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Sessió 6 de la CAERIT
La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
(CAERIT) s’obre a un quart de cinc de la tarda i set minuts. Presideix Aurora Madaula i Giménez, acompanyada 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; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Francesc de Dalmases i Thió, Gemma Geis i Carreras, Xavier Quinquillà Durich i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per
Catalunya; Ferran Civit i Martí, Najat Driouech Ben Moussa, Marta Vilalta i Torres i Ruben
Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units
per Avançar, i Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.
Assisteixen a aquesta sessió el portaveu de Despertar Ciudadano, Manel García Labrada, acompanyat de la secretària, Liliana Maldonado Naranjo, i del coordinador, Xavier Miño
Dávila.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets humans a Nicaragua (tram. 250-00376/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades
(text presentat: BOPC 172, 11; esmenes: BOPC 200, 50).
2. Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita (tram. 25000417/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC
189, 41).
3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d’accés
al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació (tram. 354-00060/12). Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les funcions de les delegacions a l’exterior (tram. 354-00061/12). Susana Beltrán García,
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
5. Compareixença d’una representació del moviment social equatorià Despertar Ciudadano davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a
exposar la seva visió política i social de l’Equador (tram. 357-00143/12). Comissió d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Benvinguts, senyors diputats, senyors..., personal del Parlament, els
dono la benvinguda. I sobretot dono la benvinguda..., avui que veig que hi ha tanta
representació del poble, benvinguts els ciutadans a aquesta..., el Parlament de Catalunya vol ser la casa del poble de Catalunya, així que benvinguts. Espero que «disfrutin» de la sessió de la comissió.
Disculpin per començar..., disculpin aquest retard, però creiem que hi havia una
reunió anterior, prèvia, per una proposta de resolució que ara debatrem, i hem començat una mica més tard per uns problemes tècnics, i creiem que era necessari escoltar també els representants del poble que venien a explicar-nos els motius d’aquesta proposta de resolució.
Per tant, ara els demanaria als grups parlamentaris si em poden..., si hi ha algun
canvi, que m’ho notifiquin. (Ruben Wagensberg i Ramon demana per parlar.) Sí, senyor Wagensberg.
Sessió 6 de la CAERIT
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Ruben Wagensberg i Ramon

Sí, bona tarda. La diputada Driouech substitueix la diputada Delgado, i, per altra
banda, el diputat Civit substitueix la diputada Palacín.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. Algun canvi més? (Francesc de Dalmases i Thió
demana per parlar.) Senyor De Dalmases.
Francesc de Dalmases i Thió

Sí; el diputat Ferran Roquer participa en aquesta comissió en lloc del diputat Carles Puigdemont, i el diputat Xavier Quinquillà, en lloc del diputat Toni Morral.
La presidenta

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

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència sobre el compliment de
la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al
dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació (retirada)
354-00060/12

Passaríem a l’ordre del dia. Hi ha algun canvi de l’ordre del dia que ens hagin
d’anunciar? (Susanna Segovia Sánchez demana per parlar.) Senyora Segovia.
Susanna Segovia Sánchez

Sí; per part del nostre grup retiraríem la proposta de votació de la compareixença
del conseller amb relació..., bé, la que demanem, amb relació a l’acompliment de la
Resolució 797/XI, perquè en demanarem una amb la secretària i el director general.
La presidenta

Molt bé. I, aleshores, queda retirat el punt número 3 de l’ordre del dia. D’acord,
gràcies.
Ara, sense més, aleshores començaríem amb l’ordre del dia, la proposta de resolució sobre la violència...
Francesc de Dalmases i Thió

Presidenta.
La presidenta

Sí, ah, disculpi, senyor De Dalmases, per què em demana la paraula?
Francesc de Dalmases i Thió

Sí; la diputada Anna Tarrés finalment no es podrà incorporar a la comissió i estarà substituïda pel diputat Eusebi Campdepadrós.
La presidenta

D’acord, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets
humans a Nicaragua
250-00376/12

Començarem amb la proposta de resolució, ara sí: Proposta de resolució sobre
la violència i la vulneració dels drets humans a Nicaragua, proposta presentada pel
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Dono la paraula a la senyora Susanna Segovia.
Sessió 6 de la CAERIT
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Susanna Segovia Sánchez

Bé, moltes gràcies. Benvingut tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta
sessió de la comissió. Hem tingut unes intervencions, prèviament, que d’alguna manera ens ajudat a contextualitzar el debat. Jo crec que potser podem fer-lo àgil en
aquest sentit.
La proposta de resolució, com hem comentat anteriorment, és una proposta que
ve presentada per diverses entitats de la societat civil catalana i nicaragüenca. Aquesta proposta ens va arribar el mes de juliol. Degut als canvis i la irregularitat en el
funcionament tant del Parlament com de la CAERIT fins ara no hem pogut tenir
aquest debat. No obstant, creiem que era absolutament pertinent mantenir-ho, poder
fer aquest debat i aquesta votació, perquè la situació a Nicaragua dista molt d’estar
normalitzada, i perquè sobretot no hi ha hagut encara les investigacions i les depuracions de responsabilitats que hem demanat, que es demanen justament en aquesta
proposta de resolució arran de la violència que va haver-hi des del mes d’abril, maig,
fins al mes de juny, juliol.
De tota manera, segueixen també havent-hi represàlies i persecucions i criminalització de defensors de drets humans, de persones de moviments i organitzacions
socials per part del Govern de Nicaragua, i és aquest el motiu que ens porta aquí a
portar aquesta proposta de resolució.
Sabem que és un tema complicat per a Catalunya. Catalunya té una relació històrica de cooperació i col·laboració política, de solidaritat i de cooperació internacional amb Nicaragua; hi han moltíssims agermanaments de municipis de Catalunya
amb municipis de Nicaragua, organitzacions que porten molts anys enviant recursos
econòmics, recursos tècnics, voluntariat a treballar amb Nicaragua.
El que està passant a Nicaragua ens fa mal a totes; no té una solució fàcil, en absolut. Però nosaltres creiem que hem de poder tenir un debat i tenir un posicionament
com a Parlament de Catalunya amb el que està passant a Nicaragua, més enllà de quina
hagi estat la tradició i la relació política i ideològica que han tingut bona part del moviment de solidaritat i cooperació amb Nicaragua, sobretot perquè bona part d’aquest
moviment de solidaritat és qui ens està demanant que tinguem aquest posicionament.
Per tant, portem aquesta proposta de resolució a votació conjuntament amb el Grup
Republicà, perquè sigui aquest Parlament, al igual que ja ho han fet altres instàncies,
com el Parlament Europeu, com el Congrés de l’Estat espanyol, com altres instàncies
autonòmiques i locals, el que es posicioni respecte a aquest tema, i que es faci arribar
a les instàncies i autoritats pertinents.
La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. Per posicionar-se, tindrà la paraula el senyor..., ah, la
senyora Vilalta, pel Grup Republicà.
Marta Vilalta i Torres

Sí; moltíssimes gràcies, presidenta. Precisament, com que la companya Susanna Segovia ha fet el context i la necessitat de la presentació d’aquesta proposta de
resolució, jo simplement el que faré és fer avinent els temes concrets que es demanen, precisament per donar resposta a aquesta situació de repressió, de violència i
de vulneració dels drets humans a Nicaragua, un tema que, evidentment, volem que
s’acabi, que se solucioni. I, per tant, explícitament, en la part resolutiva de la proposta de resolució el que fem és que el Parlament es pugui mostrar i pugui expressar la
seva preocupació davant d’aquesta situació de gravetat, d’extrema gravetat en què es
troben els drets humans a Nicaragua, així com condemnar l’ús de la força i evidentment condemnar la violència que ha patit aquest país en el marc de les mobilitzacions que hi ha hagut. També s’explicita el rebuig a la persecució i l’assenyalament
de les persones defensores dels drets humans a Nicaragua.
És una proposta de resolució llarga, i, per tant, més enllà de fer aquestes manifestacions en nom del Parlament de Catalunya, també instem el Govern de la GeneSessió 6 de la CAERIT
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ralitat per tal de que pugui fer les gestions pertinents i poder avançar cap a una investigació independent per part d’organismes internacionals de drets humans sobre
aquests fets violents, que esclareixin la situació i que puguin aportar llum per després poder treballar cap a trobar la millor de les solucions davant d’aquesta situació.
També es sol·licita la llibertat de..., o, en aquest cas, els drets de llibertat de comunicació, llibertat d’expressió, i que es posi fi a l’assetjament de periodistes, i es
considera, doncs, que la crisi de violència i vulneració dels drets humans que viu
Nicaragua requereix solucions polítiques, i, per tant, el que es fa és també una crida a aturar tot tipus de violència i a reprendre la via del diàleg nacional amb tota la
voluntat política.
Més o menys aquests són els punts principals. Sí que abans d’acabar la meva intervenció volia fer dos peticions a la resta de grups parlamentaris. La primera seria
poder incorporar una esmena in voce, que hem parlat amb alguns dels grups –no
l’he pogut compartir amb tots–, però que seria que justament en el punt 2 d’aquesta
proposta de resolució, quan es parla de «condemnar fermament l’ús excessiu de la
força per part de les autoritats per posar fi a les protestes i demanar al Govern que
es posi fi immediatament a tota repressió», just després de «repressió» poguéssim
fer una menció explicita i dir, doncs, «amb especial atenció a la que pateixen els
moviments feministes». Justament abans ho heu dit, s’ha comentat, ha vingut una
representació dels moviments feministes en suport a Nicaragua, i en aquest sentit,
doncs, ens han explicat la repressió que pateixen com a moviments feministes, com
a dones, i, per tant, seria poder incorporar en el punt 2..., just després de la paraula
«repressió», poder fer una explicitació concreta dient «amb especial atenció a la que
pateixen els moviments feministes», i després seguir la resta de punts.
Sé que això s’ha de posar a debat. Per tant, després, si així ho considera la presidenta, doncs, poder-ho fer. Per part nostra, és el que proposem, i també compartit
amb la companya diputada de Catalunya en Comú Podem.
I una segona apreciació, en aquest cas més a nivell tècnic, que seria poder introduir unes esmenes tècniques en aquells punts en què potser no està recollit de la
millor manera, atenent el Reglament d’aquesta cambra, ja que explícitament el Parlament de Catalunya no pot directament instar el Govern de Nicaragua. I, per tant,
aquí, també, a petició del lletrat i tal com ell ens ha avançat, el que hauríem d’introduir, sobretot en els punts 5, 6, 7, 9 i 10, poder començar les frases dient «insta»
–el Parlament de Catalunya, en aquest cas– «el Govern de la Generalitat a fer les
gestions pertinents per tal de demanar al Govern de Nicaragua», i, a continuació, tot
el que... Aquests punts que he dit, que es tracta del 5, el 6, el 7, el 9 i el 10, doncs,
poder canviar l’encapçalament de forma tècnica per atendre’ns al que diu el Reglament d’aquesta cambra.
Moltes gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyora Vilalta. Recordin que l’esmena in voce l’haurien de tenir per escrit i signada pels grups que així l’aprovin. Ara, per posicionar-se com la... –sí, l’haurien de presentar a la Mesa–, per posicionar-se sobre les esmenes té la paraula el diputat Francesc de Dalmases, pel Grup de Junts per Catalunya. (Pausa.) Sí, perquè és el
grup que ha presentat esmena.
Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, presidenta. Hi ha una prèvia que voldríem dir, i és que la situació de violència i vulneració de drets humans, malauradament, està estesa al món, i, per tant,
aquest posicionament que fa aquesta comissió avui, parlant de Nicaragua, la podríem
fer a molts països; però això és un valor de la societat civil organitzada, i bàsicament,
diria, de l’encaix entre la societat civil organitzada aquí a casa nostra, a Catalunya,
amb organitzacions nicaragüenques, i que han donat lloc, doncs, a aquest text que
avui votarem.
Sessió 6 de la CAERIT
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Per aquest grup és evident la deriva autocràtica a Nicaragua, que posa en greu
perill els mínims democràtics d’una societat. I, si m’ho permeten, aquest cas és més
greu perquè posa en dubte i posa en entredit una herència magnífica a Nicaragua,
que era l’herència del sandinisme. Si el sandinisme va servir per posar fi a massa
anys de dictadura de la família Somoza, doncs, també va ser el que garantir que la
teologia de l’alliberament tingués un paper en l’estructuració d’una societat, o que
hi haguessin avenços en sanitat, avenços en educació, i, per tant, quan veiem la repressió en les manifestacions i les protestes per part del Govern de Daniel Ortega,
ens sembla que, de fet, també s’està traint la mateixa tradició de coneixement i reconeixement dels drets humans en aquest país.
La PR fa referència a la visita de la Comissió Interamericana de Drets Humans,
del 17 al 21 de maig; recull centenars de testimonis que parlen d’excessiu ús de la
força per part de les forces de seguretat i de tercers –i aquest «tercers» és un punt
inquietant–, greus violacions de drets humans, tortures, segrestos, 352 assassinats
documentats en vuitanta-tres dies de protestes. Tenim organitzacions de referència,
com Amnistia Internacional i l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets
Humans, que han documentat i denunciat les violacions de drets humans.
I el que fem és P3 de democràcia: demanar la fi de la violència, per tant, demanar que facin política per resoldre conflictes polítics, amb eines polítiques; que
es respectin totes les parts, totes les persones que integren el procés de diàleg nacional; evidentment, condol i suport a les víctimes; investigació independent que
permeti trobar no només els autors físics sinó els autors intel·lectuals d’aquestes
conculcacions de drets humans; un tema, crec, que és basic quan parlem de qualitat democràtica, que és el tema dels mitjans de comunicació, la fi d’assetjament als
periodistes, i que aquest Parlament formi part del paper actiu que ha de tenir la comunitat internacional per facilitar el diàleg nacional que és necessari a Nicaragua.
Ara, si m’ho permeten, com que és molt fàcil donar cops d’esquena i donar copets a l’esquena a les organitzacions que treballen pels drets humans, jo em permeto de posar a sobre la taula algunes contradiccions que em sembla que tenen
aquest moviment i aquestes protestes a Nicaragua ara mateix. En aquesta reunió
informal que hem tingut anteriorment amb algunes organitzacions i amb la representant d’Intermón Oxfam, Andrea Costafreda, que ens parlava de l’aprimament
de la democràcia a Nicaragua, i ens sembla que està profundament provat, i, a
més, que segurament ha estat molt indulgent a l’hora de definir-ho, però hem trobat a faltar que aquestes organitzacions que treballen als moviments de protesta i
d’amortització no hagin assumit algunes contradiccions, entre ells... Ella explicava
que..., des del moviment feminista, com els havia dolgut que el moviment sandinista, que el Govern d’Ortega hagués pactat amb l’Església catòlica en el tema de
l’avortament, que és un dels errors històrics del sandinisme, i, en canvi, ara, no
havia anomenat que bisbes que podríem situar fàcilment a l’Església més ortodoxa i més d’extrema dreta donen suport a aquestes protestes. I, per tant, que vagin
amb compte.
Igualment, els posàvem sobre la taula que la FAES –FAES, laboratori de la ultradreta– ha posat diverses vegades de manifest la necessitat d’acabar amb el Govern d’Ortega. O la mateixa Administració Trump ahir mateix va començar amb
sancions contra la família Ortega. És a dir, la complicitat amb la democratització
de Nicaragua no ha de ser complicitat amb aquells que precisament i de forma reiterada ens demostren que el seu respecte a la democràcia i als drets humans, doncs,
és, com a mínim, dubtós.
Moltes gràcies, presidenta.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Ara, per posicionar-se sobre la proposta de
resolució, a falta del Subgrup Parlamentari del Partit Popular i de la Crida C
 onstituent,
Sessió 6 de la CAERIT
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passaríem la paraula al diputat, al senyor Mejía, per part del Grup Parlamentari de
Ciutadans.
David Mejía Ayra

Gràcies, presidenta. Bé, com hem vist en les compareixences anteriors a aquesta comissió, Nicaragua té una situació molt complexa i molt complicada. I no només ho hem vist en les compareixences anteriors, sinó que també ho podem veure
en les diferents notícies, en els diferents relats personals que ens arriben, i, evidentment, també mitjançant els diferents informes de diferents organitzacions internacionals, ja sigui d’Amnistia Internacional, de Nacions Unides, de la Comissió
Interamericana de Drets Humans.
Per tant, en primer lloc, des del meu grup parlamentari, des de Ciutadans, volem
mostrar la nostra condemna sense matisos a aquesta vulneració sistemàtica de drets
humans que s’està produint actualment a Nicaragua, perquè és evident que el Govern de Daniel Ortega exerceix, doncs, unes polítiques repressives i abusives al seu
poble, i això té una sèrie de conseqüències. I aquestes conseqüències són, en primer
lloc, una violència extrema en front del poble, que suposa, també, morts, i, per altre
costat, doncs, la vulneració sistemàtica, com deia, dels drets fonamentals.
Ciutadans, el meu grup parlamentari, està d’acord amb el fons d’aquesta proposta
de resolució, sens dubte –està d’acord amb el fons d’aquesta proposta de resolució–,
però creiem que el redactat d’alguns dels seus punts, doncs, no és l’adequat perquè
realment aquesta proposta de resolució sigui efectiva. És a dir, la forma expressada
en aquesta proposta de resolució creiem que no és l’adequada perquè tingui la major
efectivitat possible.
Les relacions internacionals, així com la seva pròpia diplomàcia, tenen les seves regles i els seus canals, i, per tant, hem de ser curosos amb aquestes regles i
amb aquests canals que ens ofereixen la diplomàcia i les relacions internacionals.
Els contactes entre estats es fan precisament entre els governs d’aquests estats i
no d’altres; la competència per parlar amb el Govern de Nicaragua la té el Govern
espanyol, i és obvi que des del Parlament, efectivament, hem d’exigir, en tot cas,
al Govern d’Espanya, que treballi i reclami per garantir els drets i les llibertats a
Nicaragua.
La pau i el respecte als drets humans també van lligats al compliment de les
lleis d’acord amb les Nacions Unides. I insistim en que estem d’acord amb el fons
de la qüestió i que ens preocupa profundament la situació que viu Nicaragua i el
seu poble, juntament amb la condemna ferma i rotunda i contundent a aquests règims i qualsevol règim totalitari que pugui haver-hi, doncs..., demanaríem la votació separada d’algun dels seus punts.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyor Mejía. Ara, per posicionar-se sobre la proposta de resolució, té la
paraula el senyor Ferran Pedret, del Grup Socialistes en Comú... Socialistes i Units per
Avançar. (Rialles.)
Ferran Pedret i Santos

I en comú, també, no passa res. (Rialles.) Gràcies, presidenta. Voldria començar
demanant un aclariment. És una qüestió purament tècnica, però és que l’esmena número 1 del Grup de Junts per Catalunya sembla esmenar un text, el de l’apartat 11,
que no concorda amb el text de l’apartat 11 de la proposta de resolució que se’ns
presenta. El text de la proposta de resolució que tenim al dossier, el número 11, diu:
«Insta el Govern de la Generalitat a donar trasllat dels acords d’aquesta resolució.»
I després, l’esmena fa referència a un text del qual suprimeix un darrer incís, que no
figura en el punt número 11 de la proposta original. Aleshores, no sé si hi ha hagut
alguna versió diferent. (Veus de fons.) Hi va haver una correcció? (Veus de fons.) És
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que..., en fi. No és que sigui especialment transcendent, però era per saber quin text
votàvem, diguem-ne, no?
Però, bé, en qualsevol cas, aprofito, ja que estic en aquest apartat de qüestions,
diguem-ne, més tècniques que una altra cosa, per manifestar l’acord amb l’esmena in voce que proposava el Grup d’Esquerra Republicana, entenc que de comú
acord amb el Grup de Catalunya en Comú Podem; també per manifestar la conformitat amb, diguem-ne, la introducció d’aquesta esmena tècnica en els punts
que ha enumerat el Grup d’Esquerra Republicana, el Grup Republicà.
I, un cop dit això, doncs, manifestar també que nosaltres estem d’acord amb el
fons i amb la forma de la proposta de resolució que presenten el Grup Republicà i
el Grup de Catalunya en Comú Podem respecte a la situació que s’ha viscut a Nicaragua. I, encara que el text fa referència a situacions ja passades, també, doncs,
compartir el fons de la preocupació per la situació que es viu encara actualment a
Nicaragua.
El cert és que la degeneració progressiva de la convivència a Nicaragua i la degeneració també de les condicions d’exercici dels drets i llibertats a Nicaragua han
de ser motiu de preocupació. I nosaltres, a més, lamentem especialment el grau de
violència amb el que s’ha manifestat aquest conflicte que ha conduit a luctuoses
conseqüències, amb centenars de persones mortes, amb centenars de persones detingudes i amb una situació actual de persecució d’activistes comunitaris, defensors i defensores de drets humans, del moviment feminista, que ha de ser, certament, motiu de preocupació.
Per això, nosaltres votarem favorablement a tots i cadascun dels onze punts de
què consta aquesta proposta de resolució, amb l’esperança de que modestament contribueixi, junt amb els pronunciaments tant del Parlament Europeu com del Congrés
dels Diputats com de moltes altres institucions i organismes a nivell internacional,
així com organitzacions de defensa dels drets humans, a que d’entrada hi hagi una
minoració de la pressió sobre les forces opositores del Govern d’Ortega, i que, almenys en un termini raonable de temps, contribueixin a encarrilar políticament la
resolució d’aquest conflicte.
La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Ara, per posicionar-se sobre les esmenes, haurien d’intervenir el Grup Republicà o el Grup de Catalunya en Comú Podem. Si volen es reparteixen el temps. Tenen dos minuts; un minut per a cada una, si volen.
Susanna Segovia Sánchez

Bé; bàsicament aclarir el punt 11, que sí que, efectivament, vam signar una correcció per poder-ho adaptar..., era una esmena tècnica, per tant, és el que diu el senyor Pedret, tal com consta. Llavors entenem que el Grup de Junts per Catalunya no
sé si igualment vol fer alguna esmena, perquè el que diu ara és el que hauria de dir,
diguem-ne, per tant... El que hi ha al dossier d’instar la Generalitat de Catalunya...
(Veus de fons.) Això. Això és el que hi ha al dossier, eh? «Insta el Govern de la Generalitat a donar trasllat dels acords d’aquesta resolució.»
La presidenta

Entenem, aleshores, que el punt número 11 és que..., vostès l’han presentat com
està, i, per tant, l’esmena de Junts per Catalunya era sobre un punt anterior que hi
havia, no?, una esmena..., o sigui, aquest punt s’ha esmenat.
Aleshores, hauria..., sí; el diputat De Dalmases o el portaveu de Junts per Catalunya hauria d’informar-nos si retira l’esmena, ja que... (Pausa.) Sí?
Francesc de Dalmases i Thió

Sí, sí, efectivament. Ja han vist que en el nostre posicionament ja no hem fet referència a aquesta esmena i la donàvem per retirada, perquè amb el nou redactat per
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ajustar-ho a les indicacions del lletrat queda..., i compleix perfectament el que havíem demanat com a grup.
La presidenta

D’acord. Queda retirada aleshores l’esmena. Sí, senyor Mejía, em demana la paraula?
David Mejía Ayra

Perquè ens pugui repetir les esmenes in voce, com queden, i, en tot cas, quins
punts influeixen.
La presidenta

Sí, a això em volia referir abans, perquè quan vostè ha fet referència a que hi havia un problema tècnic, amb l’esmena tècnica que han presentat, això ja quedaria
resolt. Si vol li llegim tal com quedaria.
David Mejía Ayra

Però de quins punts, en tot cas? (Veus de fons.)
La presidenta

Aquesta és la in voce, eh?
David Mejía Ayra

Però, per exemple, el punt 10 és diferent i comença per «insta». I el punt 10 diu:
«Insta les autoritats competents de l’Estat espanyol.» En aquest cas, aquest quedaria igual o no quedaria igual? (Veus de fons.) I canviaria el punt 10, també, aquest.
La presidenta

Sí, canviarien...
David Mejía Ayra

També té problema tècnic, aquest punt 10? (Veus de fons.)
La presidenta

Si vols..., hauria de...
El lletrat

El Reglament del Parlament disposa que les propostes de resolució van adreçades exclusivament al Govern de la Generalitat o als ciutadans, no al Govern de
l’Estat, eh? Per això proposem com a esmena tècnica «instar el Govern de la Generalitat perquè faci les gestions pertinents davant les autoritats competents de l’Estat
espanyol».
La presidenta

Ha quedat aclarit?
David Mejía Ayra

Sí. De totes maneres, llavors demanaria votació separada...
La presidenta

Sí.
David Mejía Ayra

...dels punts 1, 2 i 4.
La presidenta

U, 2 i 4, eh? (Pausa.) Hi ha algun altre grup que vulgui demanar votació separada? (Pausa.) No? (Pausa.) D’acord. Aleshores, votaríem per separat 1, 2 i 4, i, conjuntament, 3, 5, 6, 7, 9, 10 i 11, sí? (Pausa.)
Si no hi ha cap altra cosa, passaríem a la votació. Per posicionar-se sobre el punt 1
de la proposta de resolució.
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Vots a favor? (Veus de fons.) Ah, perdó, 1, 2 i 4 junts? (Veus de fons.) Ah, d’acord,
disculpin.
Per posicionar-se sobre els punts 1, 2 i 4, vots a favor?
Tretze vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Per unanimitat. S’aproven els punts 1, 2 i 4 per unanimitat. (Pausa.) D’acord.
I aleshores passaríem a votar la resta de punts, que són: 3, 5, 6, 7, 8, 9 10 i 11.
Vots a favor?
Ara sí, 13 vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Sis abstencions.
Queden aprovats, aleshores, tots els punts d’aquesta proposta de resolució.
(Aplaudiments.)

Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita
250-00417/12

Passaríem ara al següent punt de l’ordre del dia. És la Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita, presentada pel Grup de Junts per Catalunya. Té la paraula per defensar la proposta de resolució el seu portaveu, el senyor
De Dalmases.
Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, senyora presidenta. En certa manera, no ens repetim, sinó que ens reiterem amb el darrer Ple. Tornem a parlar de la guerra del Iemen, tornem a parlar
de drets humans, parlem de resolució pacífica de conflictes, i, per tant, ens costaria
entendre que no hi hagués unanimitat.
L’altre dia a l’hemicicle ens preguntàvem una mica què estàvem fent amb el conflicte del Iemen, amb la dimensió del conflicte del Iemen. En la intervenció anterior
deia que hi han molts conflictes al món pels quals posicionar-nos i comprometre’ns,
però segurament el del Iemen té algunes característiques que el fan especialment
extraordinari, en el pitjor sentit del terme. Tres anys i mig de guerra; Nacions Unides diu que és la major catàstrofe humanitària que viu el planeta; d’una població de
pràcticament 30 milions, estem parlant que 22 necessiten acció humanitària per sobreviure, i la mateixa Nacions Unides ens alerta que, si no hi fem res, si la comunitat internacional no hi fa res, viurem la pitjor crisi pel que fa a la fam que ha viscut
el planeta en els darrers cent anys.
De fet, una vegada més, el que fa aquest Parlament és seguir la petja que marca la
societat civil organitzada més conscienciada amb aquestes qüestions. A nosaltres ens
sembla enormement important la campanya «Armes sota control», que a casa nostra
tiren endavant Amnistia Internacional, FundiPau, Oxfam Intermón i Greenpeace. I ens
sembla important perquè el que fa és fer un toc d’atenció amb els arguments que ja havien utilitzat alguns dels actors polítics que ara actuen contràriament a allò que havien
dit, i ens explicarem amb posterioritat a què ens referim quan parlem d’això, perquè
aquesta campanya, de fet, el que feia, i el que explicaven aquestes organitzacions quan
es dirigien a l’actual president del Govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez, és mostrar una immensa decepció. Perquè el Govern socialista, recordem-ho, va dir que no va
trobar motius per cancel·lar l’enviament de quatre-centes bombes de precisió a l’Aràbia
Saudita d’acord amb el tractat sobre comerç d’armes. I la resposta que li fan aquestes
organitzacions, i que nosaltres l’altre dia vam assumir com a pròpia, és el que el GoSessió 6 de la CAERIT
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vern Sánchez, el Govern espanyol, l’Estat espanyol ha de tenir en compte que corre el
risc de ser còmplice de la comissió de crims de guerra al Iemen, ja que viola de forma flagrant l’article 6 del Tractat sobre comerç d’armes que prohibeix la transferència
d’armes quan un govern sap que aquestes armes podrien usar-se per cometre crims de
guerra (veus de fons) –acreditats, efectivament, diputat.
Diversos informes d’Amnistia Internacional, de Human Rights Watch i organitzacions iemenites sobre el terreny, Mwatana i la mateixa Nacions Unides, acrediten que
s’estan cometent aquests crims de guerra, amb la qual cosa ja no estem parlant d’una
hipòtesi sinó que estem parlant que, efectivament, al Iemen, avui, ara, en aquest moment, s’estan cometent atrocitats d’aquesta dimensió.
I, per tant, el que volem és denunciar que l’Estat espanyol al Iemen hi aporta segurament l’única cosa que hi sobra, que són armes. I, en aquest sentit, nosaltres volem
que el Parlament de Catalunya s’expressi novament a favor de la resolució pacífica de
conflictes i en contra de la generació de violències que no acaben amb els patiments,
ni tan sols resolen els conflictes polítics.
Sabem que l’Aràbia Saudita és una monarquia autoritària, incapaç de respectar
els drets humans al seu interior i tampoc a l’exterior, i, en aquest cas, malauradament, també sabem que aquesta monarquia, per fer aquest comerç d’armes amb l’Estat espanyol –normalment, eh?–, també té com a interlocutor una altra monarquia,
com és el cas de la monarquia borbònica. No és una opinió, són fets. En un documental que fa no gaires dies es va poder veure a Euskal Telebista, i que ens agradaria molt veure a Televisió Espanyola, però també a TV3 –aprofitem per dir-ho en
aquest Parlament–, hi havia un excomptable de l’ambaixada de Riad que confessava
que Corinna, eh?, una persona propera al rei emèrit, doncs es presentava com a representant d’això, del rei Joan Carles, i, per tant, que... Què demana aquesta campanya? Doncs demanava al president espanyol que assumís i anunciés la suspensió de
la venda d’armes a l’Aràbia Saudita, i la gran contradicció és que aquesta venda s’ha
produït amb normalitat.
Per tant, ni ara ni en el futur ens trobaran donant suport a la venda d’armes; sí que
ens trobaran que, com a Junts per Catalunya, reivindiquem que la resolució pacífica
de conflictes passa per utilitzar les eines polítiques, i, per tant, vol dir bandejar les
eines que impliquen violència, que impliquen més agressió. Ens trobaran també en la
promoció i el reconeixement dels drets humans, i ens trobaran també donant suport a
les poques legalitats internacionals. I, en aquest cas, el comerç d’armes, també fruit
de la immensa pressió de la societat civil organitzada, el que fa és posar unes mínimes limitacions a un comerç que massa sovint és obscur i s’amaga i utilitza tots els
subterfugis per continuar fent beneficis generant muntanyes de morts.
Què diu aquesta PR? Doncs, molt fàcilment, diu que: tota l’oposició a la venda
d’armes que violin els drets humans. Rebutja la venda d’armes. Recordar, i això per
nosaltres és molt important, que el Partit Socialista Obrer Espanyol, que en aquests
moments ostenta la presidència de l’Estat espanyol, en el seu programa electoral del
2016, deia: «Cumplir estrictamente las previsiones de la Ley sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario, la transparencia, denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al
respeto debido y a la dignidad inherente al ser humano.» Ens sembla molt important
que, no només quan estem en campanya, sinó quan governem, els partits siguin coherents, i que quan aquestes contradiccions generen el nivell de morts i el nivell de
catàstrofe humanitària, com en el cas del Iemen, ens sembla encara més important.
Per tant, els demanem als membres del Partit Socialista d’aquest Parlament que
als seus col·legues espanyols insisteixin i els demanin, si us plau, que aturin el comerç d’armes amb l’Aràbia Saudita; que no són una excusa, els beneficis econòmics,
que aquestes indústries s’han de transformar, s’han de millorar, i hem de ser referents en investigació, en desenvolupament i no en generar violència i mort.
I, finalment...
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La presidenta

Senyor diputat, hauria d’anar acabant.
Francesc de Dalmases i Thió

...–acabo– compromís amb la cultura de la pau i la resolució pacífica de conflictes, i condemna de l’assassinat de Jamal Khashoggi, i una demanda d’investigació
independent per aclarir la seva mort.
Gràcies, presidenta.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Per posicionar-se sobre la proposta de resolució, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Susana Beltrán.
Susana Beltrán García

Gràcies. Anem a veure, el fet de que aparegui «Govern d’Espanya», «Espanya»,
no és una qüestió tècnica, sinó que és una qüestió de fons. Quan es tracta de parlar
bé o de parlar respectant el Govern d’Espanya, s’elimina, i quan el que volem és carregar-nos Espanya, aleshores apareix. En aquesta PR sobre l’ús d’armes apareix...,
diu: «Un Estat espanyol que al llarg dels anys ha establert relacions preferents amb
el règim saudita.» I la meva pregunta és: i de les empreses armamentistes catalanes,
que entre els seus principals clients hi ha l’Aràbia Saudita, no en dieu res, d’això?
Que, en el que és el comerç i la venda d’armes, País Basc i Catalunya liderin la venda d’armes a Espanya, no en dieu res? Perquè en el món de les relacions internacionals, i carregar contra Espanya és també..., o sigui, Espanya també és responsable
de la venda d’armes d’empreses catalanes que es dediquen a la venda d’armes, i el
responsable és Espanya. I d’això... Sembla com si visquéssiu en mons paral·lels i no
hi tingués res a veure, i hi té molt a veure –hi té molt a veure. I Espanya ha de ser
responsable de tot l’armament que surt de tot el territori de l’Estat.
Per tant, estem d’acord amb els diputats que han presentat aquesta resolució; que
tot el que fa referència a les violacions de drets humans, a les matances indiscriminades de població civil, que són constitutives a més a més d’un crim de lesa humanitat, crims contra la humanitat, això s’ha de denunciar totes les vegades que sigui
possible, i més. I, per tant, nosaltres, en alguns dels punts d’aquesta resolució hi votarem a favor, i a més hi votarem a favor perquè ho denunciem, i també ho denunciem en seu parlamentària aquí a Catalunya.
Nosaltres, com vam dir l’altra vegada en el Ple, creiem que hi ha d’haver una política exterior comuna, hi ha d’haver una solució comuna en el si de la Unió Europea;
ens agraden molt més els petitums, no?, el que es va demanar a la resolució del Parlament Europeu de 25 d’octubre del 2018 amb relació a aquesta qüestió, en què la resta
de grups, i nosaltres també, hi som presents en el Parlament Europeu.
I, en aquest sentit, presidenta, nosaltres demanarem votació separada dels punts 1
i 2 respecte dels punts 3 i 4, que votaríem conjuntament.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora Beltrán. U i 2, d’acord. Moltes gràcies. Ara, per posicionar-se sobre la proposta de resolució, té la paraula el portaveu del Grup Socialistes
i Units per Avançar, el senyor Pedret.
Ferran Pedret i Santos

Gràcies, senyora presidenta. Per demanar votació separada tan sols del punt 2.
La presidenta

D’acord. Gràcies. (Pausa.) Ja està? (Pausa.) No vol fer cap més...? (Pausa.) No?
(Pausa.) D’acord. Aleshores, passaríem..., té la paraula..., ai, disculpi, la senyora Segovia, de Catalunya en Comú Podem.
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Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Bé, votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, perquè ja
vam votar a favor del mateix text al Ple del Parlament la setmana passada. És molt
semblant, hi ha alguna cosa afegida, però, bàsicament, com s’ha comentat, prové de
la proposta de resolució que han promogut les entitats. Llavors, això..., com dèiem, el
relat és que serà com molt semblant. La producció d’armes va augmentant fins a arribar als 4.350 milions d’euros a Espanya, i l’Aràbia Saudita segueix sent el client principal fora de la Unió Europea i de l’OTAN. La producció d’armes és un dels grans
hits del Partit Popular; el senyor Morenés, com a ministre de Defensa al Govern central, va adjudicar contractes per valor de 115 milions d’euros amb empreses a les que
ell havia estat vinculat, per tant, el gran negoci de les armes i els seus llargs tentacles.
Efectivament, a Catalunya també, hi han vint-i-cinc empreses dedicades a la fabricació de material de guerra, que facturen 2.900 milions. Aprofitem per recordar
que segueix pendent la creació de l’observatori d’empreses i drets humans a Catalunya –que també és una proposta de resolució aprovada en aquest Parlament–, que,
d’alguna manera, ha de vetllar que precisament les empreses catalanes, quan fan activitats a l’exterior, siguin coherents amb la política de cooperació al desenvolupament
i respecte dels drets humans de la Generalitat de Catalunya. Això segueix pendent.
En aquesta comissió encara no s’ha parlat d’aquest tema; s’ha dit que l’informe estava
a punt de sortir, que ja estava gairebé. L’estem esperant, encara no ens ha arribat re.
El tema de venda d’armes, relacionat amb la violació de drets humans, és un aspecte global, com ja vam dir també. L’Aràbia Saudita, efectivament, no pot ser un
soci comercial, perquè viola diàriament els drets humans, però també ens agradaria
que condemnéssim amb la mateixa contundència que demana la proposta de resolució de Junts per Catalunya tots aquells casos d’estats que utilitzen armament que
compren a Espanya i a altres països de la Unió Europea per reprimir la població civil
i per vulnerar els drets humans, com és el cas de l’Estat d’Israel, un estat que s’ha
demostrat racista, supremacista i segregador. Per tant, esperem aquesta mateixa contundència cada vegada que portem alguna petició d’aturar la venda d’armes a països
que estan en conflicte i que vulneren els drets humans.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. Ara, sí, té la paraula el portaveu del Grup Republicà,
senyor Wagensberg.
Ruben Wagensberg i Ramon

Gràcies, presidenta. Bé, en veritat, molt ràpidament, perquè és un tema que vam
discutir primer amb una interpel·lació, després amb una moció subsegüent. Crec que
els arguments, a més, s’han dit de sobres aquí. Potser cal recordar que l’exportació
d’armament, en el cas de l’Aràbia Saudita –igual que en el cas que ha comentat la
diputada Segovia, Israel, també Egipte, que forma part de la coalició saudita–, vulnera clarament el dret internacional, vulnera clarament la posició comuna de la Unió
Europea, com a mínim el que fa referència al criteri número 2; també vulnera una
resolució del Parlament Europeu del 13 de setembre del 2017, que parla concretament i exclusivament de les exportacions a l’Aràbia Saudita. Hi ha un petició, una
mica anterior, del 26 de setembre del 2016, que parla de la necessitat urgent d’embargar l’armament que surt cap a l’Aràbia Saudita. En tot això, el Govern espanyol s’empara dient que hi ha una comissió interministerial en la qual allà s’avalua el risc, o
no s’avalua el risc de que aquestes armes acabin efectivament en territori del Iemen.
Està acreditat, hi han fotografies d’armes espanyoles utilitzades al Iemen.
En tot cas, la comissió interministerial que accepta o no accepta la transferència
d’armes és el JIMDDU, amb un 280 per cent més d’acceptacions que l’any anterior,
i això suposa un 99 per cent de les peticions d’empreses d’armament que tenen són
acceptades. Són unes actes totalment secretes i confidencials degut a una llei del 68,
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és a dir, en temps de Franco, que..., argumentant que a través dels secrets d’estat,
aquestes actes són secretes. Per tant, no sabem com s’avalua el risc de que aquestes
armes acabin al Iemen.
I, per tant, ens deia una compareixent abans que «contradicciones las tenemos
vosotras y nosotros», i això és cert, però, en aquest cas, el que està fent el Govern
espanyol és una autèntica estafa, és una estafa perquè les armes fabricades a Espanya acaben al Iemen en forma de bombes o en forma de vaixells que el que fan és
bloquejar el país econòmicament, i, per tant, ara mateix un 80 per cent de les persones que viuen al Iemen –un 80 per cent–, si aquest país tingués cent persones,
vuitanta persones estarien necessitades d’ajuda humanitària per sobreviure. Això:
milions de desplaçats, milers de morts; per tant, crec que no hi ha color.
El que sí que demanaria, com l’altre dia al Ple... Entenc que la posició que té
aquí el PSC és en part per formar part del partit que governa a Espanya, però això
sí que els demanem, de forma sincera i de forma clara, que treballin internament
el que sigui possible per intentar revertir aquests contractes i per intentar, sobretot,
que no se’n signin més.
Aprofito, ja que l’altre dia no vaig tenir gaire temps, per respondre també alguns
grups parlamentaris, també per alguns dels comentaris que han fet avui.
El cas de Ciutadans, i sobretot en base a les esmenes que ens van presentar l’altre
dia, i avui parlava un altre cop de la lleialtat institucional a l’Estat espanyol; aquí ens
trobarem, eh?, denunciarem tantes vegades com faci falta les empreses catalanes que
participen en la venda d’armament. Les vam dir l’altre dia i avui les podem tornar a
dir perfectament: «la Caixa», Banc Sabadell, Indra, moltíssimes altres, també el Port
de Barcelona, gestionat en aquest cas per l’Estat. Però, en tot cas, crec que sí que és
important dir que cap lleialtat institucional a cap país passa per davant de la vida.
També els insto des d’aquí a que s’apuntin a la comissió d’investigació sobre la
monarquia, que han presentat els companys de Junts per Catalunya, perquè aquí podem investigar moltíssim de tot el «xiringuito» que hi ha –aquí sí– en qüestions d’armament –la diputada Segovia també ens n’ha fet cinc cèntims. Hi ha molt a investigar sobre la monarquia, i, per tant, els convido que participin d’aquesta comissió i en
puguem parlar.
I –no sé si me’n vaig una mica del tema, però, si no ho dic, exploto–, a propòsit
del pesquer, perquè tot va una mica lligat, del pesquer, de les dotze persones, les famoses dotze persones rescatades per un pesquer valencià a les costes de Líbia, les
quals el Govern espanyol, amb la mateixa política, potser discurs diferent, però al
final, de nivell efectiu fent exactament el que fa el Govern de Salvini, ha bloquejat
l’entrada d’aquestes persones a Espanya. Estem parlant de dotze persones –dotze persones– que escapen d’una guerra. Per tant, sí que no entenem com es poden presentar
aquí propostes a favor de Proactiva Open Arms i després no obrir les portes.
La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. Sí que se n’anava una mica del tema. Ha acabat?
Ruben Wagensberg i Ramon

En tot cas, re; que votarem plenament a favor aquesta i tantes vegades com criminalitzem la venda d’armament a països que vulneren els drets humans i a països
que fan la guerra i que, per tant, provoquen la mort de moltíssimes persones i l’expulsió de moltíssims refugiats, siguin desplaçats o en territoris externs.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg.
Ara passaríem a la votació. Segons han demanat diferents grups votarem per separat el punt 1 i el punt 2, i després el punt... (Veus de fons.) Sí, votarem per separat 1,
després 2, i els punts 3 i 4 conjuntament, eh? D’acord? (Pausa.)
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D’acord. Passarem a votar el punt 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Tretze vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Sis abstencions.
Queda aprovat el punt 1.
Passarem a votar el punt 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Onze vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Vuit abstencions.
Queda aprovat el punt 2 d’aquesta proposta de resolució.
Ara passaríem a votar conjuntament els punts 3 i 4.
Vots a favor?
Queden aprovats per unanimitat els punts 3 i 4.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència sobre les funcions de les
delegacions a l’exterior
354-00061/12

Seguint amb l’ordre del dia, passaríem al punt 4, ja que s’ha retirat el punt 3: sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les funcions de les delegacions a l’exterior, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor de...? (Veus de fons.) Ai, disculpin, sí, disculpi. Senyora Beltrán, té
la paraula.
Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Mirin, jo tampoc me’n puc estar, diputat Wasenberg (veus de
fons)..., Wagensberg –Wagensberg.
Ruben Wagensberg Ramon

Home...
Susana Beltrán García

Wagensberg –Wagensberg. (Rialles.) Estem tots fatal. Demano disculpes. (Rialles.)
Ruben Wagensberg Ramon

Teniu apuntat Wasenberg, al telèfon, tots, o què?
Susana Beltrán García

Anem a veure, la lleialtat institucional té a veure amb el respecte a l’estat de dret.
L’estat de dret, juntament amb la pau i juntament amb el respecte dels drets humans
són valors i pilars essencials en l’Organització de les Nacions Unides. Hi han moltes
maneres de reformar les lleis, d’esmenar les lleis per garantir la seguretat jurídica i
també per garantir el respecte dels drets humans i les llibertats de totes les persones, no?
Per tant, no hi ha cap raó que justifiqui no ser lleial, i, per tant, no respectar les
lleis en cap...
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La presidenta

Senyora Beltrán, s’havia de posicionar sobre la sol·licitud de compareixença.
Susana Beltrán García

Sí, però no me’n puc estar –no me’n puc estar. Podria demanar per al·lusions,
però ja no ho faig, ja aprofito aquesta...
La presidenta

Bé; no l’ha al·ludit directament, però, bé.
Susana Beltrán García

Perquè hi té a veure; té a veure...
La presidenta

D’acord.
Susana Beltrán García

...amb la lleialtat institucional.
La presidenta

Si ho lliga...
Susana Beltrán García

Ho lligo, ja veurà com ho lligo, presidenta. (Rialles.) No pateixi. (L’oradora riu.)
Precisament, torno a demanar que comparegui el conseller d’Acció Exterior per parlar, perquè informi sobre les delegacions en l’exterior, perquè les delegacions en l’exterior de la Generalitat de Catalunya tenen a veure amb la lleialtat institucional, i,
per tant, tenen a veure també amb el respecte, amb el principi de competències que
hi ha a Espanya.
Continuen obrint-se delegacions a l’exterior, o l’anunci de que s’obriran delegacions a l’exterior, sense que per aquí hagi vingut ningú a parlar de què és el que estan
fent aquestes delegacions en l’exterior. No sabem què han fet i no sabem què volen
fer en el futur.
Sí que sabem, per exemple, que no els ha faltat temps per col·locar llaços grocs,
llaços separatistes en el si de la delegació del Regne Unit, de la delegació de Catalunya al Regne Unit, però, en canvi, per aquí, al Parlament, no compareix el conseller
per donar explicacions del que està fent. I aquests llaços separatistes el que fan també és allunyar aquells catalans que no comparteixen aquesta ideologia ni comparteixen aquests sentiments d’aquestes delegacions. Això sí, despesa pública per a aquestes delegacions, un munt, això sí que ho sabem; ara, diners, no, per front a aquestes
vagues del personal sanitari que ens estan trucant a les portes del Parlament. Aquest
matí, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també deia «tenim
els jutjats que cauen», que cauen materialment perquè falten recursos, perquè falta
personal. Per a aquestes coses no hi ha diners, però per obrir delegacions i fer-les
servir per parlar d’una Catalunya, que és la Catalunya del llaç ideològic i del llaç
partidista, per a això hi han diners. I aquestes delegacions, tal com estan funcionant
o com sembla que estan funcionant ara, estan allunyant molts catalans d’aquestes
delegacions.
Per tant, estem en la Comissió d’Acció Exterior i Transparència i estem demanant la compareixença del conseller de Transparència, que vingui a explicar què estan fent i què volen fer.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. (Algú diu: «Ho ha lligat, eh?») Sí, sí, ho ha acabat lligant. Només li... Bé, ara comentava amb el lletrat que, clar, quan vostès van demanar aquesta sol·licitud de sessió informativa hi havia un altre conseller; potser ens
hauria d’aclarir a quin conseller es refereix, perquè si es referia...
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Susana Beltrán García

Que en vingui un –que en vingui un. (Rialles.) Pot venir l’actual...
La presidenta

L’actual, d’acord.
Susana Beltrán García

...el senyor conseller Alfred Bosch, que, a més, aprofitarem per saludar-lo aquí
en seu parlamentària.
La presidenta

Que quedi en acta aleshores que demanen...
Susana Beltrán García

Pel conseller Bosch.
La presidenta

...pel conseller Bosch. D’acord. Per què em demana la paraula, senyor Wagensberg?
Ruben Wagensberg i Ramon

Sí, bé, 50 per cent, per al·lusions, i 50 per cent, per a posicionament de vot –al·lusions que abans ha fet la diputada.
La presidenta

Per al·lusions... Vejam, si vol per al·lusions, ara li puc donar un minut, o...
Ruben Wagensberg i Ramon

Menys, necessito molt menys.
La presidenta

...trenta segons. Però, vostè, per a posicionament, aniria després.
Ruben Wagensberg i Ramon

Perfecte.
La presidenta

Pot fer-ho ara, i després... O ho fa després.
Ruben Wagensberg i Ramon

Jo ho faig tot junt després. Gràcies.
La presidenta

D’acord. Aleshores, seguiríem pel posicionament de la sol·licitud. Té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el senyor Ferran Pedret.
Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. A veure, nosaltres, en general, com sempre que es demana
una compareixença, no tenim cap obstacle amb que vingui el conseller actual a explicar les funcions de les delegacions a l’exterior. Tanmateix, tenim entès, i pot ser
que ens equivoquem, però tenim entès que el mateix conseller, després d’haver pres
possessió del càrrec, ha demanat de comparèixer. El que... Només ho dic als efectes
de demanar, si fos possible, organitzar-ho de tal manera que es substanciessin conjuntament en cas de ser aprovada aquesta sol·licitud de compareixença.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pedret. Per posicionar-se sobre la sol·licitud de sessió informativa, té la paraula la senyora Segovia, pel Grup de Catalunya en Comú Podem.
Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. Nosaltres tampoc tenim inconvenient en donar suport a la petició de
compareixences, però entenem que ja n’hi ha una prevista, tot just començar l’any,
on esperem que ens parli d’això, entre moltes altres coses.
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I que sempre tenim la sospita de que no es vol parlar en realitat de les delegacions a l’exterior, sinó barrejar les delegacions exteriors amb altres coses. Nosaltres,
en aquest cas, votaríem en contra, però esperant que, a la compareixença, el conseller ens informi d’aquestes funcions i de com estan en tot.
La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. Ara sí que seria el torn del portaveu del Grup Republicà, senyor Wagensberg.
Ruben Wagensberg i Ramon

Sí; gràcies, presidenta. Si li sembla, faig només una frase per contestar les
al·lusions. Tot pot passar per sobre la lleialtat institucional. Em parlava de l’ordenament jurídic i de l’estat de dret; en les dictadures també hi ha estat de dret i
ordenament jurídic, i això no implica que l’hagis de respectar per qüestions morals, etcètera. En aquest cas, clarament, l’Estat espanyol està vulnerant el dret
internacional, i, per tant, estem amb tot el dret d’exigir que cessi aquest tipus
de conductes.
I per la..., com..., bé, per al posicionament, ja ho ha dit el diputat Pedret, vindrà
el conseller, i, per tant, podrà explicar de manera molt feliç com, de manera molt
orgullosa, estem tornant a obrir les delegacions.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. Per posicionar-se, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya, senyor De Dalmases.
Francesc de Dalmases i Thió

Sí; presidenta, una prèvia –no sé exactament si em correspon fer-la. El diputat
Xavier Quinquillà s’ha vist obligat a deixar de fer la substitució que feia i la continua
fent la diputada Gemma Geis, d’acord? (Pausa.)
Ens afegim al que han dit la resta de grups. Ens sembla que, aquest conseller, un
dels primers posicionaments que va tenir és el de comparèixer. Ens sembla que és
el que pertoca a un conseller quan ocupa una cartera, i encara més quan ho és amb
la dimensió que és la d’Exteriors i Transparència, i, per tant, ens sembla que el que
hem de fer és respondre a aquesta petició del conseller.
I, en tot cas, quan..., aquesta proposta està parlant específicament de les delegacions, nosaltres també ens hi posicionaríem en contra, perquè nosaltres sempre intentem que els nostres posicionaments responguin a principis democràtics
essencials, i els principis democràtics diuen que aquelles candidatures que es
van presentar en contra de l’aplicació il·legal, i, al nostre parer, antidemocràtica, de l’article 155, i que treballaven per la restitució, tenen majoria absoluta en
aquest Parlament, fins a on nosaltres sabem. I que, per tant, no hi ha res més escrupolosament democràtic que construir allò que el 155 va destruir. En aquest
sentit, les delegacions formen part de tot allò que el 155 va malmetre, i, per tant,
és obligació escrupolosament democràtica d’aquest Parlament donar cobertura al
Govern quan, obeint els resultats del 21 de desembre... I els direm sempre, que
vostès se’n recorden moltes vegades, que són el grup amb més diputats, però no
es recorden mai que són el grup que és incapaç d’aconseguir acords, entre altres
coses, per ocupar la presidència d’aquest país.
Però els diré una altra cosa: vostès, en el fons, ens fan sempre independents. De
fet, acaben reconeixent la nostra independència, perquè en la seva legítima visió de
l’Estat espanyol, i en la seva legítima visió de Catalunya com a comunitat autònoma, sempre donen un valor superior a allò que es fa aquí que el que es fa en altres
llocs.
Vostès s’imaginen que, en aquests moments, el seu grup, el seu partit polític,
a les eleccions andaluses, se li acudís demanar la suspensió de les oficines que té
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a l’exterior, que, com saben perfectament, té un cost superior al que han tingut
mai les delegacions catalanes a l’exterior? No s’hi atrevirien. Saben per què? Perquè hi ha una feblesa a l’hora de transmetre el missatge, i és que el que a vostès els
fa por no és que siguin separatistes o independentistes, és que expliquin la realitat
de la qualitat democràtica a l’Estat espanyol. I a vostès els preocupen els posicionaments que han tingut a Bèlgica, a Suïssa, diferents parlaments, diferents especialistes; a vostès els preocupa que en un futur la seva actuació respecte al 155 serà
denunciada i serà sentenciada a l’exterior, i, per tant, el que miren és que hi hagin
poques veus a l’exterior. No tinguin por a l’exterior i facin-nos el favor de millorar
la democràcia a l’interior.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases.
Susana Beltrán García

Per al·lusions.
La presidenta

Senyora Beltrán, no els ha al·ludit personalment. (Veus de fons.) Home, ell... Vejam... (Veus de fons.) Ell... Vejam, en un debat..., jo crec que en el debat s’han d’al·ludir, per descomptat, els grups, perquè si no, no hi ha debat. Però, vejam, vostè l’havia al·ludit a ell i ell ha contestat. Jo crec que... Si vol, té deu segons per respondre.
(Veus de fons.)
Susana Beltrán García

És essencial, el respecte de l’estat de dret, igual que és essencial el respecte dels
drets humans. Vostès diuen que els fem independents, doncs vostès, amb les seves
accions, que són contraries als drets i llibertats de 47 milions de persones, ens fan
lliures per poder expressar la veu de totes aquestes persones, no només a la resta
d’Espanya, sinó també aquí.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán.
Ara, sense més, passaríem a votar la sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Vuit vots a favor.
Vots en contra?
Onze vots en contra.
Abstencions?
Cap abstenció.
Queda rebutjada la sol·licitud de compareixença.
Passem ara a l’últim punt de l’ordre del dia. És la compareixença d’una representació del moviment social equatorià Despertar Ciudadano davant d’aquesta comissió... Convido el portaveu... (Veus de fons.)
Suspenem un moment la sessió, cinc minuts, i seguim amb el punt de l’ordre del
dia.
La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i quatre minuts i es reprèn a un quart de
sis i onze minuts.

La presidenta

D’acord. Reprenem la sessió.
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Compareixença d’una representació del moviment social equatorià
Despertar Ciudadano per a exposar la seva visió política i social de
l’Equador
357-00143/12

Com els he dit abans, seguirem amb l’ordre del dia. Passem al punt 5, compareixença d’una representació del moviment social equatorià Despertar Ciudadano
davant d’aquesta comissió. Els dono la benvinguda. Saben que tenen quinze minuts
cadascun. Em sembla que passaran un vídeo. Tenen la paraula, no sé qui vol començar de vostès tres. (Veus de fons.) D’acord. Té la paraula el senyor García.
Manel García Labrada (portaveu de Despertar Ciudadano)

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, senyora Norma Espinel..., madre
del vicepresidente constitucional del Ecuador, Jorge Glas Espinel, injustamente preso 423 días hace hoy ya, y en huelga de hambre como protesta desde hace cuarenta
días. Su estado de salud es muy crítico. Donar les gràcies per aquesta oportunitat de
comparèixer davant d’aquesta comissió i demanar-los que entenguin que ara passaré
a parlar en castellà a fi que ens pugui entendre tota la nostra comunitat.
(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
En el Estado español tenemos más de 460.000 ecuatorianos residentes, sin contar los que tienen doble nacionalidad; si sumáramos estos nos iríamos aproximadamente a unos 630.000; en nuestro país, Cataluña, a más de aproximadamente veintisiete mil. Despertar Ciudadano representa a la gran mayoría de esta sociedad, que
vive con una gran preocupación la gran desinstitucionalización de la República del
Ecuador. Para entender dicha desinstitucionalización en el Ecuador, les diré que,
así como en el Estado español el Estado tiene tres funciones principales, tres poderes, en el Ecuador tiene cinco funciones: la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial y la función electoral, que está conformada por el Tribunal
Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Y la quinta función, muy
importante por novedosa, la función de transparencia y control social. Esta función
de transparencia y control social les diré que es en la República del Ecuador en el
único país que existe, y está conformada por seis superintendencias, la Contraloría
General del Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las funciones de esta función de transparencia y control social
serían: el acompañamiento a la ciudadanía en su empoderamiento y control de las
funciones públicas, el control de la corrupción, y la elección de las autoridades por
concurso de méritos y oposición.
Bien, una vez que ya sabemos cuáles son las cinco funciones principales del Ecuador, vamos a ver cómo se ha convertido un estado de derecho en un estado de facto
en poco más de un año.
Cedo la palabra a mi compañero Javier.
Xavier Miño Dávila (coordinador de Despertar Ciudadano)

Muy buenas tardes, diputados. Gracias, realmente, por la oportunidad de poder
hacer esta comparecencia. En consecución... (Pausa.) Perdón. Vuelvo a dar las gracias a todos los diputados, gracias por la oportunidad de esta comparecencia, de visibilizar lo que está pasando en el Ecuador.
Prosigo con el hilo de esta comparecencia. Hoy justamente hace un año, el 29 de
noviembre de 2017, el presidente Lenín Moreno apura a un referéndum y a una consulta popular al pueblo ecuatoriano para preguntar sobre varias preguntas sin dictamen de la Corte Constitucional. Este dictamen... La Corte Constitucional es una
instancia la cual vela por la constitucionalidad de las preguntas y sobre todo para
que no violente los tratados internacionales. Una de las... Y digo «apura» porque jus-
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tamente él sabía que, pues, no iba a pasar este dictamen de la Corte Constitucional,
y lo hace a través de un decreto.
Una de las preguntas, precisamente la que estamos viendo ahora, la pregunta número 3, consulta al pueblo y pide, pues, propone cesar a los consejeros del Consejo
de Participación Ciudadana. Ese consejo se eligió, los consejeros se eligieron a través de concurso de méritos y oposición. Él, casualmente, pues, propone y faculta al
ejecutivo para que envíe una terna de siete personas –dicho sea de paso, nombradas
a dedo– para que evalúen al consejo en ese momento, que estaba rigiendo, evalúe
y nombre bajo concurso de oposición y mérito a nuevas autoridades. Importante:
para que evalúe y nombre –quedarse con esto, porque luego veremos cómo se viola
también esto.
Para esto, pues, el nuevo consejo..., teníamos una línea de tiempo de seis meses,
donde..., desde el 6 de marzo hasta el 6 de septiembre del 2018 ellos tenían esta línea
de tiempo para hacer lo siguiente. Bueno, antes de nada cabe destacar que en este periodo se evaluó bajo parámetros subjetivos, y no bajo parámetros técnicos, como debió
haber sido. Se nombraron autoridades encargadas transitorias subrogantes, lo cual no
contempla la Constitución, y aun la propia pregunta número 3 tampoco lo proponía.
Se suprime, en alusión a la austeridad, el tramo de la oposición y el concurso del
cual se había preguntado a los ecuatorianos, en alusión a la austeridad. Y, en algunos casos, incluso se destituyen autoridades que no había nombrado este Consejo de
Participación. Es decir, vuelve a contradecirse lo que se había preguntado en esta
consulta ya ilegal, por no haber pasado este dictamen constitucional.
Pues en estos seis meses se ha destituido a seis superintendentes, se destituyó
al defensor del pueblo, se ha destituido al Consejo Nacional Electoral, se ha destituido a tres de los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que esta es una
instancia a la cual se apela si hay alguna anomalía en unas elecciones, pero, casualmente, esto se hace justamente en periodo electoral, y además se deja en acefalia a
este tribunal.
Se destituye al consejero de la judicatura, nombrando un transitorio, el cual destituye a veintitrés fiscales y vuelve a nombrar a fiscales, entre ellos el hermano del
actual presidente, en una provincia, la provincia de Napo.
Elige al fiscal general de la nación, no conforme al orden del puesto del concurso de méritos, que hubiese tocado al siguiente, pues él, de acuerdo a su gusto, elige
al octavo. Y crea una figura inédita, que es el fiscal encargado. El fiscal encargado,
esta figura no existe en la Constitución. Seguimos con un fiscal encargado.
Lo más aberrante de pronto que se ha llegado a hacer es justamente la sesión de
la Corte Constitucional. Habíamos dicho anteriormente que este nuevo ente supremo está facultado a evaluar y nombrar a las autoridades nombradas por el anterior
consejo. Sin embargo, él se atrevió a destituir a la Corte Constitucional sin haberla
nombrado el anterior consejo cesado.
Y, además, pues, esto ocurrió el 28 de agosto, declara en vacancia, lo cual nos
mantiene de momento en un estado sin corte constitucional. Es algo inédito, yo creo
que..., no sé en qué otra parte del mundo puede pasar. Lo cual, pues, si hay alguna
vulneración de nuestros derechos no tenemos a dónde acudir.
Por último, y como guinda del pastel, el nuevo Consejo Supremo de Participación –y digo «supremo», porque no lo es, pero parece serlo– propone llamar a una
nueva consulta para blindar todas estas actuaciones inconstitucionales realizadas y
además pretende eliminar el propio Consejo de Participación, quien vela, pues, por
el empoderamiento de la ciudadanía en el Ecuador.
Este es realmente el inicio, con lo que había dicho al principio; pues, desde hace
un año, inicia el desmantelamiento del estado de derecho en el Ecuador.
Quiero dar paso a mi compañera para que siga explicando algunos casos emblemáticos que ha fomentado este desmantelamiento del estado de derecho en el
Ecuador.
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Gràcies. Bona tarda, senyors parlamentaris. Us donem les gràcies per donar-nos
aquesta oportunitat, perquè l’Equador actualment està vivint una situació molt greu.
A continuació, jo us parlaré... de las acciones nacionales y los pronunciamientos internacionales. En diciembre del 2017, la ciudadanía y algunas autoridades presentaron
dos recursos ordinarios de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral a raíz de
llamamiento a consulta popular sin dictamen constitucional. Los jueces determinaron
que la única persona que tenía legitimación activa para demandar era Lenín Moreno,
porque era quien había propuesto esta consulta y referéndum. Durante el transcurso
del presente año, las autoridades cesadas presentaron acciones de protección. Los jueces determinaron que Lenín Moreno no tenía legitimación pasiva para ser demandado.
Ahora os paso a explicar los pronunciamientos internacionales. La Organización
de las Naciones Unidas, el 24 de enero del 2018, pide información al Estado ecuatoriano y que se abstenga de destituir a los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social del Ecuador y de crear ese consejo transitorio que puede generar, y, efectivamente, altera el estado democrático de derecho incluyendo los
principios de separación de poderes y de independencia judicial. La Organización
de Estados Americanos también se pronunció el 5 de febrero del 2018. Señaló que
la consulta debía haber tenido ese dictamen constitucional. Por último, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de febrero del 2018, se pronuncia respecto al peligro que puede sufrir la independencia de las funciones.
A continuación, les voy a explicar el caso de nuestro legítimo vicepresidente Jorge
Glas, elegido por el pueblo. Junto con Lenín Moreno, formaban un binomio hasta que
hubo la ruptura de Alianza País y empezó toda la inconstitucionalidad en el Ecuador. Jorge Glas, sometido a un juicio exprés, sin un debido proceso judicial, el 2 de
octubre del 2017; Jorge Glas es ingresado en prisión, hoy cuatrocientos veintitrés días
privado de su libertad por un supuesto delito de asociación ilícita. No está preso por
corrupción. No hay ninguna imputación, ninguna vinculación con el caso de Odebrecht. El fiscal general se valió del testimonio de un corrupto confeso de Odebrecht
que fue premiado excluyéndolo a él y a la constructora del juicio. El 14 de diciembre
del 2017, sentencian a Jorge Glas con un código penal derogado.
Esto se cometió con el ánimo de que no haya suspensión de la pena para que así
el vicepresidente no regrese a su puesto, a su cargo. El 21 de octubre del 2018, Jorge
Glas, que estaba en la Cárcel 4 de Quito, es trasladado al centro penitenciario de Latacunga. Esto en represalia del caso del exsecretario de Comunicación del anterior
Gobierno, Fernando Alvarado, acusado de peculado. Fernando Alvarado abandonó
el país para pedir asilo político por no tener garantías para un debido proceso. Jorge
Glas, actualmente, lleva cuarenta días en huelga de hambre; su salud está en peligro.
Desde su traslado, la vida de Jorge Glas está en riesgo y es nuestro deber como sociedad pronunciarlo ante los medios internacionales, nacionales. No podemos hacer
nada nacionalmente, porque el estado de derecho en Ecuador se ha perdido; por eso
recurrimos a ustedes, señores parlamentarios, para pedirles que, por favor, intervengan de alguna manera para que el vicepresidente Jorge Glas no decaiga, porque ya,
este, la circunstancia es bastante grave.
Si a Jorge Glas le hacen esto quiere decir que ningún ecuatoriano está a salvo,
porque es tal la gravedad de esto... O sea, se le tiene que juzgar por el delito que
establece dicha autorización. Es un juicio penal, que debe respetar las reglas del debido proceso. En Ecuador tenemos casos emblemáticos: están el de Jorge Glas, Fernando Balda, Fernando Alvarado, Sofía Espín y Julian Assange.
A continuación, este, paso...
La presidenta

Gràcies, senyora Maldonado. Jo passaré la paraula i aleshores ja els vaig guiant,
perquè ha de quedar així recollit en el diari de sessions. Per tant, ho fem bé.
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D’acord.
La presidenta

Passo la paraula al senyor Miño?
Liliana Maldonado Naranjo

D’acord, gràcies.
Xavier Miño Dávila

Sí...
La presidenta

Ah, un incís abans de... Disculpin, eh?, un incís. Jo sé que volen tenir la gravació.
Pateixo perquè estan fent un exercici i no cal. No cal que tinguin el braç aixecat; si
volen, poden seguir, però aquesta i totes les comissions que es fan al Parlament de
Catalunya es retransmeten en directe i tenen molt bona qualitat. Per tant, després,
quan acabi la sessió, jo crec que demà, tindran a la seva disposició a la pàgina web
del Parlament la sessió en molt bona qualitat. Jo, si volen..., m’han comentat que no
hi ha cap problema, però pateixo perquè estan amb el braç aixecat i estaran amb el
braç aixecat durant una bona estona i crec que no cal. Tenen a disposició els mitjans
del Parlament i poden baixar-se’n el vídeo, d’acord? (Pausa.) Ara sí. (Veus de fons.)
No, gràcies a vostès. Sense més...
Xavier Miño Dávila

Gracias, señora presidenta.
La presidenta

...senyor Miño.
Xavier Miño Dávila

Bueno, simplemente para leerles nuestras peticiones, la asociación Despertar Ciudadano, preocupada de lo que está ocurriendo en el Ecuador, le solicita a la Comisión de Acción Exterior lo siguiente: a, reciban la información que se les entrega por
parte de la asociación Despertar Ciudadano respecto a la situación de desinstitucionalización del Ecuador y de los detenidos y perseguidos políticos.
Convocar a una reunión al embajador de Ecuador en España con la finalidad de
que pueda remitir toda la información sobre la situación humanitaria en la que se encuentran los detenidos y sus condiciones de encarcelamiento.
Conformar una delegación para visitar el Estado ecuatoriano con el objetivo de
recopilar información sobre los perseguidos políticos y las condiciones carcelarias
y humanitarias en las que se encuentran los detenidos políticos.
D: visitar al expresidente, al exvicepresidente y a las personas que trabajaron para
la Secretaría de Comunicación detenidas, los familiares con personas en prisión en
calidad de testigos y utilizar cualquier otro medio adecuado para informarse sobre
las situaciones de los detenidos.
E: convocar a una reunión a la defensora del pueblo encargada del Ecuador para
que dentro de sus competencias indique qué acciones ha tomado respecto a la situación del exvicepresidente, las personas que trabajaron para la Secretaría de Comunicación detenidas y los perseguidos políticos.
F: convocar a una reunión a las bancadas de los partidos y movimientos políticos
que forman parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, con el objetivo de recabar
información respecto a la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y de los detenidos y perseguidos políticos.
G: instar al Estado español a realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades del Estado ecuatoriano, así como prestar el apoyo para que las delegaciones del
Congreso puedan llevar a buen fin su propósito.
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Instar a los organismos internacionales y a las subsecretarías especializadas a
realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades del Estado ecuatoriano con
el propósito de salvaguardar la integridad personal de los detenidos y perseguidos
políticos.
Y, finalmente, i: luego de la vista, la delegación deberá preparar un informe para
que sea elevado al Congreso, en el que se relate la situación de los detenidos y perseguidos políticos, así como de la crisis de desinstitucionalización que vive el Estado ecuatoriano.
Darles las gracias, nuevamente, por esta oportunidad. A continuación, vamos a
colocar un vídeo, donde resume un poco todo lo que hemos expuesto en esta oportunidad.
Gracias.
(Pausa.)
Bueno, aprovechar esto, también, para decir que hemos preparado dosieres para
los diferentes grupos parlamentarios. No sé si al ujier o a alguien podemos entregárselos para que luego los entreguen, y también... (per raons tècniques, no han quedat
enregistrats alguns mots de l’orador), donde está completa la información más ampliada. Y, pues, en caso de que quiera cada diputado también tenemos un pen drive
que les podemos hacer llegar, ¿vale?
Muchas gracias.
(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, senyor García, senyora Maldonado i senyor Miño.
Gràcies.
Ara passaríem a donar la paraula als grups parlamentaris. Atès que aquesta compareixença l’han sol·licitat diferents grups, ordenaríem el debat, primer, intervenint
els grups que han sol·licitat la compareixença, tal com està establert en el Reglament,
i després seria el torn del grup de... Bé, l’han sol·licitat Esquerra Republicana, Partit
Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú Podem i la CUP, que no hi és.
Després, passaria la intervenció de Ciutadans, i, finalment, acabaria el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord? Comença Esquerra, si li sembla bé, senyor
Wagensberg, o senyora Driouech?
Najat Driouech Ben Moussa

Bé, bona tarda. Buenas tardes, en primer lugar, quiero saludar a la madre de Jorge Glas y pasarle... (aplaudiments), y también saludarle no solo en mi nombre sino
en nombre de mi grupo, el grupo al cual represento..., que és el Grup Republicà.
Dicho esto, quiero dar las gracias también a Despertar Ciudadano por querer venir
hoy aquí e intentar un poco acercarnos su punto de vista, digamos, de la situación
que vive Ecuador en este momento. También, no nos olvidemos de que en Cataluña, que es, digamos, nuestro país, parte de los ciudadanos catalanes son también de
origen ecuatoriano y sus luchas también son nuestras luchas, ¿no?
Dicho esto, quiero apuntar que me ha parecido entender que lo que ha pasado
en Ecuador es un golpe de estado hecho por el mismo Estado contra sí mismo, fulminando el Tribunal Constitucional. Al menos es lo que he podido entender, digamos, de las diferentes explicaciones que han dado ustedes hoy aquí. Al mismo
tiempo, actuando de manera mafiosa, poniendo al hermano del presidente como
fiscal general.
Entendemos y compartimos vuestra denuncia, la denuncia de la falta de justicia
que acaba perjudicando la dignidad de los ciudadanos, y, en este punto en concreto,
pues, a los ciudadanos de Ecuador. Una situación grave de la cual se han pronunciado altos mandatarios de la ONU y también el papa Francisco. Desde aquí, en mi
nombre y en nombre del grupo al cual represento en este momento, el Grupo Republicano, les quiero hacer llegar nuestra voluntad de estar a la disposición de algún
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tipo de colaboración que podamos hacer siempre desde nuestro punto de acción, que
somos, digamos, diputados.
También quiero añadir que nuestros compañeros en Madrid, nuestros compañeros de Esquerra Republicana, en concreto senadores, han llevado, han presentado
una moción con todos los puntos que ustedes han descrito aquí en la comisión de
Afers –en catalán–, bueno, de Asuntos Iberoamericanos, y que también lo estamos
luchando no solo aquí sino en Madrid en el Senado.
Dicho esto, pues, volver a darles las gracias, y recordarles que estamos a vuestra
disposición como Grupo Republicano.
Gracias.
La presidenta

Gràcies, senyora Driouech. Té la paraula ara, pel Grup del Partit Socialistes i
Units per Avançar, senyor Pedret.
Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Y gracias también a los comparecientes en nombre del movimiento Despertar Ciudadano y una salutación a todas las personas que nos acompañan como público en esta comisión.
Bueno, han expuesto lo que, a todas luces, es una gravísima crisis constitucional.
Entiendo yo que todavía no resuelta, porque sobre esto nos podrán ilustrar mejor
ustedes, pero entiendo que tanto, digamos, a nivel interno dentro de Ecuador como,
digamos, con las instancias americanas a las que puedan acudir, habrá también
supongo un frente legal, digamos, de oposición a todos estos cambios institucionales que ustedes han definido como desinstitucionalización, ¿no? Y que yo creo
que es un concepto que, lamentablemente, estamos viendo muy a menudo, incluso
en nuestro propio continente, de forma clara. Y, por lo tanto, esa sería una primera
pregunta, ¿no? Es decir, en el frente, digamos, legal, cuáles son las acciones que están abiertas tanto a nivel nacional como internacional o a nivel regional, digamos,
americano, ¿no?
En segundo lugar, me gustaría que nos comentaran también las dificultades con
las que sabemos que se están encontrando los distintos partidos políticos de la oposición para inscribirse, para poder participar en las elecciones, porque, claro, entiendo que tiene que haber en algún momento unas elecciones a las que deberían poder
concurrir, pues, la pluralidad de fuerzas políticas que existen en Ecuador, y hasta
donde nosotros conocemos, los sectores políticos que antes estaban integrados en
Alianza País y que, digamos, a raíz de todo lo que ha ocurrido, quedaron, digamos,
escindidos de ese partido, aunque, en realidad, evidentemente, se reclaman como auténticos herederos de ese movimiento político, están encontrando dificultades para
inscribir sus candidaturas; que, asimismo, esto ha ocurrido con el Partido Socialista
de Ecuador, que tampoco puede inscribirse como partido, y, por lo tanto, también
tendría dificultades para presentar sus candidaturas.
Y luego también me gustaría que informaran a la comisión respecto a la situación que se vive, digamos, en la propia asamblea legislativa de Ecuador, ¿no?, porque tengo entendido que hay, digamos, una situación de especial tensión con presiones sobre los legisladores, provocando rupturas en los grupos parlamentarios,
que, asimismo, también los legisladores, que han acudido a protestas incluso frente
a la asamblea legislativa, han sufrido algún tipo de percance con la fuerza pública
que actuaba frente a esas manifestaciones y concentraciones.
Y, por último, también en relación, en general, con eso, con las marchas y manifestaciones que, habiendo sido convocadas en la capital, habían encontrado dificultades para desarrollarse, bien sea por la actuación de la fuerza pública en el propio
lugar de la concentración o manifestación, o bien sea bloqueando los autocares que
se dirigían a la capital para participar, bueno, trasladando a participantes a esas concentraciones y manifestaciones.
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Y, bueno, si hay cualquier otra consideración que nos puedan hacer respecto a las
vías de posible resolución de este conflicto que ustedes puedan entrever, yo creo que
también sería útil para nosotros, pues, saber cómo creen ustedes que puede salirse
de ese enconamiento, ¿no?, de ese conflicto tan duro.
Y, por último, tomamos nota de las demandas que nos han realizado, que algunas son más fáciles de atender que otras; otras son un poco complicadas. Saben que
algunas de las personas que nos han pedido que citemos a comparecer en esta comisión no tienen ninguna obligación legal ni institucional de comparecer; puede ser
bastante complicado que eso se dé. Pero, digamos, lo entendemos como una petición
que hacen de que esta comisión tome como una de sus tareas conocer mejor y al detalle el conflicto que se está viviendo, sea trasladándose a Ecuador para conocerlo in
situ, sea a través de cualquier otra fórmula, y trataremos, bueno, de hacerlo.
Muchas gracias.
La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Ara té la paraula, pel Grup de Catalunya en Comú Podem, la senyora Susanna Segovia.
Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Muchas gracias. Bueno, saludar a todos los presentes. Contenta
de oír hablar de Ecuador, yo he vivido muchos años allí, así que siempre es una buena noticia poder estar aquí. Creo que es muy importante que este Parlamento acoja
las posiciones de lo que vienen a contar las personas de Ecuador, porque, como se
ha dicho, es una población muy importante aquí en Cataluña; una población que ha
contribuido a construir todo lo que somos ahora y que en momentos muy difíciles
en Ecuador vinieron aquí, y que ahora que aquí ha habido momentos difíciles han
seguido aportando, han seguido construyendo.
Creo que es realmente una lástima todo lo que cuentan, ¿no?, porque hubo todo un
periodo en el que realmente en Ecuador se vivió una auténtica revolución ciudadana
donde hubo fuertes inversiones en servicios públicos, donde hubo fuertes inversiones en infraestructura. Ecuador es una sociedad con una población muy movilizada,
políticamente muy concienciada, y realmente asistir a esta desinstitucionalización de
todo y a esta debacle, si me permiten, de los espacios institucionales, incluso de las
organizaciones políticas, es realmente lamentable.
Yo quisiera preguntarles un poco cómo están encarando y cómo se están articulando también con las organizaciones y movimientos sociales del Ecuador, ¿no?; los
que en algún momento contribuyeron también al proceso constituyente del Ecuador, que realmente es un referente de cómo se tiene que hacer una constitución,
para los que aquí estamos pensando en que tenemos que tener una nueva constitución, porque hace treinta años que no se toca la de aquí, y, en cambio, en Ecuador
no han tenido nunca miramientos a la hora de plantear que, si la sociedad cambia
y la política cambia, la constitución tiene que adaptarse. Han pasado diez años de
esa Constitución, realmente me gustaría que hicieran también como una valoración
de cómo creen que está desarrollándose la implementación de esta Constitución, si
realmente había cosas en aquella Constitución que después no se han podido aplicar
o que hayan podido estar en la raíz de la situación en la que estamos ahora.
De hecho, la consulta lo que hacía era plantear algunas modificaciones constitucionales que anteriormente también se habían modificado, como el tema de la reelección indefinida. No sé..., me gustaría también saber cuál es la opinión que tienen
ustedes sobre este aspecto.
Y, si no tengo mal entendido, creo también que hay elecciones municipales el año
que viene, son las segundas también desde que se aprobó la Constitución, me gustaría
saber un poco cómo están trabajando desde las organizaciones políticas, en concreto
desde las fuerzas que formaban anteriormente Alianza País y que ahora lamentablemente no sé si se van a poder presentar juntas, cómo se está planteando, porque sí que
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es cierto que los gobiernos locales en Ecuador también son un lugar muy importante
de cambio y de transformación, entonces saber un poco cómo estaban planteando este
escenario del año que viene.
Gracias.
La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. Ara té la paraula, pel Grup de Ciutadans, el senyor
Bertran.
David Bertran Román

Gràcies, presidenta. Bueno, agradecemos la presencia y el relato de los hechos
que nos hacen. Valoramos la relevancia de que se trate este tema a nivel de comisión.
Como bien han comentado, la comunidad ecuatoriana residente y también la nacionalizada aquí en Cataluña, y en España, es muy numerosa; en Cataluña, como han
comentado, es de hasta veintiséis mil.
Queríamos destacar las buenas relaciones comerciales y culturales que tenemos
entre nuestro país y Ecuador. Y querríamos poner en valor el papel de las instituciones y de su correcto funcionamiento. Creemos necesario un sistema de representación
electivo para toda la ciudadanía así como que haya un estado de derecho fuerte. Eso es
muy importante. Entonces, este estado de derecho debe estar regido por el respeto a las
leyes y a las normas, a las que todo el mundo debe obedecer independientemente de su
estatus político o económico. Nosotros creemos que eso es la base. Entonces, dentro de
ello, por supuesto, se enmarca la necesidad de un sistema judicial independiente del ejecutivo y el legislativo, que, por ejemplo, llegado el caso, pues, fuera capaz de juzgar sin
obstaculizaciones políticas los casos de crimen y corrupción que se hayan podido dar.
Entonces, nosotros les agradecemos que hayan venido a explicarnos la situación.
Recogeremos con mucho gusto la información por escrito y en pen drive que nos puedan facilitar. Estaremos atentos a la evolución de los hechos relatados para poder analizar más profundamente y con detenimiento los hechos.
Entonces, nos gustaría preguntarles también, bueno, a parte de las preguntas que
nos parecen muy pertinentes, que ha realizado el compañero del PSC, sobre los frentes
abiertos a nivel internacional, cuál es la situación a nivel de organismos internacionales, de comunidad internacional. Así como la pregunta que ha puesto sobre la mesa la
compañera de los comuns sobre la reelección indefinida, cuál es la situación de esto
ahora. También sobre la inhabilitación política para los casos de corrupción, que, si no
tengo mal entendido, ha habido una reforma legislativa en este sentido que ha cambiado el curso de como era hasta ahora.
Y solamente querría recalcar, y esto independientemente de lo estamos hablando
ahora, porque lo ha mencionado, pues, con sorpresa la diputada de Esquerra Republicana, que efectivamente, un golpe de estado se puede dar de muchas formas. Y ya
lo dijo Kelsen en su momento, que dijo y cito: «Visto desde el punto de vista jurídico es diferente que la modificación de la situación jurídica constitucional se cumpla mediante un acto de fuerza dirigido contra el gobierno legítimo, o efectuado por
miembros del mismo gobierno, que se trate de un movimiento de masas populares o
sea cumplido por un pequeño grupo de individuos, que lo decisivo es que la constitución válida sea modificada de una manera o reemplazada enteramente por una nueva
constitución que no se encuentre prescrita en la constitución hasta entonces vigente.»
Esto, independientemente de su caso, es una cosa que comento respecto al comentario
que..., bueno, creo que ahora no está.
Y nada, muchas gracias por la información, y estamos en contacto.
Gracias.
La presidenta

Gràcies, senyor Bertran. Té la paraula, pel Grup de Junts per Catalunya, el senyor Dalmases.
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Francesc de Dalmases i Thió

Sí; moltíssimes gràcies, presidenta. La verdad es que en estas ocasiones los
miembros de esta comisión tenemos más la tarea de escuchar y aprender, y, en todo
caso, hacerles algunas preguntas, pero sí que nos sentimos, como diputados, obligados cuando ustedes nos hablan de que en Cataluña hay veintisiete mil ecuatorianos, pues, nos sentimos sus diputados y en cierta manera sus reivindicaciones son
las nuestras. Ustedes saben que la ciudadanía en Cataluña no es una ciudadanía de
exclusión sino de suma y adición, en la cual no se pregunta por el pasado sino que
se requiere siempre sobre el futuro compartido que queremos. Y, esto, en este sentido, les agradecemos muchísimo su información y su presencia hoy aquí en esta
comisión.
No podía ser de otra manera, cuando, en algunas ocasiones, tenemos la ocasión
de hablar con alguien que tiene un familiar en prisión, sin hacer más valoraciones,
que ello en estos momentos nos toca de forma especial. Ustedes saben que están en
un Parlamento en el que la anterior presidenta se encuentra en prisión en estos momentos, centenares de noches en prisión como presa política, y saben que también
tenemos una parte del Gobierno en el exilio, la cual cosa nos hace... Lo primero de
todo, desde la mínima sensibilidad humana, un abrazo inmenso a la madre de Jorge Glas y a todos los familiares de aquellos que sufren. Muy a menudo se habla de
los represaliados, pero a menudo olvidamos a los familiares de los represaliados, y,
por ello, más allá de diferencias o convergencias políticas, toda nuestra solidaridad.
Si alguna cosa puede ser de utilidad a un movimiento político, como el Despertar Ciudadano que ustedes nos han presentado, es que nosotros también, y esto lo
habrán observado ustedes en Cataluña, vemos que los partidos políticos cada vez
son menos útiles a la hora de responder a las necesidades ciudadanas, y que los
movimientos sociales son los que deben liderar y empoderarse, y generar nuevas
formas de representación política. En este sentido, les exhortamos a que continúen
por la vía cívica, pacífica y democrática para avanzar en sus reivindicaciones políticas que es la única que reconocemos; que no pierdan nunca la esperanza. Antes
comentaban ustedes que ser en un estado sin corte..., se sentían un pueblo sin corte
constitucional, pues nosotros hace un año no teníamos ni Gobierno, ni Parlamento,
y estábamos totalmente ocupados, intervenidos, y la tozuda determinación democrática de este país hizo que, en los próximos comicios, a pesar de la aplicación
ilegal del artículo 155, volviéramos a tener una mayoría republicana. La voluntad
del pueblo es inquebrantable: persistir, persistir y persistir.
Finalmente, decirles que analizaremos sus propuestas, que no les decimos ya de
principio que sí que las asumimos todas, sino que queremos analizarlas, queremos
hablarlas. Seguramente nos volveremos a encontrar, porque una de las gracias de
este Parlamento no es solo el trabajo que hay en las comisiones, es el que hay entre
comisiones. Debemos conocernos bien y debemos conocer más profundamente cuáles son sus peticiones y por qué.
Pero sí que me gustaría preguntarles..., ustedes saben los profundos cambios que
está habiendo en todo su continente en lo que se refiere a geopolítica, ustedes saben
que algunos de los problemas que surgen ahora, por ejemplo, se me ocurre ahora
mismo, ¿no?, las relaciones de Ecuador con Brasil, que han tenido, bueno, diferentes... Les han preguntado a nivel interno cómo enfocan, y yo, también me gustaría
preguntarles a nivel de Despertar, a nivel más de análisis geopolítico, cuáles son sus
complicidades o cuáles deberían ser sus complicidades en el ámbito internacional
en su continente.
Gracias.
La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Ahora, para responder, en todo caso, daré la palabra. Señora Maldonado, ¿quiere intervenir primero? (Pausa.) ¿Sí?
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Liliana Maldonado Naranjo

Sí; respondiendo aquí a la pregunta que comentaba el señor Ferran Pedret, respecto a los movimientos, nosotros hemos querido registrar el movimiento de la
Revolución Ciudadana en tres ocasiones. El Consejo Nacional Electoral nos ha denegado en tres ocasiones este registro. Primero, como Revolución Ciudadana; segundo, como Movimiento Alfarista, y, tercero, como Acuerdo Nacional. Este último, el de Acuerdo Nacional..., recogimos aproximadamente quinientas mil firmas
para presentarlas ante el Consejo Nacional Electoral, el cual... Ellos nos propusieron
este nombre, decían que los dos anteriores no lo podían registrar por los motivos,
incluso en algún momento absurdos, porque, por ejemplo, decían que el de Revolución Ciudadana hacía como visión al anterior Gobierno. Y nos denegaron ese, el
de Revolución Ciudadana, luego el de Movimiento Alfarista, y, por último, el de
Acuerdo Nacional.
Hay un bloqueo político total. No podemos registrar ningún movimiento. Y nosotros, aquí en Europa, cuando hubo la consulta por el «no», ganó esta consulta,
porque nosotros ahí en Ecuador los medios de comunicación no permiten que se
visibilice más que solo lo que ellos quieren transmitir. Entonces hay un cerco mediático, el cual impide realmente que podamos crear un nuevo movimiento. No tenemos movimiento, con lo cual, no podemos ir a elecciones, y en esa situación nos
encontramos.
La presidenta

Gràcies, senyora Maldonado. Per respondre, té la paraula el senyor Miño.
Xavier Miño Dávila

En cuanto a la pregunta sobre las acciones que están abiertas, cuáles son las acciones abiertas a nivel local e internacional, al tener un estado de derecho coartado,
las instancias realmente secuestradas, y..., como habíamos explicado en la exposición, se nos hace oportuno utilizar estas vías. Creo que, de hecho, tenemos registros
de amenazas, incluso a las vidas de las personas que están tratando de que esto no
sea como está siendo. Por tanto, los movimientos asociativos como el nuestro, que...,
desde la sociedad civil, más allá de tener un alineamiento político, o no, lo que estamos ya intentando es que se respeten incluso los derechos humanos.
Entonces hemos visto, pues, esta gran oportunidad de poder..., a nivel internacional, en casos tan emblemáticos y flagrantes, que ya no solamente nos afectan a
todos los ciudadanos, sino que, por ejemplo, el caso de Jorge Glas, que está en una
huelga de hambre, y que un día que pase –agradecemos a todos vuestra exposición,
pero esto es de vida o muerte– puede representar una noticia fatal. Entonces es...,
además nosotros aquí nos sentimos protegidos de una u otra manera; aquí tenemos
un estado de derecho que nos protege, del que carecemos en el Ecuador. Entonces,
sobre todo, pues, responder que estamos utilizando mucho la vía internacional. Ya
ha habido pronunciamientos, como mi compañera lo ha dicho; los impedimentos del
bloqueo político, pues, ya lo ha dicho mi compañera.
Acerca de la agresión a los asambleístas, pues, eso es parte de la persecución. Ya
digo, nosotros, como sociedad civil, más allá de posicionarnos en esta ocasión políticamente, lo que queremos es, y lo que realmente se votó cuando ganó el presidente Correa, es por la continuidad de un proyecto político que nos dio, como decía la
diputada y como de pronto fue testigo de aquello, un gran salto en derechos y en una
evolución de la sociedad ecuatoriana. Lo que votó la gran mayoría de ecuatorianos
fue esa continuidad. Lamentablemente, pues, esto ha cambiado y ya no es un decir,
sino que es una realidad comprobada por hechos.
La elaboración de la Constitución de Correa, una de las grandes cosas, además
de las evidentes de que ustedes pueden informarse en las noticias, el cambio total en
infraestructura, en ganancias de derechos a los ciudadanos, es en el empoderamiento de la ciudadanía. Realmente, por eso de ahí la Revolución Ciudadana, ¿no? Uno
Sessió 6 de la CAERIT

30

DSPC-C 129
29 de novembre de 2018

de los poderes, pues, justamente, es este Consejo de Participación Ciudadana donde
realmente nos hace empoderar y ganar derechos a los ciudadanos de a pie. Esto es lo
que precisamente se quiere eliminar, ¿no? Entones, evidentemente, la Constitución
es perfectible, como todo, pero sí queremos que continúe esa ganancia de derechos,
que la obtuvimos día a día en el anterior Gobierno.
Las elecciones seccionales del 2019, tenemos..., hay un bloqueo donde nadie que
no esté alineado con la tesis actual del presidente, pues, puede presentar ninguna
otra opción. Como digo, más allá del alineamiento político, ya nos estamos defendiendo nuestras propias vidas. No podemos salir si esto, a través de una solución política...; si esto no cambia políticamente, es complicado. Y mientras no se derribe ese
bloqueo político para que entre cualquier otro partido de cualquier alineación que
realmente cuide nuestros derechos como ciudadanos, esto no va a cambiar. Y esto
es justamente lo que pedimos, que vosotros lo veáis.
Los casos de corrupción para ser elegidos; creo que el diputado preguntó algo
acerca de eso, pues, el caso más relevante y emblemático es el caso del compañero
Jorge Glas. Nuestro vicepresidente fue elegido democráticamente, constitucionalmente posesionado, y, cuando se le juzgó sin pruebas –hasta hoy no hay pruebas,
más que una delación de un corrupto confeso–, lo peor de todo es que se le juzgó
con un código derogado –derogado. ¿Qué más explicación para que no puedan ser
elegidos? ¿Por qué se hizo esto? Porque el código derogado ampliaba la pena para
que no pueda, cuando salga, recuperar su cargo de vicepresidente. Entonces, esta es
la más clara respuesta de lo que puedo decir.
Y, luego, acerca de la complejidad de la geopolítica latinoamericana, estamos
viendo una recisión total de derechos, lo mismo que está sufriendo el Ecuador, lo
cual es lamentable, pero que creo que es cuestión de tiempo que, si instancias como
estas, a nivel internacional, se pueden pronunciar, pueden ir a ver lo que está pasando o constatar lo que nosotros estamos diciendo como sociedad civil, y puedan
pronunciarse de alguna u otra manera.
Gracias.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Miño. (Manel García Labrada demana per parlar.) Sí,
senyor García.
Manel García Labrada

Sí, breument. Bueno, hay muchas denuncias en el sistema interamericano, pero,
aludiendo al discurso del diputado De Dalmases, sabemos que se demoran. Estamos
seguros de que todas esas denuncias se van a ganar, igual que sabemos que todas
las que por aquí están probablemente se ganen. Eso es una opinión particular. Pero
estamos seguros de que en Ecuador se van a ganar todas.
Después, la ONU, en su relatoría de independencia judicial, pidió información al
Estado del Ecuador en enero del año anterior. Ecuador respondió la semana pasada
y envió un copia-pega de una sentencia que había anteriormente. O sea, se ríen de
la ONU, se ríen de todo.
Luego, decirles, también, que hablábamos antes del Consejo Nacional Electoral.
El Consejo Nacional Electoral no va a invitar a observadores para que puedan observar las elecciones que van a venir en los próximos meses, pero tampoco ha aceptado renovar la certificación ISO que dé una garantía de lo que allí se está haciendo,
pues tiene una garantía de que se hacen las cosas democráticamente y con una normativa eficaz. Entonces, claro, eso ya sería solo una de las guindas.
Luego indicarle, tampoco, y no es una crítica a la edad, evidentemente que no,
pero decirles que el Consejo de Participación Ciudadana –ustedes lo han visto en el
vídeo– está dirigido por una persona que tiene ochenta y nueve años, que, cuando
lleguen estas demandas, ya no se le podrá ni juzgar. Entonces todas estas cosas están pasando hoy en el Ecuador y muchas más.
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En las elecciones que tienen que venir ahora, en las seccionales, no va a haber
alternancia política. El Partido Socialista del Ecuador, tal y como decía el diputado
Pedret, ha tenido trabas, las mismas que ha tenido la Revolución Ciudadana, para
inscribirse. El partido de la Revolución Ciudadana que pretendía constituirse para...,
y que tiene el mayor suelo electoral en Ecuador, no ha podido inscribirse por tres
veces consecutivas. Es decir, van a haber unas elecciones en el mes, creo que es de
marzo, de febrero (veus de fons), ¿marzo? (pausa), sí, pues en el mes de marzo, en
las cuales no va a haber una alternancia democrática salvo que no haya, pues, una
miscelánea de muchos partidos para muchas cosas, que tiene una dificultad añadida.
Entonces, desde luego, no va a poder haber alternancia, y, por lo tanto, los ecuatorianos no van a poder elegir libremente.
A parte de que, ya lo hemos indicado anteriormente, estamos en periodo de vacancia constitucional; actualmente no hay Constitución.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor García. Sense més, agrair-los... (Liliana Maldonado Naranjo demana per parlar.) Vol tornar a intervenir, molt breument, senyora Maldonado?
Liliana Maldonado Naranjo

Sí; el tema que comentaba de la reelección indefinida, realmente esa visión está
muy mal planteada, porque el hecho de postularse no quiere decir una reelección indefinida. Con eso ya termino.
Gracias.
La presidenta

Gràcies, senyora Maldonado.
Novament donar-los les gràcies a Despertar Ciudadano. Donar les gràcies al senyor García, la senyora Maldonado i al senyor Miño per haver comparegut davant de
la Comissió d’Exteriors del Parlament de Catalunya. Crec que... Moltes gràcies també als familiars i representants de la societat equatoriana que ens han volgut acompanyar avui. Esperem que les seves demandes siguin escoltades, i, bé, res més. Agrairlos que hagin pogut participar aquí. Crec que el Parlament de Catalunya ha d’estar
obert a totes les comunitats que formen Catalunya, i vostès també en formen part.
Sense res més, acabat l’ordre del dia, aixequem la sessió.
Gràcies, bona tarda.
La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i nou minuts.
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