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Sessió 2 de la CEDCP

La sessió de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (CEDCP) s’obre a dos 

quarts de cinc de la tarda i deu minuts. Presideix Ernest Maragall i Mira, acompanyat del 

vice president, Lucas Silvano Ferro Solé, i del secretari, Narcís Clara Lloret. Assisteix la 

Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Josep Costa i Rosselló, Gemma Geis i Carreras, Aurora 

Madaula i Giménez i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ra-

mos, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Josep M. Jové i Lladó i Mònica Palacín París, pel 

G. P. Republicà, i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Pla de treball de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (tram. 394-

00008/12). Aprovació del Pla de treball

2. Metodologia de treball.

El president

Bona tarda. Si els sembla, podem començar els treballs d’aquesta comissió, 
aquesta primera sessió d’aquesta nova comissió. Espero que tothom tingui els docu-
ments de referència, que els hem tramès oportunament. Tenim un ordre del dia molt 
concís i molt concret que és, primer veure si estem en condicions d’aprovar el Pla de 
treball que hem sotmès a consideració; que ens hem –nosaltres mateixos– sotmès a 
consideració..., de tots els grups.

I a continuació, aquest punt més obert i més general: metodologia de treball, en 
el sentit, en fi..., que podem afegir reflexions, propostes o comentaris, sobre com or-
ganitzem les tasques que tenim al davant, no?

Pla de treball de la comissió
394-00008/12

Amb relació al primer punt, a l’aprovació del pla de treball, jo no sé si té sentit 
que tornem a explicar el que ja vam comentar en la última sessió de Mesa i porta-
veus, puc donar als membres per informats, o voleu que faci algun resum? (Pausa.) 
Jo crec que no és massa necessari. En canvi, si és que hi han comentaris, o elements 
de contrast, o de propostes de modificació, doncs, endavant. 

En principi, si fos possible tancar avui un acord de tots els grups presents per 
a l’aprovació d’aquest pla, el podríem ja, diguéssim, registrar com a pla de treball 
aprovat en la comissió, i podríem, doncs, començar a organitzar les sessions de com-
pareixença, que també formen part del pla de treball i que, com queda també evident 
en el mateix text de la proposta inicial de pla, doncs, tenen un caràcter, aquestes 
compareixences, de primera concreció, de sessions, de temes i de noms concrets.

Una mica, també, recollint les propostes inicials que s’havien fet des de diver-
sos grups, i alguna de les últimes propostes que s’havien fet arribar des de la CUP. 
De manera que, aquí estem, si hi ha alguna cosa a suggerir o a comentar, doncs, els 
grups teniu la paraula. Hi ha alguna qüestió per part del Grup de les CUP? (Veus de 
fons.) Endavant, Natàlia.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, bona tarda. Dues qüestions, una de prèvia que no té a veure amb el punt, i 
una concreta sobre el pla de treball. La qüestió prèvia és que l’atzar ha fet que avui 
inaugurem les sessions de treball sobre aquesta Comissió d’Estudi de Drets Civils i 
Polítics, i ens hem trobat en la situació, evidentment lamentable, que és que avui pels 
carrers de Barcelona es passeja un bus amb lemes que el que fan és..., lemes nega-
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cionistes contra..., que neguen la violència masclista, la violència patriarcal. I que la-
mentem i denunciem que cap Administració n’hagi denunciat la seva presència –no 
sé ara, a posteriori, els mitjans estan informant que fiscalia ha pres mesures– i que, 
a més a més, tot i així, han estat les activistes que han aconseguit, com a mínim, 
distorsionar la normalitat amb que, suposadament, aquest bus hi era.

I a més a més que Mossos d’Esquadra el que ha fet ha estat evitar que pogués-
sim..., a través d’accions de desobediència civil, que aquest bus continués transitant. 
Per tant, simplement manifestar, en aquesta comissió, l’evidència sobre la praxi de 
Mossos d’Esquadra, protegint un bus que, evidentment, no hauria d’haver arribat 
mai a trepitjar els carrers de Barcelona i agredint i denunciant i retenint, contra la 
nostra voluntat, activistes, ara mateix, fa uns minuts.

I ho volem denunciar i esperem que aquesta comissió també sigui capaç de su-
perar els interessos de partit i pugui entrar a denunciar vulneracions de drets fona-
mentals, com els que hem viscut.

Segon. Sobre la qüestió concreta del pla de treball, nosaltres ja ho hem dit via 
mail, de les propostes que havíem fet en el pla de treball, consensuat entre tots els 
grups, agraïm que s’hagin incorporat algunes de les propostes que havíem fet, i sim-
plement sobre la primera proposta, ja ho hem parlat via mail, i tot plegat, hi ha un 
canvi sobre un dels compareixents en la sessió..., ara no sé quina sessió és... (Veus 
de fons.) La sisena. Que..., bé, que ja ha quedat informat el canvi, que la persona que 
proposem i creiem que hauria de ser-hi és Mostafà Shaimi, professor de la Univer-
sitat... (veus de fons), està canviat, oi? D’acord, simplement fer-ho constar i agrair la 
voluntat d’arribar a consensos. Entesos.

«Merci». (Veus de fons.)
Mana? (Veus de fons.) Sí, està mal escrit, exacte; hi diu «Sahimi» i és «Shaimi»: 

essa, hac, a, i, ema, i; s’ha de modificar. És molt probable que m’hagi equivocat jo 
quan he passat el mail, eh? (Veus de fons.) Entesos.

Gràcies.
(Pausa llarga. El president dona la paraula a Josep Costa i Rosselló.)

Josep Costa i Rosselló

Sí, bé, volia fer també una prèvia, com s’ha fet. Saludar que ens informen que, 
després que s’hagi pronunciat l’autoritat judicial, s’està procedint a aturar l’autobús 
aquest de la vergonya. I, per tant, és la pròpia denúncia de la Generalitat, del Go-
vern, que ha fet que finalment hi hagi la possibilitat d’aturar-lo... (El president diu: 
«L’aturaran qui, els Mossos? Estan...») Diguéssim, quan ha arribat finalment...

El president

Per impedir que segueixi circulant?

Josep Costa i Rosselló

Efectivament, això ens informen que és així. El Govern ja ha obert els expe-
dients corresponents i que, finalment, ha tingut l’aval judicial per aturar l’autobús. 
De la qual cosa, diguéssim, ens hem de felicitar. 

Amb relació al pla de treball, sí que, diguéssim, ja vàrem donar el nostre vist-
iplau a que hi pogués haver una síntesi de totes les llistes de noms, amb el benen-
tès també que aquesta era una primera remesa, i que, per tant, no descartàvem més 
compareixences en una segona fase.

I bé, jo també crec que hauríem de fer la reflexió del...., i igual m’estic avançant, 
eh? No sé si la presidència volia dir res sobre això.

El president

Si és una part del segon punt de l’ordre del dia, si són temes de com ens organit-
zem i de com...
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Josep Costa i Rosselló

Sobre la qüestió de com serien les compareixences, físicament.

El president

Ho deixem per al segon punt?

Josep Costa i Rosselló

Sí? D’acord, sí, ho deixem per al segon punt. Sí, sí. Però, vull dir, lo que és el 
llistat de compareixents, no..., en principi ja estaria, formaria part del consens que 
havíem...

(El president dona la paraula a Lucas Silvano Ferro Solé.)

Lucas Silvano Ferro Solé

No, no... En principi nosaltres celebrem..., sé que no hi hem pogut participar, no 
per una qüestió d’implicació, sinó per una qüestió merament numèrica; la setmana 
passada hi va haver Ple i aquesta n’hi torna a haver i ens costa, amb vuit diputats; 
bé, amb set diputats, arribar a tot. Celebrar dues coses: una, que, diguem-ne, en el 
desglossament de les sessions hem aconseguit aterrar una primera proposta de po-
nents, que en la nostra opinió estava excessivament masculinitzada, i a més, exces-
sivament enfocada a una vessant acadèmica. I, per tant, celebrar que ho hàgim po-
gut, diguem-ne, sense perdre una perspectiva d’estudi més formal dels drets civils 
i polítics, aterrar en la gestió dels drets civils i els límits als drets civils. I, per tant, 
per nosaltres no hi haurà cap problema, a l’espera, com deia el company de Junts per 
Catalunya, que puguem mirar una mica, metodològicament, com construïm les ses-
sions.

(El president dona la paraula a Josep M. Jové i Lladó.)

Josep M. Jové i Lladó

Gràcies, president. Nosaltres, evidentment, a aquest pla de treball, que conside-
rem molt ambiciós, li donem tot el suport. Afegir-me també al que deia el vicepresi-
dent Costa, que en el benentès que si en un futur podem anar ampliant aquestes ses-
sions, doncs, també seria molt interessant. Justament, amb el que està passant avui 
als carrers de Barcelona, doncs, segurament hi hauria algunes sessions que podrien 
també fer referència a aquest tipus d’actuacions.

I, senzillament, només fer un comentari: sap greu que no hi siguem tots els grups 
parlamentaris, avui aquí. No sé si un cop aprovem aquest pla de treball, president, 
dirigir-nos a la resta de grups parlamentaris..., potser els tocaria la fibra democràtica 
veure el nivell dels ponents que volem portar i els temes, com els volem tractar, i su-
peraríem determinades reticències, que ja no vam entendre en el seu moment, però 
un cop aprovat aquest pla de treball, segurament aquestes reticències haurien de de-
caure i podríem ser més grups parlamentaris en aquesta comissió d’estudi.

El president

Jo comparteixo absolutament aquesta..., jo proposo, doncs, que: primer, que cons-
ti en acta la denúncia que s’ha formulat, o el comentari que s’ha fet respecte del bus i 
recollint també la informació, que suposo que tindrà verificació en els fets. I, d’altra 
banda, jo el que pensava –i recullo una mica també el que deia ara el senyor Jové– 
és adreçar-me més personalment a la resta..., a cada un dels altres grups, amb aquest 
document a la mà, i amb aquesta proposta formal, com a mínim, perquè consti 
quines són les..., en fi, perquè no sigui dit que no ho he intentat (el president riu) per 
totes les vies al nostre abast, eh?

Ara estem en deu sessions, uns vint-i-cinc noms, si no vaig errat, i jo crec que 
podem..., estem en condicions –també recollint el que s’ha dit– de no només afe-
gir, com a mínim, unes altres tantes sessions; i aprovarem també uns altres tants, 
o més, compareixents. Jo crec que en aquest sentit estem en condicions de fer una 
molt bona feina. 
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Ens queda ara la feina més real, més operativa, d’aconseguir que tot això es veri-
fiqui en termes de capacitat, de disponibilitat de les persones i etcètera. I, per tant, 
si els sembla, el podem donar per aprovat, el pla de treball, d’acord amb el que diu 
la proposta en el punt primer.

Metodologia de treball

I passaríem, doncs, com demanava abans també el senyor Costa, a les considera-
cions més de metodologia i de com ens organitzem. Jo proposo aquí..., i no em vull 
avançar a res, però que tinguem aquí també la capacitat de considerar que si alguna 
d’aquestes sessions convé fer-les en format més obert, com dèiem, menys en el sentit 
de cotilla clàssica de funcionament de les comissions i més en un format amb més 
capacitat d’intercanvi i de relació i de debat obert. O si hauríem de preveure, per a 
aquesta segona modalitat, altres sessions independents d’aquestes, o segones parts 
d’aquestes mateixes sessions, no ho sé...

Jo proposo..., en fi, escoltaríem les seves opinions, però jo entenc que no seria 
incompatible que algunes de les sessions, la que ens semblés més..., les que ens 
semblessin més adequades, les poguéssim fer, si més no, a tall d’assaig inicial, amb 
aquest format més obert, eh? En tot cas, endavant. 

Vostè demanava la paraula, senyor Costa, en aquesta matèria...

Josep Costa i Rosselló

Gràcies, president. Jo simplement continuar una mica el debat que vàrem tenir 
en la reunió dels portaveus amb la Mesa, en la línia de considerar que..., atès també, 
diguéssim, el caràcter internacional de molts dels experts que han de comparèixer, 
que hauríem de fer una previsió de quines podrien fer-se probablement per video-
conferència, i en quins casos això no seria possible. 

I també posar damunt la taula que hi ha la qüestió lingüística, que hauríem 
d’aclarir si tenim possibilitats de traducció, de traducció simultània, traducció con-
secutiva, o de traduir les transcripcions. (Veus de fons.) Exacte, és a dir, serien les 
dues qüestions que crec que hauríem de resoldre avui.

I jo seria partidari..., tampoc no sé, diguéssim, els membres de la comissió, 
quines llengües parlen i quines no parlen; però jo crec que estaríem parlant, bàsi-
cament de compareixences o en català o en castellà o en anglès. No sé si hi ha al-
guna altra llengua, en la llista de compareixents que sigui imprescindible que... (El 
president diu: «En algun cas en francès. Algú diu: «El Bové.»). Algun cas en fran-
cès. Però que la gran majoria seria (Veus de fons.) És francès, crec, però bé, això no 
vol dir que no pugui expressar-se, potser també en anglès, no ho sé. (Veus de fons.) 
Que no sé si... 

Crec que no hem treballat en saber quin nivell d’exigència tindríem. No sé si 
per part dels serveis de Gestió Parlamentària s’ha fet algun tipus d’anàlisi d’aquesta 
qüestió, del que serien les traduccions o les possibilitats que tindríem? No sé, amb 
els mitjans de la casa, vull dir, jo no..., és la meva primera legislatura, no sé si tenim 
alguna infraestructura tècnica que ens permetés tenir una cabina de traducció simul-
tània en un moment donat, no ho sé. O hauríem d’anar a una traducció consecutiva? 

Bé, són preguntes més que respostes, ara mateix.

El president

Aquí, segurament... (Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la 
intervenció del president.) ...tantes sessions i... (Remor de veus.)

Josep Costa i Rosselló

Caldria, supos, especificar més o menys, quines llengües. Això, també l’altre 
dia ho vàrem comentar, crec que és, diguéssim, una mica innovadora per la quanti-
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tat, crec jo, de ponents estrangers que hi ha en aquesta comissió, que ens trobarem 
amb..., bé, serà un repte el volum, entenc jo, de traducció o de...

El president

Vol dir que preveu que hi hagi eventuals problemes pressupostaris, per enten-
dre’ns?

Josep Costa i Rosselló

No ho preveig ni ho deix de preveure; no ho sé.

El president

Espero que no.

Josep Costa i Rosselló

No, no..., no tenim cap estimació, m’imagin que la presidència, una vegada apro-
vat el Pla de treball, haurem de posar damunt paper l’operativa aquesta que ara con-
cloguem. 

Jo crec, per exemple, que hauríem d’utilitzar la vídeoconferència, diguéssim, de 
forma preferent –crec jo– en les ponències, per una qüestió també d’estalvi, no? Si 
són gent que ha de venir de lluny o que li suposa, diguéssim, unes despeses impor-
tants venir presencialment, per una qüestió d’austeritat, no per una qüestió de no 
preveure els beneficis de que siguin presencials determinades compareixences. Però 
crec també que en el món que vivim tots ells estan acostumats a fer aquest tipus de 
xerrades i de compareixences també amb mitjans telemàtics i, personalment, crec 
que hauríem de..., bé, de donar-li una preeminència a aquest format.

Però, vaja, no sé tampoc la resta de grups què trobaran d’això.

El president

Jo entenc els raonaments de part del senyor Costa, i més, tenint en compte no no-
més la seva condició de membre d’aquesta comissió, sinó de vicepresident, evident-
ment, però..., en fi, jo crec que la nostra obligació és tractar de dur a terme aques-
tes tasques en les millors condicions possibles, no? I, per tant, tant com pugui ser, 
presencialment. Ara, amb tota la disposició per..., en fi, per admetre els arguments i 
les raons i les situacions personals que aconsellin..., vull dir, que la utilització de la 
videoconferència sigui normal també em sembla acceptable, no en tinc pas res en 
contra. Ara, tant com sigui possible...

Jo crec que aquesta..., en fi, aquest Parlament..., en fi, això és una proposta cons-
cientment assumida per la presidència del Parlament i per la Mesa del Parlament, 
per tant, entenc que hauríem..., i jo crec que no es tracta de donar-li més importàn-
cia del compte, però aquí hi ha una determinada aposta, diguem-ne, en el bon sentit, 
no? per poder entrar a fons en aquesta qüestió i fer-ho amb les millors condicions 
des del punt de vista de..., en fi, del prestigi i el reconeixement dels qui hi participin. 
I des del punt de vista de la capacitat que té el Parlament per organitzar això amb 
les degudes condicions de qualitat i dignitat, eh?

Jo els demano que ens deixin un marge de negociació, diguéssim, d’adreçar-nos 
a la Mesa del Parlament i a la presidència per veure fins on..., amb tot, abusant de la 
prudència, naturalment, i sense estirar més el braç que la màniga, però també amb 
la màxima ambició, eh?, en el terreny que això acabi formant part, acabi creant un 
motlle de presència i de reconeixement internacional, especialment en aquest nivell 
acadèmic, institucional, que és el que pretén aquesta proposta de sessions i de com-
pareixents, eh?

Respecte a la qüestió de si les sessions, més formals o menys formals, ens donen 
també un cert marge per proposar quines consideren més adients per fer-ho amb una 
o altra?, demanant autorització també a la Mesa en aquest sentit... (Lucas Silvano 
Ferro Solé demana per parlar.) Digues.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Jo aquí voldria fer dos comentaris. Un, en la línia que ha dit el diputat Costa. 
Jo, prejutjant noms i cognoms i institucions en les que treballen, crec que en pràc-
ticament totes, exceptuant dues sessions, necessitaríem, bé per un o bé per tots els 
ponents, traducció.

El president

Sí, sí...

Lucas Silvano Ferro Solé

I crec que..., vull dir, jo n’he comptat vuit de deu, no sé si me n’he deixat alguna. 
I després, jo tinc un dubte. Sé que s’han celebrat comissions fora de l’edifici del 

Parlament, però no sé quin..., si això s’ha de demanar prèviament, si es pot fer no-
més en determinats espais de la Generalitat o es pot fer en altres espais...(Veus de 
fons.) Sí, per això..., jo és l’última que recordava, perquè també, si li volem donar un 
format obert, potser també escapar de l’edifici...

El president

Es pot fer en sales més grans, que admetin més públic...

Lucas Silvano Ferro Solé

Sense perdre la formalitat de la comissió, poder-ho fer en altres espais també pot 
ser interessant, sobretot pel nivell d’alguns ponents. I, en tot cas, aquí sí que crec..., 
perquè portar una comissió del Parlament a un espai obert, perquè la gent segueixi 
com va una comissió del Parlament em sembla poc atractiu, especialment per les 
nostres intervencions, i perquè la gent, vull dir..., segurament demanarà també obrir 
torn d’intervencions i tal, i crec que aquí sí que estaria bé que penséssim bé quin 
format li volem donar.

El president

Oberta, no només en el sentit que pogués haver-hi públic i eventual demanda 
d’intervenció i això, sinó també en el sentit que els debats entre els membres de la 
comissió responguessin no tant a un temps prefixat i típicament lligat a la proporció 
i a la ponderació de cada grup, etcètera, sinó que poguessin dur a terme amb un for-
mat d’intervenció lliure durant un temps..., i amb una certa capacitat de moderació, 
per no donar lloc a abusos ni a desequilibris, però en fi, amb una mica menys de 
lligam estrictament de representació formal de cada grup, sinó que poguessin parlar 
tots els membres que volguessin intervenir i que ho fessin amb una certa major lli-
bertat, des d’aquest punt de vista formal.

I que això fos acompanyat, també com dèieu, de la possibilitat d’obrir espai per a 
eventuals intervencions, preguntes, etcètera, per part dels ciutadans assistents.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, jo ho deia sobretot, per una qüestió de temps. És a dir, jo crec que tots hem 
format part d’alguna comissió d’investigació, o alguna compareixença. Jo, per exem-
ple, penso la primera: Àngela Davis, Pol Preston, Marina Garcés. Home..., jo crec 
que menys de mitja hora d’intervenció per cadascú, no els podem exigir..., bé, l’in-
teressant de la seva intervenció. Després, si obrim torns a tots els diputats i tal, ens 
anem a uns formats d’actes, sense intervenció oberta de la resta de gent que pugui 
venir, de dues hores, dues hores i mitja, tres...

El president

Sí, i això és molt excessiu? No es considera...

Lucas Silvano Ferro Solé

Depèn del format que li vulguem donar. Jo crec que és una cosa que hem de 
pensar, també.
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Aurora Madaula i Giménez

A la Comissió d’Investigació dels Atemptats de l’Agost, que tenim els comparei-
xents, ho fem així, més o menys. I duren unes tres hores les sessions. Tres ponents, 
unes... (Veus de fons.) Bé, és normalment el que duren les altres comissions que no 
són..., les comissions normals més o menys unes tres hores.

El president

Una sessió de tres ponents per sessió ja lliga una mica amb aquest criteri i em 
sembla que permet no haver de preveure sessions maratonianes ni molt menys, no, 
no...

Molt bé. Hi ha alguna cosa més? (Pausa.) Ho deixem aquí? (Josep M. Jové i Lla-
dó demana per parlar.) Senyor Jové...

Josep M. Jové i Lladó

President, no, lligat amb tot el que es deia ara, fem on fem aquestes sessions i 
decidim el format que finalment decidim, el tema de les traduccions és important 
i crec que haurem de parlar també amb els serveis de la cambra, perquè totes les 
comissions es retransmeten en directe, no? I algunes..., es retransmetran en directe 
també, i, per tant, aquesta traducció també haurà de tenir en compte que estarà sor-
tint amb un senyal, no?, de vídeo i que també, no sé com s’haurà de fer, però també 
seria interessant que això es pogués subtitular..., això segurament seria més tard. 
O, en el moment que s’està fent la intervenció, doncs, que l’àudio de les..., si hi ha 
traducció simultània, també que en un dels canals..., que es pugui sentir per la web. 
Tenir-ho present, això.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, moltes gràcies. Molt d’acord amb totes les consideracions que s’han plantejat. 
I per acabar, també –i vinculat amb la prèvia que feia– faig una prèvia final. No sé 
com dir-ho..., per dir-ho d’alguna manera, i és que certament, finalment, no?, el bus 
ha acabat marxant, però el que ha passat també és que els Mossos d’Esquadra han 
encapsulat a més de vint persones, han fet identificacions aleatòries, han desallotjat 
de forma violenta..., a mi mateixa i a la diputada Maria Sirvent, hem estat..., vull dir, 
ens ha passat. I, per tant, nosaltres i, ja he dit que he començat dient que era atza-
rós i em sap greu si els cansem amb aquestes qüestions, però nosaltres deixarem en 
standby també la participació en aquesta comissió, amb relació també a l’actuació 
que estan tenint Mossos d’Esquadra en els seus actes de protesta. 

Avui participem, donem l’okay a aquest pla de treball, però nosaltres no partici-
parem –o reflexionarem sobre la participació en aquesta comissió–, perquè trobem 
que cal assumir i cal que reflexioni, aquest Govern, sobre el paper de Mossos en la 
limitació de drets i llibertats fonamentals de la gent que protesta al carrer. I, a més a 
més, quan ho fa en una lògica de protestar per evitar que aquest bus es passegi pels 
carrers de Barcelona. 

Ens sentim..., amb una gran hipocresia participant avui aquí quan, hi insistei-
xo, vinc de la Diagonal i he estat desallotjada pels Mossos d’Esquadra, hem estat 
desallotjades, s’ha encapsulat més d’una vintena de joves; s’han identificat aleatòria-
ment, aquests joves, se’ls ha retingut sense donar-los explicacions. 

Per tant, creiem que..., bé, sense més, nosaltres tenim molt d’interès a participar 
en aquesta comissió; creiem que és important per al país; creiem que és important 
que ho faci el Parlament, però, segons com..., realment, la nostra participació en 
aquesta comissió, segons com, la deixarem en reflexió profunda, perquè, hi insistim, 
seria, en part, una hipocresia.

Però ja ho dic, ho deixem per a la reflexió, que més..., i no per una reacció tan 
immediata, hi insisteixo, ja que fa menys d’una hora estaven tenint lloc aquests fets 
als carrers de Barcelona.
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El president

Molt bé, jo crec que, escoltades..., i òbviament, registrant l’explicació que s’aca-
ba de donar –i, per tant, que consti en acta, per entendre’ns, eh?–, deixi’m també 
expressar –no sé si com a desig o com a reflexió, que espero que sigui compartida–, 
l’evidència, primer, que com avui mateix s’ha pogut fer, la referència a situacions 
com aquesta que s’acaba de referir, en termes d’experiència viscuda, doncs, no veig 
cap raó perquè no estiguin presents, com a reflexió, com a denúncia, com a crítica, 
al llarg de les sessions. Perquè estem tractant aquests mateixos temes.

Em costa molt d’imaginar millor escenari per a aquest tipus de reflexions, que 
aquesta comissió, eh? Vull dir que em sembla que és el lloc adient per fer constar tot 
el que calgui, siguin crítiques a una o altra gestió, siguin..., en fi, reflexions entorn a 
eventuals noves..., en fi, mesures, criteris, ordenació...

Jo recordo que aquesta comissió té l’autoexigència, primer, de coneixement, d’es-
tudi i de diagnòstic: on estem, què passa, què passa aquí, què passa fora, com es 
tracten aquestes qüestions..., però té també la pretensió d’acabar formulant conclu-
sions, recomanacions, derivades del conjunt de les compareixences i del coneixe-
ment que tots nosaltres hi haguem pogut afegir. O sigui que..., terreny, diguem-ne, 
per treballar i per explorar en la direcció que planteja la diputada, em sembla que 
n’hi ha d’haver sobrerament i desitjo, doncs, o espero, eh?, que això es pugui dur a 
terme a través de la vostra presència i participació.

I, per últim, no sé si hi ha una cosa que no cal..., el vicepresident Costa ho ha-
via suggerit, en el seu dia, fora de l’ordre del dia –i jo crec que tots ja ho teníem al 
cap, i ara encara més–, que hem de preveure, per a una segona tongada de compa-
reixences, la presència de tots els representants polítics que avui estan empresonats 
o a l’exili. Que entenc que tenim la conformitat per començar a treballar en aquest 
sentit, per veure quina és la millor... També aquí caldrà parlar i jo crec que estem en 
condicions de sol·licitar la presència, altra cosa és si tindrem o no resposta adequa-
da. Si no la tinguéssim..., jo no acceptaria d’entrada ja apuntar la videoconferència o 
això..., vull dir, que hem d’esgotar totes les vies possibles de sol·licitar la presència. 
I a partir d’aquí, veurem quines altres possibilitats tenim a l’abast, eh? 

Molt bé; ho deixem aquí, doncs? (Veus de fons.)
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i nou minuts.
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