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Sessió 4 de la CIACE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Consti-

tució Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les nou del matí i set minuts. Presideix An-

toni Morral i Berenguer, acompanyat de la vicepresidenta, Elisenda Alamany Gutiérrez, i la 

secretària, Gemma Espigares Tribó. Assisteix la Mesa el secretari general i el lletrat Ferran 

Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Francesc de Dalmases i Thió i Gemma Geis i Carreras, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem i Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-

tuent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Oriol Junqueras i Vies, exvicepresident del Govern, en qualitat de 

testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitu-

ció Espanyola a Catalunya (tram. 365-00016/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 

de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya Compareixença.

2. Compareixença de Jordi Turull i Negre, exconseller de la Presidència, en qualitat de 

testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitu-

ció Espanyola a Catalunya (tram. 365-00024/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 

de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya Compareixença.

3. Compareixença de Raül Romeva i Rueda, exconseller d’Afers i Relacions Institu-

cionals i Exteriors i Transparència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Inves-

tigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 

365-00017/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 

Espanyola a Catalunya Compareixença.

4. Compareixença de Joaquim Forn i Chiariello, exconseller d’Interior, en qualitat de 

testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Consti-

tució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00026/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplica-

ció de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya Compareixença.

5. Compareixença de Josep Rull i Andreu, exconseller de Territori i Sostenibilitat, 

en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 

155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00025/12). Comissió d’Inves-

tigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya Com-

pareixença.

6. Compareixença de Dolors Bassa i Coll, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famí-

lies, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 

155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00019/12). Comissió d’Investiga-

ció sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya Comparei-

xença.

El president

Bon dia. Si us sembla, iniciem aquesta sessió.

Qüestió d’ordre

Avui, com sabeu, estava convocada, amb la intenció de que compareguessin la 
consellera Bassa, el conseller Quim Forn, el conseller Jordi Turull, el conseller Jo-
sep Rull, el conseller Raül Romeva i el conseller Oriol Junqueras. 

Perquè aquestes compareixences fossin possibles, havíem de requerir al jutge 
Marchena que les autoritzés, ja que aquests consellers estan, avui, privats de lli-
bertat.

Aquesta Mesa, sabedora que aquest procés requeria d’un temps, vam instar el 
Tribunal Suprem que, amb temps, a principi de..., el 3 de desembre, tenim constàn-
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cia que el Tribunal Suprem tenia coneixement que el Parlament de Catalunya volia 
que compareguessin aquestes persones el 22 de gener.

El dia 27 de desembre, el Tribunal Suprem té aquesta comunicació, d’ofici, per 
part del president del Parlament de Catalunya. Temps sobradament suficient perquè 
el Tribunal Suprem fes tots els requeriments que fossin possibles perquè aquesta 
compareixença avui la poguéssim tenir aquí, en el Parlament.

Perquè això sigui així, el Tribunal Suprem havia d’obrir, fer arribar a les parts, 
tant a la fiscalia com a les defenses, l’interès del Parlament en aquestes comparei-
xences. Aquesta petició, el Tribunal Suprem la fa arribar a les parts el divendres 
passat, a dos quarts de dues del migdia.

Obre un període de tres dies, que és d’ofici, eh?, tres dies ordinaris, tres dies de 
dilluns, dimarts i dimecres. És a dir, que el termini aquest s’acaba demà. Per tant, 
fins al dijous, segons el procediment, el Tribunal Suprem i el senyor Marchena no 
poden emetre l’autorització.

Això obre totes les portes a les especulacions de com s’administra el calen-
dari per fer inviable, diguem-ne, aquesta compareixença avui, la qual cosa la-
mentem.

En aquest sentit, les compareixences avui, òbviament, no podran ser, i per tant 
hem decidit, la Mesa, que els grups parlamentaris presents avui a la sala facin una 
intervenció, de cinc minuts, i a la vegada, un manifest que hem acordat de poder-ne 
fer també lectura.

Per tant, si us sembla, fem, primer, lectura, doncs, d’aquest manifest, i després 
passem a un torn de paraules de cinc minuts per a cada grup parlamentari.

En primer lloc, té la paraula, el senyor Carles Riera, en nom de... (Veus de 
fons.) Ai, perdó! Jéssica Albiach, en nom de Catalunya en Comú Podem. Sí, grà-
cies.

Jéssica Albiach Satorres 

Gràcies, president. «Els grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup Re-
publicà, Catalunya en Comú Podem i CUP - Crida Constituent denunciem que no es 
respecti el nostre dret com a diputats i diputades del Parlament de Catalunya de po-
der interpel·lar les persones citades, avui, a la Comissió d’Investigació sobre l’Apli-
cació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, obstaculitzant així, 
el treball parlamentari.»

El president

Senyor Riera?

Carles Riera Albert

President, ara mateix és el torn de cada grup o... 

El president

No, no.

Carles Riera Albert

...és lectura complerta del manifest?

El president

La lectura del manifest, perdó.

Carles Riera Albert

No el tinc. (Veus de fons.) Molt bé. D’acord. Bé. 
«Alhora, també denunciem que Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, 

Raül Romeva i Rueda, Joaquim Forn i Chiariello, Josep Rull i Andreu i Dolors Bas-
sa i Coll, tots ells presos polítics, en presó preventiva a l’espera de judici, no puguin 
complir amb el seu dret i deure de comparèixer avui, constant una nova vulneració 
de drets.»
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Jordi Orobitg i Solé

«Volem posar de manifest, també, que el president del Parlament, Roger Torrent, 
va comunicar als interessats i al Tribunal Suprem la compareixença per avui l’úl-
tima setmana de desembre de 2018, amb antelació suficient per poder-la resoldre.» 

Francesc de Dalmases i Thió

«Denunciem l’estratègia dilatòria del Tribunal Suprem donant trasllat a totes les 
parts durant la tercera setmana de gener de 2019, perquè es posicionin, deixant el 
procediment obert fins passada la data fixada per a la compareixença en comissió. 
Per això, l’instem que resolgui en temps i forma perquè es respecti la voluntat del 
Parlament de Catalunya.»

El president

Moltes gràcies. Ara sí, llegit aquest manifest consensuat, passaríem al torn de 
paraules a cada un dels grups parlamentaris. En primer lloc, té la paraula la senyo-
ra Jéssica.

Jéssica Albiach Satorres 

Sí, gràcies, president. Avui, al nostre parer, estem assistint a una nova ofensa 
en contra del Parlament de Catalunya. Veiem com el Tribunal Suprem està jugant 
amb els temps i està allargant terminis, de manera que no està permetent a  l’Oriol 
Junqueras, la Dolors Bassa, el Raül Romeva, el Joaquim Forn, el Josep Rull i el 
Jordi Turull que puguin complir amb el seu deure de comparèixer davant d’aques-
ta comissió d’investigació del 155, tal com els havíem demanat. I, alhora, també 
està vulnerant els nostres drets, com a diputats i com a diputades, de poder inter-
pel·lar-los.

Per tant, el Tribunal Suprem torna a mostrar un menyspreu absolut en contra del 
nostre autogovern i a la sobirania del poble de Catalunya, que, en definitiva, rau en 
aquest Parlament.

Una vegada més es demostra que el que estem patint no és només la judicialit-
zació de la política, sinó també veiem com hi ha una justícia, tenim una justícia que 
està polititzada. I això que està passant avui és una prova més.

La compareixença d’aquestes persones per a nosaltres era clau en aquesta comis-
sió, perquè l’aplicació del 155 els va destituir com a govern, per tant els va fer per-
dre la protecció que tenien com a conselleres. I aquest va ser el pas previ i necessari 
perquè el Suprem els hagi pogut investigar i, en breu, jutjar.

Ara mateix estan en una presó preventiva que és injusta, que està injustificada, 
i en pocs dies començarà un judici que mai s’hauria de produir. Un judici, també 
sabem, que és per uns delictes que són inexistents, com ja han demostrat els tribu-
nals d’altres països europeus, i, a més, com han ratificat també experts, expertes, 
professores, catedràtics de dret. El que avui estem vivint, per tant, és un pas més 
en aquesta escalada d’excepcionalitat, després de les detencions, absolutament ir-
regulars, de la setmana passada, sense citació, sense ordre judicial, que sembla 
que són el tret de sortida d’un judici infame per part dels sectors més reaccionaris 
de l’estat i que fan, a més, dubtar de quines seran les garanties que tindrà aquest 
judici.

Tothom sap que nosaltres no som partidaris de la via unilateral, però tothom 
també sap que nosaltres creiem que Catalunya és una nació, que té dret a decidir 
el seu futur i que, sobretot, per davant de tot, som demòcrates i estem a favor dels 
drets humans. Així que entenem que aquesta situació d’excepcionalitat ha d’acabar 
al més aviat possible.

Perquè el que està passant a Catalunya, això ja no va d’independència, això va 
de democràcia, i aquest conflicte, que és polític, només es podrà resoldre per vies 
polítiques.
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Catalunya ha de poder avançar, ha de decidir el seu propi futur i per això la 
nostra tasca, com a diputats i com a diputades, és escoltar, és explicar, és cons-
cienciar, en definitiva, és fer pedagogia del que està passant a Catalunya, que és 
molt greu, i ho hem de fer a Espanya, ho hem de fer a Europa, i ho hem de fer al 
món. 

Necessitem acabar amb aquesta anomalia per avançar en democràcia, i per 
això sempre, sempre, ens trobaran en la defensa dels seus drets i de les seues lli-
bertats, que, en definitiva, són les nostres.

I per acabar, sí que voldríem instar, una nova vegada, al Tribunal Suprem, a per-
metre la compareixença de l’Oriol Junqueras, la Dolors Bassa, el Raül Romeva, el 
Joaquim Forn, el Josep Rull i el Jordi Turull en aquest Parlament.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, els fets d’avui demostren, per si algú en tenia algun dub-
te, que, efectivament, a Catalunya vivim en un estat d’excepció, absolutament evi-
dent.

El Tribunal Suprem, avui, no només falta al respecte a la institució del Parla-
ment de Catalunya, sinó que vulnera els drets i els deures de les persones que avui 
havien de comparèixer en aquesta comissió.

Però, a més, el Tribunal Suprem vulnera els drets dels electors i de les electores 
que van fer-los confiança política al seu moment. Per tant, no és només un judici in-
just, no és només una detenció injusta, no és només la vulneració de drets humans 
fonamentals i de drets civils i polítics inqüestionables, sinó que, a més, estem da-
vant d’una absoluta falta de respecte del Tribunal Suprem cap al Parlament i cap a 
les persones que avui havien de comparèixer en compliment dels seus drets i dels 
seus deures.

La judicatura espanyola fa trampes, la judicatura espanyola manipula la legis-
lació i els procediments, per tal de no permetre que aquestes persones avui puguin 
venir en aquesta comissió a explicar la veritat. El Tribunal Suprem vol fer callar la 
veritat per imposar, sistemàticament, la seva mentida, la mentida del règim de l’Es-
tat espanyol en aquesta operació antidemocràtica contra el moviment independen-
tista, però no només contra el moviment independentista, sinó contra la democràcia 
i contra els drets civils i polítics en el nostre país.

L’Estat espanyol, la judicatura vol destituir la democràcia a Catalunya per tal 
de mantenir aquest estat antidemocràtic. Nosaltres pensem que l’única solució, que 
l’única sortida a aquesta situació és destituir l’Estat en el nostre país, destituir el rè-
gim, per tal de poder instituir un nou país, una nova societat, efectivament, una nova 
república que sigui la garantia d’un nou marc jurídic i polític que garanteixi drets 
civils, democràtics, humans, socials, per a tothom, sense exclusions, i que realment 
posi les institucions al servei del poble.

L’Estat espanyol el que fa és, per tal de poder-se sostenir i poder reproduir el 
seu sistema de poder i d’explotació social i política, davant les amenaces, davant 
allò que fa que se senti feble, la seva resposta no és el diàleg, no és la reforma i 
no és el canvi, sinó que és reduir la democràcia, rebaixar drets i imposar un estat 
d’excepció.

Davant d’això, crec que la millor manera, el millor camí que tenim per tal de 
garantir els drets de tothom i que aquesta situació no es torni a produir, com deia 
abans, és destituir aquest règim, és refermar-nos, unilateralment, perquè és l’únic 
camí per fer-ho, refermar-nos en allò que ha portat aquestes persones a la presó, dir 
que, efectivament, ho vam fer i ho tornarem a fer, tornarem a defensar el nostre dret 
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a l’autodeterminació i a exercir-lo per crear un marc realment democràtic, en què la 
vergonya que avui s’està produint no es torni a produir mai més.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Riera. Té la paraula, en nom del Grup Republicà, el senyor Oro-
bitg.

Jordi Orobitg i Solé

Gràcies, senyor president. Bé, els que defensen que Espanya segueixi sota la in-
fluència dels principis del Movimiento Nacional, aquells que van jurar defensar el 
pare de l’actual monarca de l’Estat espanyol i rei emèrit, retreuen sovint als inde-
pendentistes que la nostra vida ha de discorre entre les jornades i diades històriques.

Avui, l’Estat espanyol ens ha dispensat una nova diada històrica, en aquest cas, 
una nova diada d’infàmia. Un estat que reivindica democràtic i de dret, davant l’es-
tupefacció del món, en especial de l’Europa occidental, ha vulnerat, novament, els 
drets individuals i col·lectius dels catalans. 

A l’esfera col·lectiva, pel manifest de menyspreu amb el que ha gestionat, no no-
més la Fiscalia General de l’Estat, sinó també el Tribunal Suprem, la demanda d’a-
quest Parlament que, en definitiva, representa la sobirania del poble de Catalunya, 
de que compareguin, davant d’aquesta comissió d’investigació, la consellera Bassa, 
el conseller Turull, el conseller Romeva, el conseller Rull, el conseller Forn i el vi-
cepresident Oriol Junqueras.

El president del Parlament va cursar el 27 de desembre la compareixença, ja 
fos personal o telemàtica, dels membres del Govern, en les dates d’aplicació de 
l’article 155. I, per tant, evidentment, són coneixedors de primera mà dels fets ob-
jecte de la present comissió d’investigació.

Novament, el Tribunal Suprem i l’Estat espanyol han vulnerat els drets dels 
qui avui havien de comparèixer, i aquest greuge l’hem de sumar a la vulneració 
d’altres drets fonamentals, com el dret a jutge predeterminat per la llei, designant 
a dit el jutge que havia d’instruir la causa; el dret a un judici just; el dret d’accés 
als recursos, dilatant la resolució dels recursos d’emparament i davant el Tribu-
nal Constitucional per també ajornar així el dret d’accés al Tribunal Europeu dels 
Drets Humans; el dret a la interpretació més favorable de la llei, impedint, per tots 
els mitjans, l’estimació als recursos presentats per les diferents  representacions 
processals dels polítics presos i que es fonamenten darrerament en la resolució del 
Tribunal Europeu de Drets Humans amb l’assumpte Selahattin Demirtas, és a dir, 
el diputat kurd en situació de presó provisional i que la jurisprudència que con-
solida aquesta resolució –hi insisteixo– del Tribunal Europeu de Drets Humans, 
amb relació als drets de participació política i la situació de presó provisional.

També s’ha vulnerat reiteradament l’article 4 de la Carta dels drets fonamen-
tals de la Unió Europea: «Ningú podrà ser sotmès a tortura o a tractes inhumans 
o degradants», que són aquells que han patit, en aquest cas, els nostres companys, 
maltractats psicològicament i emmanillats en els trasllats com si fossin delinqüents 
processats per delictes de sang.

L’article 6: «Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat.» L’article 39: «Tot 
ciutadà o ciutadana de la Unió Europea té dret a ser elector o elegible a les eleccions 
al Parlament europeu.» Veurem què acaba passant amb les anunciades candidatures, 
en aquest cas, per encapçalar llistes a les eleccions al Parlament Europeu. L’article 47: 
«El dret a la tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial.» L’article 48: «El dret a la 
presumpció d’innocència i el dret a la defensa.» L’article 49: «El principi de legalitat 
i de proporcionalitat dels delictes i les penes.» Tots aquests –hi insisteixo–, drets re-
coneguts a la Carta europea de drets fonamentals, així com a la Convenció europea 
de drets humans.
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A la sobradament coneguda vulneració dels drets fonamentals de què estan es-
sent víctimes, hem d’afegir la vulneració dels seus drets civils i polítics, com ara el 
de comparèixer davant d’aquesta comissió d’investigació.

Totes aquestes vulneracions en el marc d’una vulneració encara molt més gran, 
la desproporcionada aplicació de la presó preventiva que, com tothom sap, mai pot 
tenir un caire punitiu ni potser una pena anticipada, com sembla que és allò que s’es-
tà fent a dia d’avui des del Tribunal Suprem.

Ens trobem amb el cinisme, tanmateix, a la Fiscalia del Tribunal Suprem i del 
propi Tribunal Suprem, en aquest cas, en la gestió d’aquesta demanda de compa-
reixença per part del Parlament de Catalunya. Suposadament, l’oposició de la Fis-
calia del Tribunal Suprem a aquesta compareixença és per protegir, precisament, 
els drets dels processats davant la imminència de la seva compareixença a la sala 
del Tribunal Suprem que ha de jutjar els fets suposadament constitutius d’un de-
licte de rebel·lió i de sedició, i ha deixat al marge l’opinió personal expressada pels 
propis compareixents i per les seves representacions processals que manifestament 
han reiterat la seva voluntat de comparèixer.

És evident que l’objecte del procés i de la comissió no és el mateix. L’anàli-
si de l’article 155 és una part dels fets històrics que van esdevenir l’octubre del 
2017, però per ells tot es redueix a la defensa i a la unitat territorial de l’Estat 
espanyol.

Per nosaltres, pel Grup Republicà, cal que Espanya decideixi d’una vegada si vol 
ser Turquia o si vol ser Estrasburg; si vol seguir transitant pel camí de la vulneració 
de drets, cosa que encara ampliarà més el seu desprestigi, o es vol alinear amb els 
drets humans i la veritable justícia.

Nosaltres ho tenim molt clar: sempre estarem al costat dels drets humans i així 
ho batallarem, keep pushing. El Tribunal Constitucional trontolla quan encara no ha 
començat el judici i des d’Esquerra Republicana seguirem posant contra les cordes 
aquesta justícia espanyola totalment injusta.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Orobitg. Ara té la paraula, en nom de Junts per Catalunya, la 
diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bon dia, president, companys de la comissió d’investigació. Bé, com deien la 
resta de diputats, avui és una altra constatació de l’excepcionalitat del moment que 
estem vivint. En un context normal, el 12 de juny del 2015, el condemnat i tresorer 
del PP, Luís Bárcenas, va poder comparèixer amb unes condicions d’absoluta nor-
malitat en una comissió d’investigació al Parlament de Catalunya.

Avui, 22 de gener de 2019, en un context d’excepcionalitat, veiem com, tot i que 
a la Mesa li agraeixo els tràmits, començant des dels serveis del Parlament com des 
de la Mesa s’han seguit amb tota cautela per tal de poder assegurar avui la presència 
física o telemàtica, a través de videoconferència, dels nostres companys que tenen 
coneixement d’aquesta aplicació del 155, veiem que no es produeix. Per tant, una 
altra constatació: és més fàcil que comparegui Luís Bárcenas en una comissió d’in-
vestigació que els presos i preses polítiques. 

Una altra situació d’excepcionalitat. Veiem com es justifica, dia rere dia, aquesta 
comissió d’investigació, quan hi ha diputats i diputades del Parlament de Catalunya 
que demanen l’aplicació indefinida de l’article 155 i, per tant, aquest 155 que es va 
aplicar..., i veiem diputats i diputades que defensen cada dia la seva aplicació contí-
nua, justifica encara més la gravetat de la situació i la necessitat d’aquesta comissió 
d’investigació.

Avui també hem vist com, de la mateixa manera que es va aplicar el 155, i a 
la primera sessió ho vam veure, en la qual l’article 155 es va aplicar un divendres, 
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a les sis de la tarda, per tal de menystenir els drets dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i del Govern de la Generalitat de poder acudir als tribunals de justícia, 
perquè ja s’havia acabat el termini i el dilluns no hi havia temps material per poder 
acudir al Tribunal Constitucional, que se suposa que és el garant de totes i tots els 
ciutadans, veiem que l’article 155 també s’aplica a la comissió del 155. Per què? Per-
què aquest divendres, a dos quarts de dues, es va donar un termini de tres dies, que 
s’acabava aquest termini més tard del dia que estava prevista la compareixença. Per 
tant, una altra fórmula per menystenir els drets i deures de tots els ciutadans amb 
aquesta aplicació abusiva de la llei per no permetre això.

Aquí hem de recordar que estem en una obligació legal. El Reglament del Par-
lament de Catalunya obliga a les persones que són citades en una comissió d’in-
vestigació a comparèixer. Per tant, aquí es produeix una altra vulneració dels drets 
per part de la justícia, perquè tenim una justícia que fa política. No ens permeten 
investidures, perquè amb les investidures també vam veure com funcionaven els 
terminis per evitar investidures dels nostres companys, elegits democràticament i 
amb les urnes plenes de vots, i ara aquí ens trobem amb el mateix en les comissions 
d’investigació.

Què els fa por? Que coneguem el que ha passat amb l’aplicació del 155, els danys 
que van causar a les diferents polítiques públiques de la Generalitat i a tots els ciuta-
dans? Tenen por que ho coneguem? Tenen por que compareguin els presos i preses 
i expliquin el perquè es va aplicar aquest 155 que va permetre i va obrir una catifa 
perquè poguessin ésser empresonats d’aquesta manera injusta? És això al que tenen 
por? Jo crec que sí.

Tenen por que el Parlament de Catalunya faci la seva tasca? Que els ciutadans 
coneguin què va passar? Estan interferint una altra vegada en les tasques que te-
nim com a diputats i diputades. I ja els ho dic: si es pensen que en aquest context 
d’excepcionalitat nosaltres actuarem de manera normal com a diputats i diputades, 
s’equivoquen. Nosaltres no podem blanquejar aquesta situació d’excepcionalitat, 
de vulneració de drets civils i polítics, de vulneració dels drets que tenim com a 
diputats i diputades d’investigar un dels períodes, que ara segurament encara no 
tenim prou perspectiva històrica, més obscurs. Per què? Perquè es va vulnerar l’au-
togovern i va ser la carta, la porta, les claus, el que vulgueu, per iniciar la repressió 
a Catalunya.

Per tant, nosaltres no deixarem de denunciar-ho, creiem que hem de mantenir 
aquesta obligació legal fins al final, sabem que comença un judici molt complicat, 
en el qual no estan assegurades les garanties, com no han estat assegurades les ga-
ranties de defensa durant la instrucció. Que l’única solució possible és l’absolució, 
perquè no han comès cap d’aquests delictes, absolutament cap, i per tant es produeix 
aquí una altra de les injustícies. Els presos i preses no haurien d’estar presos i preses 
i avui haurien d’haver entrat per la porta de la sala i poder haver pres lloc i haver 
contestat les preguntes de la comissió en persona, perquè aquesta presó és injustifi-
cada. Per tant, ja comencem des d’aquí.

Per tant, els agraeixo la tasca que han fet, perquè sé que amb aquest tribunal no 
és fàcil, però crec que ens hem de mantenir ferms en exigir que puguin comparèi-
xer, perquè és una obligació i és un dret i deure que tenen els ciutadans de Catalunya 
de conèixer i nosaltres, com a diputats, de fer la nostra tasca.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada.
De fet, aquesta Mesa va iniciar tots els tràmits amb temps suficient perquè en 

aquesta data, precisament, pogués produir-se aquesta compareixença, una data que 
no és cercada, diguem-ne, de forma aleatòria, sabedors que hi ha el calendari del 
judici i que el seu trasllat a Madrid serà en els propers dies i, per tant, ens semblava 
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que havien de ser unes de les primeres compareixences a iniciar en aquesta comis-
sió d’investigació.

Els terminis es van fer amb molta celeritat, perquè no hi hagués cap mena de di-
ficultat en el procediment, la qual cosa sembla ser que no ha estat suficient perquè 
sigui utilitzat el procediment com un impediment perquè avui puguin comparèixer 
els consellers i la consellera.

Aquesta Mesa persistirà, diguem-ne, en la seva voluntat que compareguin sen-
se que el procediment sigui cap mena d’obstacle, perquè, de fet, és un dret i també 
un deure que no pot limitar cap jutge. I, per tant, en els propers dies veurem quines 
dates podem instar a la seva compareixença, prèvia consulta, òbviament, amb els 
interessats, atesa l’agenda que ells tenen prevista en aquests propers dies.

Per tant, la Mesa es compromet, diguem-ne, a seguir amb els tràmits perquè 
aquestes compareixences siguin possibles.

I, sense res més, aixequem la sessió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les dos quarts de deu del matí i un minut.
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