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Sessió 5 de la CAECRIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

(CAERIT) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presideix Aurora Madaula i Giménez, acom-

panyada del vicepresident, Gerard Gómez del Moral i Fuster, i de la secretària, Esther Niubó 

Cidoncha. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, David Bertran 

Román, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra i Blanca Victoria Navarro Pacheco, pel 

G. P. de Ciutadans; Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, Imma Gallardo Bar-

celó, Antoni Morral i Berenguer i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Mag-

da Casamitjana i Aguilà, Najat Driouech Ben Moussa, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Mò-

nica Palacín París i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Ferran Pedret i Santos, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

(tram. 410-00004/12). Junta de Portaveus. Elecció del vicepresident.

2. Proposta de resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms per 

les autoritats italianes (tram. 250-00099/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presen-

tat: BOPC 46, 31; esmenes: BOPC 130, 29).

3. Proposta de resolució sobre la participació del Govern en la Conferència per a Afers 

Relacionats amb la Unió Europea (tram. 250-00120/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació (text presentat: BOPC 55, 24).

4. Proposta de resolució sobre la repressió de les protestes pel trasllat a Jerusalem de 

l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel (tram. 250-00180/12). Grup Parlamentari 

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

presentades (text presentat: BOPC 84, 26; esmenes: BOPC 130, 30).

5. Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner Kiliç (tram. 250-

00233/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presen-

tat: BOPC 106, 35).

6. Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets humans a Tur-

quia (tram. 250-00235/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-

ció (text presentat: BOPC 106, 37).

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Instituci-

onals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-

rència sobre l’obertura de delegacions del Govern a l’exterior (tram. 354-00021/12). Susa-

na Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

sessió informativa.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 

i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 

sobre les seves declaracions en què afirma incidir en la fiscalia per reduir les acusacions 

dels presos processats per rebel·lió (tram. 354-00030/12). Xavier García Albiol, del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

9. Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat Cata-

lana de Protecció de Dades, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència perquè informi sobre l’apropiació, l’ús i la distribució de les dades dels ciuta-

dans amb relació al referèndum de l’1 d’octubre (tram. 356-00035/12). Manuel Rodríguez 

de l’Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·lici-

tud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch Guillot, director general de Comunica-

ció i portaveu del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-
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titucionals i Transparència perquè presenti el programa de treball de l’executiu comunitari 

per al 2019 (tram. 356-00142/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Bernat Solé i Barril, 

del Grup Parlamentari Republicà, Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar, Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

11. Sol·licitud de compareixença d’una representació del moviment social equatorià 

Despertar Ciudadano davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència perquè exposi la seva visió política i social de l’Equador (tram. 356-00148/12). 

Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-

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

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 

Gitanes de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència perquè exposi la seva visió sobre el compliment del principi d’igualtat de la Unió 

Europea per les autoritats públiques i els responsables polítics (tram. 356-00149/12). Di-

mas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de la Generalitat davant la 

Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

perquè informi sobre les funcions del seu càrrec (tram. 356-00192/12). Subgrup Parlamen-

tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bé, bona tarda. Benvinguts, diputats, personal del Parlament, personal de Go-
vern, bona tarda.

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de la Generalitat 
davant la Unió Europea perquè informi sobre les funcions del seu càrrec 
(retirada)

356-00192/12

En qüestió de l’ordre del dia, els haig de fer unes apreciacions, i és que el punt 
número 13 ha quedat retirat. La sol·licitud de compareixença de la delegada del Go-
vern s’ha retirat.

I, aleshores, amb aquest canvi d’ordre del dia, els demanaria, si no hi tenen in-
convenient, que passéssim, primer, a votar les sol·licituds de compareixença del punt 
7 al 12, i després ja votéssim..., treballéssim el debat de les propostes de resolució. 
Cap problema? (Pausa.) Ningú té cap impediment? (Pausa.) D’acord, doncs així ho 
fem així.

Ja que les sol·licituds de compareixença són del 7 al 12, algun membre del grup 
té alguna intervenció a fer respecte a alguna sol·licitud? (Pausa.) Sí? (Pausa.) O si-
gui, fem intervencions i votacions per separat, doncs, dels punts? (Pausa.) D’acord. 
Doncs ho farem així, no? 

(Pausa.)
Aleshores, comencem pel punt 7, que és la sol·licitud de sessió informa... (Ruben 

Wagensberg Ramon demana per parlar.) Ah! Disculpi. Per què demana la paraula?

Ruben Wagensberg Ramon

Per dos substitucions que tenim.
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La presidenta

Sí, disculpi.

Ruben Wagensberg Ramon

La diputada Casamitjana substitueix a l’Adriana Delgado, i la diputada Driouech 
substitueix a la diputada Vilalta. 

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Algun canvi més? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Vidal Aragonés Chicharro

Bona tarda. Per comunicar, també, la substitució amb relació al senyor Carles 
Riera i Albert, el que els parla: Vidal Aragonés.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, senyor Vidal.
(Francesc de Dalmases i Thió demana per parlar.) Sí, digui.

Francesc de Dalmases i Thió

En aquesta comissió d’avui el president Carles Puigdemont no assisteix. En el 
seu lloc ho farà la diputada Imma Gallardo.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. Algun canvi més? (Pausa.) No, d’acord.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre l’obertura de delegacions 
del Govern a l’exterior 

354-00021/12

Així passem a substanciar el punt 7, que és la sol·licitud de sessió informativa de 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el con-
seller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre l’obertura de 
delegacions del Govern a l’exterior. L’ha presentada el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i té la paraula la seva portaveu, la senyora Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. En els darrers dos anys, no van comparèixer els delegats de Catalunya 
a l’exterior per dir què havien fet en aquest dos anys. Tampoc el conseller, en aquell 
moment, va comparèixer per explicar què és el que estaven fent, en concret, els de-
legats a fora, a l’exterior. 

I, aquesta vegada –i, a més, justament avui, que el conseller Maragall està a Was-
hington–, demanem la compareixença perquè expliqui quina és la funció que tenen, 
actualment, les delegacions a l’exterior; per què..., quins són els diners que s’estan 
gastant, i què és el que pretenen fer. Més tenint en compte, doncs, com ja va pas-
sar, que la delegació de Catalunya als Estats Units va tenir a veure amb lobbys in-
ternacionals que volien, i especialitzats en processos de secessió. I volem saber, en 
aquesta legislatura, si és que pensen continuar amb aquest tarannà o pensen canviar 
la trajectòria.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Beltrán. Algun altre grup parlamentari vol fer algun co-
mentari sobre aquest punt? (Pausa.) No? (Pausa.) D’acord. 

Aleshores, passaríem a votar.
Votacions a favor?
8 a favor.
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Votacions en contra?
10 votacions en contra.
Abstencions?
2 abstencions.
Queda rebutjat aquest punt.

Composició de la comissió
410-00004/12

Aleshores, en lloc de passar al punt 8, primer farem el punt 1. Disculpin-me, 
perquè el punt 1 sí que és important, que és que hi ha un canvi en la composició de 
la Mesa de la comissió. I, aleshores, en tot cas, passaríem a resoldre aquest tema, 
perquè hem d’elegir el vicepresident de la Mesa.

(Veus de fons.) Bé, sí, el candidat és el senyor Gerard Gómez del Moral. Si no hi 
ha cap problema, el faríem per assentiment? (Pausa. Veus de fons.)

D’acord. Aleshores, queda nomenat vicepresident de la Mesa de la comissió 
d’afers exteriors.

(El membre de la Mesa de la comissió ocupa el seu lloc. Pausa.)
Bé, benvingut a la Mesa de la comissió, senyor Del Moral. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre les seves declaracions 
en què afirma incidir en la fiscalia per reduir les acusacions dels presos 
processats per rebel·lió (decaiguda)

354-00030/12

Aleshores, passaríem a substanciar el punt 8, que és la sol·licitud de sessió in-
formativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre les seves declaracions en què afirma incidir en la fiscalia per reduir les acu-
sacions dels presos processats per rebel·lió. La presenta el Subgrup del Partit Popu-
lar de Catalunya i, com que no hi ha ningú, m’imagino que... (veus de fons), decau. 
D’acord.

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà, directora de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, perquè informi sobre 
l’apropiació, l’ús i la distribució de les dades dels ciutadans amb relació 
al referèndum de l’1 d’octubre 

356-00035/12

Passem, aleshores, al punt 9: sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Bar-
barà, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la comissió, 
perquè informi sobre l’apropiació, l’ús i la distribució de les dades dels ciutadans 
amb relació al referèndum de l’1 d’octubre.

Aquesta sol·licitud l’ha presentada el Grup Parlamentari de Ciutadans. Alesho-
res, per defensar-la, té la paraula la seva portaveu, la senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Durant la celebració del referèndum il·legal de l’1 d’octubre es van fer servir 
les dades de tots els ciutadans de Catalunya, que estan altament protegits per la 
Unió Europea. Força catalans van acudir als tribunals perquè consideraven i per-
què consideren que es van vulnerar els seus drets de protecció de les seves dades 
personals. 
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La senyora Barbarà és la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des, amb la qual cosa, doncs, és evident que alguna cosa té a veure en la seva gestió 
durant tot el temps que es va preparar i durant el mateix dia de l’elaboració..., no 
només quant a l’elaboració del cens electoral, sinó també el mateix dia del referèn-
dum il·legal. 

Volem saber qui té aquestes dades, qui va usar les dades de tots els ciutadans de 
Catalunya, altament protegits pel dret de la Unió Europea; amb quina finalitat es 
van usar i, també pensant en el futur, què se n’ha fet, d’aquestes dades personals?, 
qui les té?, i què pot passar amb aquestes dades en el futur?

Demanem la compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades perquè tingui l’oportunitat, aquí, de donar el seu parer i es sotmeti al 
control polític d’aquesta cambra sobre els fets esdevinguts l’1 d’octubre, amb el re-
ferèndum il·legal.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Passaríem, aleshores, a la votació. (Veus de fons.) Ah! 
Bé, sí, algun altre... Sí, perdoni..., senyora Delgado?

Susanna Segovia Sánchez

Segovia.

La presidenta

Segovia. (Rialles.) Segovia, disculpi, senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Que ara ja no som tan nous... (L’oradora riu.) No, en aquest sentit, jo sí que volia 
fer un aclariment amb relació al nostre sentit de vot en aquesta petició de compa-
reixença. I és que, pel que tenim entès, aquesta persona ha de presentar l’informe 
anual en la Comissió d’Afers Institucionals, la CAI, i creiem que és allà el lloc on 
l’hauria de fer. 

Llavors, doncs, ens emplacem a que aquesta compareixença, que creiem neces-
sària i pertinent, la faci a la comissió pertinent, que no seria aquesta.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, senyora Segovia. Algun altre membre d’algun grup par-
lamentari vol fer cap comentari sobre aquesta sol·licitud? (Francesc de Dalmases i 
Thió demana per parlar.)

Digui, senyor Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

En la mateixa línia que la senyora Segovia dir que l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades té una llei, evidentment, que la regula, i que en els seus articles 
13 i 8.2 ja defineix quina és la seva manera de retre comptes en aquest Parlament. 
I que, de fet, ja ho va fer en l’any anterior, quan tocava, i en aquest ja hi ha cursada 
la petició, que, fins i tot, entrem el número de tramitació. I, per tant, ens sembla que 
on pertoca que sigui compareixent serà a la Comissió d’Afers Institucionals, i, per 
tant, seguirà el seu curs. Per tant, no ens sembla procedent que sigui aquí, però no 
és per cap altra voluntat que no sigui aquesta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Algun altre grup? 
(Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

Per demanar un aclariment, perquè pot ser que m’ho hagi perdut. Ha comentat el 
senyor De Dalmases que s’havia presentat la mateixa petició a la CAI o no? 
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(Veus de fons.) O sigui, no està presentada una sol·licitud de compareixença a la 
CAI pel mateix motiu? Pregunto al grup proposant, no sé sí... (Veus de fons.) Ah!, 
l’ha presentada ella mateixa; d’acord. 

No, ho dic perquè, en altres ocasions, i potser no necessàriament en aquesta co-
missió, a vegades el que es feia, quan passava això de que es considerava que havia 
d’anar a una altra comissió, era aprovar-ho igualment en aquesta i que després la 
Mesa de la comissió ho adrecés a la Mesa de la comissió on es creia que era més 
escaient que es comparegués.

Ho dic a efectes de que cada grup valori el sentit del seu vot, no per res més.

La presidenta

D’acord. Votem la compareixença, i, aleshores, després ja farem el que calgui 
amb aquesta sol·licitud.

Passem..., si no hi ha cap altra intervenció més, passem a votació.
Votacions a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença?
8 vots a favor.
Votacions en contra?
12 vots en contra.
Abstencions?
Cap, cap abstenció.
Queda rebutjada, aleshores, aquesta sol·licitud.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch Guillot, director general 
de Comunicació i portaveu del Parlament Europeu, perquè presenti el 
programa de treball de l’executiu comunitari per al 2019 

356-00142/12

Passaríem ara la sol·licitud número 10, al punt número 10: sol·licitud de com-
pareixença de Jaume Duch Guillot, director general de Comunicació i portaveu 
del Parlament Europeu, davant d’aquesta comissió. Aquesta sol·licitud de compa-
reixença la presenta el grup de..., bé, la presenten diferents grups. (Veus de fons.) 
Tots, tots. 

Aleshores, comencem per la..., té la paraula... (Esther Niubó Cidoncha demana 
per parlar.) Sí, digui. 

Esther Niubó Cidoncha

Només per una esmena tècnica. Si s’hi fixen, havíem demanat la compareixença 
del senyor Jaume Duch, que és portaveu del Parlament Europeu, perquè presentés 
el programa de treball de l’executiu comunitari. I, en lloc d’això, hauria de dir: «per 
presentar el programa de treball del Parlament Europeu i, concretament, parlar de 
les eleccions europees», del proper mes de maig de 2019.

Gràcies.

La presidenta

S’accepta aquesta esmena per tothom, aquesta esmena tècnica per tothom? (Pau-
sa.) Queda aprovada per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Senyora Tarrés, per què em demana la paraula?

Anna Tarrés i Campà

Jo volia fer el posicionament del nostre grup. En nom del Grup Parlamentari 
Junts per Catalunya, estem d’acord amb aquesta compareixença, però, com ha dit 
la diputada Niubó, per parlar de les eleccions europees. Tots sabem que Europa s’hi 
juga molt en aquestes eleccions per dos motius, principalment. El primer, perquè 
seran les primeres eleccions després del Brexit. El segon, per la important pujada 
dels partits populistes i de l’extrema dreta.
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Cal recordar que Catalunya tindrà les seves eleccions municipals el mateix 
dia que les europees. Per a nosaltres també seria important saber com aquest fet 
podria influir, no només en el debat polític, sinó també en els seus possibles re-
sultats.

En un altre sentit, també ens agradaria saber si el sistema d’elecció dels propers 
Spitzenkandidaten està garantit. I si tenen alguna proposta perquè hi pugui haver de-
mocràcia directa per escollir el president de la comissió. És a dir, si el senyor Duch 
pot garantir que els ciutadans tindran la capacitat d’escollir directament el president, 
o si hi ha risc, novament, de que siguin els caps d’estat i de govern els qui els escu-
llin a porta tancada.

I, per acabar, com ha dit la senyora Niubó –ja ens ha quedat prou clar–, posar 
sobre la taula el fet de que estàvem sorpresos que el senyor Duch sigui el que vingui 
a presentar el programa de treball de l’executiu comunitari, ja que, com a portaveu 
del Parlament, pertany al legislatiu.

En aquest sentit, instem al senyor Duch a que en la seva compareixença vingui a 
parlar: u, de com pensa preparar el servei de comunicació dels propers comicis euro-
peus; dos, de quines mesures aplicarà perquè la gent tingui la informació necessària 
per decidir a qui votar; tres, cap on va el futur de la Unió Europea, amb l’increment 
de les forces populistes i d’extrema dreta; quatre, quin serà el sistema d’eleccions dels 
Spitzenkandidaten, i, cinc, com veu el senyor Duch, des de la perspectiva europea, la 
situació política catalana i la incidència que pot tenir el fet que el mateix dia es votin 
les municipals a Catalunya i els membres del Parlament Europeu.

I aprofitem per demanar en aquesta comissió la compareixença del senyor Ferran 
Tarradellas, director de la Representació de la Unió Europea a Barcelona, i que sigui 
ell, com a membre de l’executiu comunitari, qui doni totes les explicacions necessà-
ries sobre el programa de treball de l’executiu per al 2019.

La presidenta

Gràcies, senyora Tarrés. Respecte a això, aquesta part última, li faig saber, li 
recordo que ho han d’entrar com a grup parlamentari o, vostè, com a diputada, ha 
d’entrar una sol·licitud formal. 

Anna Tarrés i Campà

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Algun altre grup vol manifestar la seva posició respecte a aquest punt 
o passaríem a la votació?

(Susana Beltrán García demana per parlar.) Senyora Beltrán?

Susana Beltrán García

Sí, presidenta. Amb relació al que ha dit la diputada de Junts per Catalunya, amb 
relació al senyor Ferran Tarradellas, que vam estar parlant i ell va demanar participar, 
comparèixer al grup de treball de la Unió Europea. I, a més, vam acordar una data, 
que era el 4 de desembre, em sembla, a les tres de la tarda i ho vam estar parlant.

Llavors, en tot cas, demanaria que s’aclarís aquesta qüestió.

Anna Tarrés i Campà

El que estem proposant...

La presidenta

Disculpi, senyora Tarrés. Vol aclarir la qüestió ara o...? (Pausa.) Sí?(Pausa.) Per-
què vostè... Bé. Perquè quedi clar, vejam, el senyor Tarradellas havíem demanat que 
comparegués al grup de treball de la Unió Europea i ara el Grup de Junts per Cata-
lunya demanaria compareixença davant de la comissió per no entrar en conflicte o 
per no repetir. D’acord.

Digui.
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Anna Tarrés i Campà

El que demanem és que vingui ell a explicar exactament el que estava proposat 
que parlés el senyor Duch. O sigui, per tant, que vingui a explicar-ho a l’executiu de 
la comissió per al 2019.

(Susana Beltrán García demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Beltran?

Susana Beltrán García

A nosaltres ens sembla interessant que vingui i que comparegui el senyor Jaume 
Duch per parlar de les eleccions europees, tal com demana la diputada.

La presidenta

Jo crec que no hi ha problema que hi hagi dues sol·licituds de compareixença i 
que parlin més o menys del mateix tema. Aleshores, entrin, en tot cas, la proposta 
al registre. D’acord.

Gràcies.
Passarem, aleshores, a la votació.
Votacions a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença?
S’aprova per unanimitat, doncs.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del moviment social 
equatorià Despertar Ciudadano, perquè exposi la seva visió política i 
social de l’Equador

356-00148/12

Passem ara a substanciar el punt 11: sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del moviment social equatorià Despertar Ciudadano davant d’aquesta comis-
sió, perquè exposi la seva visió política i social de l’Equador.

Hi ha algun dels grups que es vulgui posicionar sobre aquest punt? (Pausa.)
Sí, senyor Pedret...

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Tan sols com un dels grups proponents, per explicar que 
Despertar Ciudadano és un nou moviment social sorgit a l’Equador, arran d’una si-
tuació política i social enormement complexa, i que s’està complicant per moments. 
I pensem que pot ser d’interès per a la Comissió d’Exteriors conèixer de primera 
mà un dels parers sobre aquesta complexíssima situació política i social que s’està 
produint a l’Equador.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Algun altre membre dels grups parlamentaris vol fer...? 
(Pausa.) Sí, senyor Dalmases?.

Francesc De Dalmases i Thió

Sí, nosaltres hi votarem a favor, evidentment. 
Però, atenent a d’altres qüestions que han passat en el període entre comissions, 

com és el cas de Nicaragua –que, posteriorment, debatrem–, quan fem aquestes 
aproximacions jo crec que hauríem de fer un esforç, els portaveus, de trobar-nos 
per tal de... En aquest cas, en el cas de Nicaragua ho hem resolt o ho resoldrem in-
tentant fer una jornada prèvia en la qual escoltarem diferents veus al respecte, i, fi-
nalment, hi haurà la comissió. I que, potser, en aquests casos, també, més que una 
compareixença formal –en aquest cas, ja dic que hi votarem a favor, però–, potser 
podríem intentar fer aquest esforç que hi hagi una aproximació al més holística 
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possible a la situació del país en qüestió, i que, posteriorment, la comissió es de-
senvolupés com s’hagi de desenvolupar. És una proposta d’aquest grup.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Em demana la paraula, en tot cas, la senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, jo volia sumar-me, també, a la darrera intervenció, que intentem que especial-
ment en aquells països on el que hi ha són peticions de compareixença per explicar 
visions parcials d’una situació complexa, que aprofitem els espais de les reunions 
amb els portaveus de grups parlamentaris o delegats que fem fora de la comissió, i, 
en tot cas, sí que a partir d’allà es pot plantejar propostes de resolució o tenir el debat 
aquí ja només entre els grups parlamentaris.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. (Susana Beltrán García demana per parlar.) Senyora 
Beltrán?

Susana Beltrán García

Nosaltres votarem a favor d’aquesta sol·licitud i estem d’acord amb el que han 
dit els diputats precedents. Però sí que demanaria que aquestes reunions informals 
per parlar dels temes de Nicaragua o d’altres intentem fer-ho en horari Comissió 
d’Acció Exterior. Intentem mirar..., perquè puguem ser-hi i puguem treballar aquest 
tema.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Algú més, per acabar? (Francesc de Dalmases i Thió 
demana per parlar.) Senyor Dalmases, breument?

Francesc de Dalmases i Thió

Sí, només reiterar que m’he referit precisament que el que hauríem de fer és 
aquest esforç de tots els portaveus i que, en aquest cas, hi ha hagut la informalitat 
de trobar-nos a la institució de l’Intergrup de Palestina en el qual han sorgit algu-
nes altres qüestions, eh?

No..., no és que ens haguem avançat ni que estiguem fent actuacions a les esque-
nes d’alguns dels membres d’aquesta comissió. 

(Veus de fons.)

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. De tota manera, nosaltres instem que hi 
hagi una prèvia i quan hi hagi situacions d’aquest tipus, que poden comparèixer 
diferents associacions amb diferents punts de vista, jo crec que, per al bon funcio-
nament de la comissió i segurament per la pluralitat dels debats, estaria bé que ens 
poséssim d’acord amb els grups, que es posessin d’acord. Gràcies.

Passaríem a la votació de la compareixença. 
Votacions a favor?
Doncs crec que s’aprova per unanimitat? (Pausa.)
Queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya perquè exposi la seva visió sobre 
el compliment del principi d’igualtat de la Unió Europea per les autoritats 
públiques i els responsables polítics

356-00149/12

Passaríem al punt dotze: sol·licitud de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, davant la comissió, perquè exposi 
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la seva visió sobre el compliment del principi d’igualtat de la Unió Europea per a les 
autoritats públiques i responsables polítics.

En aquest cas, el Grup Parlamentari que la presenta és Ciutadans. Volen fer ús 
de la paraula, senyora Beltrán?

Susana Beltrán García

Sí. Nosaltres vam presentar una proposta de resolució sobre aquest tema que 
vam retirar, perquè ja es va adoptar una declaració institucional, pel que fa refe-
rència a les declaracions de Salvini contra el poble gitano, però el diputat nostre 
que porta aquest tema, el Dimas Gragera, ens ha demanat igualment, doncs, que 
puguin comparèixer la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya per poder 
explicar la seva posició d’aquests fets davant de la Comissió d’Acció Exterior.

La presidenta

Gràcies. Senyor Dalmases, per fer...

Francesc de Dalmases i Thió

Sí, per posicionar-nos sobre aquesta compareixença...

La presidenta

Sí.

Francesc de Dalmases i Thió

...dir que nosaltres, com no podria ser d’una altra manera, hi votarem a favor. 
Que ens sembla que Europa, efectivament, com hem dit sempre i ens hi refer-
mem, serà construïda sobre llengües, cultures i tradicions diverses. També, sobre 
aquells pobles que tenen una part encara de nomadisme en la seva forma d’enten-
dre la pròpia cultura i la pròpia tradició. I que, en aquest sentit, lluitarem molt en 
contra d’aquells moviments polítics i dirigents europeus que han actuat en contra 
d’aquest poble, precisament a causa d’una característica que li és pròpia.

Recordem els exemples darrers i terribles que van passar a l’Estat francès quan 
el senyor Manuel Valls va actuar directament en contra de molts d’aquests assenta-
ments provocant un èxode com no es veia a Europa des de feia molts anys.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Algun altre diputat per fer manifest...? (Pausa.) 
No? (Pausa.)

Aleshores, passaríem a la votació.
Votacions a favor?
Queda aprovada la compareixença per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva 
Open Arms per les autoritats italianes

250-00099/12

Passaríem, ara, a substanciar el punt 2, que és la Proposta de resolució sobre 
la immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms per les autoritats italianes. 
És una proposta presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar.

Per iniciar el debat, li donaríem la paraula al seu portaveu, el senyor Ferran Pe-
dret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, el mateix títol i contingut de l’exposició de 
motius de la Proposta de resolució ens informa de l’antiguitat de la proposta que 
anem a debatre. És veritat que va ser registrada el març d’enguany, i, per tant, han 
passat molts mesos. I en els aspectes potser més concrets continguts en l’exposi-
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ció de motius, el pas del temps i els esdeveniments fa que el text que proposem 
estigui superat; però, tanmateix, creiem que val la pena poder tenir un brevíssim 
debat sobre la qüestió de fons, que, en realitat, era subjacent a la proposta que for-
mulàvem, no?

I, en aquest sentit, a nosaltres ens agradaria que la comissió, i, per tant, el Parla-
ment, es poguessin pronunciar en solidaritat amb les organitzacions Proactiva Open 
Arms, però també d’altres, que treballen per tal d’evitar que hi hagi més morts a la 
Mediterrània per part de persones migrants i a la cerca de refugi, i que poguéssim 
fer una sèrie de consideracions, segurament més generals que les que contenia el 
nostre text inicial, respecte a la realitat de la frontera sud i de les operacions que al 
mar s’han de dur a terme per evitar, com dèiem, la mort de moltíssimes persones 
que estan intentant accedir a territori europeu.

En la data en què vam presentar la resolució es comptabilitzaven ja 400 morts a 
la Mediterrània. Estem parlant dels tres primers mesos del 2018. Després van venir 
els mesos de bon temps i de millor mar i, malgrat això, també eren moltes morts a 
la Mediterrània. La veritat és que desconec el macabre còmput actual.

El cert és que m’avanço segurament ja al torn de posició sobre les esmenes, per 
dir que les esmenes que ens ha presentat a la proposta de resolució el Grup de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, tant la 1 com la 2, permeten, en 
realitat, una actualització del text i que mantingui l’interès que sigui debatut, i fins i 
tot votat favorablement per part d’aquesta comissió.

Per tant, avanço el posicionament del nostre grup en el sentit d’assumir totes 
dues esmenes que ens plantegen aquests dos grups, amb l’esperança que això pugui 
fer un consens de mínims en aquesta comissió.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Aleshores, ara, per manifestar-se sobre les esmenes, per 
defensar les esmenes presentades, dono la paraula al senyor Wagensberg, del Grup 
Republicà.

Ruben Wagensberg Ramon

Sí, nosaltres estem a favor de tots i cadascun dels punts d’aquesta proposta de 
resolució. Vam presentar aquestes esmenes purament per actualitzar una mica les 
dades. 

Només remarcar, com diu ja l’exposició de motius, que el 40 per cent dels res-
cats que es fan al mar actualment malauradament són en mans d’ONGs. Això vol 
dir que la feina encara de les ONGs, i, per tant, d’entitats no governamentals, són 
imprescindibles per treure moltíssimes persones del mar. I més en un any..., aquí 
vam tenir el Ferran Tarradellas, el representant de la Comissió Europea a Barce-
lona, on ens explicava els nous pressupostos, on constatàvem que a Frontex se li 
ha augmentat la partida tres vegades, mentre això no s’ha fet en l’àmbit potser que 
faria falta, que és en l’àmbit d’ajudar aquestes persones.

Constatàvem també aquell dia la diferència que hi ha entre els equipaments 
que poden portar els voluntaris de Proactiva Open Arms, que són de 27 euros, 
ens deien, del Decathlon, mentre que els de Frontex, que ni es tiren a l’aigua, són 
de 3.000. Aquell dia ens feia una afirmació i ens deia: «Bé, és que Frontex no es 
dedica al rescat, es dedica a la seguretat», i li remarcàvem que crèiem que aquí 
hi havia el problema.

Certament, com deia el diputat Pedret, en el moment de presentar aquesta pro-
posta de resolució ja s’havien mort quatre-centes persones al mar. Les dades ara 
mateix, a aquesta hora, són de 2.043 persones ja mortes en el que va d’any. Hi ha 
una pàgina web, per qui no la conegui, que és la de l’Organització Internacional per 
a les Migracions, que es pot monitoritzar al moment, i, per tant, on mor cada una 
d’aquestes persones. Per tant, podem constatar que d’aquestes 2.043 morts, 621 són 
a la frontera sud de l’Estat espanyol.
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Aquí també tenim un greu problema. Tenim un greu problema, a més, quan el 
propi vaixell de Proactiva Open Arms va ser enviat, fa pocs mesos, a fer tasques de 
rescat a la frontera sud. Va estar dos mesos estancat al port de Motril perquè no va 
aconseguir signar cap tractat amb el Ministeri de Foment que li havia demanat que 
hi baixessin. Només van poder rescatar una sola vida en dos mesos.

De la mateixa manera, i aprofitem aquí per demanar al Partit Socialista, en la 
mesura que sigui possible com a partit que també ocupen el Govern a l’Estat espa-
nyol, que està molt bé fixant-nos en què passa al conjunt del Mediterrani, però que 
podem actuar, i de manera molt directa, en el que està passant a la nostra frontera 
sud. Aquestes 621 morts ho concreten. Però, també, per exemple, el retorn en ca-
lent més gran que s’ha fet mai, que és de 116 persones. És a dir, una vegada que 
aquestes persones estan aquí, creiem que també..., l’ajuda no només hauria de ser 
al mar.

I, en tot cas, també, no podem acabar aquesta intervenció sense recordar l’Hele-
na Maleno que segueix amb complicacions amb la justícia del Govern del Marroc, 
degut o no degut..., aquí sembla que no s’acaben de posar d’acord les parts, d’un 
enviament d’informació que havia fet la policia espanyola. La policia espanyola diu 
que no; però que, en tot cas, estic segur o estem segurs que el Govern espanyol pot 
ajudar, i molt, en la resolució favorable per aquesta persona. 

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. Per presentar l’esmena, té la paraula el senyor De 
Dalmases.

Francesc De Dalmases i Thió

Sí, moltíssimes gràcies, presidenta. Com acostumem a fer sempre a les co-
missions en les nostres primeres intervencions, és tenir un record sentit per les 
persones que estan..., pels presos polítics, pels exiliats, per tots els represaliats i 
amb més sentit avui, perquè molts recordaran el conseller Raül Romeva l’estreta 
relació que va tenir, com a conseller i abans, amb Proactiva Open Arms, i com va 
facilitar moltes de les seves feines. I, per tant, no ens toca una altra que votar-hi 
a favor.

Li volem agrair al representant del Partit Socialista, al senyor Pedret, la facilitat 
amb que hem pogut actualitzar aquesta PR, com tocava.

En tot cas, el tema –ho apuntava ara el diputat Wagensberg, però– quan par-
lem de refugiats, estem parlant de dos qüestions. Quan parlem de refugiats es-
tem parlant que són el resultat de polítiques molt concretes. El fet que la Unió 
Europea pagui a Turquia, doncs, per fer de policia dolent i que, per tant, eviti les 
vies que eren més curtes, marítimes, per arribar a sòl europeu, fa que tinguin 
més participants les vies més perilloses, com, per exemple, la de Líbia, i que en 
aquest estava directament implicat el cas que ens ocupa, el vaixell de Proactiva 
Open Arms. 

I que també, quan l’Estat espanyol se sap que té una monarquia que fa de mar-
xant d’armes amb l’Aràbia Saudita, i que això implica la guerra..., té implicacions 
directes a la guerra de Síria, a la guerra de Iemen i a d’altres conflictes de la zona, 
doncs, això també genera flux de refugiats.

I, per tant, si tens responsabilitats, com a govern, en aquestes qüestions, doncs, 
nosaltres també ens afegiríem a la petició que ha fet el diputat Wagensberg, per 
tal que el Partit Socialista, que en aquest moment ocupa la presidència del Govern 
espanyol, doncs, faci alguna cosa també en aquest sentit, que treballin també amb 
aquesta mateixa sensibilitat. I també, ja que tenen responsabilitats com a policia 
fronterera, doncs, el tema dels retorns en calent o els temes dels maltractaments, 
que estan profundament informats per organitzacions independents, doncs que s’hi 
faci alguna cosa.
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En tot cas, sabem que la societat civil organitzada a Catalunya és molt activa. 
Proactiva Open Arms n’és un exemple, però n’hi ha centenars d’exemples, a la riba 
sud, a la riba nord, a camps de refugiats als Balcans, a Grècia, al Kurdistan... Insis-
tim en la responsabilitat governamental.

Sabem que la societat civil organitzada fa la seva feina. Demanem als governs, 
sobretot als governs estatals, que facin la seva feina.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Ara, per posicionar-se sobre la proposta de 
resolució, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora 
Susana Beltrán. (Veus de fons.) Ah! D’acord. El diputat David Bertran, perdó.

David Bertran Román

Gràcies, presidenta. Nosaltres voldríem recalcar d’igual forma la gran tasca hu-
manitària que desenvolupen entitats de la societat civil, com poden ser Proactiva 
Open Arms o d’altres com Creu Roja, que vetllen per la salvaguarda de la integritat 
física i sanitària de les persones migrants, a la Mediterrània. 

Les persones emigrants fugen de situacions de conflictes socials i polítics, que hi 
ha a la ribera sud, i cerquen la possibilitat d’una vida millor a la ribera nord. Però la 
procedència i la destinació final és molt diversa.

A més, la migració, en aquesta regió del món, ha pres una rellevància i una gra-
vetat tals, que donen una raó més per a què la Unió Europea, com a actor polític, 
faci un pas més i entomi mesures substancials i integrals que puguin fer front als 
problemes de fons.

Pel que fa a mesures concretes, l’agència Frontex de la Unió Europea, juntament 
amb la missió EU Navfor Med o Sophia, fan una tasca molt important pel que fa a 
la detecció i intercepció d’aquells vaixells utilitzats pels traficants de persones que 
suposen el principal focus d’inseguretat pels emigrants.

Aquest passat 2017, per exemple, la missió Sophia va salvar la vida a 10.759 per-
sones, va entregar 30 contrabandistes a les autoritats italianes i va decomissar 155 
vaixells utilitzats amb aquests fins.

Tanmateix, la tasca, encara queda per millorar, no és suficient, ara per ara, i les 
xifres de persones mortes en la Mediterrània, durant aquest 2018, continuen fent 
saltar les alarmes.

És per això que s’ha de posar en valor la tasca de les abans esmentades entitats 
de la societat civil i dels seus membres, que posen en risc la seva pròpia integritat 
física per salvar les vides d’altres persones.

L’obligació dels estats i de la mateixa Unió Europea ha de ser, al seu torn, asse-
gurar la protecció d’aquestes entitats i dels seus membres, així com garantir la seva 
lliure actuació, tenint en compte el necessari respecte per la sobirania de tots els es-
tats a les seves fronteres, així com de les seves aigües territorials.

Els seus propis estats de la ribera sud han de ser involucrats en el procés de ges-
tió per assegurar que es dona una migració legal i que asseguri la integritat d’aquells 
que considerin convenient cercar una vida millor lluny de casa seva.

És per tot això que votarem a favor del punt 1 i del punt 3, tenint en compte que 
s’acceptarà l’esmena presentada, que n’actualitza el text, d’aquest darrer punt núme-
ro 3. 

I, pel que fa al punt 2, em sembla interessant que es millorin o reformulin les fór-
mules de col·laboració amb les organitzacions humanitàries, però no acabem d’en-
tendre per què s’ha de circumscriure la fórmula a només aquelles que siguin catala-
nes. Llavors, si pogués haver-hi un canvi en aquest sentit, hi votaríem a favor, sinó, 
si el punt resta d’aquesta forma, ens hi abstindríem.

Gràcies, presidenta.



DSPC-C 110
15 de novembre de 2018

Sessió 5 de la CAECRIT  16

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Bertran. Té la paraula, ara, pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Jo, abans de fer la intervenció que tenia pensada i arran de la 
darrera intervenció que acabo de sentir, que no puc deixar de mostrar un cert asto-
rament, sí que he fet una cerca ràpida, i he trobat un titular, no?, ràpid, que és: «Mu-
eren un centenar de personas en el hundimiento de un bote en la costa de Libia.» 
Subtitular: «El director de la agencia europea las acusa…» –Frontex, hi fa referen-
cia– «las acusa de recibir llamadas directas de los traficantes libios de emigrantes. 
Dos docenas de eurodiputados piden que Fabrice Leggeri se retracte. El 40 por ci-
ento de los rescates en el mar lo llevan a cabo las ONG.» 

Un poquito más abajo, declaraciones del director de Frontex que…, vaig im-
provisando un poquito, ¿eh?: «El naufragio se produce justo el día después de que 
el director ejecutivo de la agencia europea de control de fronteras, Frontex, eleva-
ra el tono contra las oenegés de rescate que sacan del mar a miles de refugiados 
frente a la costa libia. Si en febrero se acusó a las oenegés de no colaborar con 
Frontex y de connivencia con los traficantes de personas, ahora Fabrice Leggeri, 
en lo que ya parece una cruzada particular, las ha acusado de estar en contacto 
telefónico con las bandas libias y acudir a su llamada.»

Jo no puc entendre com en una mateixa intervenció es pot dir que es dona suport 
a les ONGs que fan rescat i, a la vegada, es diu que la feina que fa Frontex està molt 
bé i que ajuda a salvar vides humanes. O sigui, realment, és, com a mínim –com a 
mínim–, astorant.

Nosaltres donarem suport a la proposta de resolució. Per sort, ja el vaixell va ser 
alliberat, va haver-hi una gran mobilització ciutadana. Crec que és un dels exem-
ples en els quals més clarament la societat civil organitzada va per davant de les 
institucions i de les autoritats, en les quals són elles les que s’estan enfrontant a 
detenció dels seus vaixells, a detencions, i fins i tot judicis de penalització i crimi-
nalització de les persones que es dediquen a rescatar persones al mar. Ho hem vist 
amb Helena Maleno, però ho vam veure també amb persones que van estar, de la 
mateixa Open Arms, detingudes a Itàlia.

Creiem que cal fer una acció contundent, com a Generalitat de Catalunya, 
que s’ha d’instar a la Unió Europea a deixar de protegir costes i a deixar d’im-
pedir que les persones puguin arribar, a que implementi vies segures. No tenim 
vies segures per a aquests milers de persones. El que fa la Unió Europea és 
deixar que s’ofeguin o les torna a Líbia, on també hem vist –i estem treballant, 
també, una declaració institucional en aquest sentit– quin és el tracte que reben 
aquestes persones quan estan a Líbia retingudes per evitar que arribin a costes 
europees. 

Però també creiem que cal fer una interpel·lació, quina és la responsabilitat tam-
bé del Govern de la Generalitat de Catalunya en aquest establiment de vies segures, 
en l’acollida de les persones refugiades quan arriben a Catalunya. 

I, en aquest sentit, sí que els volem anunciar que demanarem, en això sí, una 
compareixença del conseller d’Afers Exteriors, perquè vingui a explicar-nos quin 
és l’estat d’implementació del Pla català de refugi; quins són els resultats que 
s’han obtingut; quins no, i, sobretot, quines són les seves expectatives d’actuació 
per a l’any vinent, tenint en compte que estem en el marc d’un –ho hauria de ser– 
debat pressupostari, encara no ho és perquè no hi ha proposta, i voldríem saber 
quin és el pes pressupostari polític que se li dona a aquest tema en el debat de 
pressupostos.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Ara tindria la paraula el diputat de la CUP, però 
sembla que ha marxat.

Aleshores, ara passaríem... Bé, li hauria de passar la paraula al senyor Pedret, 
però, com que el senyor..., el diputat de Ciutadans m’ha semblat que demanava una 
esmena in voce, aleshores, en tot cas, els demano que el grup que ha presentat la 
proposta de resolució, i, en tot cas, els grups que han presentat esmenes, si volen 
manifestar-se o posicionar-se al voltant d’aquesta esmena que ha demanat el Grup 
Parlamentari de Ciutadans? 

(Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Sí, senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

Gràcies. Respecte a les esmenes que ens proposaven Junts per Catalunya i el 
Grup Republicà, havia avançat la posició del grup, que era assumir-les. És veritat 
que l’esmena in voce que formula el Grup de Ciutadans afecta un text respecte 
al qual havia assumit una esmena. Com no és una transacció, diguem-ne, com 
un pur tecnicisme, em sembla que no caldria, diguem-ne, la conformitat de tots 
els grups en això. Però he de dir que, per part nostra, la redacció original respo-
nia a un tema de l’àmbit competencial de la Generalitat; és a dir, de pensar en 
la relació entre els departaments de la Generalitat amb organitzacions que són 
catalanes. 

És veritat que, en l’àmbit de la cooperació, doncs, la Generalitat de Catalunya té 
relacions amb organitzacions que no estan radicades aquí, i pot haver-n’hi, com n’hi 
ha, efectivament, que també es dediquen a aquest tipus de tasca humanitària. 

Des del nostre punt de vista, no hi ha inconvenient en suprimir, diguem-ne, el 
gentilici, en el sentit de que es col·labori amb les organitzacions catalanes, i també 
amb altres que puguin estar radicades en altres llocs, però que col·laborin en aques-
tes tasques humanitàries de rescat en mar.

Per part nostra no hi ha inconvenient, perquè crec que això queda molt lluny 
d’altres debats que tenim en aquest Parlament, eh? Però..., vaja, aquesta és la posi-
ció del nostre grup.

La presidenta

D’acord. Aleshores, si accepten aquesta esmena in voce, haurien de fer arribar a 
la Mesa el text com quedaria finalment, i signar-ho.

(Francesc de Dalmases i Thió demana per parlar.) Sí, per posicionar-se sobre 
aquesta esmena in voce, senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

Nosaltres el que no farem serà utilitzar un debat que no pertoca per fer malbé 
un acord que ja teníem abans d’arribar aquí. I el que ens sembla és que la motivació 
política per eliminar aquest sentit és impròpia –és impròpia– i no tocaria. Ara, el 
que no faríem nosaltres és entrar en una batalla sobre això, perquè ens sembla més 
interessant poder explicar al conjunt de la societat catalana i poder ser un exemple, 
una altra vegada, a la Mediterrània i a Europa, d’aquesta responsabilitat amb les 
persones que estan patint a la Mediterrània. Però ens sembla que forma part d’unes 
obsessions amb les quals no hi voldríem entrar i ens lamentem profundament que 
s’hagi volgut fer aquesta esmena in voce.

I lamentem, una vegada més, que el Partit Socialista sempre s’hi presti amb 
aquesta facilitat.

(Ruben Wagensberg Ramon demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Wagensberg?
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Ruben Wagensberg Ramon

Sí, una mica en el mateix sentit. Nosaltres votarem a favor en qualsevol dels ca-
sos, és evident. Sí que ens sap una mica greu el condicionant que ha posat el Grup 
Parlamentari de Ciutadans per votar a favor de treure el gentilici. Ens sembla total-
ment fora de lloc. Endavant.

La presidenta

Moltes gràcies. 
(Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Senyor Pedret, en tot cas, ha de que-

dar molt clar quin és el text que votem, eh? Sí.

Ferran Pedret i Santos

Tinc una proposta, que potser pot satisfer a totes les parts. I també deixi’m dir 
que crec que hi ha hagut un..., o no s’ha escoltat l’explicació que jo he donat per l’ac-
ceptació o es vol atribuir posicions polítiques que no tenim.

Escolti, el que podríem fer és posar: «amb organitzacions, catalanes o no», que 
tal, eh? Perquè, per què no?, la Generalitat de Catalunya, igual que col·labora amb 
organitzacions guatemalteques des de l’àmbit de la cooperació, també ho pot fer 
amb una organització grega que rescata entre Lesbos i tal, no? «Catalanes o no». 
Hi estem tots d’acord? Sí? Mirin.

(Pausa.)

La presidenta

Sí, em comenta el lletrat que hauríem de tenir abans de votar. (Pausa.)
D’acord. Passo a llegir tal com ha quedat el punt, i, en tot cas, després m’aclari-

ran si cal la votació per separat o no. D’acord? (Pausa.)
Quedaria: «Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a mantenir fórmules 

de col·laboració adients i permanents amb organitzacions catalanes o no que desen-
volupin aquest tipus de tasca humanitària.» És així? (Pausa.) D’acord.

Aleshores, algun grup demana votació separada o votem conjuntament? (Pausa.) 
D’acord, votem conjuntament la PR –d’acord.

Aleshores, passem a votació de la proposta de resolució.
Votacions a favor?
D’acord, queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la participació del Govern en la Conferència 
per a Afers Relacionats amb la Unió Europea 

250-00120/12

Continuem amb el punt 3 de l’ordre del dia. És la proposta de resolució sobre 
la participació del Govern en la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió 
Europea. Aquesta proposta de resolució està presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Té la paraula la seva portaveu, la senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. Nosaltres en aquesta legislatura vam demanar que se’ns donés informa-
ció pel que fa a la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea i quin 
és el paper de la Generalitat de Catalunya en aquesta conferència relacionada amb 
afers de la Unió Europea.

La nostra gran decepció..., no va ser una sorpresa, però, la nostra gran decepció 
és que el Govern insisteix a no donar informació. Nosaltres vam demanar informa-
ció sobre aquesta conferència d’afers europeus dels anys 2016 a 2018, i la resposta 
que tenim és un paràgraf de tres línies. Això no només és no contestar el Partit de 
Ciutadans, sinó que, a més a més, és una presa de pèl.
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La Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea toca temes tan 
importants com la participació de Catalunya, igual que la de la resta de comunitats 
autònomes, amb la delegació del Govern d’Espanya quan es reuneix en el Consell 
de la Unió Europea, i tracta temes tan importants com: afers socials, cultura, jo-
ventut, medi ambient, sanitat, educació, consumidors, joventut, etcètera. És a dir, 
temes que pertoquen directament i que afecten directament a les competències de 
l’autogovern de Catalunya.

Sobre aquesta qüestió el Govern de la Generalitat no dona cap mena d’explicació. 
No només no dona cap mena d’explicació, sinó que l’any 2016, efectivament, no diu 
absolutament res.

Nosaltres creiem que això és el mateix que dir que..., o bé és una presa de pèl 
a l’oposició democràtica de Catalunya, per una banda, i, al mateix temps, pensem 
que el Govern de la Generalitat no treballa en el que és el desplegament de les 
competències i la seva relació amb la Unió Europea. I ja us dic, eh?, amb un tema 
tan important com són treball, polítiques socials, sanitat, consumidors, agricul-
tura i pesca...

Aquest dematí el diputat Soler també es queixava que la Generalitat de Cata-
lunya no havia participat al Consell Interterritorial de Sanitat. És a dir, el Govern 
de la Generalitat no participa ni dintre d’Espanya, pel que fa a temes que són pro-
pis de l’autogovern, ni tampoc participa en la delegació espanyola ni s’involucra 
en temes que s’han de discutir, s’han de decidir a la Unió Europea, en el Consell 
de la Unió Europea, en temes que afecten directament a les competències de Ca-
talunya. 

Llavors, la pregunta és: què està fent el Govern de la Generalitat si no està treba-
llant pels ciutadans de Catalunya?

Aquesta proposta de resolució el que està demanant, justament, és que, efectiva-
ment, es desplegui l’autogovern de Catalunya i totes les competències de salut, ben-
estar, educació, etcètera, que afecten directament la vida dels catalans.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Per posicionar-se sobre aquesta PR, té la paraula el 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el senyor Ferran 
Pedret..., la senyora Niubó, disculpi.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, presidenta. Bé, en efecte, la Conferència per a Afers Relacionats amb 
la Unió Europea, que es va crear l’any 89, és un dels principals mecanismes pels 
quals les comunitats autònomes poden participar en la formació de la voluntat esta-
tal davant les institucions comunitàries, sobretot en els temes que més els afecten, 
ja sigui per competències o per interès. I, per tant, es tracta realment d’un instru-
ment de cooperació entre l’Estat i les comunitats autònomes, que és molt rellevant, 
que és molt similar al que tenen establert i que funcionen perfectament altres es-
tats membres de tall federal com Alemanya, com Àustria o com Bèlgica; i, a més 
a més, que pot ser complementari a altres relacions més directes que poden man-
tenir les comunitats autònomes amb les institucions comunitàries, evidentment en 
el marc de la legislació estatal, com, per exemple, la Delegació del Govern davant 
la Unió Europea.

I per això, doncs, em sembla positiva la proposta que es planteja per part de Ciu-
tadans, que ve a dir que se sol·liciti al Govern d’Espanya que convoqui la conferèn-
cia. 

En aquest sentit, he de dir que l’objectiu del Govern d’Espanya és, precisament, 
convocar-la a finals d’aquest mes, i que, per tant, s’està buscant la data i ben aviat 
serà convocada, si és que no s’ha fet ja.
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En segon lloc, el punt que vol dir que el Govern de la Generalitat s’impliqui 
efectivament i aprofiti aquest fòrum de cooperació, perquè, com deia la diputada 
Beltrán, afecta directament a les competències, a l’interès que pot tenir Catalu-
nya.

I, en tercer lloc, doncs, que pugui rendir comptes en aquest Parlament dels objec-
tius i dels resultats que siguin d’aquestes reunions.

Per tant, em sembla positiva la proposta i hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Niubó. Té la paraula ara, pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. Una vegada més –la intervenció de la portaveu de Ciutadans normal-
ment va molt més enllà del que diu la proposta de resolució–, nosaltres, atenent-nos 
als acords de la proposta de resolució –estrictament als acords de la proposta de re-
solució–, hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. Té la paraula... Bé, no hi ha ningú del Grup Parlamen-
tari de la CUP, tampoc del Partit Popular.

Aleshores, passaríem al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la parau-
la el senyor Gerard Gómez del Moral. 

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Sí, gràcies, presidenta. Bé, nosaltres no votarem a favor d’aquesta proposta. Per-
què, efectivament, a la senyora Beltrán se li entén tot –ho deia ara la senyora Se-
govia–, però també ho diu el text, eh?, a mi no m’ha sorprès, diguéssim, perquè el 
primer paràgraf diu: «La participación de las comunidades autónomas en la toma 
de decisiones a través de las delegaciones españolas.» És a dir, el que vol és el de 
sempre, que és eliminar la capacitat de Catalunya d’explicar-se al món, és eliminar 
la capacitat bilateral de Catalunya amb els organismes europeus i reconduir-ho tot 
a través de les delegacions espanyoles, i, en aquest cas, diguéssim, a l’arquitectura 
institucional espanyola.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya contempla la relació amb la Unió Europea 
de manera autònoma, i, per tant, tant estatutaris i constitucionalistes, que som tot 
sovint, doncs, com que la contempla de manera autònoma, nosaltres entenem que 
així ha de seguir essent i que, per tant, és el Govern de la Generalitat de Catalunya 
qui pot mantenir relacions amb la Unió Europea de manera autònoma.

I, per tant, nosaltres som aquí, amb la interlocució directa, sense renunciar, òb-
viament també, a la relació bilateral amb l’Administració general de l’Estat, com 
s’ha seguit fent, per cert, d’altra banda, en moltes ocasions.

Per tant, pel que fa, en concret, a la CARUE, doncs, nosaltres seguirem l’evo-
lució que pugui tenir, efectivament, aquest organisme, que sembla que es vol re-
formar o que sembla que vol tenir algun tipus de canvi, i hi participarem sem-
pre que sigui oportú. Tampoc no renunciem a participar-hi; però, efectivament, 
a aquesta proposició de Ciutadans una vegada més se li entén tot i al final el que 
volen és limitar la presència de la Generalitat de Catalunya i de Catalunya en el 
món.

Per tant, nosaltres, en cap dels casos, no hi podem donar suport.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Gómez del Moral. Pel Grup de Junts per Catalunya, té la 
paraula el senyor De Dalmases.
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Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Breument, per no repetir alguns dels arguments que 
ha fet servir el diputat Gómez del Moral que m’ha precedit. Efectivament, el Princi-
pat de Catalunya en aquests moments és una comunitat autònoma –és una comunitat 
autònoma–; però també és evident i és clar, pels resultats del 21 de desembre, que 
hi han una sèrie de grups polítics en aquest Parlament que aposten per la república 
catalana. La millor forma de treballar-hi ens sembla que és, precisament, anticipant 
aquest posicionament. 

Per tant, de forma cívica, pacífica i democràtica, nosaltres treballem en aquest 
projecte de república catalana i ens sembla que des dels grups que de forma legíti-
ma treballen pel manteniment de la unitat de l’Estat, tal com el tenim actualment, és 
una mala política tot allò que recordi el «café para todos», tot allò que recordi que 
som una comunitat autònoma més i que ja existeixen els mecanismes... –benvingut, 
diputat–, i que existeixen els mecanismes estatals que va preveure el règim del 78 
per tal que hi poguéssim participar.

I, per tant, ens veiem obligats a votar-hi en contra, i ens agradaria que aquesta 
visió més política d’aquesta proposta també la compartíssim amb altres grups que 
han de fer polítiques renovadores a l’Estat.

En tot cas, nosaltres, atenent a la situació actual, i també referint-nos al marc 
estatutari, considerem necessari mantenir aquesta interlocució directa amb les ins-
titucions de la Unió Europea; que aquesta relació bilateral també la volem tenir el 
temps que sigui necessari i imprescindible amb l’Administració general de l’Es-
tat pels afers de la Unió Europea, i, en tot cas, també deixar molt clar que en tots 
aquells aspectes, aquelles comissions més tècniques tenim el compromís del de-
partament de ser-hi, per tant, cap oportunitat perduda per a cap sector de la socie-
tat catalana.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Sí, senyora Segovia, per què em demana la 
paraula? (Pausa i veus de fons.) Qui l’ha al·ludit? (Pausa.) Ah, sí, sí, sí...

Susanna Segovia Sánchez

Només per un aclariment: recordar que es voten els acords de la resolució i que 
en els acords no es diu el que vostè ha dit. I jo he fet esment precís que votem els 
acords.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. Sí, senyora Beltrán, per què em demana la paraula?

Susana Beltrán García

També per al·lusions del diputat d’Esquerra Republicana.

La presidenta

Sí, breument, si us plau.

Susana Beltrán García

Efectivament, el que estem demanant és el que posa en aquesta resolució. És a 
dir, els acords i la participació de Catalunya com a comunitat autònoma en el si de la 
delegació espanyola que ha de decidir temes cabdals en el Consell de la Unió Euro-
pea on estan representats els estats, doncs, efectivament és un acord que es va apro-
var en el si de la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea. És això.

I, en relació amb això, la Generalitat de Catalunya no dona explicacions del que 
ha fet en aquests darrers tres anys.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Beltrán. Aleshores, com que aquesta proposta de resolu-
ció no ha presentat esmenes, passaríem a votar-la.
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Vots a favor?
9 vots a favor.
Vots en contra?
10 vots en contra.
Queda rebutjada.

Proposta de resolució sobre la repressió de les protestes pel trasllat a 
Jerusalem de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel

250-00180/12

Passaríem al punt número 4: Proposta de resolució sobre la repressió de les pro-
testes pel trasllat a Jerusalem de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel. 
Proposta presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la 
paraula el seu portaveu, el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució també té ja unes mesos, es 
va registrar el maig d’enguany. El canvi d’Administració als Estats Units d’Amèrica 
ha produït un canvi de polítiques dels Estats Units a la regió, a la zona de Palestina 
i Israel. Un canvi que, des del nostre punt de vista, és un canvi negatiu, no?, amb la 
retirada de fons a la UNRWA, i també amb la decisió de traslladar la representació 
diplomàtica dels Estats Units, de la capital d’Israel, que és Tel-Aviv, a la ciutat de 
Jerusalem.

Això ha provocat un canvi en equilibris que són delicadíssims, especialment 
amb l’estatus de la ciutat de Jerusalem, que..., vaja, té un estatus internacionalment 
reconegut que els successius governs israelians han estat tractat d’alterar, fent de Je-
rusalem una capital de facto i intentant que això es reconegui internacionalment, i 
també intentant un procés d’expulsió de la població palestina de diferents barris de 
Jerusalem, especialment de Jerusalem est, amb tot tipus de dificultats administra-
tives de tot tipus. Algunes tenien a veure amb les identificacions personals, altres 
tenien a veure amb els permisos de residència, amb qüestions urbanístiques i de re-
formes d’habitatge, tot tipus de polítiques desplegades per expulsar la població pa-
lestina de Jerusalem est, bàsicament.

La qüestió és que en aquest canvi de context es van produir, com és normal, 
mobilitzacions de protesta per part de la societat civil a Palestina, a Jerusalem, i 
en altres indrets. I, en el cas concret de les protestes que es van dur a terme a la 
franja de Gaza contra aquesta decisió de l’Administració Trump, doncs, hi va ha-
ver una duríssima –duríssima– repressió per part de l’exèrcit bàsicament d’Israel, 
i també amb col·laboració de la policia; que, en aquell moment, en el moment en 
què escrivíem la proposta de resolució, havia tingut com a conseqüència la mort 
de cinquanta-nou manifestants i ferides de diversa consideració més de dues mil 
altres persones. Estem parlant, per tant, d’una magnitud, doncs, que jo crec que les 
mateixes xifres posen de manifest.

En aquest sentit, nosaltres creiem que cal que aquest Parlament condemni aques-
ta violència exercida contra els manifestants que protestaven per aquesta decisió de 
trasllat d’una delegació diplomàtica. Que creiem també que cal que s’estableixi una 
investigació independent, amb participació de la comunitat internacional sobre com 
es van produir aquests fets. Que cal refermar el compromís del Parlament de Catalu-
nya, adquirit amb diverses propostes de resolució, amb l’establiment d’una pau justa 
i duradora de la regió, que nosaltres entenem que ha de passar, indefectiblement, pel 
final del bloqueig de la franja de Gaza, pel desmantellament del mur de separació, 
pel reconeixement del dret al retorn de les persones refugiades palestines i per la fi 
de l’ocupació israeliana dels territoris palestins. Tot plegat, per cert, troba empara en 
resolucions de les Nacions Unides.
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I, en darrer terme, instar, tant al Govern de la Generalitat com a aquest amb 
les relacions que manté amb el Govern d’Espanya, a fer una revisió de polítiques 
públiques, per tal d’evitar que qualsevol de les seves possibles actuacions o re-
lacions pugui estar contribuint, de manera directa o indirecta, al manteniment 
d’una situació d’ocupació que contravé el dret internacional i, en el context del 
qual, es vulneren, sistemàticament, els drets humans i el dret internacional hu-
manitari.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pedret. Com que en aquesta proposta de resolució hi ha 
esmenes –hi ha dues esmenes presentades pels grups Republicà i Junts per Catalu-
nya–, en tot cas, ara donaríem la paraula al Grup Republicà perquè es posicioni so-
bre les esmenes.

(Mònica Palacín París demana per parlar.) Sí, senyora...?

Mònica Palacín París

Palacín?

La presidenta

Palacín. (L’oradora riu.) Disculpi. Té la paraula.

Mònica Palacín París

Gràcies. Bé, moltíssimes gràcies, presidenta. Bona tarda, a totes i a tots. Segu-
rament, aquesta proposta de resolució no l’hagués presentat el grup proposant, si no 
hagués estat per una irresponsabilitat, al nostre parer, en aquest cas, doncs, del Go-
vern dels Estats Units.

Malauradament, amb el conflicte persistent i desgraciat, podem dir, doncs, en 
el territori entre el poble d’Israel i el poble palestí, doncs, segurament, portaríem 
altres propostes de resolució demanant, segurament, moltes coses coincidents en 
aquesta. 

Deia, inicialment, que no portaríem aquesta si no fos per la irresponsabilitat, 
en el que entenem que, a partir del setantè aniversari, tal com ha explicat el dipu-
tat Pedret, de la fundació de l’Estat d’Israel i del que va ser la diàspora palestina, 
doncs, perquè en aquest moment, en el qual és fonamental –i nosaltres, com a grup 
parlamentari, ho hem defensat– que tots els conflictes polítics han d’estar resolts 
políticament, també ho desitgem així doncs per a la resta de conflictes a nivell in-
ternacional. 

I, per tant, en un moment on és tan important, doncs, tota taula de diàleg on es 
puguin resoldre aquests conflictes, doncs, que el Govern dels Estats Units decidís 
moure l’ambaixada de Tel-Aviv, que ja és la capital internacionalment reconeguda 
d’Israel a Jerusalem, entenent aquest moment evidentment de conflicte, i, per tant, 
en el que calia encara trobar un encaix a tot plegat..., doncs, és això: va provocar, 
evidentment, la reacció d’organitzacions i del poble palestí, que van dur, doncs, 
malauradament, en aquest cas, a cinquanta-nou persones mortes i a més de dues 
mil ferides.

Nosaltres volem agrair al diputat Pedret, doncs, la capacitat que hem tingut, du-
rant aquests dies, per arribar a transaccions, en concret, en el punt 2 i en el punt 3. 
I després, també, doncs, acceptar les esmenes en el punt 1 i el punt 4 per tal de po-
sar sobre la taula, evidentment, el fet de que, com a grups parlamentaris, mostrem 
la nostra preocupació per la situació actual i que, evidentment, doncs, hem de donar 
suport i posar totes les eines als esforços diplomàtics perquè s’estableixin acords 
negociats amb el conflicte, en base a la creació de dos estats segurs, i a partir del 
principi de no-violència.

Per tant, hi donem suport. I, amb els mecanismes que es plantegen en aquests 
punts, transaccionats i amb les esmenes acceptades, donem suport al reforçament 
dels mecanismes internacionals, sobretot per la protecció dels drets humans i la so-
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lució pacífica dels conflictes. I, sobretot, doncs, intentem evitar pronunciaments uni-
laterals i prematurs que suposin un debilitament del sistema universal de protecció 
dels drets humans.

Per tant, doncs, per tot això, el Grup Republicà hi votarà a favor.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Palacín. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la parau-
la el senyor De Dalmases, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, senyora presidenta. No podíem començar d’una altra manera, 
evidentment, donant les gràcies al diputat Pedret, del Grup Socialista, per les faci-
litats que ha fet, perquè era una qüestió que havia quedat un pèl extemporània, no?, 
pels mateixos tempos que té el Parlament. 

També, nosaltres agraïm sempre que aquestes qüestions generen un debat dintre 
d’aquest Parlament i dintre, fins i tot, del nostre grup, que és molt positiu. En alguns 
punts ens sentim profundament a gust i en d’altres, no, i ens hi abstindrem. Votarem 
a favor dels dos primers i ens abstindrem en els dos darrers.

En tot cas, sí que volíem aprofitar la nostra intervenció, com ho vam fer l’última 
vegada que va sortir la qüestió de Palestina en aquesta comissió, per dir que el posi-
cionament de Junts per Catalunya serà sempre intentant evitar els frontismes, inten-
tant propiciar tots aquells espais que signifiquin diàleg, que signifiquin negociació.

Nosaltres estem completament d’acord en el fons de perquè ha mantingut el Par-
tit Socialista aquesta PR. Evidentment, la decisió del president Trump de traslladar 
l’ambaixada americana a Jerusalem no avança per aquesta via del diàleg i de l’en-
tesa. 

Però sí que ens agradaria que, com a Parlament, com havíem fet anteriorment a 
d’altres legislatures, tornéssim a alguns dels acords que havíem trobat. Per exemple, 
aquesta resolució del Parlament Europeu sobre el reconeixement de l’Estat de Pales-
tina 2014/2964, que penso que ens pot fer sentir a gust a tots, que és que la solució 
de dos estats democràtics i segurs és l’única sortida viable per assolir la pau i l’es-
tabilitat a llarg termini.

I, en segon lloc, deia, la resolució pacífica del conflicte i el reconeixement de 
l’Estat de Palestina passa per un enfocament diplomàtic sota els auspicis del Quar-
tet de Mediadors per al Pròxim Orient, que inclogui negociacions directes entre 
israelians i palestins.

Nosaltres ens sentim a gust en aquestes aproximacions, tot i que sabem que ens 
mereixen que ningú sàpiga molt bé com ubicar-nos, eh? Jo acostumo a recordar dues 
piulades que van generar unes crítiques enormes per les dues bandes, totes dues del 
president Puigdemont: una, del 20 d’abril d’aquest any, quan felicitava a Israel, l’Es-
tat israelià, en el setantè aniversari de la seva independència, li deia: «La teva lluita 
contra l’adversitat i el teu esperit d’autosacrifici s’han guanyat el nostre respecte a 
Catalunya.» 

I una posterior, que va fer el 15 de maig, en que deia: «Les cinquanta-cinc morts 
avui a Gaza són impossibles de justificar. Tota la meva solidaritat amb amics i fami-
liars. La comunitat internacional ha de promoure urgentment diàleg entre els líders 
israelians i palestins.»

Què tenen en comú aquestes dos piulades, malgrat les crítiques que van venir 
de totes dues bandes contra el president Puigdemont, un per dir-li que era pro-
palestí i l’altre que era proisraelià? Doncs que parlen sempre de diàleg, que les 
conteses polítiques es resolen al camp polític, i que només políticament es reso-
len les qüestions polítiques, i que, des del frontisme, doncs, no podrem resoldre 
gaire res. 
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I ens agradaria que les aproximacions que es fessin sobre la qüestió, en general 
de la regió, però sobre Israel, Palestina, Líban, Síria, etcètera, que es facin en aques-
ta comissió, no vagin més en la línia de buscar els vots habituals, sinó de buscar 
propostes polítiques que siguin agosarades i valentes, que són les que, finalment, 
troben solucions.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Seguiríem per les... Aleshores, ara tin-
dria la paraula el Grup Parlamentari Socialistes... (Veus de fons.) Ah, no! Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula la senyora Susanna 
Segovia?

(Veus de fons.) Ah! D’acord. Sí, disculpin, sí. En aquest cas, (veus de fons.) té la 
paraula la diputada de Ciutadans, la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Muchas gracias, presidenta. Bueno, de entrada, lo que quisiéramos es que que-
dase bien claro que nosotros, lamentamos, y no solo lamentamos, sino que conde-
namos todas las víctimas de palestinos que hubo durante aquellos días. Y hemos 
dicho «todos», pero, además, condenar la violencia, especialmente cualquier tipo 
de violencia, y, especialmente, cualquier persona inocente y que puedan estar pa-
deciendo, todas las personas que puedan estar padeciendo este conflicto durante los 
últimos años.

Lo que pasa es que también lamentamos, bueno, pues, la actitud y la estrategia 
política en temas tan sensibles de política exterior, como puede ser este para el que 
el Parlamento de Catalunya no tiene competencia, no tiene la información a nivel 
de política internacional necesaria para poder posicionarse, como pueden tenerlo 
pues o en el Congreso de los Diputados o bien el Parlamento europeo, que son los 
órganos competentes para posicionarse en esta materia. Y aquí, bueno, un poco..., 
apoyar y sumarnos a la resolución que se aprobó en el año 2014, por nuestro grupo, 
el Grupo ALDE en el Parlamento europeo, en el que se especificaba que la resolu-
ción del conflicto pasa por el enfoque diplomático, bajo el Cuarteto Mediador, que 
son la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia y la ONU. En ningún caso, los 
parlamentos regionales.

Entonces, nos parece una irresponsabilidad de inmiscuirse en este tipo de si-
tuaciones políticas a nivel internacional, sobre todo porque estamos banalizando, 
bueno, las repercusiones que este tipo de iniciativas pudieran tener en las relaciones 
internacionales. Y, sobre todo, porque, una vez más, estamos pretendiendo desde 
una región hacer acción exterior en la misma línea que los chiringuitos que se es-
tán abriendo en otros países para ir, en vez de alineados con la política exterior de 
España, actuando Cataluña como una comunidad autónoma. Y, sobre todo, porque 
la imagen que se está dando de Europa también es de..., bueno, de simplismo en el 
análisis de cuestiones tan delicadas y de adoptar posiciones populistas, y que lejos 
están de actuar con responsabilidad. 

Entonces, consideramos que hay que esperar la respuesta del Parlamento euro-
peo, que todavía no se ha manifestado, y vamos a ser nosotros más que nadie y más 
rápidos y por delante, cuando la complejidad de esta cuestión hace que el Parlamen-
to europeo no se haya posicionado. 

Y consideramos que, no solo no ayuda a la resolución del conflicto, sino que nos 
aleja de lo que son nuestras competencias, que es acercarnos a las necesidades de las 
comunidades que tenemos en nuestro territorio, tanto la comunidad palestina como 
la comunidad israelí, entender sus necesidades, facilitar pues resolver sus necesida-
des y, sobre todo, facilitar su convivencia. 

Y consideramos que este tipo de posicionamientos todavía lo que hacen es…, 
pueden perjudicar, como ha pasado estas últimas semanas, la convivencia entre es-
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tas comunidades, que creo que nuestra responsabilidad como Parlamento de Cata-
lunya sería avanzar para encontrar una solución pacífica al conflicto y, sobre todo, 
para facilitar la convivencia, tanto de palestinos como israelís en Cataluña.

Muchas gracias.
Nada, nos abstendremos en todos los puntos.

La presidenta

Gràcies, senyora Navarro. Ara sí que és el torn del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem. Té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. I jo també vull agrair al Partit Socialista la presentació d’aques-
ta proposta de resolució, i, en concret, al portaveu, al senyor Ferran Pedret, perquè 
sembla que aconseguirem aprovar una proposta de resolució de Palestina que vagi 
més enllà del que ja es aprovar i que s’impliqui una mica més en realment la des-
cripció del conflicte i en la desigualtat de forces i la correlació de forces que hi ha 
al conflicte palestí. 

Crec que intentar posar-ho tot amb aquesta lògica de que són dos bàndols, que 
estan confrontats i que tots tenen responsabilitats és fer un flac favor a la causa pa-
lestina, però és fer un flac favor a la defensa dels drets humans. Hi han «ena mil» 
resolucions internacionals de les Nacions Unides i de la Unió Europea que Israel, 
sistemàticament, ignora i no compleix, no hi dona acompliment. Si Israel ja estigués 
donant acompliment no estaríem parlant d’aquesta situació. 

La proposta dels dos estats és una proposta que és una resolució de les Nacions 
Unides i que tant de bo fos real i viable. Com a mínim, a la visita que jo vaig poder 
fer, al mes juliol, la percepció de la població palestina és que això ja està cada ve-
gada més lluny. Ja no es veuen ni tan sols capaços de tenir un estat palestí en el seu 
propi territori. I, bàsicament, ja el que demanen, sobretot, és que es posi fi al règim 
d’apartheid i de discriminació i de vulneració de drets de la població palestina, que 
no tenen accés a les mateixes coses que la població israeliana que viu en el mateix 
territori.

Estem parlant del mur, estem parlant de l’abastament d’aigua, estem parlant dels 
controls, els check points, estem parlant d’un apartheid que jo vaig poder veure i 
viure i trepitjar en persona el mes de juliol i que és impossible de negar. 

I, en aquest sentit, voldria recollir el compromís o, bé, més que el compromís, 
l’acord que s’ha apuntat a la reunió d’intergrup, fa una estona, de poder intentar or-
ganitzar un viatge de membres d’aquesta cambra perquè puguin anar a veure i par-
lar allà amb tothom que vulguin. Perquè estic bastant convençuda que, després de 
veure, parlar i viure, sobretot, les conclusions no seran tan distants com ens puguin 
semblar.

Jo crec que hem d’anar una mica més enllà. Aquesta proposta de resolució no 
hi va, més enllà, i crec que tampoc és fer frontisme demanar que aquest Parlament 
s’afegeixi al que ja està demanant Amnistia Internacional, que és la fi de la venda 
d’armes a Israel fins que no acompleixi les resolucions de les Nacions Unides. No 
puc entendre com això pot ser frontisme, demanar que es compleixin les resolucions 
de les Nacions Unides i que es deixi de vendre armes a un estat que no les compleix 
i que vulnera, sistemàticament, els drets humans de la població de Palestina. No puc 
entendre «frontisme» en aquest aspecte, sinó, més aviat, posar-se a favor d’aquells 
que estan patint aquesta vulneració de drets humans. I em sembla que en això els 
grups que ho han expressat són particularment conscients i sensibles a aquest as-
pecte.

Per tant, nosaltres hi donarem suport, amb les esmenes incorporades també. 
Creiem que es queda curta en aquest aspecte i que no deixarem d’intentar que ho 
aprovi aquest Parlament. Que, a més a més, curiosament, la setmana vinent, al Ple, 
tindrem una moció que demanarà la fi de la venda d’armes, presentada pel Grup 
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Republicà, a Aràbia Saudí, precisament per la situació de conflicte i vulneració de 
drets humans. Ens agradarà preguntar, en aquell moment, per què a Aràbia Saudí 
sí, i a Israel no.

I sí, fer una interpel·lació al Grup de Ciutadans també. O sigui, la solidaritat no 
té ni fronteres ni competències. És un tema de societat civil. I aquí nosaltres també 
representem societat civil i ciutadans i ciutadanes de Catalunya que ens han votat. 
I això és el que ens dona atribucions en aquest Parlament per poder demanar la fi 
d’un conflicte, per poder rebutjar la vulneració de drets humans. 

No necessitem que ens donin permís. No necessitem esperar que el Parlament 
Europeu es posicioni, perquè nosaltres podem anar més endavant; perquè moltes 
vegades ho hem vist –i en el tema dels refugiats també ho hem vist–, que és la so-
cietat civil organitzada i els grups parlamentaris que hi donem suport els que es-
tirem i provoquem les resolucions de les Nacions Unides i les del Parlament Eu-
ropeu.

Per tant, crec que es fa un flac favor a aquesta comissió i a aquest Parlament, i a 
les competències que sí que té la Generalitat de Catalunya a partir de la Llei de co-
operació i a partir de l’Estatut que segueix vigent, per exercir la defensa dels drets 
humans arreu del territori.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Donat que hi ha diferents esmenes, m’agradaria 
que ens donés la seva posició, senyor Pedret, també, perquè m’han fet arribar ara 
unes transaccions.

Així que, per posicionar-se sobre les esmenes i com queda el text, si us plau, se-
nyor Pedret té la paraula.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. D’entrada, li dic que reconec la meva signatura i la cal·li-
grafia en les propostes de transacció que li han fet arribar, per tant, són autènti-
ques.

En segon terme, el que faríem és assumir la primera i la quarta de les esmenes 
presentades pel Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya. I, respecte a les 
esmenes 2 i 3, té el text, vostè, de les propostes de transacció.

Com que jo no el tinc, simplement explico en què consisteixen: amb l’esmena 2 
assumiríem la supressió del primer incís, que demanava l’esmena, aquest incís que 
diu: «En l’actuació de la força pública i l’exèrcit d’Israel.» Mantindríem, en canvi, 
el text del darrer incís del paràgraf que suprimia l’esmena original. I, en lloc de 
modificar el text suprimit, afegiríem el darrer incís que proposava l’esmena, eh? 
Segurament és..., ho veu, vostè, millor amb el text que li hem fet passar, però és 
això.

I amb l’esmena número 3 el que faríem és mantenir el text que se suprimia en 
la versió de l’esmena que ens plantejaven, però afegint-hi, al final, l’incís per al que 
originalment volien substituir el text suprimit. És això el que faríem.

I no puc deixar de demanar, en aquest cas a la portaveu de Ciutadans, que, in-
dependentment de les manifestacions polítiques que vulgui fer sobre la proposta de 
resolució, no la qualifiqui de populista o de simplista en l’anàlisi. Perquè crec que 
no mereix l’esforç del meu grup a l’hora de redactar i d’intentar consensuar aquests 
textos, doncs, que se’l qualifiqui de simplista, i, a més, de populista tampoc, per-
què res del que es diu en aquest text és impossible de trobar en textos de les Naci-
ons Unides. Si no és que vostè consideri que l’Assemblea General de les Nacions 
Unides són una colla de populistes d’extrema esquerra, doncs, haurem de convenir 
que el que es diu aquí té cabuda en el dret internacional i en el dret internacional 
humanitari.
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La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. En tot cas, si hi ha algun grup que vol demanar la vo-
tació separada? (Francesc de Dalmases i Thió demana per parlar.) Sí, senyor De 
Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Voldríem votar amb dos blocs: el primer i el segon en un bloc, i el tercer i el 
quart.

La presidenta

1 i 2, i 3 i 4? (Pausa.) D’acord. Aleshores, hi ha algun altre grup que demani vo-
tació separada? (Pausa.) Està bé; aleshores votarem 1 i 2, i 3 i 4.

Passem a votar les esmenes 1 i 2.
Vots a favor? 
(Veus de fons.) Sí, disculpin, votem el text amb les esmenes 1 i 2.
Vots a favor?
13 vots a favor.
Vots en contra?
Cap.
Abstencions?
6 abstencions.
Queda aprovat el text i les esmenes 1 i 2.
I ara passaríem a votar les esmenes 3 i 4.
Vots a favor?
8 vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
11 abstencions.
Queden aprovades les esmenes 3 i 4.
Ara passaríem a les propostes de resolució... (Pausa.)

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner Kiliç 
250-00233/12 

Ens quedarien les propostes de resolució 5 i 6. En els dos casos són sobre Tur-
quia. Jo, si ho volen, els proposo fer el debat de les dues propostes de resolució amb 
una intervenció per grup. Hi estan d’acord? (Pausa.) D’acord.

Aleshores, quin grup comença? (Pausa.) D’acord. Com que són presentades per di-
ferents grups, li donaria la paraula al Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Té la paraula el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, novament, aquesta proposta de resolució ha quedat par-
cialment superada pels esdeveniments, en el sentit que s’ha produït ja la posada en 
llibertat de l’activista turc Taner Kiliç –no sé com s’ha de pronunciar exactament al 
final del cognom–, però és veritat que és una llibertat amb càrrecs amb greus acu-
sacions, no?

Ens trobem que després de l’intent de cop d’estat del juliol de 2016 a Turquia 
s’ha anat succeint, diguem-ne, de manera incremental una sèrie de depuracions 
en diversos àmbits de la societat turca, començant per l’Administració pública i 
l’Administració de justícia, l’escola i la universitat, però passant també pel que es 
coneix com a quart poder, no?, per la premsa, i seguint per activistes socials, d’or-
ganitzacions de defensa dels drets humans, i també per l’oposició política, en una 
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campanya furibunda de repressió de tots aquells opositors, el creixent autoritaris-
me del Govern turc.

Entre ells, entre aquestes persones es troba qui era president d’Amnistia Interna-
cional a Turquia, la secció d’aquesta coneguda organització internacional de defensa 
dels drets humans, i el cert és que l’acusen de pertànyer, d’una manera absolutament 
inversemblant, de pertànyer a una organització terrorista.

Nosaltres creiem que és bo que des d’aquí ens pronunciem en el sentit de dema-
nar que es facin les gestions necessàries per part del Govern d’Espanya per interes-
sar-se davant del Govern de la República de Turquia respecte els càrrecs que pesen 
sobre Taner Kiliç, president d’Amnistia Internacional de Turquia, i per tal que tam-
bé ens interessem per la sort d’altres deu defensors i defensores dels drets humans 
que van quedar en llibertat condicional després de la seva estada en presó provisio-
nal i que havien estat detinguts, diguem-ne, en la mateixa operació que el president 
d’Amnistia Internacional.

Tanmateix, això és només un cas, certament crec que molt clar, de milers de ca-
sos que estan afectant ara a moltíssimes persones a Turquia, que senzillament no 
combreguen amb les idees polítiques del Govern.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pedret. 

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets 
humans a Turquia

250-00235/12

Ara, com a part de grup que presenta aquesta PR, tindria la paraula el Grup Par-
lamentari Catalunya en Comú Podem. Té la paraula la portaveu, la senyora Susanna 
Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Jo, com que em sumo a la intervenció feta pel diputat Pedret, sí 
que volia ampliar una miqueta la mira i veure que aquests casos a Turquia són un 
exemple més de la criminalització dels defensors i defensores dels drets humans que 
hi ha arreu del món; en concret, a Amèrica Llatina el 70 per cent dels defensors i 
defensores que han assassinat són allà.

Justament, avui hem tingut l’oportunitat d’escoltar a la gent de la plataforma 
Xarxa per la Resistència i la defensa dels defensors dels drets humans, que han 
presentat una proposta de declaració institucional, que la majoria dels grups aquí 
hi donem suport, que esperem tenir el suport de tots els grups parlamentaris per 
tal que pugui fer-se efectiva aquesta declaració en un proper ple. Perquè creiem 
que nosaltres, com a institució, hem de fer un gest clar en la importància de de-
fensar aquestes persones que el que fan és defensar els drets humans seus i de la 
resta de la població. 

Creiem que, com a Parlament, tenim aquesta obligació, que hem de posar per 
davant dels interessos polítics, partidistes, de les diferències que tenim, temes que 
són de clara vulneració dels drets humans, i emplacem que, a partir d’aquí, puguem 
treballar, com s’ha comentat des d’altres grups d’aquesta comissió, en aquesta cons-
trucció de consensos més enllà de les diferències polítiques i partidistes.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Ara té la paraula..., com que no hi ha esmenes 
a aquesta PR, donaríem la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans. Per posicio-
nar-se sobre aquesta proposta de resolució, té la paraula el senyor Ignacio Martín 
Blanco.
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Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Bé. Em sembla molt escaient fer la substanciació d’aquestes 
dues propostes, no només pel seu criteri, sinó perquè, a més, crec que podem veure 
amb claredat dues maneres molt diferents d’intentar fer les coses. Una és la propos-
ta de resolució del Partit Socialistes de Catalunya, que el que intenta és realment... 
–respectant el marc competencial, el marc legal, el marc jurídic–, intenta trobar so-
lucions que el que no faci és fer declaracions en el buit, declaracions que no tinguin 
cap mena d’aplicació pràctica.

I, des d’aquest punt de vista, nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució 
del Partit dels Socialistes. D’entrada, perquè el nostre grup al Congrés dels Diputats 
ja ha manifestat, reiteradament, la nostra preocupació pels casos de violacions de 
drets humans que hi ha hagut a Turquia, per la degradació de l’estat de dret que hi 
ha en aquest país i per la falta de separació de poders o per al debilitament d’aquest 
principi fonamental d’un estat de dret.

De fet, la nostra posició coincideix amb l’expressada per diferents institucions de 
la Unió Europea i altres organitzacions internacionals, com el Consell d’Europa. La 
detenció arbitrària de periodistes creiem que és un símptoma especialment preocu-
pant d’aquesta situació que hem descrit, i considerem que, des d’aquest punt de vista, 
compartim absolutament el fons de la proposta del Partit Socialistes.

És veritat que també compartim el fons de la proposta de Catalunya en Comú 
Podem, però aquí ve la gran diferència. Les formes en política són importants i 
moltes vegades les formes són també fons. I el Partit dels Socialistes planteja una 
proposta de resolució i ho fa des del principi, des del respecte al principi de com-
petència, cosa que en absolut té en compte el Partit de Catalunya en Comú Podem. 
Un estat de dret ha de tenir molt present el principi de competència i és evident 
que el Parlament de Catalunya no té competències per instar el Govern de Turquia 
o les autoritats turques a prendre cap mena de decisió, al contrari. El que hem de 
fer, com a part d’un estat, en aquest cas, d’Espanya, és, com a autonomia, intentar 
aconseguir una posició conjunta en el conjunt d’Espanya, que és qui té la compe-
tència exclusiva en política exterior, en relacions internacionals.

El Parlament de Catalunya pot fer, com diu el Tribunal Constitucional, acció ex-
terior; el que no pot fer, de cap de les maneres, és política exterior. No té cap sentit 
intentar vulnerar aquest principi de competència, perquè l’única cosa que fem aquí 
és fer brindis al sòl, llavors.

Jo crec que la proposició del Partit dels Socialistes, en la mesura en què amb for-
ma i fons pretén un objectiu, que és absolutament plausible i que puguem compartir 
el conjunt de les forces d’aquesta cambra i ho puguem portar a terme; és a dir, és una 
cosa que té una aplicabilitat pràctica, creiem, en el nostre humil parer, que és una de 
les coses que aquest Parlament pot fer.

Aquest Parlament pot fer altres coses. Per exemple, ens podem posicionar sobre 
coses que tenen a veure amb la imatge exterior de Catalunya i del conjunt d’Espa-
nya que tenen lloc al nostre territori i dintre de la nostra comunitat. Per exemple, 
ens podem posicionar, sense cap mena de recança, sobre el boicot que hi va haver 
a la selecció de waterpolo d’Israel en un partit que havia de jugar amb la selecció 
espanyola, que es va produir al territori de Catalunya. Jo crec que, des d’aquest 
punt de vista, una mostra d’intolerància, d’antisemitisme com la que es va produir 
aquell dia en aquella ocasió aquí, a la nostra comunitat, és una cosa sobre la qual 
el nostre Parlament pot debatre i pot, fins i tot, manifestar una posició que després 
veurem quina és la de cadascú, però és evident que nosaltres, el Grup de Ciuta-
dans, considerem que allò va ser una mostra intolerable d’antisemitisme i d’into-
lerància.

Creiem que aquesta mena de circumstàncies el que fan és projectar una imatge 
de Catalunya molt perjudicial, una imatge del conjunt d’Espanya molt perjudicial 
i tornem a dir el que dèiem al principi: considerem que en política moltes vegades 
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les formes són el fons. I el que no es pot pretendre és intentar, des d’un Parlament 
autonòmic, tenir una posició que pugui ser compartida per la resta de comunitats 
autònomes o per la política exterior, que, hi insistim, és una competència exclusiva 
de l’Estat –ni l’Estatut d’autonomia li reconeix competències sobre política exterior 
a Catalunya, ni la Constitució, per descomptat.

Per tant, considerem que, des d’aquest punt de vista, el que hauríem de fer, des 
del Parlament de Catalunya, és buscar, anar a la recerca de posicions conjuntes per 
al conjunt d’Espanya, i també, fins i tot, fer posicions conjuntes en el conjunt d’Eu-
ropa. I no intentar fer la guerra pel nostre compte.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Blanco. Ara, per defensar la seva posició, té la paraula el porta-
veu del Grup Republicà o...? (Veus de fons.) Ah, la diputada Casamitjana, pel Grup 
Republicà.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies, presidenta. Celebrem l’alliberament, com s’ha dit, parcial, tot i 
amb càrrecs, del president de la branca turca d’Amnistia Internacional, el senyor 
Taner Kiliç, tancat a la presó injustament catorze mesos pels presumptes vincles 
colpistes.

Nosaltres, com a Grup Parlamentari Republicà, no hem fet esmenes. Per tant, es-
tem absolutament d’acord amb les dues propostes, en el contingut i en el fons.

I volem deixar molt clar que, per a nosaltres, per al Grup Republicà, Catalunya 
té veu, i no volem fer la guerra, sinó la pau. I, per tant, farem arribar aquesta veu 
sempre –sempre–, a tot arreu on nosaltres creiem que sigui convenient i on puguem 
ajudar.

Per tant, estem molt contents d’aquestes dues propostes, que les votarem, les 
dues, a favor, i, sobretot, de projectar aquesta Catalunya que nosaltres volem al 
món com un país, sobretot, compromès, responsable i solidari, i, sobretot –sobre-
tot–, defensors dels drets humans, però també, sí o sí –aquí no val el «i no»–, ci-
vils i polítics.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Casamitjana. Per posicionar-se, per part del Grup de 
Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Costa.

Josep Costa i Rosselló

Gràcies, presidenta. Bé, el que passa quan en qualsevol estat del món el sistema 
judicial acusa persones demòcrates i honestes amb un relat fals, sense proves, i els 
tanca a la presó sense que hagin comès cap delicte.

Normalment, el Parlament de Catalunya, a través d’aquesta Comissió d’Exte-
riors, fa una resolució per, diguéssim, condemnar aquests fets, demanar l’allibera-
ment dels presos polítics i condemnar la vulneració de drets humans. 

De fet, amb relació al cas de Turquia hi ha la Resolució 412/XI i la Resolució 
714/XI, que es refereixen també a la persecució política de càrrecs electes i de de-
fensors dels drets humans per part de la dictadura d’Erdogan.

Ens crida l’atenció que en aquests casos, en la legislatura passada, les resolucions 
sobre la situació de Turquia i la situació de persecució que pateixen els kurds no no-
més es varen aprovar per unanimitat, sinó que es varen subscriure per unanimitat, 
es varen subscriure per tots els grups. Si no vaig errat, es varen presentar i es varen 
votar per unanimitat.

No sé com explicar-me que aquesta unanimitat es perdi avui en aquestes reso-
lucions. Potser és que a mesura que Espanya s’acosta a Turquia el tema dels presos 
polítics i de la repressió es veu de forma diferent.
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En tot cas, hi ha una resolució que cita directament «els deu d’Istanbul», que 
és com es coneixen els defensors dels drets humans perseguits, conjuntament 
amb Taner Kiliç. I jo crec que, essent un debat sobre persecució política de dis-
sidents, no podria deixar de citar els set de Lledoners: Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Jordi Cuixart; 
les dues de Puig de les Basses i Mas d’Enric: Dolors Bassa i Carme Forcadell; els 
quatre de Brussel·les: el president Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín i Merit-
xell Serret; i la Clara Ponsatí, d’Escòcia, i les dues de Suïssa: Anna Gabriel i 
Marta Rovira.

El PSC i Units per Avançar afirma que Taner Kiliç, president d’Amnistia Inter-
nacional de Turquia, va ser detingut i acusat de pertinença a organització terrorista, 
anomenada Fethullah Gülen, sense presentar cap prova versemblant en la seva con-
tra. Molt d’acord. Els sona d’alguna cosa?

El PSC i Units per Avançar afirma que Taner Kiliç podria romandre fins a  quinze 
anys a la presó per unes acusacions infundades de rebel·lió –ai, perdó, de terroris-
me. I això els sona d’alguna cosa? Ha estat catorze mesos en presó preventiva, com 
s’ha dit, i ha estat alliberat i està a l’espera d’un judici que serà una farsa el març de 
2019. Tot això ens toca de bastant a prop, com deia, fins i tot, el nom d’Amnistia In-
ternacional, que és l’organització que estava liderant aquest activista turc. Amnistia 
Internacional fa exactament un mes va demanar també la llibertat de presos polítics 
a l’Estat espanyol.

Des de Junts per Catalunya estam completament d’acord en condemnar aquests 
gravíssims fets, aquesta persecució dels defensors dels drets humans, i pensam 
que, evidentment, no podríem votar d’altra manera que no sigui a favor. I, evi-
dentment, també podem anunciar que estam estudiant la possibilitat de presentar 
noves resolucions, també, per demanar la llibertat dels diputats kurds que estan a 
la presó, perquè..., bé, ara tenim el dubtós honor de ser el segon país del Consell 
d’Europa que té diputats empresonats, després de Turquia, no? És a dir, Catalu-
nya és el segon país dels membres del Consell d’Europa que té diputats empreso-
nats. Per tant, demanarem la llibertat dels presos polítics i la fi de la persecució 
política dels dissidents a Turquia i arreu del món, i ho farem també, diguéssim, 
des de la situació que ens dona estar patint aquesta repressió i estar patint aquesta 
persecució.

Fa unes dies, justament, aquesta qüestió es plantejava en l’informe del Síndic 
de Greuges al Ple del Parlament, en què es relatava la gravíssima deriva autorità-
ria de l’Estat espanyol i la degradació de l’estat de dret, eh? Que és una expressió 
que s’ha fet servir en aquesta comissió per referir-se a Turquia. Doncs aquesta si-
tuació, també, crec que l’hem de denunciar arreu allà on es dona, també a l’Estat 
espanyol.

Mai com ara, ho crec, en aquest Parlament hi ha hagut una sensibilitat tan alta per 
la repressió, per la destrucció de la democràcia, per les derives, diguéssim, de descom-
posició d’un estat de dret, com ara mateix, i, evidentment, per la denúncia de l’existèn-
cia de presos polítics, exiliats o represaliats.

Per tant, diguéssim, amb el compromís o amb la denúncia i amb la reivindicació 
que no podem persistir o no podem continuar permetent aquesta deriva turca també 
a Catalunya, hem de votar a favor d’aquestes resolucions.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Costa.
Donat que no hi ha esmenes, passaríem a la votació d’aquest... (Veus de fons.) 

Ah, disculpi, senyor Ignacio Martín Blanco. Per què em demana la paraula?

Ignacio Martín Blanco

Sí, senyora presidenta, per al·lusions.
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La presidenta

No l’ha al·ludit.

Ignacio Martín Blanco

Sí, que ha parlat de la nostra posició...

La presidenta

Sí, però això es fa sempre en el debat. En el debat, evidentment, s’esmenten els 
grups parlamentaris. Les al·lusions és quan hi ha una al·lusió directa a un diputat o 
diputada de la cambra.

Ignacio Martín Blanco

Sobre la nostra posició no, no podem...? Jo crec que...

La presidenta

No. Segons el Reglament les al·lusions només són quan s’al·ludeix directament a 
un diputat.

Ignacio Martín Blanco

Ara pregunto per desconeixement...

La presidenta

Sí, sí, és així.

Ignacio Martín Blanco

Òbviament, si ho diu vostè és així. Li pregunto ara si podria ser per contradicci-
ons, en tot cas... (Veus de fons.) Per contradiccions, tampoc?

La presidenta

No. El debat..., és a dir, en el debat de les PR ja es dona que vostès s’interpel·lin 
i mostrin les seves posicions. El que passa és que cadascú té un torn de paraula, i 
vostè ja l’ha fet servir, i ara passaríem a la votació, si no hi ha cap altra cosa.

Ignacio Martín Blanco

Sí, entenc que per contradiccions de... (Veus de fons.)

La presidenta

Gràcies. Passem a la votació, aleshores. Si ningú em demana votació per separat, 
entenc que tothom vol la votació... D’acord? (Pausa.)

Votarem la Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner 
Kiliç. (Veus de fons.) Sí, és la que ha presentat el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar.

Vots a favor?
D’acord. Queda aprovada per unanimitat aquesta proposta de resolució.
Ara passaríem a votar la proposta de resolució següent, que és el punt número 6 

de l’ordre del dia.
En aquest cas, em fa notar des del lletrat del Parlament que, segons el Reglament, 

hauríem de presentar una esmena tècnica, perquè on diu: «instar les autoritats tur-
ques», hauria de dir: «instar el Govern».

Nosaltres com a Parlament instem, segons el Reglament del Parlament, a la Ge-
neralitat. Aleshores, hauríem d’entrar una esmena tècnica. La té escrita?

Susanna Segovia Sánchez

No, ja ho havíem parlat amb el lletrat que s’incorporava com a esmena tècnica. 
Cap problema.

La presidenta

D’acord. Si pot llegir-la la portaveu, com a representant del grup parlamentari 
que ha presentat la proposta de resolució, per com quedaria i així saber exacta-
ment què és el que votem.
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Susanna Segovia Sánchez

Doncs, el text quedaria: «Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les 
gestions pertinents per instar les autoritats turques.»

La presidenta

D’acord. Passem ara al punt segon de la proposta de resolució.

Susanna Segovia Sánchez

Sí.

La presidenta

D’acord; moltes gràcies.
Feta aquesta esmena tècnica, passaríem a la votació.
Vots a favor?
13 vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
6 abstencions.
Queda aprovada aquesta proposta de resolució.
Com que és l’últim punt de l’ordre del dia, donaríem per finalitzada aquesta ses-

sió, i els demano, als portaveus dels grups parlamentaris, que passin un moment per 
la Mesa i establim la propera reunió, la propera sessió. 

Gràcies, i bona tarda.

La sessió s’aixeca a tres quarts de cinc de la tarda i un minut.
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