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Sessió 4 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Presi-

deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, i del 

secretari, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Munia Fernández-Jordán Celorio, 

Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de 

Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Aurora Madaula i Giménez, Ferran Roquer i 

Padrosa i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, 

Montserrat Fornells i Solé, Noemí Llauradó Sans, Lluïsa Llop i Fernàndez i Gemma Espi-

gares Tribó, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent 

Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Alejandro Fernán-

dez Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller d’Interior, Miquel Buch i Moya, acompanyat 

del secretari general, Brauli Duart i Llinares, i del director general de la Policia, Andreu 

Joan Martínez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre els incidents dels dies 29 de setembre i 1 d’octubre de 2018 (tram. 354-00035/12). 

Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 

votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre els operatius policials desplegats en les manifestacions dels dies 29 de setembre i 

1 d’octubre de 2018 (tram. 354-00036/12). Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre els fets de l’1 d’octubre de 2018 (tram. 354-00037/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup 

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

4. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Inte-

rior perquè informi sobre els fets de l’1 d’octubre de 2018 (tram. 356-00211/12). Matías Alonso 

Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els fets 

ocorreguts el 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2018 (tram. 355-00025/12). Conseller d’In-

terior. Sessió informativa.

El president

Molt bona tarda. Obrim la sessió de la Comissió d’Interior, la sessió número 4, 
d’aquest dimecres 17 d’octubre. 

Sol·licituds de sessió informativa acumulades amb el conseller d’Interior 
sobre els fets del 29 de setembre i de l’1 d’octubre de 2018

354-00035/12, 354-00035/12 i 354-00037/12

L’ordre del dia té tres primers punts, que són tres sol·licituds de sessió infor-
mativa dins d’aquesta comissió amb el conseller d’Interior, sobre els incidents 
dels dies 29 de setembre i 1 d’octubre. I, per tant, els proposo que tot seguit sot-
metem a votació aquests conjuntament. Aquests tres punts de l’ordre del dia són 
sol·licituds de sessió informativa presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, pel Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, amb l’avinentesa de que, si fos cas que s’aproves-
sin, doncs, aquests tres punts provocarien també una modificació lleu de l’ordre del 
dia, en el sentit de que s’incorporarien aquestes tres sol·licituds a la mateixa sessió 
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informativa que tindrem com a cinquè punt de l’ordre del dia en aquesta sessió de 
la comissió.

Per tant, sense més, llevat de que algun grup vulgui fer alguna presentació de la 
seva sol·licitud de sessió informativa, sotmetem a votació conjuntament els punts 1, 
2 i 3 –de l’1 al 3–, tots tres conjuntament.

Vots a favor?
Bé, queden aprovats aquests tres punts per unanimitat. 
Per tant, en el cinquè punt de l’ordre del dia s’afegirà aquesta sessió informativa 

que s’acaba d’aprovar a sol·licitud d’aquests tres grups.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia perquè 
informi sobre els fets de l’1 d’octubre de 2018 

356-00211/12

El quart punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia, davant d’aquesta comissió, perquè informi sobre els fets de l’1 
d’octubre de 2018, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

El sotmetem també a votació.
Vots a favor?
(Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.) Perdó. Hi han sol·licituds de pa-

raula; en aquest cas, en nom del Grup d’Esquerra Republicana, la senyora Montser-
rat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Molt bé; moltes gràcies, president. No; dir que el nostre grup votarem en contra 
d’aquesta proposta de sol·licitud, ja que aquest punt ja el substanciarà el conseller, i 
per això no cal que ho substanciï el director general de Policia.

El president

Bé, doncs, sotmetem a votació aquest punt.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i d’Es-

querra Republicana de Catalunya.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, doncs, queda rebutjada aquesta sol·licitud de compareixença.
Sortiré un moment a rebre el conseller per substanciar la sessió informativa.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i vuit minuts i es reprèn a les tres i onze minuts. 

(Maria Sirvent Escrig demana per parlar.)

La vicepresidenta

Perdó. Anava a començar la sessió, senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, disculpi. Simplement era per posar de manifest que des de la CUP - Crida 
Constituent portem, des del juny, demanant compareixences del conseller d’Interior 
i que avui, en aquesta comissió, s’ha decidit no incloure en l’ordre del dia aquestes 
dues sol·licituds, tenint en compte que venim d’una comissió anterior que va ser sus-
pesa arran de tot el conflicte respecte a les votacions. 
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I, simplement, volíem dir que quedés constància i que tots els fets que han anat 
passant han demostrat que aquestes compareixences eren molt necessàries i que 
s’hauria d’haver convocat molt abans aquesta comissió. 

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Ho farem constar així en acta, la seva apreciació. I, en tot cas, 
bona tarda a totes i a tots. Benvinguts, el conseller, el secretari general, el director 
general de la Policia. 

Començaríem aquesta sessió. Abans de començar amb aquesta sessió informa-
tiva de compareixences, hi ha alguna substitució per part dels grups que s’hagi de 
notificar? (Pausa.) Diputada Fornells. 

Montserrat Fornells i Solé

Sí, per part del Grup d’Esquerra Republicana, la diputada Gemma Espigares 
substitueix el diputat Xesco Viaplana.

La vicepresidenta

Gràcies. Senyor Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies. Jo mateix substituiré el senyor Xavier García Albiol.

La vicepresidenta

Molt bé. Moltes gràcies. Doncs, si no hi han més substitucions, els passo i els in-
formo de la seqüència de la sessió informativa. 

Sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre els fets ocorreguts el 
29 de setembre i l’1 d’octubre de 2018

355-00025/12  

El conseller té un temps màxim d’una hora per fer la seva intervenció. Es pot, a 
sol·licitud del conseller o d’algun altre grup, fer una suspensió d’un temps si es creu 
que és necessari. Posteriorment, els grups parlamentaris disposen de deu minuts 
cada un –els subgrups s’han de partir el temps– per respondre i per fer preguntes 
a la informació o a les apreciacions del conseller. El conseller té, de nou, resposta 
per un temps màxim de trenta minuts i un nou torn dels grups parlamentaris, de 
cinc minuts, i tanca el conseller al més breument possible. Intentarem no ser molt 
rígids amb el temps, però intentarem també acotar-ho, més que res perquè no se’ns 
faci molt tard a tots plegats. D’acord? 

Doncs cedeixo la paraula al conseller.

El conseller d’Interior (Miquel Buch i Moya)

Gràcies. Bona tarda, presidenta. Diputats, diputades, representants del sindicats, 
representants del Departament d’Interior, molt bona tarda a tots i a totes. 

Els passats 29 de setembre i 1 d’octubre van ocórrer un seguit de fets vinculats a 
l’ordre públic als carrers del nostre país que van generar un debat polític, un debat 
d’opinió pública. Atès que la garantia de la societat pública a Catalunya és una de 
les responsabilitats del Departament d’Interior, i jo en soc el màxim representant en 
aquest àmbit, i, per tant, el principal responsable, he considerat imprescindible de-
manar la meva compareixença davant aquesta Comissió d’Interior del Parlament per 
tal d’informar a tots vostès, com a màxims representants del poble de Catalunya, de 
l’evolució d’aquests fets, i, si ho consideren necessari, respondre a les qüestions que 
em vulguin plantejar sobre els mateixos fets.

Qui em coneix sap que soc una persona que no defujo les meves responsabili-
tats, tant quan aquestes són gratificants com quan són més complexes. I, com avui, 
probablement, des de l’òptica que cadascú pot veure aquells fets, hi haurà visions de 
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tot tipus. Soc aquí per explicar l’evolució d’uns dispositius que tenien com a objectiu 
garantir la seguretat i el dret a manifestar-se de tots aquells que ho volguessin fer de 
manera pacífica i democràtica; uns objectius que es van assolir, vagi per endavant, 
gràcies a la magnífica feina i la gran professionalitat que van demostrar una vegada 
més els agents de la Policia de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d’Esquadra. 
I és per això que aquest país va voler dotar-se d’una policia pròpia i és aquesta la 
feina que entre tots van fer aquelles dates.

Pel que fa al detall, estructuraré la meva intervenció en tres parts. Una primera, 
que és una descripció el més objectiva possible dels fets; una segona part, que és una 
valoració d’aquests fets, i una tercera part, que és una anàlisi d’aquelles qüestions 
vinculades als fets i que han generat debat públic.

Respecte a la descripció, començaríem amb la data del 29 de setembre. L’associació 
policial Jusapol havia comunicat una manifestació prevista per al dissabte 29 de se-
tembre a les dotze hores, bàsicament per reclamar, segons la comunicació presentada, 
l’equiparació salarial dels cossos i forces de seguretat de l’Estat amb les policies o «las 
policías autonómicas», deien ells. I segons es va conèixer mitjançant les xarxes socials 
posteriorment, també volien fer un homenatge als policies del CNP i de la Guàrdia 
Civil que havien actuat el dia 1 d’octubre de l’any 2017 amb la finalitat d’evitar el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

Aquesta manifestació havia d’iniciar el seu recorregut a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona. En aquesta mateixa data i a la mateixa plaça, hi havia comunicada una 
altra concentració per part de l’Observatori de la Catalanofòbia. A més, també, els 
dies previs s’havien anat fent crides per tal que persones de caire sobiranista om-
plissin la plaça Sant Jaume. Per altra banda, també hi havia altres manifestacions 
no comunicades convocades per diversos grups de l’esquerra independentista radi-
cal i grups afins. Aquesta realitat va comportar la necessitat d’una modificació dels 
itineraris d’ambdues manifestacions, als detalls dels quals em referiré més endavant.

Quin va ser el dispositiu policial planificat? El dispositiu situava els equips d’or-
dre públic de l’Àrea de Brigada Mòbil i les diferents Àrees Regionals de Recursos 
Operatius –Brimo i ARRO, per entendre’ns– en diferents punts de la ciutat per evi-
tar que alguns dels manifestants no volguessin seguir els seus recorreguts indicats 
pel Departament d’Interior per anar a trobar altres manifestants de signe contrari. 
Es van situar equips d’ordre públic al perímetre de la plaça Urquinaona i de la pla-
ça Catalunya per controlar el desenvolupament de la manifestació de Jusapol des de 
l’inici fins al punt de la finalització. 

Al començament de Via Laietana, a prop de la plaça Antonio López, punt on 
la Direcció General d’Administració de Seguretat havia determinat, per la concen-
tració de l’observatori, a la meitat de Via Laietana, a l’alçada de la plaça de l’Àn-
gel, equips d’ordre públic per garantir que els concentrats a la plaça Sant Jaume no 
anessin fins a la Via Laietana davant la Jefatura del Cos Nacional de la Policia, lloc 
d’inici de la manifestació de Jusapol, o a l’inrevés. 

Es van situar equips d’ordre públic en tots els carrers perpendiculars a la Via 
Laietana per controlar-ne els accessos, especialment de grups antagònics; un grup 
d’ordre públic reactiu, a disposició del cap de dispositiu; equips d’ordre públic van 
controlar l’accés a la plaça Catalunya per la Rambla i pel Portal de l’Àngel. I, a ban-
da d’aquests serveis, cal afegir efectius de seguretat ciutadana, mediació, informa-
ció, Cecor, GEI, canina, Tedax, mitjans aeris, etcètera, que van donar suport a tot 
aquest dispositiu. El dispositiu va primar la mobilitat i la capacitat de reacció poli-
cial en una situació complexa per la concurrència de grups antagònics en una àrea 
relativament petita del centre de la ciutat. 

Quin va ser el desenvolupament de les manifestacions i les actuacions policials? 
Les concentracions van començar ben d’hora. A dos quarts de vuit del matí hi ha-
via unes sis-centes persones concentrades a la plaça Sant Jaume. A partir de les nou 
es van intervenir, a un jove, un tirador i boles metàl·liques, i es van detectar altres 
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persones amb motxilles plenes de tapaboques i elements que podien dificultar even-
tuals identificacions. A les deu, agents d’ordre públic van acompanyar un grup de 
quaranta persones de Jusapol que havien aturat el seu autocar a la part baixa de Via 
Laietana i anaven en direcció a la prefectura de la Policia Nacional. A l’alçada de 
la plaça de l’Àngel, manifestants de la plaça Sant Jaume es van dirigir cap a aquest 
grup, tot increpant-los. Les unitats d’ordre públic van fer una línia policial i van fer 
servir les seves defenses policials per evitar agressions entre els dos grups.

Cap a un quart de dotze, els manifestants de Via Laietana i de plaça de l’Àngel 
van pressionar la línia policial, i una minoria d’encaputxats van procedir al llança-
ment de bosses amb pols de colors, ous, extintors i pintura, amb la voluntat d’arribar 
a l’alçada de la prefectura del Cos Nacional de la Policia, on havia de començar, jus-
tament, la manifestació de Jusapol. Es van haver de defensar per mantenir la línia i 
van haver d’aguantar durant una hora el llançament d’objectes diversos.

Cap a tres quarts d’una, al no poder pujar per Via Laietana, un grup de mani-
festants es van traslladar a la Rambla pel carrer Ferran, amb la intenció d’arribar a 
plaça Catalunya. Al trobar la línia policial de contenció, es va repetir el llançament 
d’objectes, i els efectius d’ordre públic van aconseguir impedir-los el pas fent ús de 
les seves defenses. Entre la una i dos quarts de tres, diversos grups de manifestants 
intentaven arribar a la plaça Catalunya des de Bergara o Rivadeneyra, i va ser neces-
sària l’actuació de les unitats d’ordre públic per evitar les confrontacions.

Poc abans de les tres, finalitzada la manifestació de Jusapol, un grup d’unes vint, 
trenta persones d’aquest col·lectiu, que ja havien començat a dirigir-se cap a la pla-
ça Urquinaona per marxar definitivament, van fer mitja volta i van tornar a la plaça 
Catalunya per la ronda Sant Pere, on un grup d’unes dues-centes, tres-centes per-
sones, de caràcter sobiranista, els van localitzar i van començar a increpar-los. Va 
ser aleshores quan efectius d’ordre públic, d’ARRO i de Brimo, van intervenir per 
aturar les agressions i dispersar els concentrats que quedaven a la zona. Una part 
d’aquesta intervenció es va efectuar en una zona ocupada per una bastida d’obres 
que tots deuen recordar.

Al final del dispositiu es van practicar sis detencions per atemptat als agents de 
l’autoritat, i una altra persona detinguda que es va identificar i s’ha fet constar com a 
investigat a les diligències policials. A aquestes sis detencions cal afegir-hi que se’n 
va fer una posteriorment a Igualada, corresponent al presumpte autor d’una agressió 
a una persona que havia participat a la manifestació de Jusapol.

Passaríem ja a l’1 d’octubre. Per la commemoració del referèndum de l’1 d’octu-
bre, s’havien convocat més de dos-cents setanta actes a tot Catalunya, la immensa 
majoria dels quals es van desenvolupar sense cap mena d’incident. En general, la 
característica dominant d’aquestes concentracions és el seu caràcter pacífic i festiu, 
com és i ha estat habitual en el nostre país durant els darrers anys. Així i tot, es van 
organitzar dispositius policials per tot Catalunya, tenint en compte que s’esperava 
una gran mobilitat de persones en diverses localitats importants del territori.

Cal avançar que tota la jornada de l’1 d’octubre va transcórrer amb una relativa 
tranquil·litat, i no va ser fins ben entrada la tarda quan es van començar a produir 
incidències d’una certa rellevància en algunes localitats, principalment a Lleida, a 
Girona i a Barcelona.

Entrant a detallar els fets, i parlant de la Regió Policial de Ponent; a la Regió 
Policial de Ponent es va activar el Cecor i van tenir un paper destacat els efectius 
de l’Àrea Regional de Trànsit i els equips de l’ARRO propis de la regió. A Lleida i 
voltants, cal destacar que al matí es van cremar pneumàtics al polígon industrial de 
Torrefarrera i els talls de carretera que es van fer a l’LL-11 davant d’una empresa 
d’hidrocarburs. 

A nivell de manifestacions, les més grans es van fer a Lleida al migdia, entre la 
una i dos quarts de tres. Una marxa d’unes mil quatre-centes persones va passar per 
davant de la comissaria provincial del CNP i va continuar fins a la Subdelegació del 



DSPC-C 80
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CI  8

Govern de l’Estat. Els únics incidents els van produir manifestants encaputxats que 
van llançar pintura i objectes diversos contra la línia policial que protegia les ins-
tal·lacions, sense cap altres danys que agents i vehicles tacats de pintura. No hi va 
haver cap ferit, i, acabada la manifestació, es van identificar vuit manifestants amb 
diferents graus de participació.

A la tarda, les entitats van congregar entre sis mil i vuit mil persones per a una 
marxa entre la Subdelegació del Govern de l’Estat i la Delegació del Govern de Ca-
talunya. Com al matí, un grup reduït que tancava la manifestació va llançar pintura 
i objectes contra els mossos que protegien les instal·lacions. Tot i que es van iden-
tificar vint persones, la manifestació majoritària va ser pacífica. Va finalitzar a tres 
quarts de deu davant la Delegació del Govern de la Generalitat sense cap incident 
destacable.

Si passem a la Regió Policial de Girona, els dispositius amb previsió de les con-
vocatòries a la ciutat de Girona van tenir com a punts d’interès principal la Subdele-
gació del Govern de l’Estat de Girona i la comissaria provincial del Cos de Policia 
Nacional a Girona. Tot i el caràcter festiu de la pràctica totalitat de les concentra-
cions, en algunes hi va haver alteracions de l’ordre públic. Els fets més destacables 
són: la manifestació dels CDR, que va convocar quatre-centes persones, i que a tres 
quarts de set del matí van ocupar les vies de l’AVE fins passades les nou del dematí. 
Com a resposta, els Mossos d’Esquadra van bloquejar l’accés a l’estació, per impe-
dir que més manifestants baixessin a les vies. Un cop finalitzada, van iniciar una 
manifestació que continuaria fins a la plaça Pompeu Fabra, davant de la Delegació 
del Govern de la Generalitat. Allí, alguns dels concentrats van accedir a l’interior de 
l’edifici, van retirar la bandera espanyola i la van substituir per una bandera estelada 
i una de negra amb una creu blanca. A les onze i vint-i-tres, per tant, a dos quarts de 
dotze del migdia, es va donar la manifestació per finalitzada.

Altres manifestacions convocades per Girona Vota i per organitzacions d’es-
tudiants universitaris van congregar més de dues mil persones i no van tenir cap 
mena d’incident. Al vespre, a la manifestació convocada per La Forja - Gironès i 
el CDR Nord-oriental, a les dinou hores davant de la Subdelegació del Govern de 
l’Estat, que va agrupar unes quatre mil persones, aproximadament, una trentena 
d’elles, amb la cara tapada, es van enfrontar a la línia policial que defensava l’edi-
fici, amb llançament d’objectes i pintura, i mirant de moure la tanca de contenció. 
Un agent va ser agredit amb un pal metàl·lic per un encaputxat. L’enregistrament de 
l’agressió va permetre la seva posterior identificació, detenció i presentació al fiscal 
de menors de Girona, perquè era menor d’edat.

Si passem a la regió metropolitana de Barcelona, a Barcelona hi havia fins a 
deu convocatòries comunicades i d’altres que ens constaven però que no estaven 
comunicades, el desenvolupament de les quals –les no comunicades– sempre és 
més imprevisible. Les convocatòries més rellevants pel nombre de participants pre-
vist o pels espais d’afectació eren: en horari de dematí, manifestació comunicada 
pel sindicat d’estudiants, amb punt d’inici a la plaça de la Universitat i finalització a 
la plaça Sant Jaume; manifestació no comunicada, convocada pel CDR Catalunya, 
amb punt d’inici als jardins de Salvador Espriu i sense poder preveure la seva desti-
nació, i, en horari de tarda, la manifestació comunicada per l’ANC, amb punt d’inici 
a la plaça de Catalunya i finalització al parc de la Ciutadella –el recorregut havia de 
transcórrer pels carrers Fontanella i Trafalgar–, i la concentració comunicada de La 
Remor, davant de la Delegació del Govern, al carrer Mallorca, en protesta per les 
actuacions policials en el referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

Tenint en compte aquestes mobilitzacions, es van establir tot un seguit de me-
sures a diferents punts i espais de la capital, que abastaven la previsió, detalls de 
les principals vies de comunicació de la ciutat i la comunicació amb l’exterior. La 
convocatòria de l’ANC a la plaça Catalunya es preveia multitudinària, i, com és ha-
bitual, de baix risc. Tot i això, es va preveure un dispositiu específic, del que es pot 
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remarcar la protecció dels edificis singulars que poguessin ser afectats pel seu re-
corregut –el TSJC, la prefectura del CNP, el Palau de la Generalitat, el Parlament de 
Catalunya...–, i tots aquests edificis comptaven amb l’assignació de dotacions poli-
cials i dispositius físics de protecció, l’assignació d’una estructura de comandament 
jerarquitzada a nivell operatiu, i dotacions especialitzades de suport: Unitat Canina, 
Unitat de Subsol, Tedax, mitjans aeris, centre de comandament, escortes, mediació 
i brigada mòbil.

Pel que fa específicament al Parlament de Catalunya i a la prefectura del CNP de 
Via Laietana, es va decidir disposar i assignar les dotacions de la manera següent: al 
Parlament, es van assignar quatre equips d’ordre públic i es va disposar d’una línia 
de tanques de protecció que abastava des de l’accés 1 del parc de la Ciutadella fins 
a la plaça dels Voluntaris Catalans. A la prefectura CNP de Via Laietana, s’hi va 
assignar una dotació d’ordre públic com a mesura preventiva, atès que la manifes-
tació no havia de discórrer per la Via Laietana, i allà també s’hi va posar una línia 
de tanques de protecció. 

I també hi va haver dotacions a reacció. Les dotacions a reacció, entre dotze i 
catorze dotacions d’ordre públic, es van situar en un punt de fàcil accés als espais 
d’atenció. La seva funció era estar preparats per ser activats en cas de contingència 
davant la previsió i imminència d’actes violents o altres situacions conflictives que 
possiblement podien passar. D’altra banda, també es van assignar tres dotacions mo-
toritzades que permetien un desplaçament ràpid i àgil a qualsevol indret, per actuar 
davant dels incidents.

Respecte al desenvolupament de les manifestacions i les actuacions policials, a 
primera hora del matí es van produir tot un seguit de concentracions davant del Banc 
d’Espanya –unes tres-centes persones–, de Foment del Treball –unes dues-centes–, 
i d’Hisenda –unes cent cinquanta. Aquestes tres concentracions es van convertir en 
tres manifestacions que es van desplaçar fins a ajuntar-se a Gran Via amb passeig de 
Gràcia. Total, unes sis-centes persones en aquell moment. Posteriorment, una única 
manifestació va pujar passeig de Gràcia en sentit nord fins als jardinets de Gràcia, on 
va finalitzar aquesta manifestació. 

A partir d’aquell moment s’inicia una manifestació no comunicada pels CDR Ca-
talunya des dels jardinets de Gràcia. Aquesta manifestació va reunir unes set-centes 
persones, que es van desplaçar pel passeig de Gràcia fins arribar a la Borsa de 
Barcelona. Allà van fer una acció consistent a encadenar-se a les portes d’accés. 
En aquest punt, un periodista va ser increpat per alguns manifestants i va haver 
de ser protegit per la Policia de la Generalitat. Passades les dues de la tarda, els 
manifestants van començar a marxar del lloc.

A dos quarts de set va iniciar-se la manifestació del col·lectiu ANC i Òmnium 
des de la plaça Urquinaona, encarada al carrer Trafalgar. A causa del gran vo-
lum de persones –recordem que la Guàrdia Urbana quantifica globalment unes 
180.000 persones– es va fer un tap a Urquinaona, i força quantitat de persones 
van agafar un recorregut alternatiu, i van baixar pel carrer Via Laietana. Per tant, 
una part de la manifestació seguia el recorregut establert, de Trafalgar fins a Lluís 
Companys i posteriorment a l’interior del parc de la Ciutadella, fins a la façana de 
l’edifici del Parlament de Catalunya, on s’havia instal·lat un escenari, i gran part 
del gruix de la manifestació es va desplaçar per Via Laietana, sense capçalera.

Cal destacar que la manifestació que transitava per Via Laietana va arribar a 
aplegar entre unes quinze mil i vint mil persones, i un grup d’uns vuit-cents partici-
pants, molts d’ells amb les cares tapades i demostrant molta hostilitat, es van aturar 
davant de la prefectura del CNP per cridar consignes, entre d’altres, contra aquest 
cos de policia. Allà hi havia un equip d’ordre públic efectuant la protecció, desple-
gat darrere de les tanques. Així mateix, i seguint ordres dels comandaments poli-
cials, dos equips més es van ubicar a la plaça Lluís Millet, amb visió directa sobre 
la façana de prefectura, un punt proper que els permetia donar reacció als efectius 
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desplegats davant la prefectura del CNP, i als equips d’ordre públic que es trobaven 
reactius a l’avinguda del Marquès d’Argentera també se’ls va ordenar adreçar-se a 
donar reacció a la prefectura del CNP.

Aquesta situació es va mantenir durant unes tres hores, aproximadament. Al vol-
tant de les deu de la nit, quan el nombre de concentrats s’havia reduït, i restaven els 
que mostraven una actitud més hostil, es va emetre l’ordre de donar missatges per 
la megafonia. Uns minuts més tard, el comandament policial va donar l’ordre d’in-
tervenir, i els vuit equips que es trobaven a la plaça Lluís Millet i al carrer Comtal 
amb Via Laietana van iniciar el moviment per fraccionar la massa de manifestants i 
dispersar-los. Al cap de mitja hora, la major part dels manifestants violents ja s’ha-
via dispersat.

Pel que fa al parc de la Ciutadella i al Parlament, els manifestants de l’ANC 
van anar arribant a la façana del Parlament gradualment. (L’orador estossega.) 
Disculpin. La manifestació havia de finalitzar amb un acte damunt d’un escenari 
que s’havia instal·lat davant de la façana de l’edifici. Els presidents de la Gene-
ralitat i del Parlament van pujar a aquesta estructura i va finalitzar l’acte, i van 
abandonar el parc la gran majoria d’assistents. 

Cal remarcar que els diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans, que ca-
sualment estaven al Parlament aquell dia, van abandonar l’edifici del Parlament 
en aquells moments i van ser acompanyats per agents d’ordre públic.

A dos quarts de nou, quan els presidents havien abandonat la tarima i la majo-
ria de concentrats havien abandonat el parc, un grup d’entre 1.700 i 2.000 manifes-
tants, aproximadament, van romandre al lloc cridant consignes, entre d’altres, en 
contra del Govern de la Generalitat. Tot i les consignes emeses pels organitzadors 
per donar l’acte per finalitzat, el romanent de la manifestació es va quedar al lloc 
i van arribar a superar la línia de tanques que es trobaven davant de la façana del 
Parlament.

Tenint en compte aquesta situació, es van prendre diferents decisions. Primera, 
es va sol·licitar que s’accionés l’enllumenament del públic del parc per permetre una 
millor visió de l’entorn. Segona, es van desplaçar altres dotacions d’ordre públic 
disposades a la Delegació del Govern. Tercera, es van activar dotacions d’Unitat 
de Seguretat Ciutadana de l’ABP, preservant-ne per atendre els incidents urgents 
que hauríem pogut tenir. I en total es van concentrar deu dotacions d’ordre públic 
i es va sol·licitar un reforç de deu unitats de seguretat ciutadana. En un primer 
moment, mentre els manifestants cridaven consignes contra el Govern de la Ge-
neralitat, el conseller d’Interior, els diputats, el Parlament, exercint pacíficament 
el seu dret de manifestació, es va restar en espera de l’evolució dels fets. Va ser 
en el moment de constatar que una actitud clarament hostil d’una minoria dis-
posada a saltar les tanques, va ser aleshores quan es va adoptar la decisió estra-
tègica de tancar l’accés principal de l’edifici del Parlament, replegar les forces 
policials del davant de la façana i concentrar-ne una part a l’interior per garantir 
la seva seguretat des de dins: dues dotacions d’ordre públic i les de seguretat ciu-
tadana; i l’altra part de les dotacions d’ordre públic, a una banda del mateix parc 
de la Ciutadella.

Aquest replegament es va plantejar com una estratègia per comprovar si la 
no presència de força policial davant la façana del Parlament apaivagava l’acti-
tud dels manifestants. Així mateix, aquest replegament també permetia, en el 
cas que els manifestants mostressin actituds violentes directament contra el Par-
lament, efectuar una maniobra de dispersió des del lateral molt més efectiva. El 
replegament estratègic de la policia va permetre comprovar amb fets –ho remarco: 
amb fets– les intencions d’alguns dels manifestants, que van trencar vidres de la 
porta d’entrada i van intentar accedir a l’interior de l’edifici mitjançant el força-
ment del portal. En vista d’aquests fets, es va autoritzar la maniobra de dispersió 
dels manifestants concentrats a la porta del Parlament. Aquesta maniobra es va 
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efectuar amb eficàcia i amb un ús de la força proporcionat, i sempre com a darrer 
recurs, tal com mana la llei.

Una vegada anunciada i executada la maniobra de dispersió, els manifestants es 
van disseminar per l’exterior del parc de la Ciutadella i es van concentrar majori-
tàriament al passeig de Lluís Companys; a la rodalia de l’Arc de Triomf van actuar 
violentament contra mobiliari urbà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la crema de 
contenidors, llançaments i col·locació d’elements que impedien la normal circulació 
de vehicles i persones pel carrer de la ciutat. Va ser a tres quarts de dotze de la nit 
que es va finalitzar el servei a Barcelona, amb la situació totalment restablerta al 
Parlament de Catalunya i la seva rodalia.

Passaríem al segon punt, que és la valoració dels fets. Abans els comentava 
quins objectius ens havíem proposat davant les diferents convocatòries d’aquells 
dies, i crec que en el seu conjunt els objectius es van assolir. L’exercici del dret 
de manifestació i d’expressió va ser garantit en totes les convocatòries, a les con-
centracions i a les manifestacions realitzades ambdós dies. Es van contenir els 
intents de confrontació entre grups antagònics que alguns dels participants en 
les respectives concentracions i manifestacions van pretendre, i es va fer malgrat 
la contínua i reiterada oposició als requeriments policials per part d’alguns dels 
participants, i a l’hostilitat violenta que en alguns casos va obligar a interven-
cions limitades d’ús de la força per part de les unitats d’ordre públic dels Mossos 
d’Esquadra.

Cal posar en relleu un altre fet que no s’ha de menystenir gens, l’agressivitat i la bel-
ligerància mostrada aquells dies per una minoria de grups radicals contra els Mossos 
d’Esquadra, que simplement estaven desplegats en les línies de contenció, i suposa-
va un canvi significatiu respecte a les tàctiques dels darrers anys d’aquests grups 
radicals. Malauradament, si es consoliden aquestes tàctiques d’aquestes minories 
radicals, farem un retorn a èpoques ja viscudes en el nostre país, amb governs de 
diferents orientacions i amb resultats gens desitjables, que tots vostès coneixen. Ho 
analitzem per extreure les conclusions adequades en el procés de valoració del risc 
per a les properes convocatòries similars que hi pugui haver.

Tot i considerar que, en general, es van assolir els objectius pretesos, i que es van 
fer respectant els principis de proporcionalitat i oportunitat i fent un ús contingut 
i limitat de la força que legítimament pot emprar la policia per garantir els drets i 
la convivència de la ciutadania, també els reconec que he observat situacions indi-
vidualitzades on el comportament del policia actuant genera algun dubte o alguna 
controvèrsia, i, per tant, és mereixedor d’una anàlisi exhaustiva; anàlisi que ja es va 
ordenar i ja s’ha posat en marxa.

També hem fet una anàlisi crítica del plantejament, execució, desenvolupament i 
finalització dels diferents dispositius, amb un propòsit que no ens ha de sorprendre 
gens: què ha anat bé, què és millorable, què cal canviar, què cal revisar, què cal es-
tudiar, etcètera, perquè l’ordre públic té poc, gairebé gens de ciència, i molt menys 
de ciència exacta. Per això, l’estratègia, les tàctiques i les maniobres policials són i 
han de ser objecte de revisió constant, precisament per adequar-se al context i a les 
situacions, que són canviants. Igual que els manifestants, el seu comportament, el 
compliment de les indicacions policials, l’hostilitat i a vegades la violència contra 
els béns públics o privats o la mateixa policia. Però el que per nosaltres és inalte-
rable són els principis i els valors, l’escrupolosa defensa de l’exercici dels drets de 
la ciutadania, la intervenció mínima però suficient per impedir aldarulls violents i 
confrontació entre antagònics, un ús limitat de la força que cerca contenir i evitar, 
en cap cas castigar. I és en aquest context i no en un altre, que podem explicar què 
fem, per què ho fem i com ho fem.

Passaríem al tercer punt. Veient el que al llarg d’aquests dies hem pogut trobar 
a les xarxes i alguns mitjans de comunicació, etcètera, hem trobat opinions o posi-
cionaments al voltant de diversos aspectes dels dispositius d’ordre públic del 29 de 
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setembre i de l’1 d’octubre passat. Considero que una compareixença com la d’ara 
no estaria completa sense abordar aquestes qüestions que van generar debat.

Per què no es va prohibir la manifestació de Jusapol? La conveniència o no de 
prohibir la manifestació de Jusapol convocada per al 29 també ha estat una de les 
qüestions que va generar polèmica en el seu moment. Recordo que, fa una setmana, 
en la sessió de control, recordava la frase que se li atribueix a Voltaire, eh?, que li 
deia al senyor –al diputat– Nuet, que no estic d’acord amb el que diu, però faria el 
que fos perquè ho pogués explicar. Doncs, bé, més enllà de les meves conviccions 
personals, hi ha el marc legal, que, començant per la mateixa Constitució, defineix 
el dret de manifestació com un dret fonamental, i una llei orgànica, la 9/1983, re-
guladora del dret a reunió, que estableix... (Remor de veus.) Si no vol estar per mi, 
digui’m-ho, però jo li agrairia que no faci comentaris.

Com es diu, ell?

La vicepresidenta

El diputat Jean Castel.

El conseller de l’Interior

Ah, el senyor Castel. Doncs, li agrairia que no..., o sigui, en veu alta, perquè...

La vicepresidenta

Una conversa entre el...

El conseller de l’Interior

Si...

La vicepresidenta

Perdó, conseller, era una conversa entre el grup parlamentari.

El conseller d’Interior

És que si no ha d’estar per mi, no cal que hi sigui, no?, dic jo, si ha d’estar 
xerrant.

Gràcies, eh? –gràcies.
(Veus de fons.)
I una llei orgànica, reguladora del dret a reunió, que estableix que les autoritats 

estan obligades a protegir les manifestacions davant de qui tractin d’impedir, o per-
torbar el lícit exercici... (Remor de veus.) Ara riu, se’n riu de mi, senyor Castel? –Se’n 
riu de mi, senyor Castel?– (Veus de fons.) Ah!, se’n riu d’ell –se’n riu d’ell.

La vicepresidenta

Conseller, si em permet... La presidència –avui l’ocupo com a vicepresidenta–..., 
jo ordenaré el debat, i, en tot cas, la correcció de tots els diputats, que així s’està per-
metent. Per tant, li demanaria que vostè, doncs, fes la compareixença, i la tinguem 
tots amb tranquil·litat, que puguem fer un debat, que és el que, en el fons, des de fora 
i des de dintre la sala estan esperant que fem.

El conseller d’Interior

Jo l’estic fent amb tota la normalitat i educació, però veig que hi ha algú que està 
poc interessat o es riu del que diem els altres, no?, que em mostra el respecte que 
tenen.

Bé, en tot cas, segons aquesta llei orgànica, si l’autoritat considera que existei-
xen raons fonamentades de que poden produir-se alteracions d’ordre públic, amb 
perill per a les persones o béns, podrà prohibir-se una manifestació. Però per po-
der prohibir una manifestació, la doctrina dels tribunals fixa molt clarament que 
no n’hi ha prou amb una mera sospita o la possibilitat que aquesta produeixi una 
alteració, sinó que qui adopta aquesta decisió ha de posseir les dades objectives 
suficients a través de criteris d’experiència que la concentració produirà amb tota 
certesa un desordre públic.
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Analitzada la situació, i més enllà que es compleixin o no les reivindicacions 
previstes per la manifestació, les oficials –estrictament laborals, com els he dit 
abans– o les extraoficials –l’homenatge als participants de l’operació Copèrnic–, 
es va considerar inviable la possibilitat de prohibir la manifestació de Jusapol, 
atès que no es donaven els requisits exigits per la llei per poder prohibir una ma-
nifestació. Motivar la prohibició de l’existència de raons fonamentades de que po-
dien produir-se alteracions de l’ordre públic, amb perill per a les persones o béns 
atribuïbles a les organitzacions o participants, en aquest cas no era factible. I el fet 
que el passat mes de gener es realitzés una manifestació similar, organitzada també 
per Jusapol, i amb la mateixa causa laboral que ara, sense que hi hagués cap proble-
ma d’ordre públic, reforçava la idea que una prohibició no tenia cap possibilitat d’un 
recorregut jurídic amb èxit.

No obstant, atès que hi havia una segona manifestació convocada a la mateixa 
plaça Sant Jaume i en un dia i horari –el 29 de setembre, de sis del dematí a sis de 
la tarda– que afectava l’horari de la manifestació de Jusapol, i que, en vista de la 
intensa campanya a les xarxes de diverses organitzacions, fent crides a enfrontar-se 
amb els assistents a la manifestació de Jusapol, es va considerar que calia propo-
sar una modificació d’itineraris als organitzadors d’ambdues manifestacions coinci-
dents. I així es va fer, i així es va comunicar a les parts interessades.

Jusapol, tal com era previsible, s’hi va oposar inicialment i va presentar un recurs 
contenciós administratiu contra la resolució de la modificació de l’itinerari proposat 
pel Departament d’Interior, però el mateix matí va presentar també una proposta de 
nou itinerari, que Interior va acceptar, en excloure la plaça Sant Jaume com a punt 
de sortida, i va permetre deixar sense efecte i arxivat el recurs presentat per Jusapol 
davant dels tribunals.

Es van assolir els objectius previstos en aquests dispositius? A la manifestació del 
29 de setembre, l’objectiu del dispositiu era garantir el dret fonamental per a totes 
les manifestacions convocades –per a totes–, i, a la vegada, evitar qualsevol tipus de 
confrontació directa entre grups antagònics. L’objectiu es va assolir. Com ja he in-
dicat anteriorment, no podem dir que va ser totalment perfecte. Cal fer i estem fent 
una revisió del dispositiu, especialment a la seva fase final, acabada la manifestació 
de Jusapol, atesa la impossibilitat d’evitar uns enfrontaments en què la dispersió dels 
assistents fou un factor, evidentment, important.

A les mobilitzacions de l’1 d’octubre, l’objectiu del dispositiu de seguretat va ser 
garantir el dret fonamental de la manifestació als milers de catalans que van o que 
volien commemorar els actes celebrats al llarg de tot el dia i per tot el país, que com-
memoraven els fets produïts durant l’1 d’octubre de 2017.

L’objectiu que aquestes manifestacions i concentracions –recordem que eren més 
de dues-centes setanta per a aquell dia– fossin el més pacífiques possible es va as-
solir, i es va assolir en la pràctica totalitat dels actes. Només l’actitud d’una minoria 
davant la Subdelegación del Gobierno de Girona, la Jefatura de Via Laietana i da-
vant del Parlament de Catalunya va trencar aquesta voluntat majoritària de milers i 
milers –i milers i milers– de catalans que es van mobilitzar pacíficament tot el dia 
pels carrers del nostre país.

I si algunes actituds d’aquells dies cal valorar amb especial èmfasi, són, per mi, 
d’una banda, la pacífica reacció dels milers de concentrats el dia 29 de setembre a 
la plaça Sant Jaume, llegint un llibre i amb una papereta de votació com a punt de 
lectura; i la dels més de 180.000 manifestants a la tarda que van recórrer Barcelona. 
Tots ells es van negar a participar en la crida a la violència feta per una minoria que 
cercava la confrontació a ambdues manifestacions.

Hi va haver un ús adequat de la força? Vull remarcar molt especialment la gran 
professionalitat demostrada pels agents de la Policia dels Mossos d’Esquadra, que 
durant aquells dos dies es van desplegar, el 29 de setembre a Barcelona i l’1 d’octu-
bre per tot el país, per garantir la seguretat dels manifestants pacífics i per intentar 
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evitar les actuacions violentes d’aquella minoria que, després d’anys desapareguda 
als nostres carrers, vam veure emergir, de nou, aquells dies.

Una policia que va mediar amb constància, primer –en primer lloc va mediar– 
per evitar el conflicte, i que quan no va haver-hi altra solució i després d’haver cons-
tatat de forma clara que aquesta minoria violenta traspassava les línies vermelles del 
civisme pacífic, va actuar de forma gradual i proporcionada en l’ús de la força, com 
correspon a una policia democràtica com la nostra. I, si cal actuar, sempre cal fer-ho 
seguint aquests criteris.

Entenem que la memòria del que van viure milers de catalans l’1 d’octubre de 
fa un any encara ens requeria ser més extremament escrupolosos, si era possible, en 
el compliment de l’exigència legal de gradualitat i proporcionalitat. Soc coneixedor 
del debat plantejat sobre la conveniència de dissoldre la manifestació quan estava 
al Parlament de Catalunya i abans d’accedir a la porta d’aquest –en soc molt cons-
cient–, un debat que també ha estat present en la nostra anàlisi interna. La proposta 
d’aquest debat cal fixar-la a partir de la realitat que, en aquell moment, les prop de 
dues mil persones que hi havia al davant el Parlament es limitaven a cridar, majo-
ritàriament, consignes contra el Govern, i demanant, entre d’altres, la meva dimis-
sió. És a dir, protestaven. Alguns, iradament, però sense alteracions –cap ni una– 
significatives de l’ordre públic. Ordenar la dispersió dels manifestants en aquella 
fase de la concentració hauria vulnerat, al meu parer, el seu dret fonamental a 
manifestar-se, perquè, diguin el que diguin alguns, protestar no es pot considerar 
en cap cas una alteració de l’ordre públic amb perill per a les persones o béns –ni 
a Catalunya ni a cap democràcia com cal. La llei és molt clara: la dissolució d’una 
manifestació sempre ha de constituir l’últim recurs, i només quan es pot ordenar 
pels motius que he indicat, mai per protestar contra el Govern, el Parlament, els 
diputats o el conseller de torn. Quan no hi havia d’haver una altra solució, i després 
d’haver constatat de forma clara que aquesta minoria violenta traspassava les línies 
vermelles del civisme pacífic, com els deia, a les portes del Parlament, la Policia 
de la Generalitat va actuar de forma gradual i proporcionada amb l’ús de la força, 
com correspon a una policia democràtica com la nostra.

Els mitjans van ser adequats?, es pregunten alguns. D’altres, però, ja afirmen 
directament que no ho van ser. L’ordre públic no és una ciència exacta, ja els hi he 
dit abans, així que les opinions poden ser múltiples i molt variades. Per tant, més 
enllà de la subjectivitat de cadascú, cal cercar elements objectius que ens permetin 
fer una valoració fonamentada en fets –fets concrets i contrastables–. A parer nos-
tre, sí que va comptar amb els mitjans adequats, i la manera més objectiva de com-
provar-ho és analitzar els resultats dels dispositius. Com a exemple de la correcta 
adequació del dimensionament del dispositiu, considero convenient remarcar que, 
al davant del Parlament, des del moment en què es va donar l’ordre de dissolució 
dels manifestants, van caldre menys de dos minuts per fer marxar els concentrats 
de la porta, inclosa la minoria amb comportaments violents, i tot plegat va ser amb 
un ús mínim i proporcionalitat de la força.

En tot moment, a Girona, a Via Laietana i al Parlament, els efectius dels Mos-
sos van mantenir la línia de seguretat d’acord amb les instruccions rebudes, i quan 
se’ls va ordenar dispersar els manifestants que mostraven actituds violentes, l’acció 
es va executar de forma efectiva i sense ser superats mai per cap dels manifestants. 
Com tots els experts apunten, aquesta és la prova del cotó sobre si el dimensiona-
ment del dispositiu era l’adequat o no; la resta només són opinions i especulacions 
subjectives sobre els fets. Com a mostra, una visió de les imatges d’aquella nit per-
met constatar com els efectius de les unitats de seguretat ciutadana presents al Par-
lament, que van ser tan citats per alguns a les hores posteriors a aquells esdeveni-
ments, no van haver ni d’intervenir en la dispersió dels manifestants que hi havia a 
la porta. A les imatges s’observa com van sortir del Parlament en el moment en què 
aquesta dissolució ja s’havia produït en aquell espai, i la seva funció es va limitar a 
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l’establiment d’un perímetre preventiu de seguretat al voltant de la porta principal 
del Parlament, en un espai on, en aquell moment, ja només restaven periodistes. 

I que des del Departament d’Interior considerem que l’actuació de la nostra po-
licia va ser, ambdues jornades, generalment ajustada als objectius que calia assolir 
no treu que, com a organització moderna i avançada que és, la Policia de la Genera-
litat no efectuï una anàlisi de les seves actuacions per comprovar si hi ha àmbits de 
correcció i millora. Al llarg de la meva intervenció ja he anat apuntant línies d’ac-
tuació en aquest sentit. Fem autocrítica quan cal, però avui s’ha de remarcar l’ex-
cel·lent feina que va fer la nostra policia en els dos dies, evitant, en el cas del 29 de 
setembre, que dues manifestacions xoquessin amb resultats incerts, però que eren 
eventualment molt inquietants, i que avui estaríem entre tots lamentant si s’hagues-
sin confrontat; i que l’1 d’octubre d’enguany els milers de manifestants d’arreu del 
país poguessin manifestar-se en pau i seguretat, aïllant-se de la minoria violenta que 
pretenia desvirtuar la commemoració.

Pel que fa a l’organització dels dispositius i la seva cadena de comandament, 
també objectiu de crítica per alguns sectors, cal recordar a tothom dues qüestions: 
primera, que el disseny del dispositiu, pel que fa a la composició i dimensiona-
ment, el realitzen els responsables policials, i només ells, així com la seva disposi-
ció i evolució en el terreny. I segona: pel que fa a les autoritzacions per prohibir o 
dissoldre una manifestació, cal remarcar que aquesta és una competència de l’au-
toritat governativa, una dada que molts desconeixen o en algun cas intencional-
ment ometen a l’hora d’emetre opinions. Així ho recullen clarament l’article 5 de 
la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, i l’article 23 
de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana: 
les autoritats governatives podran acordar la dissolució de les manifestacions quan 
es produeixin alteracions de l’ordre públic. I a Catalunya les autoritats governati-
ves som els responsables polítics del Departament d’Interior, no els responsables 
policials. Potser a alguns no els agrada que sigui així, però no és una decisió nos-
tra. I un responsable polític –i menys en l’àmbit de la seguretat pública– no ha de, 
ni pot defugir l’exercici de les seves responsabilitats, per complexes que puguin 
ser. Per tant, els policies han de fer de policies, i les autoritats governatives han 
d’exercir les seves funcions, fixades per llei. I m’han sentit més d’una vegada dir 
que el policia ha de fer de policia i el polític ha de fer de polític. I tots ho han de 
fer disposant en tot moment de la informació necessària adequada per adoptar les 
millors decisions.

Acabo. He donat a conèixer, doncs, la realitat sobre els fets que van tenir..., els 
passats 29 de setembre i 1 d’octubre, una realitat que parla, en primer lloc, d’una 
indiscutible majoria de la societat catalana que ha tingut i té una actitud pacífica 
i cívica en moltes concentracions i manifestacions organitzades en el nostre país 
durant els darrers anys. Una societat que ha expressat durant el darrer temps el 
seu posicionament, sigui quin sigui, d’una manera respectuosa i sense cap mostra 
de falta al respecte, i molt menys, de confrontació. I, en segon lloc, ens porta a 
concloure que la intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
va ser imprescindible per garantir la seguretat i el normal desenvolupament de 
la multitud de manifestacions ciutadanes que van tenir lloc. El Cos de Mossos 
d’Esquadra, des dels seus comandaments fins a tots els seus agents, va demostrar, 
un cop més, una indubtable professionalitat, que és la millor garantia perquè tota 
la ciutadania pugui exercir els seus drets. Un cos de policia, a més, que actua en 
tot moment de manera proporcional i gradual, i fent ús de la força com a últim re-
curs, tal com marca la llei.

Tenim, doncs, una societat i una Policia de la Generalitat amb els elements ne-
cessaris per evitar que grups radicals minoritaris alterin el normal desenvolupament 
de les manifestacions pacífiques del nostre país. Que així sigui.

Gràcies, presidenta.
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La vicepresidenta

Gràcies, conseller. Doncs ara és el torn dels grups parlamentaris, tret que el con-
seller o algun grup parlamentari demanin –sobretot els grups– un moment per..., 
un temps, de cinc, deu, quinze minuts –com a màxim quinze. (Pausa.) Sí? (Pausa.) 
Perdó, és que no el veig. (Pausa.) No? (Pausa.) D’acord. Doncs aleshores, si ningú 
ho demana, continuarem. 

I, per tant, donarem, en primer lloc, la paraula al Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula el diputat senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies, conseller. Primer de tot, agafo el fi-
nal, pràcticament, de la seva intervenció respecte a la diferència entre la funció dels 
policies i l’autoritat governativa, i ho faig en relació amb dos fets que m’han sobtat 
dins de la seva intervenció. 

El primer és la referència al fet –vostè ha dit «casual», per casualitat– de que 
el Grup Parlamentari de Ciutadans estigués treballant un dilluns qualsevol dins 
del Parlament, tenint present, entre d’altres coses, que hi havien dos plens aquella 
mateixa setmana i tres dies de ple convocats en aquest Parlament; per tant, el que 
fem els parlamentaris normalment és treballar.

I la segona qüestió, que té a veure amb la seva funció governativa, és que faci 
el favor, quan comparegui en aquest Parlament en qualsevol àmbit, tant en l’àmbit 
d’una comissió com en l’àmbit d’un ple, de no voler aplicar aquesta facultat gover-
nativa per moderar el debat. La moderació del debat li correspon al president, en tot 
cas, sigui el president del Parlament en el ple, sigui el president de la comissió en 
una comissió. I això, l’hi recordo, és una comissió parlamentària i no és una bibli-
oteca, i vostè aquí ve a retre comptes, no ve a demanar comptes. Això és d’entrada 
per situar-nos, no?

Bé, és bo que ningú hagi de defugir la seva responsabilitat. Ha fet una conclusió 
que no sé si tots els comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra hi poden estar 
d’acord, i estic segur de que bona part de sindicats del cos tampoc hi estan d’acord, 
respecte a la dimensió del dispositiu específicament, especialment l’1 d’octubre –no 
només, però especialment l’1 d’octubre– i també a com va anar tot plegat, no? Jo 
crec que, escoltant les seves paraules, potser alguns agents es poden sentir amoïnats, 
perquè sembla que s’està posant de moda el fet de que els agents només es dediquin 
a posar la cara i estiguin estoicament suportant tot el que calgui perquè l’autoritat 
governativa prèviament dona ordres de que no es facin determinades actuacions per 
evitar no se sap què, no? Potser per evitar..., aquesta imatge idíl·lica que ha volgut 
donar al final de la seva intervenció de que tot són flors i violes i de que cada vegada 
que hi ha una crida a la manifestació, doncs, mai ha de passar re, perquè, com que 
som bona gent i som tots pacífics, tot anirà bé.

Jo li he de dir, respecte a l’1 d’octubre, que la majoria, la immensa majoria dels 
catalans l’1 d’octubre no es van manifestar. Això és una qüestió que s’ha de tenir 
molt clara, des de la seva funció governativa sobretot. Perquè també li he de recor-
dar una cosa que jo crec que m’ho deuen haver sentit a dir en aquesta comissió se-
gurament, però si vostè no m’ho ha sentit a dir, l’hi dic, que és que aquest escut ens 
obliga a tots a governar –en el seu cas, per a tots–, a defensar els drets i les llibertats 
de tots –en el nostre cas–, i de tots –de tots–, absolutament tots els catalans. I jo, 
com a diputat per Tarragona, no soc representant exclusivament dels més de 120.000 
ciutadans de la província de Tarragona que em van votar com a primera llista de la 
província, sinó que soc representant del conjunt dels ciutadans de Catalunya, i això 
no ho hem de perdre de vista.

Una altra cosa que m’ha sobtat és la contínua referència als grups antagònics. 
Això fa referència, ja, al 29 de setembre, i al fet de que vostè és responsable de de-
fensar el dret de reunió i de manifestació de tots –de tots. És cert que tots tenim 
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el dret de reunió i de manifestació, això és ben cert, però també és cert que aquest 
dret, i vostè n’ha fet esment, està regulat, està taxat, està marcat per normes concre-
tes que estan totes elles dins el nostre ordenament democràtic, i això sí que no ho 
podem perdre de vista. Per tant, a l’hora de defensar aquests drets, la primera cosa 
que s’ha de tenir present és que no existeix –o almenys a mi se m’escapa, no sé si 
vostè em pot treure de l’error– com a tal el dret de contramanifestació per se. És a 
dir, el fet de, sistemàticament, com s’està fent malauradament en els darrers temps, 
permetre concentracions o manifestacions que van en contra de i que van a xocar 
frontalment amb els itineraris d’altres manifestacions que han estat legalment ator-
gades, concedides, permeses, en temps i forma, doncs, governativament –des del 
nostre punt de vista, almenys– perd força sentit. 

Dins de l’1 d’octubre és veritat que podia haver estat molt pitjor, això és veritat. 
Ha fet una referència que a mi m’ha deixat una mica pensant, meditant a què es 
podia referir exactament, quan ha recordat que les coses havien anat pitjor, no sé 
a quina època concreta es referia. Però és cert –és cert– que, específicament a la 
ciutat de Barcelona, però ja es va estenent, doncs, hi han unes pràctiques de vio-
lència en determinades manifestacions que són reiterades, i violència sistemàtica 
d’aquells que es diuen sovint «antisistema» –vostè n’ha dit «radicals», jo en diria 
«extremistes violents»–, que aprofiten concentracions pacífiques, concentracions 
que tenen una finalitat amb la que es pot estar més o menys d’acord, però que estan 
dins de la regulació democràtica de la nostra societat, però que aprofiten aquesta 
situació per malmetre, per fer mal i per atacar precisament les institucions demo-
cràtiques que ens representen a tots.

Per tant, aquesta és la seva responsabilitat, aquesta sí que no..., és una respon-
sabilitat que l’ha de tenir molt present, i no l’hauria de defugir mai. Perquè vostè 
–i això ho sap, però si..., jo crec que li haig de recordar també–, vostè, per delega-
ció, diguem-ne, per doble delegació, en aquest cas per delegació del president de la 
Generalitat, i ell, alhora, també per delegació del Consell de Ministres o del Govern 
d’Espanya, són responsables de la seguretat; i, ja m’ho ha sentit a dir, la seguretat 
és garantia del lliure exercici dels drets fonamentals de tots els ciutadans que tenen 
aquesta capacitat de poder-ho exercir.

Per tant, no ho perdi de vista, això, si us plau –no ho perdi de vista–, i fili 
prim –fili prim–, perquè ha fet una sèrie de referències als grups antagònics, posa 
en el mateix nivell la Policia i la Guàrdia Civil, que s’estan manifestant amb una 
comunicació prèvia en temps i forma, que ha hagut de modificar el seu itinerari 
dins de Barcelona per una actuació governativa. (Veus de fons.) Bé, vostè em pot 
dir que no, però aquesta és la realitat del dia 29, eh? I els posa sembla que al ma-
teix nivell que els CDR, que els CDR deu ser una mena, no ho sé, de nou sancta 
sanctorum, eh?, una cosa... Miri, als CDR, com a tot arreu, hi ha gent de tota 
mena, això em consta, però és veritat que no es pot dir, que no es pot posar en 
el sac a tots els CDRs, això és veritat, però tampoc se’ls pot deixar, diguem-ne, 
en una espècie d’oasi, eh?, d’impunitat, que és el que sembla de vegades que es 
pretén fer, perquè, en moltes de les manifestacions o dels talls de carreteres, dels 
talls de via fèrria, de les actuacions, escolti, violentes i presumptament delicti-
ves, s’ha de dir així, que s’han anat produint els darrers mesos –això m’ho reconeix 
vostè mateix en una resposta parlamentària, en què diu que, en una data concreta, 
doncs, setanta-cinc diligències van acabar per lo penal, eh?, van acabar com a 
diligències penals en els jutjats, per tant, eren actes almenys presumptament de-
lictius–, fets precisament per aquests grups, alhora em deia que és que no se’ls 
podia identificar, perquè, bé, els CDRs, qui són? Bé, els CDRs són gent que talla 
carreteres, que talla vies fèrries, que genera problemes d’ordre públic –alguns, 
no tots, però és veritat que els generen–, i la seva obligació, la seva responsa-
bilitat és precisament, doncs, arribar al fons de la qüestió i veure quins són els 
responsables.
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El mateix l’hi dic, no totes les convocatòries que s’estan fent des de l’ANC, 
doncs, poden, en tot cas, considerar-se pacífiques, també l’hi he de dir així. I, fins 
i tot, malauradament també, el dia 1 d’octubre, però no només, perquè ho hem 
seguit veient –ho hem seguit veient–, és molt recent la nova declaració, la nova 
crida del president de la Generalitat sembla que hi puguin haver disturbis genera-
litzats i qüestions que afectin l’ordre públic, el mateix dia 1 d’octubre, ens recor-
dem d’allò: «”Apreteu”» – eh?– «”apreteu”, que és la vostra feina», eh? 

Doncs, s’ha de tenir aquesta responsabilitat governativa, s’ha de tenir la facultat 
d’exercir-la en tot moment i a fons. 

I, miri, em consta..., em consta que els sindicats...

La vicepresidenta

Porta deu minuts, diputat.

Matías Alonso Ruiz

...–doncs, acabo, presidenta–, em consta que els sindicats policials estan molt 
preocupats pel dimensionament del dispositiu –molt preocupats–; molt preocupats 
també perquè a correcuita es demanés reforç als agents de seguretat ciutadana, 
que no tenen la capacitació, perquè no estan instruïts per tenir-la, per aquestes si-
tuacions greus d’alteració de l’ordre públic, i que, a més a més, van venir amb un 
equipament que, perdoni que l’hi digui, però semblava tret d’una sèrie de dibuixos 
animats o dels Picapiedra, no?

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, el 
diputat Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom, i, en primer lloc, saludar els companys 
i les companyes dels sindicats de Mossos, dels diferents sindicats de Mossos. 

Bé, conseller, en primer lloc, agrair-li la iniciativa de comparèixer a iniciativa 
pròpia, jo crec que això és el primer que s’ha de ressaltar, aquesta voluntat –almenys 
inicial– d’aclarir els fets. Però permeti’m que li digui que m’ho posa una mica com-
plicat; m’ho posa complicat perquè vostè sap que nosaltres, des del Grup Socialista, 
intentem sempre mantenir la cordialitat i un to institucional, però, clar, això no vol 
dir que no li digui al pan, pan y al vino, vino, conseller.

I vostè avui tenia dues opcions en aquesta compareixença. Tenia l’opció de fer 
autocrítica, que és el que jo creia que anava a fer. Vostè ho ha apuntat, ha parlat 
d’autocrítica, però no l’ha fet; ha anomenat molt hàbilment la paraula «autocríti-
ca», però no l’ha fet. Tenia la possibilitat de fer autocrítica, o tenia la possibilitat o 
la decisió de parapetar-se, com jo crec que ha fet avui, conseller, molt hàbilment, 
també, davant d’una..., per mi, el que és un excés de dades. Jo no he passat cap exa-
men dels carrers de Barcelona, en tot cas em sé els de Tarragona. I jo crec que ha 
fet una anàlisi exhaustiva, però ha caigut en un excés de dades, jo crec que molt 
estratègicament buscat.

Nosaltres, conseller, estem preocupats; estem preocupats per l’operatiu del 29 de 
setembre, que vostè diu que no, però jo crec que la conclusió d’aquell operatiu, in-
dependentment del que pensem dels convocants i de si estem o no d’acord amb els 
seus plantejaments. Ells, aquestes persones que volien manifestar-se i que tenen tot 
el dret a fer-ho, consideren que es va conculcar el seu dret a manifestació. I, per tant, 
es va conculcar el dret a manifestació d’un col·lectiu que és legítim, que té legitimi-
tat, com dic, encara que es pugui estar en desacord amb els seus plantejaments, té 
legitimitat per manifestar-se. Ells tenen dret a manifestar-se i vostès tenen l’obliga-
ció de protegir i assegurar aquest dret. I jo penso que no ho van fer. Jo crec que no 
ho van fer, o no ho van fer almenys de la manera adequada.
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I estem preocupats per l’operatiu de l’1 d’octubre, perquè l’1 d’octubre, al final, 
la conclusió és que es va donar un risc evident de que unes persones violentes i 
agressives entressin a la seu de la sobirania catalana, que és el Parlament. Això és 
una dada objectiva. Ens vam trobar a la porta, i, a més, vostè ha dit que restàvem 
en espera de l’evolució dels fets, a veure si la no presència d’agents apaivagava la 
gent, i quan comencen a trencar vidres, en vista dels fets, es comença la maniobra 
de dispersió. No ho entenem, conseller. No ho entenem de cap de les maneres, com 
assumeix aquest risc.

Estem preocupats, conseller, per l’assumpció de criteris polítics. Hi ha criteris 
polítics, vostè també n’ha donat una explicació. Jo, com a advocat, li dic la part 
de la llei, la literalitat de la llei que vostè ha anomenat sobre l’autoritat governati-
va i la facultat que té d’autoritzar la dispersió; diu «podran», «podran» no vol dir 
que «ho han de», vol dir que poden fer-ho. Poden també no fer-ho. I també poden 
sobretot seguir els criteris policials, no han de no fer el seguiment dels criteris 
policials. 

I crec que la presència directa i activa de polítics a la sala de comandament, 
doncs, en aquest cas vostè ha donat l’explicació, jo no entenc que es mantingui 
sense seguir els criteris policials. No ho entenc. Però, en tot cas, no fan cas de les 
peticions dels comandaments operatius que, reiterades vegades, fins i tot jo tinc 
la informació, que no sé si és certa, l’hi pregunto, que el comandament principal 
del cos fins i tot va demanar la dispersió i des de l’autoritat governativa se li va 
dir que no. El que no pot ser, conseller, és la desconfiança cap als comandaments 
operatius. I aquesta desconfiança ells i elles la senten així. Senten desconfiança 
cap a ells. Caps de grup, caps d’unitat que demanaven dispersar per criteris poli-
cials, purament policials, i des de dalt se’ls deia que no perquè les imatges encara 
no eren per a tant. Encara suposo que no havien entrat al Parlament, no havien 
trencat un vidre, en fi.

Pel risc, es posa a uns agents de seguretat ciutadana, conseller. Vostè ens diu 
–insisteix, a més, en les afirmacions que ja va fer en roda de premsa el director ge-
neral de Seguretat– que tot estava perfecte, molt ben dimensionat i molt ben previst, 
però els patrullers, conseller, no són «los chicos para todo». Els patrullers, que estan 
prou maltractats, sense pla de carrera professional, que sembla que se’ls porti a l’es-
corxador, en aquell cas, ho ha dit el company que m’ha precedit en la paraula, sense 
mitjans ni formació en ordre públic, sense mitjans ni formació adequada, i, per tant, 
estem preocupats per la manca tan enorme que hi ha de previsió. 

Partim de la base que no es va convocar a més tota la Brimo; no ens ha explicat 
res d’això. Jo tinc informació que no es va convocar tota la Brimo; part es trobava 
de festa, que després, és veritat que dues unitats que estaven a casa van sol·licitar 
instruccions per incorporar-se i també se’ls va dir que no. És a dir, voluntàriament 
la gent de Brimo que veia les imatges i coneixia la situació demanava actuar, estaven 
disposats a sortir de casa a actuar, i vostès els van dir que no. Van treballar quatre 
grups de sis. I si el que es vol és evitar el desordre, una vegada començats els actes 
violents, s’hauria d’haver utilitzat la dispersió, conseller. El comandament operatiu 
de Brimo també ens consta que ho va demanar reiterades vegades.

I estem preocupats, conseller, perquè la seguretat en general, però també per 
la desmotivació de la plantilla, i, jo ja sé que això és dur dir-ho, però, per la uti-
lització política del Cos de Mossos d’Esquadra. Estem preocupats per la utilitza-
ció política del Cos de Mossos d’Esquadra. A què ens referim concretament amb 
això? Conseller, miri, quan ens explica la situació i ens adonem de que és veritat 
que, diguem-ne, ho cobreixen amb un mant legal molt hàbilment i expliquen que 
la situació no havia arribat encara al límit suficient per actuar i aquí s’escuden. 
I està ben buscat –està ben buscat–, jo ho entenc, però jo el que crec és que vos-
tès frenen l’actuació en funció dels seus interessos polítics en un moment donat 
i això és el que crec que és greu, conseller. És a dir, crec que allà, el 29 de se-
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tembre, no van actuar correctament per qui tenien al davant, ho crec, conseller, 
i l’hi he de dir. I crec que l’1 d’octubre no van actuar tampoc correctament com 
havien d’actuar perquè pensaven que políticament no ho havien de fer. I això és 
la utilització política del Cos de Mossos d’Esquadra, conseller. Jo crec que sortir, 
que surti un director general, que surtin comandaments, que surti vostè mateix 
traient pit i dient que tot estava controlat, i, com dic, enviant patrullers de segu-
retat ciutadana amb cascos, amb cinta, amb cel·lo quasi, en fi, sense preparació, 
doncs, jo crec que no és de rebut i que és un despropòsit, conseller, i l’hi he de 
dir –l’hi he de dir.

Diu vostè, també, bé, el que li acabo de dir, que el material eren mitjans ade-
quats. Jo crec que tots hem vist les imatges i jo crec que està clar que no era així, 
conseller. Jo crec que està clar que no era així i no entenc per què no ho pot reconèi-
xer. Jo crec que qualsevol pot cometre un error i ho pot fer sense cap mala fe però 
el problema de vostès, conseller, és que s’estan reiterant en l’error i es mantenen en 
l’error. I pretenen justificar-lo. I jo crec que això encara és més greu que la situació 
que s’ha donat.

En definitiva, conseller, nosaltres estem preocupats i creiem que no s’ha actuat 
correctament. I creiem que les conclusions que ens ha presentat avui, doncs, tampoc 
són les suficients i les que esperàvem.

Gràcies. 

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, el diputat Joan Josep Nuet. 

Joan Josep Nuet i Pujals

Moltes gràcies, presidenta. Senyor conseller, doncs, agraïts que hagi comparegut 
en aquesta comissió i per tota la informació que ens ha portat. També vull agrair la 
presència del secretari general i del director general, de tots els seus col·laboradors 
que avui també l’acompanyen, que n’hi ha un grapat, i també dels diferents mossos 
d’esquadra i sindicalistes que també ens acompanyen en aquesta comissió.

Conseller, li vull fer tres prèvies abans de començar i entrar directament en ma-
tèria. Primera, plena solidaritat d’aquest grup parlamentari amb la cúpula dels Mos-
sos d’Esquadra injustament processada a l’Audiència Nacional: el major i la resta de 
comandaments que estan processats. Perquè aquesta gent, l’1 d’octubre, no va fer res 
més que posar seny i convivència, i això no pot ser delicte de cap manera. 

També em vull solidaritzar amb la resta de comandaments citats a declarar en 
diversos jutjats arreu del territori aquests dies, també per fets vinculats a l’1 d’octu-
bre, i em manifesto en la mateixa línia que he fet abans. També mostrar-li a vostè la 
nostra solidaritat, com a exalcalde i com a expresident de l’Associació Catalana de 
Municipis, perquè l’1 d’octubre no va fer res més que obeir un mandat democràtic.

La tercera prèvia: ja vaig anunciar que el nostre grup parlamentari no actuarà de-
magògicament en polítiques de seguretat. No ho ha fet mai, no ho farem avui i no ho 
farem en el futur, passi el que passi. Però, conseller, ajudi’ns i ajudi’s a vostè mateix. 
Parli i acordi amb alcaldes i alcaldesses al territori, especialment de la Costa Brava i 
de la ciutat de Barcelona, no sigui cas que la responsabilitat i el suport que aquí se’ns 
demana i s’espera de nosaltres, en aquesta legislatura que és difícil, no s’apliqui en 
aquests territoris mencionats per tots els agents polítics. Per tant, més clar, l’aigua.

Entro directament. Els operatius de seguretat dels dies 29 de setembre i 1 d’oc-
tubre no van ser correctament dimensionats ni executats. Ho pensen també diver-
sos sindicats policials que han denunciat la improvisació, i les imatges parlen per 
si soles, independentment de les explicacions que vostè avui ens ha donat, i que li 
agraïm.

Dir també que no discutim el dret de Jusapol a manifestar-se; però, al centre de 
Barcelona en jornades tan assenyalades? Vostè sap que era una provocació, ja l’hi 
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vaig dir la setmana passada. I la pregunta és: no hi havia llocs alternatius a Barce-
lona per ubicar-los?

Sabem perfectament que hi pot intervenir l’autoritat judicial, per tutelar una 
manifestació. Sabem perfectament que això és possible. És bo que ho expliqui 
amb claredat. Aquesta manifestació potser es podria haver prohibit, però potser 
l’autoritat judicial l’hauria autoritzat. Potser podríem haver parlat d’altres indrets 
on aquesta manifestació es podria produir; potser l’autoritat judicial l’hauria rec-
tificat. I això ha de quedar ben clar, perquè aquestes provocacions, conseller, se-
guiran. Vostè ja ho sap. Grups d’aquesta mena, i d’altres de pitjors, volen ocupar 
els nostres carrers i les nostres places. Esperen reaccions, i esperen també que els 
Mossos d’Esquadra juguin en aquestes confrontacions un paper delicat. Per tant, 
preparem-nos per a temps difícils, conseller. Prepari el seu departament, perquè 
aquestes provocacions, si es tornen a produir, necessitaran un rigor extrem i un 
diàleg polític extrem, també, perquè tothom sàpiga què és el que es pot fer i què 
és el que no es pot fer.

Ja vaig dir-li... Bé, sí, una altra cosa que volia afegir. Se’ns fa arribar, parlant 
de l’operatiu del dia 29 de setembre, per part del Centre per la Defensa dels Drets 
Humans, diverses queixes de l’operatiu; concretament, cops de porra per sobre de 
la cintura, que van provocar diversos ferits, que van ser atesos per serveis mèdics, 
i problemes d’identificació dels mossos que van ser responsables d’aquests cops. 
Vostè parlava de revisar el dispositiu; hi estem d’acord: revisin el dispositiu. Hi han 
coses que no van estar bé. No podem tampoc culpar el conjunt del cos, ni el conjunt 
del dispositiu, fins i tot; però, si hi han errors que es van cometre, és bo que es pu-
guin identificar i que es puguin solucionar, perquè, ho torno a repetir, ens trobarem 
amb tota possibilitat amb el fet d’haver de repetir dispositius d’aquesta mena en si-
tuacions semblants. Per tant, és bo que això es faci.

Dir, també –ja vaig dir-li–, que no ens servia que el president Torra, que va dir, 
amb tota la bona intenció, públicament que els manifestants davant del Parlament 
de l’1 d’octubre són bona gent. Sí, són bona gent, no en tenim cap dubte; però cal, a 
part de saber que són bona gent, tenir un dispositiu de seguretat a l’alçada del dia i 
del moment, perquè la imatge va ser negativa, va ser terrible. Hi han dues imatges 
que ens van colpir, aquells dies: aquell escamot que es va escapar, podríem dir, de 
la Jusa pol, i que els mossos van haver d’intervenir perquè un grup de contramani-
festants no els estomaquessin en la famosa bastida a prop de la plaça Catalunya, hi 
va haver una càmera que va filmar bé aquells esdeveniments, i vostè ja sap que el 
que portava cresta, allí rebia. I, per tant, és un dispositiu que no va anar bé, no? 
I aquelles imatges ens van colpir. I l’altre és el que vam veure a les portes del 
Parlament, quan veiem un grup de manifestants que s’estan enfilant a la porta 
del Parlament de Catalunya, doncs, per molt que després l’hi expliquem, aquella 
imatge ens queda a la retina, conseller, i, per tant, és possible que aquella imatge 
no s’havia d’haver produït.

Per tant, pensem, evidentment, que hi va haver una manca de planificació en 
aquest dispositiu, i dir-li que el comissari en cap dels Mossos, el senyor Miquel 
Esquius, va dir concretament que l’operatiu havia estat insuficient. No ho dic jo, 
ho va dir el senyor Esquius en una compareixença pública. Per tant, si l’opera-
tiu no va ser suficient, calia un operatiu suficient, i aquí podríem discutir què 
és suficient o què és insuficient, però estic citant paraules del mateix Cos dels 
Mossos d’Esquadra.

Acabo. Conseller, l’acompanyarem en la demanda de més mossos. Sap vostè 
que ho diem des de fa anys, i això s’ha de concretar, possiblement ja en els prò-
xims pressupostos de la Generalitat. Tenim el cos al límit. Ho sap bé, tenim el cos 
al límit des del punt de vista de les seves condicions laborals. Estan fent per sobre 
físicament del que haurien de fer, perquè no arribem a tot arreu i les necessitats 
del país són múltiples, i això s’ha de tenir en compte. Agreuja, crea una tensió que 
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realment després, quan s’han de desenvolupar els operatius, doncs aquesta tensió 
es fa sentir i es fa veure; i, evidentment, els errors de planificació que nosaltres de-
tectem no ajuden, podríem dir, en aquest tema. Miri, el Cos de Mossos d’Esquadra 
ja té prou atacs, atacs que el voldrien fer desaparèixer, que voldrien que aquesta 
competència es recentralitzés de nou en l’Estat. Aquí no ens hi trobaran. Al con-
trari, ens trobaran defensant el cos, que és el millor cos que tenim a Catalunya, 
i que, per tant, l’hem de defensar, l’hem de millorar, l’hem de fer créixer i l’hem 
de prestigiar, i això vol dir també que les condicions laborals d’aquest grup humà 
han de millorar, conseller, perquè vostè sap perfectament que en aquest moment 
tenim massa deficiències.

I ara que tenim acords de la Junta de Seguretat en tema de col·laboració antiter-
rorista i contra el crim organitzat, i que hi ha un reconeixement del deute històric 
que hi ha amb Catalunya per part del Govern de l’Estat per al desplegament ple dels 
Mossos d’Esquadra en el conjunt del territori, el que hem de fer és aprofitar aques-
tes ben enteses, aquesta col·laboració i aquest diàleg que hi ha entre el Govern de la 
Generalitat i el Govern de l’Estat, entre el seu departament i el Ministerio del In-
terior, i que això ens alegra, que hi hagi una col·laboració positiva, perquè sempre 
hem pensat que Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional han de col·laborar en el 
nostre territori, sent els Mossos d’Esquadra la principal policia a Catalunya, això ha 
de quedar clar, ja és així, doncs evidentment que a aquestes bones notícies no ens 
hi tiri aigua al vi i que la seva gestió ens ajudi a que aquestes bones notícies siguin 
les que prevalguin.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara la portaveu del grup de la CUP - Crida Cons-
tituent, senyora Maria Sirvent, per un temps de cinc minuts.

Maria Sirvent Escrig

Bé, intentaré ser molt ràpida. Senyor conseller, aquesta minoria violenta de què 
vostè parla està dins de l’independentisme? Parla de l’esquerra independentista? Qui 
li ha escrit això de l’esquerra independentista radical? O és collita pròpia? Ens pot 
explicar això, conseller?

És molt i molt perillós utilitzar aquesta estratègia, i vostè la coneix perfectament. 
És la mateixa que fa servir l’aparell repressiu de l’Estat espanyol, la mateixa per la 
qual els Jordis porten un any a dins de la presó.

El 29 de setembre és cert que va haver-hi una petició de manifestació, però 
vostè coneix molt bé (l’oradora mostra un cartell), ja ho ha dit, aquest cartell de 
Jusapol, i coneix perfectament què és el que s’estava celebrant, i també ho co-
neix la divisió d’informació, igual que la divisió d’informació coneixia perfecta-
ment que en aquesta manifestació hi participarien grupuscles de l’extrema dreta. 
Miri què celebraven: «la operación Copérnico», aquí ho diu ben clar: «operación 
Copérnico». Són els que celebraven que l’1 d’octubre ens van apallissar; 1.066 
persones ferides, agents imputats per lesions, per coaccions, per falsedat en els 
atestats. I vostè ho sap perfectament. Per què no van separar les dues concentra-
cions de manera impermeable? Per què es va muntar un dispositiu policial mò-
bil que permetia el contacte visual i físic entre els manifestants de Jusapol i els 
manifestants antifeixistes? Sabien vostès perfectament, però perfectament, que el 
conflicte estava servit. Per què no van muntar un dispositiu fix? Què passa, que 
el fet de que sigui la policia espanyola i la Guàrdia Civil influeix en que vostès 
no apliquin els mateixos criteris que aplicarien en alguna altra concentració? Que 
han rebut alguna amenaça o alguna coacció per part d’aquests cossos policials? 
Miri, quatre exemples.
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Jordi Borràs: Només han identificat l’autor. Ni ha anat a declarar, ni l’han de-
tingut, ni ha passat per comissaria, més que per anar a treballar, perquè segueix 
treballant.

Periodista de Telemadrid: Tenim imatges, fotos, vídeos amb la seva cara. Ni 
identificat, ni citat a declarar, ni molt menys detingut, és clar. Qui és aquesta per-
sona que és tan, tan, tan impune que pot anar fotent cops de puny i no li passa 
absolutament res?

L’home d’Igualada, que vostè deia que estava detingut, eh? Vostè ha dit: «Es va 
detenir un home a Igualada.» Ha explicat vostè que, vint segons abans, el membre 
de Jusapol li dona un cop de puny a un independentista, i que aquest ni tan sols ha 
estat identificat?

«Mani» en contra del model d’immersió lingüística, 16 d’agost. Un manifestant 
agafa un membre de la brigada mòbil per la solapa, li comença a fer així. (L’oradora 
fa el gest de sacsejar algú amb les mans.) Què li passa a aquest home? Ni identificat, 
ni citat a declarar, res de res.

Segons dades d’Alerta Solidària, només d’Alerta Solidària, en els últims sis mesos 
cada dia –cada dia, cada dia– s’identifica, es cita a declarar o es detén una persona 
dels moviments socials que defensen drets. I no ho equipari, eh? No equipari el fei-
xisme amb aquells que defensen drets cada dia i lluiten per una societat millor, i vostè 
ho sap perquè també defensa el dret a l’autodeterminació.

U d’octubre, cordó policial. Avui, les tanques, en triangle a davant del Parlament, 
lligades amb unes cadenes. Aquell dia, en línia recta, sense lligar. Qui va ordenar 
que aquell cordó policial es desfés? Vostè diu que es va replegar, per què? Doncs per 
veure quina era la voluntat dels manifestants, per veure si eren violents o no. Això 
ho acaba de dir vostè, que es va replegar el cordó per això. I després va posar els 
mossos d’esquadra darrere de la porta del Parlament, i com que se sentien indefen-
sos, van fer servir les pistoles de foam directament, allà davant, quan aquestes, se-
gons els protocols, només es poden fer servir quan la policia se sent indefensa. Com 
s’ha de sentir indefensa la policia quan havien retirat el cordó per veure què passava? 
Si la policia se sentís indefensa, no haurien retirat el cordó, senyor conseller.

Via Laietana. Qui dona l’ordre de carregar d’aquesta manera, quan s’estaven ti-
rant avions de paper i cerveses buides? Dos coets pirotècnics com els de sant Joan. 
Qui dona l’ordre de carregar d’aquesta manera?

Per altra banda, identificació dels agents antidisturbis, per davant i per dar-
rere. No tenen identificació. Així l’hi demana Irídia, col·lectiu en defensa dels 
drets humans.

Cops al cap. Ja hi ha una sentència de Can Vies que inhabilita un agent. Hi ha 
molt poquetes sentències, però mira, ja n’hi ha una que inhabilita un agent per haver 
fotut un cop al cap a un manifestant.

Males praxis i control. Vostè ha parlat de com es controla això. Doncs la CUP 
fa temps li vam proposar un organisme públic i independent per controlar aquestes 
males praxis. Què va fer el seu grup parlamentari? Res, va votar-hi en contra, i, per 
tant, a dia d’avui aquestes pràctiques no s’estan controlant.

Respecte a les manifestacions no convocades o no manifestades...

La vicepresidenta

Diputada...

Marta Sirvent Escrig

Sí.

La vicepresidenta

...fa cinc minuts. Vagi acabant.
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Maria Sirvent Escrig

D’acord, ara mateix acabo. Respecte a això, hi ha una jurisprudència molt clara: 
cas Turquia versus Turquia, i en aquesta sentència s’especifica molt clarament que 
el dret de manifestació no pot ser en cap cas coartat per traves burocràtiques ni ad-
ministratives. Esperem –esperem, esperem– que la conselleria d’Interior comenci 
a aplicar aquest criteri jurisprudencial. Tenim milers d’identificacions, moltíssimes 
identificacions. En aquests últims mesos, estic parlant de 117 identificacions, i mol-
tíssimes d’elles, la gran majoria, són per manifestacions. Pregunti a la gent d’Alca-
nar, ahir, que estaven en una manifestació que havia convocat Òmnium per l’any 
dels Jordis. Van identificar la gent per estar-se manifestant pacíficament, i vostès 
només fan que identificar i perseguir la protesta i la dissidència política, per molt 
que vostè digui el contrari.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara, pel Grup Parlamentari Popular, el diputat 
Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, afegir-me a les salutacions 
a totes les persones presents avui en aquesta sala, tant dels sindicats com d’altres 
membres del Govern. Celebrar també els profunds coneixements sobre els proto-
cols policials de la CUP; si fos malpensat, pensaria que s’alçaven per veure si se’ls 
poden saltar, però no soc malpensat.

He escoltat, senyor conseller, amb molta atenció la seva intervenció, de la ma-
teixa manera que vaig fer el mateix a la seva intervenció i respostes a la sessió de 
control. He de dir que ha experimentat vostè una metamorfosi notable en el temps 
d’un mes: d’un discurs i una praxi –totes dues: discurs i praxi política, i no entraré 
a analitzar algunes coses que ha fet vostè al llarg dels darrers anys– que podríem 
qualificar –ho dic amb tot el respecte– d’actitud preadolescent respecte d’algunes 
qüestions de l’ordre públic, a un discurs diferent. Sembla que, en un mes, s’hagi fet 
vostè un home d’ordre.

Ara bé, el dany de la seva actitud de l’etapa preadolescent és terrible i difícil-
ment reversible. Miri, escalfar el carrer, reforçar la retòrica destinada a deslegitimar 
l’acció de les forces i cossos de seguretat té un preu, i és un preu elevadíssim. Vos-
tès, durant una temporada, es pensaven que només afectaria la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional perquè estaven en el que estaven. Però tard o d’hora havia d’afec-
tar els Mossos d’Esquadra també. Per què? Perquè el que han fet vostès durant molt 
de temps és negar dos principis fonamentals en democràcia sobre els quals alguna 
vegada he tingut l’oportunitat de parlar en aquest Parlament: el principi d’autoritat, 
i un altre de fonamental que no és massa políticament correcte, però que és bàsic, i 
és que en democràcia només les forces i cossos de seguretat tenen el monopoli de la 
violència, sotmès, evidentment, a l’escrutini de la justícia, però únicament a l’escru-
tini de la justícia. Vostès, amb la seva actitud d’escalfar el carrer i reforçar la retò-
rica de deslegitimar les forces i cossos de seguretat, estan destruint el prestigi dels 
Mossos d’Esquadra. I ara ja ho estan aconseguint.

Miri, sota el seu mandat, els mossos d’esquadra han estat agredits; sota el seu 
mandat, els mossos d’esquadra han estat humiliats; sota el seu mandat, els Mos-
sos d’Esquadra han estat deslegitimats i criminalitzats. Cap declaració de suport 
durant aquells, en fi, nefastos tres dies, només un tuit del senyor Torra, dient 
que investigaria –no t’ho perdis– els mossos; no els violents, els mossos. I vos-
tè en silenci durant tots aquells dies. Sota el seu mandat, els Mossos han rebut 
instruccions contradictòries com a mínim, que plantegen preguntes que la seva 
intervenció, fugint d’estudi, no ha resolt en absolut. Van rebre instruccions de no 
fer detencions? Per què no es va instal·lar un dispositiu, l’1 d’octubre, equipa-
rable al de qualsevol vaga convencional? Ja no estic parlant..., jo, al contrari, ja 
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ho he dit abans. La portaveu de la CUP..., no soc tan expert en dispositius po-
licials, però sí que m’imagino que, com a mínim, d’una vaga convencional. És 
evident que les imatges el desautoritzen. I eren imatges molt evidents. Quines 
són aquestes imatges? Les imatges terribles d’uns agents superats per les cir-
cumstàncies, per unes ordres polítiques contradictòries i absolutament errònies; 
superats, com també –lamento dir-l’hi d’aquesta manera; amb tota cordialitat, 
però no tinc un altre remei– superat ha estat vostè davant d’una responsabilitat 
que aquests dies li ha vingut massa gran. S’acostuma a dir que no es pot xuclar 
i bufar alhora. Efectivament. I tampoc no es pot fer de tifosi dels CDR i a la ve-
gada ser el responsable de la seguretat pública de Catalunya. Vostè haurà d’es-
collir quin dels dos papers de l’auca vol desenvolupar en el futur, però tots dos 
són incompatibles.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara la diputada Fornells per part del Grup Parla-
mentari Republicà.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, conseller, a tota la gent del departament 
que l’acompanya, als sindicats presents avui aquí, i al públic en general.

Conseller, primer de tot, des del nostre grup li voldríem manifestar el nostre 
suport en el fet de que el proper 6 de novembre hagi d’anar a declarar davant del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, juntament amb la Neus Lloveras, com 
a president de l’ACM, per promoure l’1 d’octubre entre els alcaldes. Els ajunta-
ments sempre estarem al costat dels drets i les llibertats del nostre país. Per tant, 
no estan sols.

També voldríem mostrar l’agraïment, per part del nostre grup, que hagi vingut a 
comparèixer, a petició pròpia, per explicar en seu parlamentària els fets ocorreguts 
i la gestió d’aquests, del passat 29 de setembre i 1 d’octubre. És evident que el De-
partament d’Interior i el Cos de Mossos d’Esquadra tenen com a objectiu principal 
garantir la seguretat pública al nostre país. I també estem d’acord que tothom té dret 
a manifestar-se, i fer-ho d’una forma pacífica i democràtica.

La societat catalana és una societat pacífica. I tots els actes, concentracions, ma-
nifestacions que s’han celebrat en els últims anys en el nostre país, i molt més des 
de l’àmbit sobiranista, sempre han estat de forma pacífica, democràtica, respectuosa 
i exemplar. I ha de continuar sent sempre així. No caurem en les provocacions que 
algunes formacions polítiques fan, i que per molt que ells manifestin que en el nos-
tre país hi ha fractura social i violència, això no és cert. L’única violència i l’única 
repressió és la repressió policial que hi va haver l’1 d’octubre, o la que hi ha hagut 
en algunes manifestacions o concentracions unionistes i d’extrema dreta. I no, no en-
ganyaran a ningú: aquí no hi ha hagut ni rebel·lió ni sedició, per molt que s’inventin 
el relat, i que per això ahir va fer un any que els Jordis estan injustament tancats a la 
presó per aquests relats falsos.

Des del nostre grup defensarem i defensem sempre la feina dels Mossos d’Esqua-
dra, però també, com sempre, serem exigents amb la feina que fan. Nosaltres volem 
una policia moderna, del segle XXI, formada i que treballi més des de la previsió i 
prevenció que des de l’acció. Defensarem sempre i treballarem per viure en un país 
on es garanteixin la llibertat d’expressió i tots els drets fonamentals, i on no es cri-
minalitzi i persegueixi la protesta i manifestació pacífica. I els Mossos han de ser 
una garantia per defensar tots aquests drets i llibertats.

Treballarem i volem un país on la policia, on els Mossos no cometin excessos 
i que actuïn sempre correctament. I si així no fos, que sempre s’analitzi, sense cap 
mena de por, el que hagi passat i es corregeixi i se n’assumeixin les conseqüències. 
Treballarem per un sistema policial democràtic, eficient i transparent.
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Per això volem manifestar que, en els actes del passat 29 de setembre i 1 d’oc-
tubre d’enguany, hi van haver algunes imatges que des del nostre grup no ens van 
agradar. La policia ha de garantir sempre la seguretat. Entenem que es van viure 
moments de tensió i de dificultat, però sempre hem de vetllar perquè l’actuació dels 
Mossos sigui regular i segueixi els protocols establerts a l’efecte.

El Parlament de Catalunya va aprovar un acord amb un ampli consens sobre les 
actuacions d’ordre públic i l’ha de respectar tothom que actuï a Catalunya. La reso-
lució en qüestió, la 476/X del 2013, és on s’especifica el model de seguretat pública, 
la prevenció i mediació, la formació, la responsabilitat i el rescabalament que han de 
tenir tots els cossos policials. 

Com he dit abans, hi ha algunes imatges que no ens van agradar, i caldria procurar 
que no es repetissin. Li voldríem preguntar, senyor conseller, si han iniciat, des del 
departament, actuacions per revisar l’actuació dels Mossos d’Esquadra en els dies 29 
de setembre i 1 d’octubre, amb l’objectiu d’investigar les incidències ocorregudes i 
analitzar si les actuacions han estat conforme als protocols establerts. Voldríem re-
marcar que sempre és bo i necessari anar revisant els dispositius per tal de, sempre, 
anar millorant en les futures planificacions policials, perquè millorant sempre els dis-
positius ajudaria a evitar que agents especialitzats actuessin fora del seu àmbit. Cal 
reconèixer la tasca als Mossos i ser sensibles sempre a les seves necessitats.

També volem manifestar que no ens van agradar les imatges de tensió que hi 
van haver davant del Parlament i l’afectació que aquestes van tenir en la institució. 
La seguretat és la base de l’exercici lliure dels drets fonamentals per part de tots els 
ciutadans i ciutadanes, però també cal tenir present que el model policial de segu-
retat pública ha de respectar les obligacions legals de proporcionalitat, oportunitat 
i congruència en l’acció.

Pel que fa a Jusapol, aquesta és una associació formada per membres de la Guàrdia 
Civil i Policia Nacional. És el braç armat de Ciutadans. I vam poder veure com alguns 
diputats de Ciutadans, presents aquí a la sala, estaven presents a la manifestació de 
Jusa pol. La manifestació del 29 de setembre, convocada per Jusapol, és una altra es-
tratègia de Ciutadans perquè hi hagi violència a Catalunya, una manera de provocar 
una gran part de la ciutadania del nostre país quan Jusapol va dir que volia fer un ho-
menatge als agents que van participar en l’operatiu policial de l’1 d’octubre.

Aquests dies, tots tenim en el nostre record les dures imatges i la dura repres-
sió policial de l’1 d’octubre que hi va haver en els nombrosos col·legis electorals. 
El record de les porres està a flor de pell. I l’homenatge de Jusapol que feia als po-
licies i guàrdies civils que van agredir les nostres àvies i la gent que estava als col-
legis electorals és del tot vergonyós i intolerable. Per això li voldríem preguntar, 
conseller, per què es va autoritzar la manifestació de Jusapol al lloc on es va fer i 
no en un lloc més allunyat de l’altra convocatòria de manifestació de l’Observa-
tori de la Catalanofòbia. Inicialment, com vostè ja ha comentat, les dues estaven 
convocades a plaça Sant Jaume. Per què, al canviar d’ubicació la manifestació de 
Jusapol, no es va autoritzar en un altre lloc més lluny?

Per anar acabant, voldríem fer esment que, en un moment en què des del Govern 
i des de la societat civil s’està reivindicant amb fermesa el respecte als drets civils, 
cal que des del nostre país en siguem un referent a l’hora de protegir els drets hu-
mans; la ciutadania així ens ho demana.

Conseller, de nou li agraïm la seva compareixença, les seves explicacions, i es-
perem les seves respostes.

I, per finalitzar, com ha fet el diputat Nuet, també voldríem donar tot el suport 
del nostre grup al major Trapero i a tota la cúpula dels Mossos que està processada 
a fiscalia.

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara el diputat Ferran Roquer en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, senyora presidenta. Conseller, organitzacions sindicals que ens 
heu volgut acompanyar aquí, i resta de l’equip d’Interior que acompanyeu el conse-
ller; bé, no volem fer una altra cosa, només de començar la nostra intervenció, que 
no sigui mostrar-li tot el nostre suport, el màxim suport del nostre grup parlamenta-
ri davant de l’admissió a tràmit, per part del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, de la querella presentada per la fiscalia, per la seva activitat al voltant de l’1 
d’octubre. Tanmateix, li mostrem el suport a vostè mateix, com a tots els mossos, 
encapçalats pel senyor Trapero i tots els mossos que estan imputats com a conse-
qüència del mateix 1 d’octubre, i, per descomptat, a la Neus Lloveras, presidenta en 
aquell moment de l’AMI. També agrair-li, igual que han fet la resta de grups parla-
mentaris, que comparegués a petició pròpia davant d’aquesta cambra per aclarir els 
fets del 29 de setembre i de l’1 d’octubre.

A veure, comencem amb el dia 29 de setembre. Això comença amb una mani-
festació que convoca Jusapol: Justicia Salarial Policial; una associació que té com a 
objectiu demanar l’equiparació dels salaris de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional 
i les policies autonòmiques; és a dir, no que creixi el seu salari per se, sinó en com-
paració amb les policies autonòmiques. És un objectiu lloable –i tant que és lloable, 
només faltaria–, però ens sembla que queda una mica desvirtuat en el moment que 
es polititza i venen a Barcelona a fer una manifestació en suport dels policies que van 
participar l’1 d’octubre del 2017, en totes les actuacions que..., bé, que van venir a pi-
car els catalans, antidisturbis que van venir a picar catalans.

Però ja havien vingut abans –ja havien vingut abans. Havien vingut al gener 
–havien vingut al gener del 18. Havien vingut al gener del 18 de la maneta de 
Societat Civil Catalana, eh? I, segons declaracions del senyor Carlos Morales, un 
dels seus fundadors, per fer campanya pel senyor Albert Rivera; que fins i tot diu, 
el senyor Morales, que el seu partit –del senyor Rivera– havia sufragat part de les 
despeses d’aquella manifestació. I el mateix senyor Carles Morales va abandonar la 
formació, va abandonar el sindicat «pel procés de politització taronja» –ho cito tex-
tualment– «que va patir el sindicat».

Segons la Guàrdia Urbana, varen venir-hi 1.800 policies, molts d’ells d’altres..., 
de qualsevol punt de l’Estat espanyol. Era previsible, doncs, que, si aquests manifes-
tants entraven en contacte amb altres manifestacions que es feien a la ciutat aquells 
mateixos dies –i, deixin-m’ho dir, era previsible que es fessin altres manifestacions 
de tot tipus al voltant de l’1 d’octubre–, tinguéssim episodis violents.

Nosaltres no valorarem el dispositiu que va planificar Interior. La Policia de la 
Generalitat són els que tenen més coneixement dels recursos dels que disposen, més 
coneixement de la tipologia de manifestants, i que saben de quina manera repar-
tir-los millor. En termes de cost/oportunitat, vostès han de valorar a on dediquen 
més esforços i a on en dediquen menys. I entenem, i vostè ens ho ha dit, que vostès 
han revisat aquest dispositiu, que n’han extret conclusions i que, en conseqüència 
de les conclusions que n’han extret, operaran les properes vegades, i les properes 
vegades que hi pugui haver manifestacions.

Això dels operatius d’Interior genera sempre discussió. Si el dispositiu és molt 
ample, perquè és massa ample; si al dispositiu hi ha poques dotacions, perquè hi ha 
poques dotacions, i, per postres, si el dispositiu és ampli o hi ha poques dotacions, és 
subjectiu de cadascun. Per tant, podríem dir que hi ha moltes i múltiples variables i 
múltiples formes d’entendre quin és el dispositiu adequat a cada circumstància. Hem 
sentit –hem sentit–, recentment, que el Departament d’Interior informava massa so-
bre el pas de les restes del cicló per Catalunya; informava massa perquè ha passat 
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per sobre de Catalunya i no hi ha hagut inundacions, quan veiem que, en zones al 
voltant nostre de la Mediterrània, ha tingut efectes devastadors.

Ens ha dit que hi havia persones amb tapaboques, amb tiradors de boles metàl·li-
ques i que en diferents ocasions havien intentat trobar-se amb els del sindicat Jusa-
pol. Hauria estat una situació realment perillosa. Pensem –pensem–, aventurem que 
aquest podria ser un dels objectius que tingués la manifestació del sindicat policial, 
i que tant bé aniria en el relat de la política espanyola sobre Catalunya i a la novel·la 
processal del senyor Llarena, al qual falta el factor de la violència per donar credi-
bilitat al seu relat sobre la rebel·lió. Per tant, si el dispositiu va evitar que no es tro-
bessin les dues manifestacions, benvinguda sigui la planificació d’aquest dispositiu.

Entenem que aquest dispositiu va ser plantejat d’acord amb uns principis bàsics 
d’oportunitat –que s’hi ha fet referència aquí–, és a dir, actuant al moment i l’espai 
propicis; de congruència, utilitzant el mitjà més idoni que s’ajusti a cadascuna de les 
circumstàncies, i de proporcionalitat amb el risc i amb la situació que es donava. Al 
haver-ho fet així, entenem que aquesta actuació va ser així, i que, si no, vostès pren-
dran les mesures necessàries perquè això no es repeteixi, i les persones que even-
tualment no haguessin complert tinguin el seu càstig.

Pel que fa a l’1 d’octubre –i vostè s’hi ha referit i vostè ens ha donat la dada–, la pri-
mera cosa que cal posar en valor és que es van fer dos-cents setanta actes –dos-cents 
setanta actes– a tot Catalunya. I que la immensa majoria –la immensa majoria, la im-
mensíssima majoria– es van desenvolupar sense incidents. No ens ha d’estranyar que 
es desenvolupessin sense incidents perquè nosaltres portem molts anys fent mobilitza-
cions en forma de manifestacions i no hi ha hagut mai el més mínim incident –mai el 
més mínim incident. I, si no, només cal veure el milió de persones que van sortir a la 
Diagonal de Barcelona l’Onze de Setembre d’aquest mateix any.

Vostè ha fet referència en diverses ocasions a que hi havia manifestants –a veu-
re si n’he pres nota bé– encaputxats, amb la cara tapada, amb pals metàl·lics, amb 
actituds hostils. Sens dubte, aquestes persones no encarnen l’esperit de l’1 d’octubre 
quan vam anar a votar amb la cara destapada i mostrant l’ADN del poble català: de-
mocràcia, accions cíviques i accions pacífiques.

La república catalana que volem construir no es construeix amb la cara tapada ni 
armats amb llança-boles metàl·liques o amb pals de ferro. De fet, difícilment tenen 
cabuda en la república, igual que els moviments feixistes, que cada vegada són més 
–igual que els moviments feixistes, que cada vegada són més.

Estem en alerta, conseller; estem alerta d’aquestes dues circumstàncies i si s’es-
devingués que Barcelona pot ser pol d’atracció de grups radicals, sigui quin sigui el 
tipus de manifestació i sigui quin sigui el tipus d’expressió popular que es produeixi.

Per acabar la meva intervenció, només posar en valor la feina dels Mossos d’Es-
quadra al servei de la comunitat, amb professionalitat, i sense la qual, sens dubte, 
viuríem pitjor i tindríem un país pitjor.

Moltes gràcies, senyor conseller.

La vicepresidenta

(Pausa.) Perdó, diputat. Moltes gràcies.
Pararíem cinc minuts la comissió, i després la reprendríem amb la resposta del 

conseller durant trenta minuts.

La comissió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i vuit minuts, i es reprèn a les cinc.

La vicepresidenta

Si els sembla anirem reprenent la sessió. (Pausa.) Bé, doncs... Esperarem que pu-
guin tancar la porta. (Pausa.) Molt bé. 

Doncs ara seria el torn, el segon torn o la resposta del conseller, per un temps de 
trenta minuts. Conseller, té la paraula.
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El conseller d’Interior

Gràcies. Tot i que miraré de seguir l’ordre, sí que començaré pel Partit Popular, 
perquè, eh?, té un altre lloc a anar i assistir a la mateixa hora la mateixa persona, 
no?, per tant, doncs, anirem per feina. 

No, miri: me sobta que em digui que jo vaig escalfar el carrer quan el secretari 
general del seu partit va insinuar que en Puigdemont havia d’acabar com en Com-
panys, no?, que va ser afusellat, i a més a més ho vam recordar ara. Per tant, no me 
digui a mi que jo escalfo el carrer quan els del seu partit van molt més enllà. Jo, 
l’únic que vaig fer va ser, doncs, voler exercir la democràcia per a tots els catalans i 
les catalanes –tots–, pensessin el que pensessin, al referèndum l’1 d’octubre.

I respecte a les paraules de suport i allò del tuit, jo ja entenc que vostè hi ha al-
guns mitjans de comunicació que no segueix, ho puc entendre, però, en tot cas, els 
seus caps de premsa o el seu equip de premsa l’hi hauria de dir, perquè jo el dia 30 
de setembre vaig estar a RAC1, a TV3, al 3/24 i a Catalunya Ràdio explicant l’ope-
ració o el dispositiu del 29... (veus de fons), i donant suport a l’efectivitat que es va 
fer. No digui que no, perquè si no ho va sentir... Home, però llavors ho hauria hagut 
de dir... (Veus de fons.) M’ha donat la sensació que ara vostè improvisa, i que ve a 
dir... (Veus de fons.) Ja està, doncs, ja està. Miri, jo, el que ha comentat, jo crec que 
ja està aquí, perquè altres coses jo crec que no val la pena ni comentar, amb tots els 
respectes, eh? Però, quan me diu no sé quantes coses..., si «adolescent», no sé què 
m’ha arribat a dir, bé, doncs, escolti’m, miri, allà vostè. El dia que vulgui discutim 
políticament de les coses, però, si hem d’anar a un terreny d’aquest..., jo prefereixo 
no ser-hi.

Respecte a Ciutadans, jo el que li demano al senyor... (Veus de fons.) Intenti..., jo 
li demano, si us plau, intenti tractar tothom per un igual; perquè vostè m’alliçona i 
me dona lliçons i me renya per fer les coses, i quan el seu company de grup ho fa a 
l’hemicicle, aleshores no..., aleshores vostè no li diu res. 

Aleshores, jo l’hi dic, si es tracta de que els meus han de fer el que volen i els 
altres han de tenir una mida de mesurar molt més estricta, home, doncs, miri, així 
no es fa política, què vol que li digui. Jo crec que sí que es fa política, es fa política 
respectant a tothom. (Veus de fons.)

Molt bé.

La vicepresidenta

Diputat.

El conseller d’Interior

Diu, ha vingut a dir –diu–: «L’1 d’octubre la majoria de catalans no es va mani-
festar.» Aleshores, la minoria de catalans, segons vostè, no tenia dret a la protecció, 
no tenia dret a manifestar-se? És que les minories no es poden manifestar? Si vostè 
diu que la gran majoria no es va manifestar, bé, doncs, la gran minoria que es va 
manifestar devia tenir dret a manifestar-se i a dir el que pensa, si més no en un país 
democràtic com...

La vicepresidenta

Conseller, si m’ho permet, és una resposta, no es tracta de que ens interpel·lem, 
o que vostè interpel·li els diputats. Els diputats ja ho han deixat... Ho dic una mica 
perquè tinguem la festa en pau i puguem fer la discussió, hi insisteixo.

El conseller d’Interior

Molt bé. En tot cas, quin model de societat seguim, no? S’ha vingut a dir que es 
representa les persones que els van votar i els que no. Doncs, jo em pregunto: hi ha 
grups parlamentaris que només plantegen solucions als que no volen la independèn-
cia o no volen poder-ho votar. Perquè jo crec que, si més no, jo, tal com ho defenso, 
és que tant els que pensen que sí o no a la llibertat d’aquest país via un referèndum 
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d’autodeterminació, que tothom voti. Però és que n’hi ha d’altres que no ens donen 
alternativa als que pensem així, no?

Respecte a la manifestació de Jusapol, escolti’m, qui va decidir canviar l’itinerari 
no vaig ser jo, eh?, va ser el mateix Jusapol. Per tant, nosaltres no vam impedir cap 
dret a la manifestació, ni un. Van ser ells mateixos que van decidir canviar de... I ho 
he explicat, eh? –ho he explicat–, que ells mateixos, el mateix dia que ens presenta-
ven un recurs, ells mateixos es devien adonar que es van equivocar i van demanar 
un canvi de recorregut, d’acord?

Jo, respecte a la CUP, que m’ha vingut a... Jo ja entenc que els models no són 
iguals; segurament el seu model passa per no tenir policia –segurament–, no? I un 
grup parlamentari que, davant de dos atemptats i dos..., es va haver d’abatre dues 
persones, parlen d’una execució extrajudicial per abatre dos terroristes, doncs, jo ja 
entenc quin és el posicionament que tenen. 

Però d’aquí –que jo ho entenc, eh?, que vostès tenen un model diferent– a venir a 
explicar que la policia és permissiva amb segons qui, jo crec que, bé, hi ha un dia i 
mig pel camí. No pot dir que la policia és permissiva amb segons qui i amb segons 
qui, no; no ho pot dir. I, si ho creu, demostri-ho, però el que no pot fer és llançar 
falses amenaces.

Vostè hauria prohibit la...? Bé, ja que no puc interpel·lar o no puc dir... Només ho 
poden fer ells, això, no?

La vicepresidenta

Jo no intento limitar la seva capacitat d’actuació, sinó senzillament intentar orde-
nar el debat. I no es tracta de que vostè interpel·li.

El conseller d’Interior

Jo, com que pensava que hi havia un següent torn, doncs, per això, anava res-
ponent, no?

La vicepresidenta

Hi ha un següent torn –hi ha un següent torn–, pot respondre.

El conseller d’Interior

Ara, si no hi és, doncs, no ho faig, eh? Haurien prohibit la manifestació de 
Jusapol? Vostè l’hauria prohibit, la manifestació de Jusapol? (Veus de fons.)

Jo crec que el diputat del PSC ha volgut quedar bé amb tothom, i està molt bé, vull 
dir, ha quedat..., ha volgut quedar bé amb tothom. Però quan un vol quedar bé amb 
tothom, a partir d’aquí és quan fallen les coses, perquè no es pot quedar bé amb tot-
hom, d’acord?

Ha vingut a dir: «Vostè ha vingut amb moltes dades, però poca autocrítica.» Bé, 
és que per fer autocrítica, o per fer crítica jo crec que es necessiten dades, o és que 
fem crítica en funció de com bufa el vent? Jo els he posat totes les dades sobre la 
taula, jo els he explicat que fèiem un resum..., els hi he dit tal qual, fèiem una des-
cripció el més objectiva possible dels fets..., i, a partir d’aquí, parlem-ne, de si s’ha 
fet bé o no s’ha fet bé; però, en tot cas, primer posar els fets sobre la taula per fer la 
crítica o no la crítica.

Ara, una altra cosa és que vingués amb el discurs fet, i que el que he dit jo, 
doncs, ha servit de poc. Però, per fer la crítica o l’autocrítica necessitem aques-
tes dades, entre d’altres molt més exhaustives, evidentment, eh?, que les que jo he 
donat, perquè amb una hora també el temps és limitat, no?, per poder explicar les 
dades i a partir d’aquí fer crítica o autocrítica.

Ha vingut a dir: «Van deixar que la gent vingués a la porta a veure què feien, 
no?» Vull dir, aviam quina era l’actitud. Bé, així ho he explicat jo i m’ho ha retret. 
Sí, sí. És que si hi hagués hagut una actitud de gent a la porta del Parlament cridant 
i cantant, quin problema hi hauria hagut? Que hi ha un problema que la gent es ma-
nifesti a la porta del Parlament? Jo no l’hi tinc. Vull dir, si més no, aquesta casa està 
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ocupada –ocupada en el bon sentit– per representants de la gent; per tant, qui té la 
sobirania única i exclusiva és la gent, no som nosaltres; nosaltres som delegats d’ells, 
ens han escollit perquè representem la societat, però són ells qui tenen la sobirania 
única i exclusiva. Per tant, si ells s’acosten al Parlament a criticar o a cridar, i fixi’s 
que ja l’hi he dit, eh?, l’hi he dit des d’un bon principi, em cridaven a mi, el meu 
nom, eh?, i demanaven la meva dimissió, no la seva, precisament per això, perquè si 
venien a exercir el seu dret a criticar i a protestar, doncs, escolti’m, jo no tinc cap raó 
per coartar-la, aquesta crítica o aquesta voluntat de manifestar-se, ni una. Ara, quan 
arriben a la porta del Parlament i l’actitud no és d’estar asseguts i cantant, o pro-
testant, sinó que l’actitud d’uns quants –no de tots, d’uns quants– és voler forçar la 
porta i trencar un vidre de la porta del Parlament, a partir d’aquí és quan s’actua, eh?

Ha parlat de l’USC, no?, els de seguretat ciutadana. Ho compartim absoluta-
ment. Jo ho he explicat públicament i privadament, de que l’USC ha de tenir un 
canvi en la realitat actual de formar part del cos. Però, fixi’s vostè, que ha parlat 
de l’escorxador i no sé quantes coses més, que se’n van demanar deu i en van apa-
rèixer vint-i-vuit; vint-i-vuit patrulles van venir, quan se’n van demanar deu, eh?; 
en van aparèixer vint-i-vuit aquí. Per tant, diguem-ne que el compromís hi era per 
part dels agents, no?

Diu: «El 29 no va acabar bé.» Escolti’m, doncs, el 29, els que van fer la feina, 
gràcies a la feina que van fer, van ser els policies. Ha vingut a dir que els policies..., 
de que nosaltres criticàvem, que nosaltres havíem pres decisions respecte als criteris 
professionals i operatius, d’acord? I que això no estava bé. I el 29 es va fer mala-
ment. El 29, escolti’m, el que va fer la policia va ser aguantar un cordó de seguretat, 
aguantar una separació entre dues manifestacions. 

I de material, que vostè n’ha parlat, jo no n’he parlat; potser s’ha confós amb el 
Ple, que jo els vaig dir que sí –a la sessió de control, perdó–; sí que els vaig dir que 
els agents no estan dotats del material, igual que els bombers, que requereixen. I els 
hi vaig dir, també, fa tres mesos que estem aquí, la situació és la que és, intentem 
recuperar a marxes forçades el temps perdut.

A Esquerra, sí, l’autocrítica i la millora constant. La voluntat és de millora cons-
tant. Per què no vam separar la manifestació de Jusapol més lluny? Bé, em sembla 
que l’hi ha explicat el diputat Castillo. Legalment tampoc no pots agafar una mani-
festació que el convocant la convoca a la plaça Sant Jaume i dir-li «doncs, la vas a 
fer a Vilanova i la Geltrú», o «la vas a fer a Collserola», o «la vas a fer al Fòrum». 
No pots fer-ho –no pots fer-ho–, perquè legalment el jutge pot obligar a fer-la allà 
on han demanat. En tot cas, nosaltres quan presentem una separació, la presentem, 
i és una separació pràcticament d’un quilòmetre gairebé entre dues manifestacions 
–pràcticament d’un quilòmetre–; entre la plaça Antonio López i la prefectura del 
CNP hi ha pràcticament un quilòmetre. Per tant, hi ha separació i entremig hi havia 
la policia, la policia que els separava.

En Comú Podem diu: «Els operatius no van ser dimensionats.» I ha vingut a 
dir també que el comissari en cap havia parlat de que l’operatiu... El que va dir 
concreta ment el comissari en cap, crec jo, no li donem la volta, és que la revisió de 
l’adequació..., que revisarien l’adequació a la realitat actual, que no és... El que ens 
va passar el 29 i l’1 és que, com he explicat abans, uns grups minoritaris violents 
van anar a buscar la confrontació entre gent que pensa diferent, d’acord? I, per en-
tendre’ns, no volen trencar un cordó policial per cantar una cançó i tocar la guitarra 
junts. Segurament busquen una confrontació violenta, d’acord? 

Per tant, amb la nova realitat, i crec que és el que venia a dir el comissari en cap, 
que amb la nova realitat s’hauran de replantejar segurament els dispositius, però que 
no deia que estava mal plantejat el dispositiu que es va plantejar, que també ho he 
explicat. Els dispositius són operatius, i, per tant, els operatius són dissenyats pels 
mateixos agents; no els dissenyem els polítics, els operatius, els dissenyen els ma-
teixos agents. Per tant, veient la nova realitat, quina seria l’actuació que..., doncs, 
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o quines decisions prendrien a partir d’ara, però no..., crec que no anava per on ha 
volgut explicar-ho vostè.

Diu: «Els Mossos, el cos està al límit.» Jo li dic que sí. Hi estic d’acord. Estic 
d’acord en que hem trobat una situació, doncs, realment complicada. Jo també penso 
que hi ha gent que vol aplicar una mena de 155 una altra vegada. A més a més, no se 
n’amaguen, ho diuen permanentment, i a la mínima de canvi, doncs, demanen això, 
que hi hagi això, que es treguin les competències que té aquest país, que a aquest 
país se’ns tregui l’ensenyament, se’ns tregui la llengua, se’ns tregui la policia, se’ns 
tregui... I sense arguments vàlids, eh? Perquè, si més no, els catalans i catalanes, si té 
en compte que els que demanen que s’apliqui el 155..., si tenen en compte els ciuta-
dans d’aquí. Pels ciutadans d’aquí, l’últim CEO marca que la policia dels Mossos 
d’Esquadra són el segon estament més ben valorat. Per tant, si es té en compte el que 
demanen, el que pensen els catalans i catalanes, el 155 en matèria de seguretat no 
l’haurien d’aplicar, però el mateix passa amb l’escola, el mateix passa amb l’idioma. 
Però, vull dir, segurament vivim en un país en el qual no els agrada escoltar el que 
no volen sentir, i crec que el ministre Borrell ho ha demostrat aquesta setmana, i els 
agrada, doncs, fer el que ells creuen i no el que pensa la gent.

Junts per Catalunya, no ho fas mai a gust de tothom. Vostè és alcalde i jo he si-
gut alcalde, eh? I no ho fas mai a gust de tothom i menys aquesta feina. Té raó. Té 
raó, però ja l’hi dic, i ho he intentat explicar des del principi, vull dir, segurament 
haver-te fet en el món local demostra que sempre es dona la cara, als bons i als mals 
moments. I, doncs, jo, per mi, el que estic fent és donar la cara. Ens discutirem, eh? 
I pensarem diferent en moltes coses, però, si més no, estic aquí i explico el meu punt 
de vista i hi ha debat. I jo crec que forma part del nostre negociat i la nostra feina. 
I que sigui, doncs, un debat públic i que es pugui parlar de tot plegat. 

Per tant, a vegades ho encertarem més, a vegades fallarem més, però, si més no, 
venir a donar la cara és el mínim que... Donar la cara en el bon sentit, eh? Venir a 
donar les explicacions, o a escoltar les altres opinions, que –acabo– els he dit que tot 
el que vostès han dit per mi és important. Per tant, doncs, forma part també d’aques-
ta compareixença, i, per tant, no és en va. No queda en va sinó que el que em diuen 
vostès per mi és important i forma part també de tota la documentació que em que-
do per poder analitzar, estudiar, perquè per mi és important venir aquí al Parlament, 
comparèixer, donar explicacions, però també escoltar el que pensen vostès.

Per tant, gràcies per l’atenció que han tingut. Disculpin si en algun moment no he 
sabut entendre segons què i... (Veus de fons.) I, bé, sí, sí, però jo ja he acabat. 

I, gràcies. (Rialles.)

La vicepresidenta

Gràcies, conseller. No s’avanci, perquè després del torn de rèplica vostè pot tan-
car. Per tant, no sap encara si ho farà. 

El conseller d’Interior

No he dit res –no he dit res. (Rialles.)

La vicepresidenta

Molt bé, doncs, ara és el torn dels grups parlamentaris per un temps de cinc mi-
nuts. Té la paraula, en primer lloc, el diputat Matías Alonso, en nom del Grup Par-
lamentari de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Senyor conseller, el dispositiu estava dimensionat 
com a mínim a la baixa. És a dir, era un dispositiu que, en alguns moments i en 
alguns indrets, es va mostrar manifestament insuficient. I això té un problema –té 
un problema–, perquè, si a més a més, hi afegim el que sembla que realment va 
passar, que és un ordre d’inactivitat o d’inacció, o de no respondre a segons quines 
situacions de forma adequada... És a dir, una vessant política a l’actuació que s’ha-
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via de fer. Doncs bé, jo és la idea que tinc i és una idea que està contrastada amb 
determinades informacions i malauradament amb determinades imatges. Hi van 
haver moments en què es van veure agents dels Mossos d’Esquadra que estaven 
desbordats i que estaven actuant; al revés, estaven amb una actitud plenament pas-
siva, quan hi havien altres persones dedicades a la seguretat que estaven en una 
situació més activa, també desbordats, però activa.

Però, deixant de banda això, això al final no és més que un perill per als agents 
que estan intervenint en aquest dispositiu. Si un dispositiu té una dimensió inadequa-
da, s’està generant un risc superior als agents que estan desplegats en aquest disposi-
tiu i –això es va veure en el moment en què algun cordó policial va estar desbordat, 
quan no es van mantenir les distàncies, quan estaven en una situació de sobreten-
sió–, al final, hi ha una resposta que pot ser inadequada. Perquè una de les coses 
que no ha de tenir un agent que està en una unitat antiavalots és por de la seva prò-
pia seguretat i de la seva pròpia situació, sinó confiança en que té el recolzament 
dels companys i el recolzament de l’autoritat governativa suficient com perquè la 
seva resposta sigui en tot moment l’adequada a la situació.

I, miri, és que tot això del 29, de l’1, té precedents, i precedents immediats. 
El dia 16 de setembre també hi havia una manifestació que no va poder comple-
tar el seu recorregut. I el dia 15 hi havia un campament muntat al bell mig de 
la plaça de Catalunya. Bé, jo li he de dir que... la plaça Catalunya, he dit? Plaça 
Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume, estic recordant ara, el 2010 hi va haver un 
sindicat de mossos que demanava millores salarials i que va fer, va mostrar la 
intenció d’acampar a la plaça Sant Jaume. Eren, no ho sé, cinquanta o seixanta 
agents; jo crec que no van estar-hi ni trenta minuts, allà; van ser immediatament 
dissolts per Guàrdia Urbana i pels mateixos Mossos, perquè històricament mai 
s’ha permès que hi hagi una acampada, que es converteixi la plaça Sant Jaume 
en un lloc de lliure acampada, com està passant. Però és que, a més a més, el dia 
15, des d’un compte de xarxes socials –a Twitter en aquest cas– d’Interior, sem-
blava que s’estava encoratjant la gent que hi havia acampada perquè hi seguissin 
acampats. Això està publicat a Twitter. Jo, de fet, li he presentat preguntes par-
lamentàries amb les captures del Twitter corresponents, i espero que me’n doni 
resposta.

Mirin, tenen un problema; tenen un problema que l’han generat vostès. L’han 
generat vostès amb la idea de mostrar una societat aparentment idíl·lica, quan 
l’han estat fracturant reiteradament al llarg de molts anys. I això també els va 
venir a desmuntar..., que potser és pel que estan més neguitosos, sobretot el dia 
1 d’octubre, no? Afortunadament, el dia 1 d’octubre no hi havia Jusapol pel car-
rer, perquè, si no, també l’haurien criminalitzat, com sembla que se’ls ha volgut 
criminalitzar per la seva manifestació del dia 29 de setembre. Però l’1 d’octu-
bre la festa sabem com va acabar; no va acabar gaire bé, sabem que va acabar a 
l’Arc de Triomf, bé, malaguanyada en aquest cas la celebració a l’Arc de Triomf 
aquí, a Barcelona, però, en tot cas, sí que ens preocupa i voldríem saber quants 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra van resultar ferits en el dispositiu de l’1 
d’octubre, i també, si és possible, l’abast de les lesions que van patir.

Miri, l’hi reitero: vostè, per delegació, perquè parlem molt de competències, 
la competència de la seguretat és d’una competència exclusiva de l’Estat, una 
competència exclusiva de l’Administració central, és a dir, del Govern d’Espa-
nya, per delegació l’ha fet el Govern de la Generalitat, perquè disposa de la Poli-
cia autonòmica, de la Policia de la Generalitat, del Cos dels Mossos d’Esquadra, 
però vostè, en aquest cas per doble delegació, com li he dit abans, és el respon-
sable de que aquesta seguretat sigui en benefici del conjunt dels ciutadans de Ca-
talunya, de tots i cadascun.

I com que hi ha hagut una al·lusió prèvia al meu grup, amb una intervenció en 
aquest cas d’Esquerra Republicana, dir-li a la senyora Fornells que, si us plau, 
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abans de llegir el discurs aquí, a la comissió, se’l miri al seu despatx, perquè si 
hi ha hagut algun partit, alguna sigla política que està representada en aquest 
Parlament, que ha tingut braç armat, precisament ha estat Esquerra Republicana 
de Catalunya. Per tant, no vingui a dir que Jusapol és braç armat de Ciutadans, 
quan, que jo sàpiga, no tenim més relació que la que tenim amb moltes associa-
cions i amb molts sindicats de seguretat i d’altres àmbits arreu d’Espanya. Per 
tant, res més. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. Té la paraula ara el diputat Carles Castillo, en nom del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, presidenta. Conseller, jo no sé si... Bé, suposo que a tothom li agrada que-
dar bé amb tothom, però no és el que pretenc. Si és això el que li he transmès, ha estat 
error segurament meu. Jo he governat, senyor conseller, i crec que vostè ho sap, i he 
portat temes de seguretat ciutadana durant vuit anys a la ciutat de Tarragona, i sé la 
complexitat que té, i el que intento és ser rigorós i complir el meu treball de represen-
tació, que precisament vostè destacava, de representativitat que tenim tots plegats aquí. 
Intentava complir això amb el màxim rigor possible, i ho seguiré intentant, en tot cas. 

Vostè comentava, en la seva intervenció, el tema de Jusapol. Diu que no es va 
impedir el dret de manifestació. Jo li dic que ells, els subjectes del dret de mani-
festació consideren que sí, que no es va deixar complir el dret de manifestació. No 
van completar el recorregut i van ser comminats a anar-se’n quan estaven al final 
del recorregut, perquè venia una contramanifestació, és veritat, i per seguretat volia 
anar-se’n...; però, en tot cas, no es va garantir el seu dret a manifestació.

Vostè comentava el tema de les moltes dades versus fer autocrítica. El que li he 
dit, ho sabem, estem en el món de l’internet, i a vegades en lloc de..., un excés de 
dades pot significar tampoc poder veure totes les dades, i vostè el que ha fet és una 
relació exhaustiva pormenoritzada temporal, i jo crec que no és una anàlisi política. 
Ha fet una altra cosa, que no està malament tampoc, però només li destacava. És a 
dir, el que he vist jo és un excés de dades que potser era una qüestió estratègica per 
intentar que ens costés més seguir la intervenció.

Quant a la porta del Parlament, jo no ho entenc, conseller. És a dir, jo defenso 
completament el dret a manifestació i a protesta. Que es foti canya, tenen tot el dret 
a fotre’ns canya, tota la que vulguin, però jo crec que deixar apropar-se a la seu de 
la sobirania popular d’un parlament..., jo no ho he vist, en tot cas, enlloc mai. No ho 
havia vist fins ara, i em sembla que és preocupant. Però, també, expliqui’m la humi-
liació a què es va sotmetre uns mossos d’esquadra que van haver d’aguantar llança-
ment d’ous, llançament de pintures, fins quant, fins quin moment? Jo no dic que se 
surti amb la porra cap a qui està ho llançant, però, home, dispersar-los... Fins a quin 
punt han d’aguantar, aquests mossos? Jo recordo crítiques a governs anteriors per 
situacions similars per part del grup d’on vostè prové. 

Hi ha preguntes que també han quedat sense contestar, i m’agradaria que les con-
testés, conseller. Quantes vegades van demanar, els comandaments operatius, que es-
taven a peu de carrer, autorització per dispersar els manifestants, conseller? És cert, li 
he dit i no m’ho ha negat, que el màxim comandament del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra va traslladar expressament la petició de dissoldre les concentracions, i per part 
de l’autoritat governativa es va denegar aquesta petició? Per què? Qui assessorava les 
decisions contràries als criteris d’actuació policial? Per què van trigar tant en autorit-
zar les càrregues que reiteradament demanaven els comandaments? Per quin motiu 
es va deixar apropar els manifestants fins a la mateixa porta del Parlament? Jo no ho 
entenc –no ho entenc. 
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I del tema dels cascos i el material, conseller, no puc acceptar que digui que te-
nien el material adequat, aquestes persones. (Veus de fons.) D’acord, doncs; llavors 
ho he entès malament, li demano disculpes. Però aclareixi, si us plau, aquests dub-
tes, que jo crec que no són només meus sinó que són d’una part important també de 
catalans i de catalanes. 

Gràcies, conseller.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el diputat Joan Josep Nuet en nom de Catalu-
nya en Comú Podem.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, presidenta. No faré servir el meu torn de rèplica.

La vicepresidenta

Gràcies. Té ara la paraula la diputada Maria Sirvent en nom del Grup Parlamen-
tari CUP - Crida Constituent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, senyor conseller, no li tornarem a permetre aquest to paternalista, aquest to 
condescendent, aquesta manera de parlar del nostre projecte polític. Què vol dir això 
que diu vostè? Què passa, que la CUP no tindria policia? Es pensa que... Això és 
un parlament, i li demano que tingui un respecte pels grups parlamentaris i que no 
infantilitzi en cap cas cap projecte polític, perquè nosaltres fem molta feina, segura-
ment molt més acurada de la que fa vostè com a conseller.

Per altra banda, li hem fet moltes preguntes, i vostè pot demanar un recés del 
temps que vulgui, li demano a la presidenta que sigui tan flexible com calgui perquè 
vostè es pugui preparar la resposta a les preguntes. Té els seus assessors al costat. 
Si una de les paraules que he dit jo avui en nom de la Crida Constituent és mentida, 
demostri-ho, que té capacitat per fer-ho, però tot el que li he dit, de la primera a l’úl-
tima paraula, està absolutament documentat i és absolutament cert.

Per altra banda, jo sí que li contesto les preguntes que vostè em fa. Vostè m’ha 
preguntat sobre si nosaltres hauríem permès o no la manifestació de Jusapol. Miri, 
el que hauríem fet nosaltres segur, i que vostè no ha fet, és iniciar un procediment, 
com a mínim, en contra dels convocants, en base a un delicte d’odi per homenatjar 
la policia l’1 d’octubre i per homenatjar la violència acarnissada contra la població i 
absolutament desmesurada.

Per altra banda, ens hauríem, evidentment, plantejat els criteris de la lega-
lització de l’acte i del recorregut, en base a la informació que té la divisió d’in-
formació dels Mossos d’Esquadra, i en base a si haguéssim tingut la certesa de 
la participació de grupuscles feixistes, que finalment és públic i notori que ha 
succeït. 

Per altra banda, vostè m’ha preguntat quin és el model de la CUP. Que no 
hi hauria policia? Doncs, miri, li contesto sobre el model de la CUP. El model 
de la CUP seria un model policial en què el Parlament de Catalunya, o sigui, el 
Govern, expulsaria els vuit agents condemnats amb sentència ferma per l’ho-
micidi de Juan Andrés Benítez, i ho faríem en base a l’article 24, capítol 5, del 
règim disciplinari del Cos de policia dels Mossos d’Esquadra, tal com obliga 
l’Administració.

Què més faríem, en un model policial que defensa la CUP? Doncs, en un mo-
del policial que defensa la CUP, es garantiria un enfocament de drets i llibertats 
en el marc d’operatius del Cos de Mossos d’Esquadra en esdeveniments de pro-
testa política, i no es farien servir tècniques de dispersió als manifestants, encap-
sulaments o d’altres eines pròpies d’un model policial que atempta contra el lliure 
exercici de manifestació. I com li diuen les associacions de drets humans, què vol 
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dir això de dispersar amb furgons a la gent, d’aquesta manera? Sap que això és 
molt perillós?

La vicepresidenta

Diputada, se li ha acabat el temps.

Maria Sirvent Escrig

Sí, d’acord, moltes gràcies. I, bé, també defensaríem un model judicial en el que 
el Govern reconegués públicament el dany causat a les persones mortes sota custò-
dia policial, i a les seves famílies i les persones que van patir tractes cruels, humans 
i degradants, pel cas del 4F. I podríem seguir així molt més temps, perquè nosaltres 
no tenim el temps il·limitat, senyor conseller, com vostè.

La vicepresidenta

Gràcies. Té la paraula la diputada Montserrat Fornells en nom del Grup Parla-
mentari Republicà.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, presidenta. De nou, reiterar-li, conseller, el nostre agraïment per-
què hagi vingut avui aquí a comparèixer, a donar explicacions en seu parlamentària. 
És evident, com ja ha comentat el company Roquer, que les explicacions no agraden 
a tothom, però és molt important que es facin i que es doni sempre la cara.

Pel que comentàvem sobre el tema de la manifestació, nosaltres, evidentment, quan 
diem «un altre lloc» no era Vilanova i la Geltrú, sinó a més distància d’un quilòmetre a 
la mateixa Barcelona. Pel que fa al senyor Matías Alonso, li demanaria que també s’in-
formi millor, perquè Esquerra mai no ha tingut cap braç armat, i que els qui van avalar 
la violència van ser el seu partit i els del 155 amb les porres de l’1 d’octubre; que Es-
querra sempre, històricament, s’ha manifestat en posicions no violentes, i el que sí que 
és cert és que Esquerra té l’únic president de partit a nivell d’Europa que ha estat exe-
cutat pel feixisme, i que precisament fa dos dies vam celebrar el 78 anys del seu afuse-
llament, i que a dia d’avui encara no s’ha anul·lat el seu judici sumaríssim, ni l’Estat no 
ho ha condemnat. Per tant, de donar aquí lliçons, les mínimes, senyor Matías Alonso.

I bé, per acabar, dir que la voluntat de tots els grups ha de ser garantir la segure-
tat pública del nostre país, garantir els drets i llibertats per a tothom, i, per tant, això 
hem de seguir treballant conjuntament per garantir aquests drets, aquestes lliber-
tats, dotar de les eines i recursos necessaris per tal de poder-ho garantir, i al nostre 
grup sempre ens trobaran al seu costat, conseller, per ajudar a millorar la situació 
dels Mossos d’Esquadra, la situació del Cos de Bombers, i per millorar la seguretat 
pública del nostre país. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Té per últim, doncs, la paraula, el diputat Ferran Roquer del 
Grup Parlamentari Junts per Catalunya.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, presidenta. Conseller, equip d’Interior, encoratjar-los a continuar mi-
llorant el Cos dels Mossos d’Esquadra, el Cos de la Policia de Catalunya, aplicant 
principis republicans, amb rigor, que una societat com la catalana, una societat 
madura com la catalana es mereix, i vetllar per l’equilibri entre drets i deures de 
les persones, entre el dret a la manifestació, no caure en la provocació, el dret 
d’expressar les opinions, el dret que les opinions no ofenguin els altres, etcètera; 
amb uns recursos que coneixem que són limitats, cosa per la qual demanaria a 
la resta de grups parlamentaris que quan presentem el pressupost siguin genero-
sos i quan posem partides per tenir més mossos, per comprar més material per 
als Mossos, quan demanem permisos per comprar pistoles, per comprar armes 
per als Mossos, per comprar munició per als Mossos, ens siguin donats, perquè 
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d’aquesta manera tindrem una millor policia i una policia més eficaç, una policia 
que ens podrà protegir millor.

Reiterar-li, finalment, només l’agraïment per haver comparegut aquí per voluntat 
pròpia i agrair-li les explicacions. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. 
Conseller, disposa d’un últim torn de quinze minuts.

El conseller d’Interior

No el gastaré pas...

La vicepresidenta

Molt bé. Doncs endavant.

El conseller d’Interior

Jo no volia dir pas res, ara, però, bé, com que han sortit dues o tres coses, jo crec 
que les puntualitzaré molt ràpidament. 

Sobre els dispositius, si estaven ben o mal orientats; ja els hi he dit, dic: mi-
rem-ho pels resultats –mirem-ho pels resultats. A la porta del Parlament es va ha-
ver de dissoldre i en menys de dos minuts va quedar dissolta; a Via Laietana es va 
haver de dissoldre i en molt poc espai de temps va quedar dissolta. Per tant, els dis-
positius estaven ben dissenyats. Aquest és el resultat; després a vostè li pot semblar 
que n’hi havien pocs o n’hi havien molts, eh?, o a un li pot semblar que n’hi havien 
pocs..., però l’efectivitat és el resultat, i el resultat és aquí: en dos minuts, en menys 
de dos minuts la porta del Parlament va quedar dissolta, i al cap de poc temps, el 
parc de la Ciutadella va quedar dissolt.

Me diu de fracturar la societat, però és que... Jo hi vinc poc, aquí, pel Parlament, 
fa pocs plens que soc conseller i que vinc, però és que jo l’únic que sento és que «els 
meus votants, els meus votants i els meus votants», no? I, sempre fraccionant..., són 
més aviat vostès, vull dir, jo, en tot cas... Bé, la seva portaveu, o la seva líder –no sé 
com...–, la presidenta de grup, eh?, la senyora Arrimadas, per entendre’ns, sempre 
va dient: «Nuestros votantes... Nuestros votantes...», no? Dius, bé, escolta’m, qui està 
pensant només en aquests són uns; no pensen en el conjunt de la societat. Jo crec que 
això, doncs, modificaria aquest, el dallonses...

I la seguretat va en benefici de tots els catalans; no només d’uns: de tots. Allò 
de l’anàlisi política que vèiem abans, m’ha vingut a dir que per què he posat tantes 
dades i que era una estratègia, i ara ha dit que era una estratègia, i no: no era una 
estratègia, era explicar –era explicar– les coses com van. Diu: «No he vist mai que a 
la porta del Parlament vinguessin, doncs, a criticar.» Escolti, només en la plaça Sant 
Jaume, que davant de la porta del Govern de la Generalitat i davant de la porta de 
l’Ajuntament de Barcelona la gent es queixa. Si ha sigut regidor de Tarragona, estic 
convençut que alguna queixa davant de la porta de l’Ajuntament de Tarragona segur 
que n’ha tingut; jo a la porta de l’Ajuntament de Premià de Mar quan era alcalde te-
nia queixes. Per tant, a la porta del Parlament de Catalunya també hi ha queixes! Sí, hi 
han queixes. La gent es queixa a la porta d’allà on són. És clar, és normal –és normal. 
Per tant, no digui que no ho ha vist mai, perquè ja ha passat –ha passat–, eh?

De material, li torno a dir –per segona vegada–: jo no n’he parlat; només n’han 
parlat vostès. M’ha preguntat: «Quantes vegades es va demanar?» Doncs jo d’aques-
ta dada no en disposo ara aquí; entre altres coses, no tinc tota la gravació de totes les 
comunicacions, i aquesta dada no la tinc aquí, però no tinc cap problema a donar-la, 
eh?, si és que és real.

La companya de la CUP m’ha vingut a dir que jo li havia dit mentidera. Jo no li he 
dit mentidera en cap cas ni gosaria dir-ho mai, eh? Que quedi clar, eh?, jo no li he dit 
pas mentidera. I tampoc he volgut..., si aquesta ha sigut la seva sensació, que he tin-
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gut una intervenció condescendent amb vostè, doncs, més lluny d’aquí..., si us plau, 
no era el meu objectiu. L’únic que jo deia és que jo m’imagino que el seu model és 
un i el meu model és un altre, i el podem discutir les vegades que faci falta, però són 
models diferents, i a mi m’ha donat la sensació que el seu model va per un estat o 
per una situació amb menys policia de la que jo puc defensar, o sense policia..., de la 
que jo pugui defensar. Però no ho he fet en to condescendent, de veritat, i si s’ho ha 
pres així li demano disculpes, perquè aquesta no és la voluntat.

I allò d’iniciar la denúncia a Jusapol,; no ho sé, si l’han iniciat vostès, escoltin, 
diguin-me quins són, com la tenen feta, aquesta denúncia, perquè nosaltres també 
la seguirem; perquè igual com la pot denunciar el Departament d’Interior, jo crec 
que un grup parlamentari o un ciutadà de peu també pot fer una denúncia normal 
i corrent, no? Per tant, doncs, si la tenen feta, si ens la fan arribar, l’analitzarem els 
serveis jurídics de la Generalitat i la podrem intentar repicar i ajudar-los amb la de-
núncia que han iniciat vostès, si n’han iniciat una.

I ha quedat clar –la presidenta ja ho ha dit tres vegades– que no tinc un temps 
il·limitat de paraula, jo. Jo no el tinc, eh? Jo tinc un temps limitat.

Maria Sirvent Escrig

Presidenta, si se m’estan fent al·lusions tota l’estona i jo no tinc torn per contestar 
ara mateix, no sé com ho hem de fer, això.

La vicepresidenta

Diputada, jo crec que el debat s’ha acabat. El conseller ha contestat el que ell 
creu que... 

Maria Sirvent Escrig

Però si no era un debat, era una intervenció de...

La vicepresidenta

...és la seva resposta. Podem estar contents o no, però, en tot cas, el que és cert 
és que amb aquesta darrera intervenció el conseller no obre torn, i, per tant, no hi ha 
possibilitat de rèplica per part dels grups parlamentaris.

El conseller d’Interior

Bé, en tot cas, a Esquerra i Junts per Catalunya, gràcies. Vull dir, de fet som 
els grups que donem suport al Govern, i, per tant, diguem-ne que a disposar, igual 
com..., la resta de grups, eh? A vostès, doncs, els agraeixo les intervencions, també, 
i el to positiu i d’ajuda que sempre tinc amb vostès, que sempre m’intenten..., co-
llant-me, perquè collen, com els altres –collen–, eh?, però fent-ho amb la voluntat 
sempre –sempre– constructiva.

I acabo dient això: el 29 de setembre i l’1 d’octubre es va garantir la llibertat d’ex-
pressió en aquest país una vegada més. (Veus de fons.) Ah, els ferits, perdó, sí! Ho 
tinc aquí. Els ferits, que ho ha preguntat... trenta-tres mossos, l’1 d’octubre –trenta-tres 
mossos–: quinze lleus de la Brimo –tretze van ser a Barcelona i dos a Girona–, però 
cap va causar baixa, i divuit a les diferents àrees de l’ARRO, eh? Aquests són els ferits 
que tenim comptabilitzats de l’1 d’octubre.

Bé, jo els deia que el 29 de setembre i l’1 d’octubre es va garantir la llibertat 
d’expressió una vegada més en aquest país, que és un dret fonamental i que nos-
altres hem de preservar –no nosaltres, sinó, quan parlo de «nosaltres» és tots–, 
hem de vetllar perquè tothom es pugui expressar i tothom pugui dir el que pen-
sa, que això és l’autèntica llibertat i democràcia, i que qui ho va preservar d’una 
forma, diguem-ne, clara i rotunda i de la millor manera van ser els Mossos d’Es-
quadra, que per això són una policia democràtica, no política, no polititzada, que 
defensa cada dia la democràcia en aquest país, i que darrere de cada..., quan par-
lem de Mossos d’Esquadra també tinguin present que quan es parla de Mossos al 
darrere hi han persones, hi han homes i hi han dones, que també pensen el que 
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pensen. I, a vegades –no, a vegades no–, han de deixar el que pensen a fora de 
la porta per treballar com a policies, no? Per tant, jo els demano, si us plau –jo 
ho intento fer cada dia–, que també tinguem una miqueta de respecte per aques-
tes persones, que són persones que deixen de banda els seus interessos personals, 
com és lícit, per defensar els interessos nostres, els de tots, els de la col·lectivitat, 
i que estan disposats no a ser servidors públics únicament i exclusivament, sinó 
que estan disposats a fer-ho donant el bé més preuat, que és la vida de cadascú, a 
favor dels altres. Per tant, jo els demano això: que tinguin present que hi ha per-
sones, que són homes i dones, i que estan disposats a fer coses que nosaltres no 
estaríem disposats a fer, que és vetllar pels altres, o treballar pels altres, sempre 
disposats a donar, doncs això: la seva integritat física, la seva salut o la seva vida 
a favor dels altres. Per tant, jo crec que és meritori que els reconeguem cada dia 
la feina que fan.

La vicepresidenta

Gràcies, conseller. Donar les gràcies també al secretari general, al director ge-
neral de la policia, als assistents del departament, així com a tots els assistents que 
avui han volgut venir a aquesta sessió, sindicats i altres convidats. 

I donem per acabada la sessió aquí.
Moltes gràcies.

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