus països de referència són envaïts: Afga-
nistan, 1979 i 2001; Iraq, 2003; colonitzats amb el suport europeu, com fa Europa amb 
Israel, amb el tema de Palestina des de 1948 i fins avui dia; donant suport a governs 
autoritaris, titelles d’Occident, com als militars algerians, a qui es va permetre el cop 
d’estat als anys noranta, després que l’islamisme polític hagués guanyat les eleccions?

El 2010 arriben les revoltes, o «primaveres àrabs», i des d’Occident no s’hi dona 
suport clar, només instrumental, com en el cas de Líbia, i a la seva destrucció..., als 
moviments per la democràcia dintre d’aquests països. Llavors, ens omplim la boca 
de democràcia, i aquí us recomanaria llegir el llibre de Robert Fisk, La gran guerra 
per la civilització, on explica com des de 1789 Europa entra a Orient Mitjà i sempre 
utilitzant la paraula «democràcia», però fins a dia d’avui, poca democràcia podem 
trobar al Màixriq o Orient Mitjà.

Llavors, els moviments per la democràcia dintre d’aquests països, també han es-
tat parats. Fins i tot, quan Egipte, amb Al-Sisi, dona el cop d’estat el 2013, avui dia ja 
hem normalitzat les relacions amb Al-Sisi, i té 40.000 presos polítics, eh? O, quan no 
donem suport a les forces democràtiques a Síria, i deixem que Al-Assad continuï allà, 
què fem? I amb les monarquies absolutistes d’Al Saud a qui venem armes? O amb l’au-
toritarisme creixent i cada cop més fort que s’està patint al Marroc, què hem de fer? 

Llavors, aquests joves senten que ni aquí se’ls admet –i no se senten catalans de ple 
dret–, i a sobre senten que Occident matxuca els seus països de referència. A part, per 
altra banda, aquests joves no se senten catalans de ple dret. Amb una Llei d’estrangeria 
cada cop més restrictiva que els impedeix desenvolupar-se com a ciutadans de ple dret, i 
al mateix temps, vivint en una societat que observa l’islam com a estranger i violent. Les 
fake news, tant de moda en aquests moments, han estat àmpliament utilitzades per ge-
nerar la construcció d’una visió molt parcial i deformada dels països àrabs, arabitzats i 
majoritàriament musulmans, i portant a que bona part de la població confongui concep-
tes com «islamisme», «islamisme polític», «gihad», «gihadisme», «salafisme»..., quan 
l’islam no és ni menys ni més violent que qualsevol altra de les religions monoteistes.

Potser hauríem de buscar en l’exclusió social que representa la Llei d’estrangeria, 
per la qual, si no tens la ciutadania espanyola –cada dia més restrictiva, seguint les 
normatives europees–, els drets polítics i socials són molt retallats. Retallades de 
drets que comporten precarització econòmica, guetització, segregació escolar, difi-
cultats per trobar feina i prejudicis quotidians productes del racisme social.

El mateix protocol Proderai, com ha comentat abans en Luca, és introduir a les es-
coles una visió policial, criminalitzadora i esbiaixada del problema. I, tot això, en unes 
societats cada cop més complexes, on les identitats i els processos de construcció i ad-
quisició, i de canvi i mutació o metamorfosi de les identitats entre els joves són cada 
cop més complexos. La dialèctica entre el que és local i el que és global, entre el terri-
tori i la desterritorialització virtual que tenim amb els mòbils o amb internet, a través 
dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, el no reconeixement de drets civils, 
els processos d’inclusió, exclusió, el reconeixement de l’altre, la ràbia per les injustícies 
i desigualtats locals o globals estan entre les causes d’aquesta complexitat.

Llavors, si analitzem l’exclusió social i l’exclusió cultural, que deixa fora de la ca-
talanitat les musulmanes, i la cerca d’una identitat creuada per dos mons en guerra, és 
on trobarem variables més fiables per explicar el comportament dels nois ripollesos.

Per altra banda hauríem de revisar els protocols d’actuació policial, que van 
portar en la pràctica a l’execució extrajudicial d’aquests nois. Aquests protocols són 
producte de les doctrines de seguretat israelianes, que després de l’11 de setembre 
molts països estan practicant als seus territoris. Aquestes són pràctiques deshuma-
nitzadores i colonials, que acaben massa sovint en el «dispara primer i pregunta 
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després». Si aquests joves no haguessin estat eliminats, podrien aportar informa-
ció molt valuosa en aquesta..., justament aquí.

I, per acabar, potser fer unes quantes propostes. Primer, ens cal avançar cap a una 
democràcia plena, per a tothom que viu en aquesta terra, acceptant que som una so-
cietat producte de la història cada cop més plural, i aconseguir que aquelles perso-
nes vingudes d’arreu siguin a casa nostra ciutadanes de ple dret. Hem d’acabar amb 
l’apartheid global. Catalunya, a la riba nord de la Mediterrània, no pot formar part 
de la bretxa global; no podem acceptar com a normal els milers de persones que mo-
ren cada any ofegades al mediterrani.

Segon. Ens cal desenvolupar polítiques educatives més comunitàries. Donar su-
port als centres d’educació formal i també als d’educació no formal –casals, centres 
de joves, caus–, que al nostre país tenen molta tradició. Cal suport econòmic per 
acabar amb la segregació escolar. Segregació que condemna milers de joves d’al-
guns dels barris i pobles de Catalunya a altes cotes de fracàs escolar, que dificultarà 
el seu desenvolupament humà i condicionarà el seu futur.

En el marc d’aquestes polítiques, ens cal revisar el relat de la història de Catalu-
nya i el Mediterrani, on Al-Àndalus, les musulmanes i les relacions amb els pobles 
veïns de la riba sud del Mediterrani no siguin vistes com alguna cosa violenta, es-
tranya i forana, sinó com a properes i pròpies.

I, per últim, a nivell de política internacional, Catalunya hauria d’advocar per la 
descolonització i deixar d’alinear-se amb les polítiques neocolonials practicades per 
Occident a Orient Mitjà. Denunciar la impunitat de la colonització sionista a Palesti-
na. Deixar de donar suport a cops d’estat i règims autoritaris i despòtics com l’Algè-
ria dels generals, l’Egipte d’Al-Sisi o la Síria d’Al-Assad. Recolzar les legítimes aspi-
racions de llibertat i democràcia a tot el Mediterrani. I no permetre la venda i suport 
a monarquies absolutistes, com la dels Saud, o autoritàries com la marroquina.

Només donant ple dret a aquestes persones que viuen, treballen a Catalunya, acon-
seguirem una societat més lliure on el sectarisme serà molt més fàcil de combatre.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. 

Compareixença de Xantal Genovart Millet, col·laboradora de la Fundació 
Surt

357-00073/12

És el torn de la senyora Xantal Genovart.

Xantal Genovart Millet (representant de la Fundació Surt)

Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Agraeixo, primer, que m’hagueu convi-
dat a la sessió d’avui de la comissió parlamentària. Dono les gràcies a la presidència 
de la comissió i a les il·lustres diputades. En principi..., em presento: jo soc Xantal. 
M’imagino que soc aquí per dos punts importants, que és la fundació on treballo, 
que treballa..., la Fundació Surt, i per la meva condició de dona musulmana, catala-
na –i visiblement catalana, no?–, que sembla..., és una diferència bastant gran, no?, 
que la meva condició de musulmana es visibilitzi amb el vel, doncs, em permet tam-
bé poder compartir algunes experiències.

Llavors, m’imagino que és aquesta combinació de la meva carrera professional i la 
meva condició de musulmana i activista en la comunitat musulmana, aquí, de Catalu-
nya, que em permetrà, doncs, que comparteixi amb totes vosaltres, una mica unes re-
flexions, no?, de què és..., com veig jo la situació, o com podem intentar treballar per 
analitzar una mica més què és el que ha pogut passar. Jo penso que m’ha anat molt 
bé aquesta introducció dels companys, perquè una mica anem en la mateixa línia.
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En principi, us explico la Fundació Surt –em sembla que us hem fet arribar uns 
dossiers, on expliquem una mica quina és la tasca–. És una fundació que va comen-
çar a funcionar l’any 93. Una fundació de dones per a dones, i que treballem per 
l’apoderament de la dona i per intentar, doncs, erradicar totes aquelles discrimina-
cions que per la condició de ser dones, doncs, ens trobem a la nostra societat, no? 
Aquesta feina que fem de manera holística, que no només és aquest apoderament el 
que significa trobar feina, sinó que tot allò que ens acompanya en totes les esferes 
vitals que tenim ens afecta en la nostra situació personal i professional, doncs, ens 
permet de treballar des de diferents àmbits.

La nostra experiència des de la fundació és que hi ha una triple discriminació de 
la dona musulmana: pel fet de ser dona, pel fet de ser –o semblar– emigrada i pel 
fet de ser musulmana, no? Aquesta triple discriminació dificulta la realitat d’aques-
tes dones que viuen al nostre país, no? Llavors, això..., moltes vegades aquesta triple 
discriminació, quan estem parlant de la dona, és, ja per se, una tasca. I què hi té a 
veure, no?, potser, amb això que estem parlant avui? Hi té molt a veure que aquests 
joves que aparentment..., aquests possibles..., joves són homes, però no deixa de ser 
una cosa que hem de tenir en alerta, perquè aquest grup de referència, les seves do-
nes, les seves mares, les seves germanes són aquestes dones que estan patint aquesta 
discriminació, que, el fet de la dona, quan som..., és visible, sobretot, doncs, és molt 
més condemnada a la marginalitat, no?

Llavors, també volia dir que la meva intervenció..., jo, volia disculpar-me per la 
meva intervenció, que és d’una mirada crítica i amb un to una miqueta crític. Volia 
explicar que la meva finalitat és posar fil a l’agulla perquè tots i totes hi guanyem, 
com a societat, i ens perjudiquen com a societat que som, però bé, com que veig que 
la línia crítica, aquí, dels meus companys, la meva disculpa queda una miqueta light, 
eh? Però, bé, jo, el que volia compartir amb totes vosaltres, aquesta reflexió, és: per 
primera part, com molt bé també han comentat els meus companys, malauradament, 
de víctimes..., víctimes directes ho podem ser tots i totes, no?, i tots podíem estar 
passejant per Cambrils, per la Rambla de Barcelona, i, com molt bé heu dit també, 
a nivell global, la majoria de víctimes dels atemptats terroristes estan fetes a terres 
musulmanes, o de majoria musulmana, i les víctimes són musulmanes. Llavors, 
això, és un tema que és important dir-lo, però sobretot aquí. I, a més, a Europa i a 
tots els països de manera global, potencialment són víctimes, perquè és a costa dels 
nostres fills i les nostres filles, que aquestes xarxes criminals s’articulen.

Llavors, vull dir, som els primers interessats que això no passi, no? Llavors, també, 
com molt bé han explicat els meus companys, que semblava que ens haguéssim organit-
zat per fer una presentació, que anava de macro a micro, doncs, una mica, no hi ha ma-
nera d’explicar el que ens ha passat a Catalunya, arran d’aquests atemptats, o a Europa, 
en general –que és el que sentim més proper, no?, malauradament, des d’aquesta mirada 
més eurocèntrica–, doncs, només es poden analitzar aquests atemptats en un context, o 
només es poden entendre en un context global, no?, sociopolític, econòmic. Però el que 
passa és que en la meva intervenció sí que intentaré anar de manera local, però és im-
portantíssim que tinguem aquesta mirada global, perquè si no, no ho podem explicar.

Llavors, també el que volia compartir amb totes vosaltres és que la utilització de 
qualsevol ideologia, entre elles l’islam, és una eina molt eficaç, no?, per interpel·lar 
una persona des de la seva identitat, des del més profund de la seva persona, i és una 
estratègia de guerra. Llavors, l’islam no és res més que una eina per radicalitzar o 
per captar aquests joves, normalment, o aquestes persones que són susceptibles de 
fer-ho. I es poden comparar amb una captació d’una xarxa de narcotràfic, de dro-
gues, de tràfic per a explotació sexual o econòmica, no?

Llavors, ens trobem en aquesta realitat, que jo me’n vaig a fer una mirada més 
local, que penso que és el que podria ser més útil, que és: aquests adolescents 
o aquestes persones que tenim aquí amb una desconstrucció de la seva identitat 
–o que l’estan construint de manera natural, perquè són joves i estan construint 
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la seva identitat–, si els manquen aquests grups de referència, aquests captadors 
és allò que utilitzen, no? I llavors, per això és important emmarcar-ho en una so-
cietat que reconec que –penso que hem de fer aquesta reflexió– pateix molt de racis-
me i d’islamofòbia. I, en aquest cas, moltes vegades també institucional, no? Moltes 
vegades va molt més enllà del que són els estereotips, els rumors..., que s’ha de fer, 
i que és una feina que hem de fer, i que penso que estem fent entre tots i totes, i que 
hem de ser millors persones, millors veïns i veïnes, conèixer-nos millor, tenir un co-
neixement mutu, perquè la convivència sigui millor.

Però, aquest racisme o islamofòbia institucional va molt més enllà. Tendim 
a visibilitzar aquests casos puntuals, però invisibilitzem allò que és estructural. 
I els companys, també una mica han pinzellat algunes coses que..., que pot ser, 
per exemple, la Llei d’estrangeria, que condemna a la marginalitat i invisibilitza 
gran part dels nostres conciutadans i conciutadanes, com a mínim tres anys, que 
estaran sense estar regularitzats; que els demanem un contracte d’un any a quaran-
ta hores, que la majoria de treballadors i treballadores no tenim, perquè el context 
del mercat laboral no és aquest, ja; i, llavors, doncs, és molt complicat. Això és 
una violència institucional.

També, hem de dir que hi han molts controls policials de caire ètnic. Això també 
és un racisme o una islamofòbia institucional, no? I això potser és difícil de veure 
des de fora o des de la mirada neutral que podem tenir, però preguntem-ho a aques-
tes persones racialitzades, si pateixen en el seu propi cos aquests controls, no? 

A part, del que podem parlar, de mitjans de comunicació –això també és estructu-
ral–, un sistema de serveis socials que tendeix a victimitzar, només es pot accedir-hi si 
tens una posició més de víctima que de dignitat, no?; que la dignitat, en aquests casos, 
doncs, és superimportant i construeix aquesta identitat. I amb un sistema educatiu que 
també moltes vegades sense..., parlant ja pels resultats, veiem el fracàs escolar, veiem 
moltes situacions... Jo també us puc parlar com a mare –jo tinc fills que han passat 
pel sistema educatiu català– i de l’Associació de Dones Musulmanes i de l’àmbit que 
treballem també des de Surt, moltíssimes situacions, on cal treballar amb els nostres 
professors i professores, mestres, aquesta mirada que estigui lliure de racisme, d’is-
lamofòbia; on els nanos puguin créixer sentint-se d’igual a igual, perquè, si no, això 
condemna una altra vegada al mateix, no?, a aquestes identitats perdudes.

Aquesta llei del Prevent, també, jo, pensant en la molt bona voluntat de les persones 
que ho han de dur a terme, penso que la figura del mestre, professor o professora com a 
controlador i com a identificador de la radicalització, jo penso que és una miqueta per-
vers i una miqueta complicat, eh? Jo, no ho sé, tinc tots els meus dubtes amb tot això. 

En mil maneres, en l’àmbit educatiu, hi ha el tema del menú halal, que hem de 
lluitar les famílies musulmanes com si..., d’una manera molt..., des del demanar 
perdó. Hem d’explicar, hem de fer una pedagogia que penso que ja no hauríem de 
fer, quan és molt més natural demanar una menú vegà o vegetarià, no? Són unes jus-
tificacions que, en tot el sistema educatiu, aquestes diferències i aquestes desigual-
tats, afecten els nostres fills i filles, no?

I jo crec que el repte és normalitzar l’islam, els i les musulmanes en la nostra 
societat, no? Acceptar la diferència. Acceptar que l’islam forma part de Catalunya; 
visibilitzar i sobretot tenir referents positius, no? Visibilitzar aquests referents posi-
tius i no només allò que surt, que són els negatius.

I jo penso que també cal treballar les identitats múltiples i el sentiment de per-
tinença, però les identitats múltiples i el sentiment de pertinença és una cosa bidi-
reccional. Identitats múltiples en tenim tots i totes, i la nostra societat catalana té 
identitats múltiples, entre elles els musulmans i les musulmanes. I el sentiment de 
pertinença que tant, moltes vegades, treballem, i treballem des de la comunitat mu-
sulmana, no?, els nostres joves i els adults, no?, aquest sentiment de pertinença allà 
on vius, que això ho treballem, també és bidireccional. La societat catalana, nosal-
tres com a catalans i catalanes hem de tenir aquest sentiment de pertinença de que 
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aquestes persones musulmanes o racialitzades també pertanyen a la nostra societat, 
no?, i per això dic que és bidireccional.

I, llavors, aquest esforç ha de ser transversal en totes direccions, des d’una cons-
ciència individual, de tots i totes, des de més col·lectiu, que pot ser el nucli familiar 
o pot ser comunitat, i com a societat, i és aquí on entra la responsabilitat de tenir unes 
polítiques públiques que siguin inclusives i que no fomentin aquesta desigualtat, no?

I jo crec que la comunitat musulmana a Europa i a Catalunya també té molt a 
treballar, sobretot amb les noves generacions, vull dir, això ens interpel·la a tots i tots 
formem part de tot, no? I també, com a comunitat musulmana, hem de treballar-ho. 
I aquestes violències que travessen diàriament els nostres joves i les nostres joves, 
com molt bé ha explicat el company Aritz, oi?, doncs, com molt bé ha explicat, són 
violències que viuen diàriament els joves, i les nostres joves –i els adults també, 
eh?–, que es veuen creuats per totes aquestes mirades, tenen un impacte en la seva 
autoestima, i en la seva pròpia imatge. Llavors, la mirada de l’altre acaba construint 
la meva pròpia mirada, i això és molt perillós, i això..., jo penso que cal aprofitar el 
potencial d’aquestes noves generacions i de les persones nouvingudes –no perquè si-
guin persones adultes no tenen molt a aportar, no? Però sobretot els joves, perquè com 
a societat penso que s’ha de cuidar i hem de deixar que puguin desenvolupar-se de 
manera completa, amb tots els seus matisos, amb les diferències, que és allò que com a 
societat no podem perdre, no?, no podem desaprofitar tot aquest potencial.

Llavors, quina seria una de les maneres que jo penso que podem treballar? Jo 
penso que l’educació, en general, és importantíssima, no?, com a societat. Però 
l’educació, com a sistema educatiu, jo penso... Moltes vegades, des de la comuni-
tat musulmana hem demanat a les nostres representants polítics i polítiques que 
ens deixin en primera persona. Abans m’ha semblat –he arribat tard–, que un dels 
companys de la compareixença anterior proposava, no?, que anéssim a les escoles i 
parléssim. Jo penso que això, com ens passa en molts altres àmbits, ho hem de fer 
en primera persona a la comunitat musulmana, han de ser representants de la comu-
nitat musulmana que puguem anar a les escoles. 

De la mateixa manera que es tracten diferents temes –la prevenció de la violència, 
l’assetjament a les xarxes socials, quan parlem d’educació sexual–, ha d’haver-hi un dia 
on tots els nostres alumnes puguin visibilitzar de manera digna..., o puguin inclús sa-
tisfer les seves curiositats. Moltes vegades –jo que a vegades ho he fet, més en l’àmbit 
de l’escola dels meus fills–, doncs, et trobes que hi han molts nanos i nanes que no són 
musulmans, però que tenen moltes preguntes. I què millor que fer-ho. I, a part, els nos-
tres fills i filles a l’escola veuen com s’ha dignificat i s’ha visibilitzat una realitat que ells 
viuen moltes vegades des de la marginalitat, no? I això és una oportunitat que penso... 
Si és qüestió pressupostària, les comunitats musulmanes ens oferim de manera gratuï-
ta a poder fer-ho i a poder col·laborar, posar aquest gra de sorra en dignificar i posar 
referents positius en l’àmbit educatiu per a tots els estudiants i les estudiants.

I una altra cosa que jo em poso les mans al cap és que hauríem d’aplicar les lleis 
dels acords del 92, no?, que parlen d’aquest dret dels alumnes i les alumnes de la 
nostra societat de poder escollir la religió islàmica com a part de la seva formació 
religiosa. Això són uns acords, una llei, que des de l’any 92 no s’aplica.

Llavors, de la mateixa manera... (Veus de fons.) Em sembla que són la catòlica, 
l’evangèlica, la jueva... I en aquest acord..., o sigui, hauria de ser, podien escollir la 
catòlica, l’evangèlica, jueva i musulmana, i això no es du a terme. Llavors, primer, 
aplicar la llei, no és demanar res que sigui de l’altre món. I si s’ha d’obrir un debat 
de si la religió ha d’estar a l’escola o no estar a l’escola, és un altre debat. 

Però penso que no només com a alguna cosa que està a la llei i que hauríem d’apli-
car, i que s’ha deixat a les comunitats autònomes –algunes ho han acceptat i ho han 
normalitzat, i aquí a Catalunya, que jo sàpiga, és un tema que té la porta supertanca-
da. No només com a comunitat musulmana ho dic, sinó que no sé si penseu tots i totes 
que és una oportunitat d’or, amb això que estem dient, amb aquestes carències d’una 
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formació de base d’islam..., és una oportunitat d’or perquè els nostres fills i les nostres 
filles musulmanes tinguin una base on ningú –que sigui una prevenció de la radicalit-
zació, i on els nostres fills i les nostres filles tinguin una base espiritual, religiosa, de 
valors–, pugui venir des de fora, des d’una ideologia wahhabista, des d’uns interessos 
i els facin més susceptibles a poder ser captats per aquestes xarxes criminals, no?

I, llavors, penso que aquí també podem treballar la nostra identitat pròpia com a 
musulmans i musulmanes europeus, no?, perquè també tenim una identitat pròpia, i 
aquí penso que ho hem de treballar.

I també volia fer una mirada, que ho heu explicat molt bé, que en l’àmbit edu-
catiu hem de mirar de revisar la història pròpia del nostre país, no?, l’aportació dels 
musulmans. Tenim un deute històric: el reconeixement de tot el que va influir la ci-
vilització musulmana a Europa. I cal fer justícia i explicar una història més inclusi-
va. I ser conscients que tenim una educació eurocèntrica i esbiaixada que afavoreix 
l’islamofòbia i la pèrdua d’identitats amb matisos, no? I no només en el cas de la ci-
vilització musulmana, sinó potser en la manera com expliquem la història en altres 
àmbits, no? Però penso que això també seria una manera de fer justícia i que seria 
una manera de prevenir, no?, aquestes desigualtats o aquesta mirada. 

I jo penso que el treball ha de ser des de la plena ciutadania, des de la igualtat 
d’oportunitats, des d’una mirada descolonial, i no des de la superioritat, des de jutges 
de la moral única, que ens diuen què és el que no és modern, què és el que no és ser 
lliure, i això és, doncs..., té molt a veure amb aquesta interseccionalitat també, no?, tot 
allò que ens creua, aquesta interacció d’estructures d’opressió múltiples, d’opressions 
múltiples i simultànies. I prendre consciència dels privilegis que tots i totes tenim.

Quan us parlo dels privilegis..., i amb això, deixeu-me que parli una miqueta de 
mi, estic parlant des de la mirada... Jo, com a catalana musulmana, soc nascuda ca-
talana, soc musulmana perquè vaig prendre una decisió ja sent adulta, de ser mu-
sulmana, i tot i així, totes aquestes mirades m’han creuat i m’han anat..., de manera 
interseccional, en l’àmbit de..., quan he anat al metge amb els meus fills, quan he 
buscat feina, en tota la meva vida m’ha anat creuant aquesta mirada i aquesta... I tot 
i així, jo ho he pogut defensar des del meu privilegi de ser catalana, de poder parlar 
la llengua, de poder defensar-me, de tenir una mirada cultural com a catalana; vull 
dir, estic parlant des del privilegi de catalana musulmana. I, llavors, no soc repre-
sentativa d’aquelles opressions que estan patint les persones que no ho són, i que les 
han hagut de patir d’una manera molt més profunda. 

Però ho veig també amb els meus fills, no? I, llavors, jo m’imaginava que sobre-
tot la pregunta era: com arriben aquestes conductes a nois aparentment adaptats, 
no? I la meva pregunta era: des de quina mirada li posem aquesta etiqueta d’«adap-
tats»? Des de la nostra mirada, des de la nostra mirada són adaptats o des de la mi-
rada d’ells? Potser ens falta aquesta mirada, no? Potser aquesta és la mirada amb la 
que hauríem de mirar aquests paràmetres, amb què tan lleugerament posem aques-
tes etiquetes: «normalitzats», «adaptats», «inclosos». Bé, potser des d’on ho mirem 
nosaltres ens falta perspectiva.

I penso que és des d’aquí..., com a autocrítica, com a comunitat musulmana, in-
tentar mirar com pot ser, no? La figura de l’imam, em sembla que estàveu comentant, 
en el tema de Ripoll, el tema de l’imam, com és possible que estigués fent el paper 
d’imam una persona amb antecedents policials, que sortia de la presó, que a més a 
més va sortir que tenia contactes amb el CNI? Són coses que no entenem, que generen 
dubtes, primer, i que, segona, no ens podem permetre. Han d’haver-hi uns protocols.

Està clar que la comunitat musulmana tenim part de responsabilitat, però, tam-
bé... Què és la comunitat musulmana? Què són les mesquites i els centres culturals 
que tenim a Catalunya? És una associació de persones amb totes aquestes opressions, 
amb totes aquestes realitats, que, de manera voluntària, organitzen un lloc on poder 
expressar-se plenament de manera espiritual. Llavors, a la nostra comunitat sola hem 
de deixar aquesta responsabilitat, o com hi han en els caus i en altres..., ha d’haver-hi 
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un protocol? I aquí jo penso que institucionalment també hi ha una responsabilitat 
perquè això no ens pugui tornar a passar, no? Un col·laborar de manera conjunta, 
perquè tots en sortim afectats.

També, naturalment, parlar de la normalització de les mesquites, on la llengua 
autòctona sigui una eina vehicular, no? Això, també..., autocrítica total. Això és tam-
bé una manera que nosaltres podem treballar la inclusió de les persones autòctones 
a les comunitats musulmanes que tenim al nostre país.

I, doncs, sobretot amb... –em sembla que m’estic excedint molt, no?–, bé, doncs, 
sobretot treballar, vincular la comunitat musulmana com una part de la societat i no 
com una amenaça o com alguna cosa aliena a la societat catalana. I tenir l’oportu-
nitat de fer una Catalunya, una Europa més justa, més igualitària per a tothom, i no 
sentir-se ni d’aquí ni d’allà, o no tenir un país que et faci sentir que tu no ets d’aquí 
–i això, quan parles amb els joves, ho veus diàriament–, o que et recorda que tu no 
ets d’aquí, encara que tu te’n sentis. Això no ens ho podem permetre, perquè no només 
és injust i no es pot viure així, sinó que, com hem vist, porta molts riscos que no ens 
podem permetre com a societat, no?

I explicar això: que la societat musulmana no és només una comunitat migrada; 
és una comunitat de persones que són d’origen d’aquí, que són persones que han 
nascut aquí, i, llavors, ja són d’aquí, i a més a més no és homogènia, és heterogènia, 
com totes les comunitats, però, a vegades, sembla mentida, perquè sembla que esti-
guem tots tallats d’un mateix patró.

I, llavors, aquest sentiment identitari, de guerra global, és al que s’agafa aquesta 
xarxa criminal que fa servir aquesta ideologia, i genera un sentiment de pertinença, 
cosa que com a societat no hem sigut capaços d’oferir, no? I, llavors, hi han nois que 
no se senten d’aquí, perquè no els deixen sentir-se d’aquí.

I, llavors, bé, jo també volia compartir amb vosaltres dues coses –i amb això aca-
bo. Un debat intern que vam tenir la comunitat musulmana, després dels atemptats, 
que era: què hem de fer? Calia desmarcar-se d’aquests atemptats com a comunitat 
musulmana? Llavors, jo, personalment, vaig pensar que sí, em vaig sentir interpel·la-
da, vaig sentir que calia que sortíssim a dir: «No en el meu nom, això no és l’islam, 
no té res a veure.», però hi havia part de la comunitat que ens deia que no hem d’es-
tar constantment demanant perdó, com a comunitat musulmana, de la mateixa ma-
nera que cada dia que una dona és violada o una dona és assassinada no demanem 
a tots els homes, com a col·lectiu, que surtin a demanar disculpes o a desmarcar-se 
d’aquestes activitats, no? Però, bé, sí que hi ha hagut un debat.

Però jo volia també comentar-vos que aquests danys colaterals, els nostres fills..., 
jo –també aniré una miqueta al camp personal–, quan va passar l’atemptat del dia 
de la Rambla, estava a casa dels meus pares amb la meva filla, que tenia divuit anys 
llavors, i recordo que estàvem tots plorant, que estàvem tots molt afectats pel que 
havia passat. Estàvem en estat de xoc, però, us diria..., cinc o deu minuts, la meva 
filla va canviar aquell plor d’empatia cap a les víctimes i d’estar amb el dolor, a dir: 
«Mama, i ara què em passarà a mi demà; què és el que ens ve a sobre?» I, llavors, 
això penso que també és molt greu, no?, que tinguem aquests fills que tenen por.

I, després, el mateix estiu, em van demanar, des de la comunitat paquistanesa, que 
les joves tenien por de tornar a l’escola i no sabien com respondre. I vam muntar un ta-
ller de com combatre estereotips, com combatre prejudicis i com ajudar aquestes noies a 
poder posar el primer peu a l’escola sense por a que els seus companys i companyes els 
fessin les preguntes que elles no sabessin respondre o... Tenien la por a aquesta reacció 
dels seus companys i companys, i això penso que és una cosa que és bastant greu, no?

I, bé, simplement, també dir que la resposta de la gent va ser molt emotiva. Jo, a 
nivell institucional, també em vaig sentir molt recolzada; el discurs que va sortir des 
de les institucions va ser un discurs integrador. Vam fer reunions, la comunitat musul-
mana, l’Oficina d’Afers Religiosos, tant de l’ajuntament com de la Generalitat, on ens 
van preguntar, primer: «Com esteu?», i, segon: «Què podem fer per treballar junts?», 
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i això va ser maco, ens va servir com a comunitat musulmana per a unir-nos, que 
també és un altre repte que tenim com a comunitat. 

I, això, que el tema de la pèrdua d’identitat, dels joves de pares d’aquí, nascuts 
aquí, criats en el catalanisme, que no se se sentin plenament d’aquí, perquè la socie-
tat no els cedeix el seu espai i no els afavoreix aquesta identitat pròpia, potser ens 
porta a reformular què vol dir tenir una societat plural o ser una societat plural. I què 
vol dir que realment es respecti el sentiment religiós de cadascú, no? 

I de la mateixa manera que avui és un escàndol que algú obertament sigui discri-
minat pel seu color de pell o per la seva orientació sexual, estem massa acostumats a 
que les persones musulmanes, i –perdoneu que hi torni a insistir– les dones musulma-
nes sobretot per la nostra visibilitat, que, aparentment, com que és opcional, no forma 
part de la nostra identitat, doncs, se’ns discrimini per la nostra creença, no? I, bé, pen-
so que és una cosa que hem de tenir en compte i que no ens podem permetre.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Ara té la paraula..., és el torn dels grups parlamentaris, 
el senyor Matías Alonso, del Grup de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Doncs bé, de nou donar les gràcies als compareixents 
per les seves intervencions. El senyor Ortega, i amb això hi estem totalment d’acord, 
ha relativitzat la importància del fenomen terrorista, la incidència real que té com un 
dels riscos que es perceben, no? I, efectivament, hi estem absolutament d’acord, no?

Estem també d’acord en què és millor de vegades parlar d’«extremisme», perquè ho 
hem vist al llarg de la història, el terrorisme de vegades va més enllà de només els gru-
puscles, no? Però sí que li he de dir una cosa, que hem de buscar motivacions, que n’hi 
ha globals perquè és un fenomen global i les motivacions hi són. I és veritat que tots po-
dem tenir una part de responsabilitat individualment, col·lectivament, responsabilitats 
és fàcil trobar-ne, però jo sí que he de dir clarament que les víctimes d’aquest atemptat 
i de la majoria, de la immensa majoria dels atemptats terroristes o que tingui a veure 
amb aquest tipus de violència, doncs, no en tenen cap ni una de responsabilitat.

I en això, ha donat unes dades concretes de la incidència del fenomen terro-
rista al llarg del món, no? M’he quedat amb una dada que igual no l’he agafada 
bé, no? Al Regne Unit, em sembla que deia, hi havia un u..., de possibilitats de ser 
víctima terrorista, doncs, 1 per 1.100.000 aproximadament, no? Sí que hem de dir 
que malauradament, i això la senyora Genovart ho ha deixat també amb la seva in-
tervenció força clar, el 17 d’agost de 2017, a la tarda, a la Rambla de Barcelona hi 
havien moltes més possibilitats que aquest 1 per 1.100.000. I el mateix va passar a 
la matinada del 18 a Cambrils, no?

Bé, amb això què vull dir, que de fet vostè també ha fet referència a l’alerta 4 
sobre 5, no? L’alerta 4 sobre 5, que això de vegades sembla molt alarmista però 
obeeix a un criteri estrictament de prevenció policial, el fet de que la policia, les 
forces de seguretat han arribat a la conclusió analítica de que hi ha un risc cert de 
que es pugui produir un atemptat. I en el cas d’Espanya ja fa molts mesos que estem 
en aquest..., prèviament als atemptats, malauradament, ja estàvem en aquest risc, en 
aquest nivell 4 sobre 5 de seguretat, però és que està passant arreu d’Europa. Això 
passa a Holanda, això passa a França. Precisament a França, en una situació d’alar-
ma que va molt més enllà, que és molt menys garantista de la que tenim aquí. Però 
bé, jo el que sí que li he de dir és que –pel que vaig veure, eh?– després dels atemp-
tats entenc les pors, entenc aquesta situació d’angoixa, però la reacció ciutadana en 
general, jo crec que va ser una reacció, doncs, molt mesurada, molt acurada, digna 
d’elogi, no? Això penso que va ser així.

I absolutament d’acord amb el senyor García, s’ha de parlar de processos de 
sectarització, perquè això al final és el que... En aquest fenomen i en altres fenò-
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mens que es donen a la societat, eh?, és la forma de moure voluntats cap a uns 
objectius, que com a mínim podíem dir que són barroers, no?, que no són els més 
adequats per una convivència pacífica, amb pau i amb llibertat, no? 

I sí, hem estat en general els occidentals molt dolents a l’hora d’exportar demo-
cràcia, eh? Afortunadament hem anat trobant fórmules al llarg de la història, les 
darreres dècades, doncs, d’arribar a uns sistemes democràtics que ens donen uns 
nivells de convivència prou organitzats, prou endreçats, però, a l’hora d’exportar 
aquesta democràcia arreu del món, no hem tingut aquesta mateixa habilitat. I a les 
proves me remito, no? I això és el que ha estat passant.

I, efectivament, jo crec que no hi ha un perfil. És impossible. El perfil del terro-
rista és molt difícil, és molt difícil per als experts. I és molt difícil pensar que aquests 
joves de Ripoll poden encaixar amb el perfil que nosaltres podem arribar a estruc-
turar en el nostre pensament, no? I, de fet, això és el que es va veure tot seguit, no? 
Perquè l’efecte sorpresa de que com era que aquells nois, doncs, que estaven dins de 
la comunitat com un més –així els sentia el poble–, doncs, poguessin arribar a on 
van arribar pels fenòmens de sectarització i les tècniques que es fan servir.

Ho ha dit la senyora Genovart, i hi estic totalment d’acord, eh?: l’educació. L’edu-
cació és per mi un pilar essencial de la democràcia. I, per tant, l’educació s’ha d’en-
fortir perquè és una font de llibertat, és una font d’igualtat, és una font de solidaritat, 
és una font de justícia social, és el camí. 

Per tant, aquesta és la via que hem de buscar per enfortir-ho, perquè, a més a 
més, és la via que ens pot donar –i permetin-m’ho dir així– més garantia de segu-
retat, que és el fet de que tinguem una veritable comunió amb el que són els valors 
democràtics. I, per tant, en aquesta línia, doncs, haurem de seguir treballant.

Moltíssimes gràcies. 

El president

Moltes gràcies. El torn de Junts per Catalunya, la senyora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Gràcies, president. Gràcies als tres compareixents que ens han acompanyat en 
aquesta segona part de la tarda d’avui. Bé, com amb les tres primeres, em sembla 
que les intervencions donarien per molt més debat. Jo, com que tenim els vostres 
contactes, em comprometo a seguir en contacte i a seguir treballant, sobretot per-
què, com crec que és evident, això ho hem de fer entre tots. I si d’aquesta comis-
sió hem de treure conclusions que siguin..., conclusions que estiguin per poder fer 
polítiques per tal d’erradicar aquesta xacra, que és la violència, i per tal de fer una 
societat més justa i més democràtica, crec que hem d’estar en contacte amb tots els 
agents socials.

I, per descomptat, m’agrada molt que això es derivi cap a respostes d’ensenya-
ment, d’educació, perquè crec que evidentment les respostes policials, o que només 
són en aquesta direcció de control policial, no em semblen adequades per resoldre 
cap tipus de conflicte. I menys un conflicte com aquest. 

Quan parlava d’integració, el senyor Ortega, potser jo el que sempre... Vostè deia: 
«És un problema d’integració», no? Però potser el que hauríem de..., la meva reflexió, 
sempre, quan parlem d’integració és que potser és interessant treure l’etiqueta dels 
immigrants de primera, segona, tercera generació. Fins quan tindrà l’etiqueta el po-
bre nano de tercera, quarta, cinquena generació? No és un immigrant, és una persona 
que ja no ha migrat, no? Potser aquesta seria una de les coses que podríem fer, de re-
flexions, de treballar amb aquest vocabulari que ja no és... O sigui, nego la major, jo 
ja no diria «immigrada» a cap persona que no estigui migrant, no?, però bé.

Els temes del procés de radicalització, hi estic totalment d’acord. Ja ho he dit 
en la intervenció anterior. En els informes, en els sumaris, en el sumari del cas, els 
joves que van produir els atemptats no mostren característiques de radicalització 
islàmica, al contrari, sinó que, per exemple, entre els objectes que s’han trobat es 
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troba alcohol, una gran quantitat d’alcohol, però al contrari sí que sembla que mos-
tren característiques de sectarització, no? 

I això va lligat amb el tema de la integració. Clar, abans la Xantal feia aquesta refle-
xió de, bé, què vol dir «integrats», «estar integrat a la societat de Ripoll»? Home, sem-
blava que sí, no? El que sembla és que hi ha un procés ràpid, o no sé, això ho haurem 
de... Per això dic que el contacte em semblaria interessant per poder analitzar realment 
si aquest procés de sectarització és ràpid, és lent. És possible que es faci un procés de 
sectarització tan ràpid que la mateixa família no sigui fins després dels atemptats que 
se n’adoni de «“Osti”, doncs sí, va deixar d’anar al futbol, o va deixar de sortir amb 
aquella noia...» És a dir, és possible? Bé, no ho sé, eh? Seria tema d’anàlisi. 

El tema de la reconquesta –disculpi, eh? És que clar estava aquí i, clar, el tema 
de la reconquesta...–, jo soc historiadora i quan vaig començar la carrera el 1997, és 
a dir, ja fa uns quants anys, ja hi havia un corrent que evidentment nega la paraula 
«reconquesta». I recomano, per exemple, entre molts altres, la doctora Milagros Ri-
vera, que és una catedràtica de Medieval de la UB, que precisament estudia el femi-
nisme en les comunitats musulmanes de l’època medieval –no només, eh?, però bé, 
parla de feminisme medieval– i ella sempre parla de «la mal llamada reconquista». 
Per tant, és molt interessant perquè hi ha un corrent que nega totalment això. 

Per descomptat la història és una arma política. La història és una arma política 
i depèn de com l’ensenyis, doncs, evidentment, té un objectiu o un altre. I és..., per 
descomptat, l’hem d’anar corregint en tot..., s’ha d’avançar i s’ha d’avançar amb tota 
l’anàlisi del passat. Jo crec que per descomptat.

I bé, per... –com que m’ha semblat molt interessant i intentaré seguir en contacte 
amb vostès, ja en seguirem parlant–, el tema de la religió a les escoles. Som cons-
cients, en altres sessions d’aquesta comissió ja se n’ha parlat, el tema de la llei de..., 
em sembla que és la 15/92, o alguna cosa així. Efectivament no s’està complint, però 
potser també hi hauria d’haver un debat sobre la necessitat, o no, de tenir religió a les 
escoles en un estat laic, perquè... Us ho dic jo que he estat professora de Història de 
les Religions. Per tant, a mi m’interessa molt, però crec que la presència de la reli-
gió a les escoles potser hauria d’estar més aviat en història de les religions, o un tema 
cultural, que no pas a nivell religiós oficial, no? Vull dir, de catequesi o de dogma, no?

Però bé, de tota manera moltes gràcies. I, bé, els convido a seguir en contacte.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Pel Grup Republicà la senyora Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, president. Primer de tot agrair als participants les seves explica-
cions i per, una mica, visibilitzar o verbalitzar d’alguna manera la gran dificultat que 
vivim com a societat, no? La primera dificultat, que visibilitza el senyor Ortega, és 
el tema dels conceptes, no? El terme «terrorisme». El terrorisme què és? És terroris-
me gihadista, és salafista, és integrista?

Vull dir, aquesta dificultat a l’hora d’utilitzar correctament els termes –afegint-hi 
la mala utilització, sovint, dels mitjans de comunicació– en el que acaba derivant 
és en aquesta confusió tan gran que vostès ens han visualitzat avui i els companys 
d’abans també, i en l’anterior comissió el mateix. És que al final l’ús o el mal ús de, 
diguem-ne, de les terminologies acaba recaient directament sobre la comunitat mu-
sulmana. Llavors això ens fa pensar que si surt, i ens n’estem adonant, i vostès ens 
ho diuen una i una altra vegada, potser hi hauríem de posar remei. Potser és un dels 
aspecte que hauria de sortir a les conclusions d’aquesta investigació, no? Com afecta 
la terminologia, l’ús de la terminologia sobre el col·lectiu o la ciutadania de fe mu-
sulmana que tenim aquí a Catalunya, no?

I ha estat molt interessant que vostè ens desplegui aquí una bateria de propostes, 
que considero que són molt útils i molt necessàries. I, a més a més, ens ha llançat una 
advertència de responsabilitat, no? Ens ha dit: «Sí, sí; però és que els toca a vostès com 
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a polítics.» No. Jo li vull fer la pregunta: bé, nosaltres assumim el repte com a polítics, 
clar que sí, però com ho fem perquè la ciutadania en general ho accepti com a repte? 
Perquè a l’inici de la seva intervenció vostè ha dit: «Corresponsabilitat.» 

Llavors, clar, som només responsables els polítics a l’hora de gestionar o de pla-
nificar polítiques per treballar la inclusió real de la societat catalana en general? Hi 
ha molt..., concretament, una part de la ciutadania que és de fe musulmana, com ho 
soc jo, no?, o com ho és la Xantal, clar, la meva pregunta seria: d’acord, nosaltres 
tenim aquest repte i vostè ens ho ha verbalitzat, però, i la ciutadania? Com ho fem? 
Com ho fem perquè senti que també és la seva responsabilitat i que hem d’anar a 
una, no? Clar, jo estaria aquí, senyor Ortega i li faria moltes altres preguntes, però 
el temps és el temps i m’hi he d’acotar i respectar-lo, no? 

Per una altra part, jo coincideixo, per no dir..., al 90 per cent, amb la seva expo-
sició, senyor Garcia. Hi estic molt d’acord. I això també ho he viscut jo, igual que 
la seva història personal, que va molt lligada la història personal amb la història 
professional de quasi totes nosaltres i de molts dels joves, no? Clar, quan aquests 
joves que han nascut a Ripoll... –com podrien haver nascut a Badalona o com els 
meus fills que han nascut al Masnou–, per què no els donem l’oportunitat de ser del 
seu lloc natural, del seu espai natural? O sigui, per què com a societat estem cons-
tantment recordant a aquests joves..., que igual que es pot dir Ilias, es podria haver 
dit Jordi, perquè han nascut..., comparteixen les mateixes aficions, tenen la mateixa 
classe, tenen els mateixos amics, juguen al mateix equip de futbol, inclús van anar 
a la mateixa escola bressol, com, a aquests nanos, nosaltres, com a societat, els fem 
veure constantment que són diferents. Com li expliques tu, al fill o la filla de la Xan-
tal, que la seva mare es diu Xantal Genovart, que és diferent. Com li visibilitzes tu, 
diàriament, que no és d’enlloc, que no té un espai, tot i que ell havia fet un esquema 
mental que el seu barri era el seu. I això pot ser molt perillós. I resultat d’això són 
els atemptats no només de Ripoll, sinó dels altres països europeus.

És clar, a això, a aquest buit identitari que ningú et reconeix, suma-li la crítica cons-
tant, la condemna constant, la humiliació constant de la teva cultura de procedència, el 
sentiment d’impotència de criminalitzar la teva pròpia cultura perquè no s’està defen-
sant davant de, diguem-ne, la societat majoritària, que és la catalana. Al final un imam 
que està fent aquest procés de captació..., és que ets l’ideal per ser captat.

Llavors, això jo crec que ens ho hauríem de prendre més seriosament, perquè en 
són víctimes tots els joves –tots els joves–, independentment..., és veritat que tenen més 
accent, o recau més l’accent sobre aquesta..., no sé quina generació hi ha –jo ja m’he 
perdut, perquè jo tampoc sé de quina generació soc; els meus fills tampoc sé de qui-
na generació són, vull dir, però, que som musulmans catalans. I per aquest motiu 
jo li volia fer..., vostè ha insistit també de que, clar..., i estic molt d’acord amb vostè 
també en aquest sentit, no? Segurament, si aquí tinguéssim els que van provocar els 
atemptats de les Rambles i de Cambrils, doncs, podríem haver preguntat i haver-ne 
extret informació. Però, a més a més, jo crec que vostè ha qüestionat una mica el 
protocol, no? I per això jo li vull preguntar: creu que l’enfocament penal de l’Estat 
espanyol en matèria de retornats..., a qui directament se’ls criminalitza, tancant la 
porta a aprofitar el rol dels decebuts, diguem-ne, dels retornats, en les polítiques de 
prevenció, especialment quan aquests formen part de la comunitat islàmica? Això 
és una pregunta que li llanço a vostè.

I a la Xantal. Jo amb la Xantal..., compartim jo crec que perfils –això ja ho he 
dit–, i tu, Xantal, has parlat molt de la importància de l’escola. Per descomptat. És 
que l’escola catalana és un dels elements més importants que té aquesta societat i 
l’hem de cuidar entre tots. Perquè, gràcies a l’escola catalana, jo avui estic aquí. Grà-
cies a l’escola catalana –l’apoderament que m’han fet les professores, perquè jo vaig 
arribar amb nou anys–, avui estic aquí. Parlo el català, el castellà, i m’enteneu per-
fectament, no? Llavors, l’escola catalana té un valor tan valuós que l’hem de cuidar.
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I tu has insistit molt en que potser –potser– hauríem de treballar amb alguns do-
cents que no tenen aquesta sensibilitat a l’hora de tractar a l’aula la diferència cultu-
ral, no?, i en especial parles de la comunitat musulmana. Com ho podríem arreglar, 
això, Xantal? Com podríem donar una solució, que els nostres mestres..., desper-
tar, diguem-ne, la part aquesta..., que segurament la tenen, molts mestres de la nos-
tra escola catalana. Com podem despertar aquesta consciència col·laborativa per 
treballar respectant la diversitat a les nostres aules catalanes?

Has insistit molt també que són joves catalans. I jo ho vull deixar aquí: són jo-
ves catalans que no deixen de ser el futur de Catalunya. I si nosaltres no invertim 
en el futur dels joves catalans i les joves catalanes, no sé quina societat podem tenir 
demà. Llavors, jo crec, tornant a la intervenció del senyor Ortega, que és una cor-
responsabilitat que ens interpel·la a tots i totes, de poder construir una societat justa, 
una societat igualitària i amb respecte a la diferència.

I, per últim, has parlat de la mirada. Tots som víctimes diàries de la mirada. Al-
guns hem après a viure amb la mirada, eh?, vull dir, i amb els comentaris; no passa 
res. Perquè segurament la Xantal, igual que jo, intentem viure amb aquesta mirada, 
intentem gestionar-la positivament, perquè ens neguem que els nostres fills ho hagin 
de fer. O sigui, estem aquí i intentarem gestionar dia a dia aquesta mirada, perquè, 
dins de l’aspecte més personal, els nostres fills no hagin de patir. Però jo et pregunto: 
com es gestionaria aquesta mirada que rep aquest jove o aquesta jove?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. El Grup Socialistes i Units per Avançar, el senyor Castillo.

Carles Castillo Rosique

Molt breument, president. En primer lloc, per donar-vos (l’orador estossega) 
–perdó– les gràcies als quatre per haver assistit, i als tres que heu intervingut. Jo 
crec que heu dit coses, tots i totes, interessants, que ens poden servir. Sobretot, 
alguns comentaris.

Al Pere Ortega, doncs, m’ha agradat, diguem-ne, quan parlava del terrorisme i 
de desfer el mite del risc terrorista. Jo crec que és important, no?, conèixer –i dimen-
sionar-ho en la seva justa mesura, diguem-ne– la importància del terrorisme. Perquè 
–ho dic també moltes vegades– jo crec que el principal aquí és saber quins són els 
objectius dels terroristes per no acabar ajudant-los, sense voler, en els seus objectius. 
Jo crec que això és el principal. I si ells el que pretenen, doncs, és fer aquest discurs 
de bons i dolents i de fer molt gran el terrorisme, doncs, crec que nosaltres fem bé 
en fer absolutament tot el contrari.

A la Xantal Genovart, doncs..., m’has posat literalment els pèls de punta quan em 
deies això dels teus fills, no? Crec que és injustíssim. I crec que aquí és on hem de 
treballar més. És a dir, uns nens..., ni cap musulmà s’ha de sentir, en cap cas, cridat 
a res, després de produir-se un atemptat d’aquest tipus. O sigui, em sembla brutal. 
I crec que aquí és on hem de posar l’èmfasi, no? Jo anava, una mica, com Najat, a 
preguntar-te concretament com es pot treballar aquest sentiment de pertinença, no?, 
i d’identitats múltiples.

I al senyor Aritz Garcia, bé, doncs, també crec que ha dit coses interessants. Hi 
ha una part que no he acabat d’entendre, també l’hi he de dir, però no perquè no hi 
estigui d’acord, eh? Jo aprecio la crítica, aprecio la valentia i fins i tot la provoca-
ció de dir veritats incòmodes, però hi ha hagut una part de què no he entès molt bé 
l’objectiu. Perquè aquí estem en una comissió del Parlament de Catalunya, i jo crec 
que, diguem-ne, l’oportunitat és d’influir sobre polítiques del Parlament de Catalu-
nya. I estic d’acord en algunes de les coses que ha dit, però no sé si no ha perdut una 
oportunitat d’influir sobre aquestes qüestions al Parlament, no? Hi ha hagut afirma-
cions, doncs, que més semblaven retrets que solucionar..., que posar propostes per 
solucionar el problema, no? Hi insisteixo, aquí estem en una comissió del Parlament 
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de Catalunya, i hi insisteixo també, no dic que no hi estigui d’acord, però no sé si 
l’oportunitat era aquesta.

De totes maneres, gràcies als quatre per la seva assistència i als tres per la inter-
venció.

El president

Moltes gràcies. És el torn del Subgrup de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

D’acord, intentaré ser súper, súper breu, perquè queda molt poc temps i, a més... 
Primer, gràcies. I, segon, disculpes, perquè, així que acabi la meva intervenció, haig 
de marxar «pitant» a agafar un tren.

Una reflexió sobre la idea de l’alteritat, de l’altre, que molt bé han posat tant vos-
tès com els anteriors compareixents. És la mirada del musulmà, del moro, de l’altre, 
com una mirada uniforme, no? Li donem una mirada uniforme, com si fos..., em 
sembla que..., ho buscava: 1.400 milions de persones, que viuen en cinquanta-quatre 
països, en quatre continents, on la religió musulmana és majoritària, no? Si nosal-
tres ens preguntéssim: nosaltres acceptaríem com a blancs europeus d’Occident que 
se’ns categoritzés d’una forma homogènia i universal, i a més a més se’ns menystin-
gués i se’ns menyspreés, i amb totes les conseqüències que té això?

Dit això –i molt d’acord amb moltes de les reflexions–, sí que pararé més aten-
ció en una qüestió que en aquesta comissió ha estat difícil –ara parlàvem de perdre 
oportunitats..., el diputat del PSC– i, bé, tornarem a posar sobre la taula, com ho 
hem fet quasi en cada comissió, la pèrdua d’oportunitat que vam tenir, des d’aquesta 
comissió, perquè entenc que és una responsabilitat col·lectiva que tenim, i que des 
de la CUP - Crida Constituent no perdrem l’oportunitat o no renunciarem a poder-ho 
investigar. Majoritàriament, tots els grups van votar en contra de que aquesta co-
missió investigués i analitzés els protocols de Mossos d’Esquadra amb relació a les 
actuacions policials. De fet, crec que Ciutadans s’hi va abstenir, diria, i que la resta 
hi va votar en contra –no em vull equivocar–; bé, això és el de menys. El que a dia 
d’avui tenim sobre la taula és una qüestió que se’ns ha fet difícil posar sobre la tau-
la com a CUP. Fins i tot hi ha hagut sindicats de policia que ens han denunciat per 
opinar i posar en dubte quins són els protocols que es fan servir des dels cossos de 
seguretat amb relació a les actuacions.

Primer de tot, per descomptat, qui comet un delicte ha de ser sotmès a un judici 
just. Per descomptat també que davant de l’amenaça de poder pagar amb la vida 
una situació complexa en un període de segons molt curt, com els que van ser les 
morts dels presumptes terroristes, que van ser abatuts –i faig servir conceptes que 
sabeu perfectament que moltes vegades en aquesta comissió he posat en dubte–, 
nosaltres no compartim que la lògica de matar, més enllà de si era legítima defen-
sa o no, sigui una lògica que es normalitzi. I insisteixo en perdre oportunitats, per-
què tots els grups parlamentaris que estan aquí han vetat, hi insisteixo, que aques-
ta comissió que té aquesta responsabilitat pugui investigar sobre aquests protocols, 
i no puguem ni tan sols parlar ni tenir la documentació sobre aquests protocols; no 
amb cap idea prejutjada, sinó amb l’interès de saber si són correctes o no. Perquè 
nosaltres entenem que l’estat emocional, l’estat de xoc –l’anell de ferro, que deia 
Hannah Arendt– que s’imposa en un context com el que és un atemptat, pot fer 
que perdem moltes oportunitats, efectivament, i que, per tant, de forma indirecta, 
estiguem avalant la pena de mort, sense judicis, sense garanties, a, sí, unes perso-
nes que han comès uns delictes.

En aquest sentit, entenem que aquesta por, aquest estat de xoc emocional no és 
el que s’ha d’aplicar, i que hauríem de tenir la capacitat aquí..., per tant, els demano 
formalment –els hi torno a demanar– que obrim la porta a analitzar els protocols 
que des de Mossos d’Esquadra es van fer servir, per preguntar-nos si el context de 
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por creat per la por, el que fa és perpetrar la persecució de l’enemic, aprofundint en 
la idea de l’altre, i que, per tant, amb el seu delicte comès s’hi val tot, com inclús 
que hi hagi això, cap garantia jurídica, i que matar sigui una eina justa, i que, per 
tant, la societat ni tan sols es plantegi posar-ho en dubte. 

Hi insisteixo, a nosaltres mateixos se’ns ha fet molt difícil plantejar aquest debat 
públic, sense prejudicis, amb un debat sincer: els protocols d’actuació són correctes? 
Són millorables? En una societat democràtica, ens podem plantejar que la pena de 
mort sense garanties judicials...? És a dir, cap pena de mort és..., si avui féssim una 
enquesta a la gent del Principat, estic convençuda que sortiria que amb la pena de 
mort no hi estem d’acord, estic quasi convençuda que no és una praxi que s’estigui 
demandant des de la societat. Però per què no ens preguntem sobre circumstàncies 
sobrevingudes a la societat en la que vivim i com reaccionem, des de quina mirada 
crítica ho fem? Nosaltres creiem que aquest és el marc lògic del dret penal de l’ene-
mic, que és una recepta perfecta per aprofundir en la lògica de la por i l’excepcio-
nalitat, i que el que busca és posar fi a un conflicte, o pretén posar fi a un conflicte 
posant fi al perill. I és evident que el conflicte no s’elimina eliminant, en aquest cas, 
els subjectes..., eliminant sense dret els subjectes que han comès aquests delictes.

I, sobre això, volia també intentar que hi aprofundissin una mica vostès, perquè 
crec que és una qüestió que, hi insisteixo, val la pena posar a debat aquí al Parla-
ment.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Ara seria el torn d’intervenció, de resposta per part dels 
compareixents. Si volen seguir el mateix ordre, intentem ajustar-nos a aquests deu 
minuts que hem dit, eh? Abans ja he set molt flexible. Senyora Xantal.

Xantal Genovart Millet

Comentàvem de fer-ho al revés, a les intervencions, i em sembla bé. Bé, jo he 
apuntat aquí algunes coses. Amb relació..., bé, ens comentava la companya que ha 
hagut de marxar el tema dels acords, i obrir el tema de la formació religiosa, no? Bé, 
hi estic d’acord, s’hauria de debatre. El que passa que, em sembla una miqueta... I jo 
ho entenc, eh?, és la por –és la por. I quan parlaven els companys dels drets polítics, 
dels drets de vot, defensar els drets de la població musulmana, que majoritàriament 
no té dret de vot, no surt a compte a nivell d’obrir aquest meló, no?, que és molt po-
lèmic, no?, obrir... I això de la formació religiosa sembla que no hi sigui a les nostres 
escoles publiques, i hi és –hi és–, la formació religiosa hi és en les nostres escoles. 
Llavors, això, nosaltres només defensem que s’apliquin aquests acords.

Després, l’altre debat de si cal o no cal o en quin format, jo penso que és un debat 
superinteressant. Jo, com a mare musulmana, no m’he plantejat si prefereixo... Ho 
estava plantejant més com una oportunitat de donar aquesta base als nois i noies mu-
sulmanes, des d’un contingut consensuat de la comunitat musulmana i del Departa-
ment d’Ensenyament, on donéssim aquesta base, sense adoctrinar, sinó simplement 
com a eina de prevenció, eh? Però és complicat el tema del debat. 

Quan em comentàveu el tema de la responsabilitat..., clar, la responsabilitat po-
lítica, per a això, no sou els únics responsables, però sí teniu les eines. Jo crec que 
els polítics i les polítiques teniu les eines i els recursos per aplicar aquestes coses. 
Llavors, és complicat demanar la participació d’una comunitat que estem dient que 
se sent invisible, que se sent poc interpel·lada, que quan es fa una activitat que es 
convida...: «Ai, participa poc, la comunitat musulmana.» Potser hem de mirar si nos-
altres quan organitzem una cosa pensem en tots o pensem amb una mirada monocul-
tural, o sigui, no és neutre, no?, tot això. I una manera d’implicar, d’incentivar la 
participació és incloure: incloure el menú halal, incloure..., és dir: «Bé, què passa 
amb això de la formació? Què passa aquí?» 
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Quan estem parlant d’això, del tema de la formació, els professors i professo-
res, podríem escriure –penso que en molts àmbits, eh?– un llibre d’anècdotes que 
ens han passat en l’àmbit educatiu, que podem riure. Jo crec que l’eina de l’hu-
mor ens ha servit molt bé. Quan deies «estratègies», com a mare, amb els meus 
fills jo intento sempre fer servir l’humor perquè és el que ens queda, no? L’humor 
sempre dulcifica totes les situacions d’estrès i que són complicades, i penso que és 
una superbona eina. A casa meva, des dels meus pares quan han hagut d’acceptar 
el meu islam, fins a jo, com abordo aquestes mirades potser conflictives, l’humor 
és, bé, per mi és supervàlid, i és un bàlsam, no?

I, llavors, jo penso que què podem fer amb...? Formació al professorat, al nostre 
professorat. Igual que el formem en temes de gènere, en temes d’inclusió, en tractar 
amb problemes quan hi ha dèficit d’atenció, en diversitat funcional, la intercultura-
litat... –no parlo de la islamofòbia, específica, tot i que podria ser un subtemari, eh? 
Però la formació als nostres professors i professores. Els demanem molt, eh?, i jo sé 
que és un col·lectiu que carreguen per moltes bandes, però crec que és necessari, és 
bàsic, hauria de ser una cosa transversal, no?, alhora de... I això s’ha de fer..., torno 
a insistir-hi, eh?, he conegut algunes iniciatives, però no es fa, no es compta amb les 
comunitats musulmanes –com a mínim parlo en aquest cas, eh? És impensable que 
no es compti amb la comunitat per fer aquesta formació, i sé que se n’han fet algunes.

I, bé, no ho sé, la reflexió, per exemple, en el canvi de societat, en el sentit de 
societat, moltes polítiques inclusives en l’àmbit laboral que recolzin la inclusió per 
exemple de les persones racialitzades, que no hi hagi discriminació per raó d’origen, 
de raça o manera de vestir. Aquestes polítiques jo crec que també..., penso que hi ha 
una responsabilitat, no?, quan hi ha una discriminació per la manera de vestir. N’hi 
ha prou de veure les polítiques de que «us volem com a consumidors i consumido-
res, com a compradors, però no com a treballadors i treballadores», no?

I en el tema de la mirada amb els fills, jo, no ho sé, us puc explicar la meva ne-
cessitat. Quan va passar el tema dels atemptats –i això potser al cap d’un dia o dos–, 
jo vaig necessitar seure els meus fills, primer, per entendre-ho. I els vaig preguntar 
als meus fills, que són adolescents: «Què és el que algú us podria dir –amb tota la 
informació que jo he intentat que tinguéssiu a casa–, què us podria dir per...» Vaig 
haver de fer aquesta reflexió, jo, per intentar entendre-ho una mica més, perquè em 
sentia totalment perduda, i també perquè ells fessin aquesta reflexió. 

Jo penso que és la comunicació, no?, parlar de tot amb els nostres fills, i que 
puguin abordar-ho i que puguin ser..., que tinguin un esperit crític –que per mi té 
molt a veure amb la visió de l’islam– amb allò que els està passant. Perquè hauran 
de viure injustícies –malauradament en viuran– de caire islamòfob, o del caire que 
sigui, de molts altres. Llavors, com els preparem per a altres dificultats de la vida, 
els hem de preparar per a aquestes mirades, no? I jo penso que és a través del dià-
leg, de l’esperit crític, de la dignitat i de saber defensar els seus drets i la seva ciu-
tadania de ple dret, no?

Però això no ho podem fer només preparant, com en tots els àmbits de desigual-
tat, les persones possibles víctimes de tot això, sinó preparant la societat en general; 
és la manera com ho podrem canviar, no?

I quan parlàvem del discurs aquest –bé, no sé si em tocava a mi, però jo m’ho he 
apuntat–, sobre el tema del discurs aquest de les xarxes criminals, que diu: «Com 
podem fer perquè aquest discurs..., no donar-los la raó de bons i dolents?» D’acord. 
Jo penso que això, quan deies d’analitzar els objectius... És que això és una eina, 
això no és un objectiu. Jo penso... A mi se m’escapa, de ben segur, m’encantaria 
saber qui hi guanya amb tota aquesta guerra global. L’objectiu a mi se m’escapa; 
tant de bo que hi hagués una anàlisi més global, no? Però el tema d’aquesta con-
frontació de bons i dolents, i xoc de civilitzacions, és una eina. Jo crec –jo ho crec, 
personalment– que no és un objectiu en si. 
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I quan parlem de la pertinença, les identitats múltiples..., jo només us vull dir 
una anècdota –i amb això ja acabo. La meva filla s’ha inscrit en un grau superior 
fa un mes i poc. I revisant que li haguessin fet bé el descompte de família nombro-
sa, pel tema de l’ingrés, vaig mirar que havia posat «Procedència: magrebina». I jo 
vaig anar a la meva filla i li dic: «Màriam, què has fet? Per què poses “Procedència: 
magrebina”?» I em diu: «Ah, no ho sé, és que a l’escola» –és una escola pública– 
«posava: “Naixement: nascuda a Barcelona, viu a Barcelona”, i “Procedència”.» Jo 
interpel·lava la meva filla: «Com és que t’has posat “magrebina”?» Diu: «No ho sé, 
jo he desplegat i posava “Asiàtica, caucàsica, no sé què”.» I llavors dic: fixeu-vos 
com aquestes... Jo no ho entenc, realment no ho entenc, per què ella ha hagut de 
tenir en aquell moment aquest debat, no? Que, clar, jo, com a catalana, li vaig 
dir: «I tu per què poses “magrebina” i no poses “catalana”?» I la meva filla em 
va dir: «Bé, això és un discurs racista que m’estàs fent, mare, per què si hi poso 
“catalana” és millor que si hi poso “magrebina”?» –perquè el seu pare és d’origen 
magrebí. Dic: «No, no, més que re per la realitat, que tu has nascut a Catalunya i 
vius a Catalunya.»

Però no entenc... Imagineu-vos, un formulari, la meva filla amb dinou anys ha 
hagut de dir: «Nascuda a Barcelona, visc a Barcelona, procedència...?» I ha hagut de 
donar-li voltes. Jo no ho entenc, i estem parlant de l’àmbit educatiu, públic, de Cata-
lunya. No sé què es persegueix, no?, amb aquest desplegable. No ho sé. 

Doncs, vull dir, imagineu-vos la pertinença, identitats múltiples...; vull dir, 
això ho hem de treballar, perquè hi han coses que a mi personalment no em qua-
dren, no ho entenc, per què s’han d’identificar d’aquesta manera.

(El president dona la paraula a Aritz Garcia Gómez.)

Aritz Garcia Gómez

I, bé, jo les coses que tinc és: una, ens ha preguntat sobre com poden ser uns 
processos de sectarització tan ràpida, i, clar, els processos de sectarització es pro-
dueixen en moments en què la personalitat o la identitat d’aquella persona està afe-
blida o amb una situació de pèrdua de la brúixola, per dir-ho d’alguna manera.

Llavors, això es pot donar per molts casos. Es pot donar per un desamor, es pot 
donar per un fracàs escolar o laboral, es pot donar..., o totes aquestes coses que hem 
parlat de la dificultat de la identitat que tenen tots aquests joves són un clar marca-
dor d’això.

Jo, per mi, una de les coses..., així, i per entrar a la segona, sobre la identitat, que 
m’has plantejat... No sabeu el meu nom d’on ve? El meu nom és «roure» en basc. Jo, 
al 92, començava a sortir per Barcelona, era un moment policial..., o sigui, eren les 
olimpíades, la policia estava molt a sobre –era la Policia Nacional. Cada cop que em 
paraven se m’enduien a comissaria. I jo tenia catorze o quinze anys. 

Jo n’era conscient, o sigui, el meu nom és així perquè mon pare és d’origen 
navarrès, bé, ell va néixer a Navarra, allà. I ell és immigrant i jo seria això que 
diuen «segona generació», no?, diuen això. (L’orador riu.) Jo soc català. Però, clar, 
en aquell moment, davant del fet de que cada divendres jo acabava a comissaria 
sense cap motiu més enllà del meu nom..., ha passat, o sigui, jo no..., hi havia una 
organització terrorista, hi havia una..., o sigui, el que passava a Euskal Herria era 
el que passava i jo..., era una desgràcia i tal, però en aquell moment a mi allò em 
va reforçar la meva identitat basca, de ràbia, de que jo cada... O sigui, agafaven i 
se m’enduien a comissaria, quan la resta dels meus amics podia anar pel carrer, 
i jo no; se m’enduien a comissaria i comprovaven que jo era qui era. Clar, encara 
no existia l’ordinador, i la radio a veces no funcionaba en aquells moments, i per 
això em passava. Però, perquè entengueu això de la identitat, i com, jo, després, 
amb setze anys, amb un any més, vaig dir: «Jo parlo català perfectament, he nas-
cut a Barcelona, soc del barri del Clot, he viscut sempre al barri del Clot; doncs, 
jo, sí, d’origen..., els meus avis i el meu pare van néixer a Navarra, i culturalment 



DSPC-C 75
16 d’octubre de 2018

Sessió 6 de la CIAA  53 

són bascos, però jo soc català.» Però entre els catorze i els setze anys, el fet... Per-
què entengueu com va la cosa, una miqueta.

Llavors, després, respecte als retornats, et refereixes als retornats de la guerra a 
Síria, no? Bé, jo, amb això..., clar, la pregunta és: molts d’aquests nois retornats, en 
realitat són francesos, són catalans o són alemanys. No té cap sentit ara enviar-los 
al Marroc, quan molts cops no han trepitjat el Marroc. O sigui, això és una bogeria 
que s’està fent. I que és una mostra més d’aquest apartheid global o aquesta bretxa 
global entre el nord i el sud. Perquè la pregunta és: i per què a Elor Azaria..., què 
passarà? Per què a uns se’ls fa i als altres, no? 

Llavors, clar, la meva cosa és, per una banda, és que són catalans, llavors, hau-
rien de retornar aquí. Que s’ha de fer una feina més, o s’ha de veure com estan o tal? 
Sí. Però, clar, jo també, entre el 2005 i el 2011, me n’anava cada estiu a passar-los 
als camps de refugiats de Cisjordània. No sé si jo era un perill. Clar, jo anava com a 
educador, i treballava allà a centres i estava fent aquesta altra tasca. Però no sé si... 
Pero probablemente haya algún fichero policial mío por allí. (L’orador riu.)

Però, llavors, què és això? Llavors, s’ha de fer... Perquè una de les coses per mi 
interessants és que probablement molts d’aquests retornats, després de veure el que 
van veure allà, no són els mateixos i tenen una opinió molt diferent. I potser molts 
d’ells sí que serien molt possiblement persones que servissin aquí per explicar el que 
ha passat allà, el desastre que va representar tot allò, tant d’una banda com de l’al-
tra, i fer un treball educatiu sobre els joves actualment aquí. Perquè escoltaran molt 
més a un que veuen de la seva pròpia comunitat, i que, a part, té aquesta experiència.

Clar, jo, per exemple, al Raval una de les coses que em trobava, quan feia d’edu-
cador al Raval, és que quan qualsevol nen o jove –perquè jo estava amb joves d’entre 
dotze i divuit anys– començava a veure que..., me ponía «Al-Qaeda» o «Bin Laden» 
o tal, entrava a parlar amb ell. Clar, per ells jo era un referent molt fort, en tant que 
jo estava al Raval, tal..., i, a part, sabien que a l’estiu me n’anava a Palestina. Llavors, 
quan ràpidament els deia: «Mira, es que esto del Bin Laden..., és pitjor que millor 
per vosaltres», doncs, jo sé que aquells joves m’escoltaven. 

I per això aquests retornats..., clar, s’haurà de veure com han retornat i tal, perquè 
també la guerra et torna boig. Jo..., la meva experiència als llocs que he estat en con-
flicte m’han tornat boig a mi, o hi ha coses..., i ja no et diré a la mateixa població. Jo 
crec que poden ser útils, o sigui, s’hauria de veure com, però podrien ser útils amb 
una tasca educativa darrere. (Algú diu: «I no tan penal.») Bé, s’hauria de veure. És 
que, clar, la cosa és: primer és veure quins crims han comès; i, segon, si no hi han 
crims, crec que es podria fer una tasca educativa.

(El president dona la paraula a Pere Ortega i Grasa.)

Pere Ortega i Grasa

Molt bé, molt ràpidament, perquè ja estem cansats –esteu cansats, sobretot, vos-
altres. Bé, com que la meva intervenció està escrita, jo l’hi enviaré al senyor Eduard 
Principal perquè us la distribueixi, per si us pot ser d’alguna utilitat, sobretot perquè 
he posat aquestes mesures de què hem de fer, no?, com a polítics.

A veure, ràpides respostes. A veure, el senyor..., no he captat tots els noms, el 
senyor de Ciutadans. A veure, risc de terrorisme; doncs, sí, és ínfim –ínfim–, mal-
grat Occident, i el seu país hegemònic, Estats Units, li va declarar la guerra. Una 
barbaritat.

Ja sabem que les guerres produeixen morts, per les dues bandes, i després d’aquests 
desastres que nosaltres hem provocat en aquells indrets de l’Orient Mitjà, doncs, al-
guns d’ells s’han cansat i han dit: «Bé, doncs, ara els toca a ells rebre». Malgrat que –ja 
ho he dit– l’1 per cent –l’1 per cent– de les morts per terrorisme, segons l’índex que 
fa aquest institut internacional, és als països occidentals, el 99 per cent l’estan patint 
allà. Bé.
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I després direu: «Bé, però la prevenció és l’alerta 4». Doncs l’alerta 4 és una 
conseqüència exactament d’això, d’haver provocat, d’haver cridat a una guerra. 
Clar, ara, alguns d’ells, aquests..., diguem-ne així: «gihadistes internacionals», 
«brigadistes internacionals», segons ells també, doncs, venen a atacar aquí. Lla-
vors, bé, què hauríem de fer? Doncs a mi em sembla que l’alerta 4 és un despro-
pòsit –suposo que vostès viatgen bastant–, a França i a Itàlia les forces armades, 
l’exèrcit està patrullant pel carrer, amb una retallada brutal de drets i llibertats 
per a la ciutadania, en general, francesa i italiana, i ja no diguem per als dife-
rents; o sigui, per als Aritz... –ja ho ha dit ell, com a bon exemple–, els Aritz du-
rant aquí la Transició, eh?

Bé, doncs, què vol dir això? Doncs que l’alerta 4 sobretot l’està patint el món 
islàmic musulmà, eh? Perquè són a ells que els aturen pel carrer. No ens aturen 
als catalans que no portem una diferenciació de vestimenta o que pel rostre no ens 
identifiquen com a tals, diguem-ne, com a àrabs o musulmans o..., etcètera. Per 
tant, l’alerta 4 l’està patint sobretot la comunitat musulmana.

A més a més aquesta alerta 4 té beneficiaris. És evident que hi ha gent que d’això 
en treu... –perquè el món en què vivim és aquest–, en treu guanys, eh? Perquè ens ve-
nen por. Ens venen, no, no, a l’inrevés, ens fan por per vendre’ns seguretat. Ens volen 
vendre més seguretat: alerta 4, alerta 5, i no han inventat la 6 però potser l’inventen. 
Per tant, aquí hi ha un perill: la seguretat. Cada dia..., si algú de vostès escolta la rà-
dio, les empreses de seguretat privada que ens venen productes perquè les nostres ca-
ses estiguin ben segures i que no ens atraquin, cada dia és més forta la pressió.

I qui es beneficia d’això? Doncs les empreses. De què? De seguretat i sobretot 
d’armament, perquè les mateixes empreses que porten a terme la fabricació d’ar-
mes són les mateixes que es dediquen a la seguretat de fronteres, a la seguretat dels 
aeroports, a la seguretat d’autopistes... Les mateixes. I no vull dir-los noms perquè 
sinó potser... Bé, és igual, jo com que les conec bé..., són les mateixes. Per tant, aquí 
hi ha un lobby, podríem dir de seguretat militar industrial, que té interessos en que 
això continuï i s’incrementi, eh? Perquè en treuen guanys els seus accionistes princi-
pals, sobretot, eh? I em refereixo a Thales, a Indra, a Sener, i diferents empreses. Bé, 
per tant, hi insisteixo, hem de desmitificar el perill gihadista a casa nostra.

A veure, la senyora Madaula, no sé si ha marxat, diu... Ah, no, vostè, no? Vostè diu: 
«Quin és l’objectiu?» –perdó– Castillo? (Veus de fons.) Senyor Castillo, diu: «Quin és 
l’objectiu?» Bé, jo sé quin és el mitjà. El mitjà és la guerra, eh? Utilitzen la guerra amb 
un objectiu, imposar una ideologia com a hegemònica a tot el planeta, especialment a 
l’Orient Mitjà. Vam anar a fer la guerra allà per imposar la democràcia. Així ho va dir 
el senyor Bush, i així el vam seguir. I ja en veiem el resultat. El resultat ha estat el caos 
més absolut: a Líbia, a Iraq, a l’Afganistan. Hem creat el caos, hem destrossat aquella 
estructura social. Estan molt pitjor sense Gaddafi i sense Saddam Hussein que abans 
amb ells, malgrat que eren uns dictadors reprovables i que mereixien tota la nostra con-
demna, però és que ara hem creat el caos, eh?, en ares de la democràcia. 

Doncs aquest era l’objectiu: alguns n’han sortit beneficiats –una altra vegada els 
mateixos. Els que obtenen beneficis a través de la guerra i després de la seva recons-
trucció, que són les transnacionals sobretot que han anat allà a reconstruir a part 
d’apoderar-se del bé més preuat per continuar amb el canvi climàtic, els hidrocar-
burs. Per tant, algú n’ha sortit beneficiat.

Té raó. No tindríem..., la senyora Madaula, no? (Veus de fons.) Najat. Teniu raó. 
A vegades el llenguatge hem de cuidar-lo, i hem parlat d’immigrants. Qui són els 
immigrants? I té raó: qui són els immigrants? Tots som immigrants –tots, absolu-
tament tots–, eh? No hi ha ningú que pugui dir que té unes arrels autèntiques abo-
rígens, autèntiques d’aquí, eh? Perquè el mestissatge és la normalitat més absoluta. 
Tots ens hem barrejat, eh? I, per tant, això de parlar d’immigrants. Però és igual, per 
identificar-los... –i torno al senyor Aritz–, identificar-los és molt fàcil. És molt fàcil, 
pel carrer els identifiquen. Oi, que us identifiquen clarament? I són ells els que els 
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identifiquen, perquè els veuen que són immigrants i, per tant, són a aquests a qui els 
demanen els papers. A mi no me’ls demanen mai. A mi, mai. En canvi a ells segur 
que moltes vegades, eh? 

I no els parlen de vostè. Quan es dirigeixen a mi els Mossos, la Guàrdia Urba-
na, qualsevol autoritat em parla de vostè. A ells, els parlen de vostè? Són aquests els 
protocols que vostès poden canviar i han de canviar, eh? Els parlen de tu: «Oye, tu, 
ven aquí», eh? Diuen això, segurament. (Xantal Genovart Millet diu: «Primer em 
diuen..., si me entiendes la lengua.» Rialles.)

Per tant, «Què poden fer els polítics?» –pregunta. Doncs quina és la seva feina, 
la gestió. Vostès, la seva feina, han estat escollits per gestionar. Gestionar l’Adminis-
tració del país, doncs, gestionin. Jo he donat aquí una sèrie d’indicacions, eh? I, com 
ho han de fer? Sobretot combatent el discurs sectari. El discurs sectari dels nostres 
propis mitjans, de la nostra pròpia cultura, de la nostra pròpia identitat. Un discurs 
que està impregnat estructuralment i culturalment en la nostra cultura i en la nostra 
estructura política. Perquè hem parlat de violències aquí, només de la violència per-
sonal, però, i les violències polítiques que s’exerceixen a través de l’estructura i de la 
cultura que tenim a casa nostra? També hi són, eh? I, per tant, aquestes són les que 
hem de desmitificar. I hem de desconstruir. No vull dir «destruir» però sí «recons-
truir» o «desconstruir», eh?

I això recau que vostès facin un treball interdisciplinari en tots els àmbits de 
l’estructura política administrativa d’aquest país i cultural, eh? Abans ho he dit, a 
més no he estat gens benèvol, inclús ni amb els seguidors de l’islam, perquè jo re-
conec que existeix un gihadisme. I, ho he dit, i ho repeteixo: prevenir la vigilància 
del proselitisme gihadista a les presons, perquè allí n’hi ha molt, per tant, això és 
competència de la Generalitat de Catalunya, eh?, el que passa a les presons. Preve-
nir amb vigilància els factors de risc en les pràctiques religioses en les mesquites. 
Doncs també ho han de fer perquè, bé, poden sortir imams com el de Ripoll. Per 
tant, hem de saber què diuen els imams, eh? (Xantal Genovart Millet diu: «Val a 
dir, per això...» –perdoni, eh?, que el talli– «però...»)

Pere Ortega i Grasa

Potser no t’agrada això que dic? (Xantal Genovart Millet diu: «No, no és que no 
m’agradi, que val a dir... –si hi estem tots d’acord–, no és a les mesquites, no són als 
centres islàmics on està el proselitisme, eh?»)

El president

Xantal, premi el micro, si de cas.

Xantal Genovart Millet

Ah, perdó. Perdoneu que...

Pere Ortega i Grasa 

No és a les mesquites però sí que és l’imam.

Xantal Genovart Millet

Sí, exacte. Ha sigut l’imam però vull dir que –més que re, per ser justos– no és a 
les mesquites on es fa proselitisme mai o es radicalitza. Això penso que val a dir-ho 
perquè llavors això vol dir que la comunitat musulmana no valida un discurs radi-
calitzador. Jo si..., sempre es veu que es fa des de la clandestinitat i fora de l’espai 
públic dels musulmans. Perdó, eh?

Pere Ortega i Grasa 

I també ho he dit, a les xarxes socials. També és l’Administració pública la que ha 
de vetllar que en les xarxes socials no es faci proselitisme, eh? Per tant, mesures tam-
bé restrictives en aquest àmbit també les he dites. No solament he acusat de les causes 
d’aquest infame moviment gihadista a Occident, eh?, sinó que també nosaltres hem 
de posar-hi mesures. 
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Bé, dit això, jo crec que... I amb això què volia dir? –i ja acabo, eh? Doncs que 
per combatre el discurs sectari vostès tenen les eines. És evident que no aconsegui-
rem el cent per cent de seguretat que alguns ens demanen, que alguns demanen el 
cent per cent, però la seguretat total no existeix –no existeix. Per tant, vivim en un 
món insegur i cada vegada serà més insegur per moltes altres qüestions. I la segu-
retat no està només basada en la violència personal sinó en les altres violències. 
La gent en general, la població en general reclama seguretat en els altres àmbits 
de la vida humana que és el treball, que és la sanitat, que és l’educació, que són els 
serveis socials, i en el que menys estan pensant és en la violència personal que pot 
provocar el gihadisme. I en canvi es converteix en l’alerta principal de l’Estat a tra-
vés de la policia amb l’alerta 4 o del Ministeri de Defensa, que diu que la principal 
amenaça per a l’Estat espanyol és el possible terrorisme internacional.

Bé, simplement hem volgut ajudar a entendre un mica el conflicte i el problema.
Gràcies a tots.

El president

Moltes gràcies. En nom de la comissió repetim l’agraïment per la vostra partici-
pació i aportacions, eh?, que de ben segur, doncs, també seran molt interessants per 
acabar d’arribar a conclusions i a efectes que pugui tenir a nivell legislatiu segura-
ment tot aquest fenomen que ens afecta. 

Gràcies un altre cop i fins una altra vegada.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i tres minuts.
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