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Sessió 1, de constitució, de la CIPE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre la Pederàstia a l’Església (CIPE) s’obre 

a les tres de la tarda i quatre minuts. Presideix la vicepresidenta primera en funcions de 

presidenta, la qual és assistida pel lletrat major en funcions de secretari general i per la lle-

trada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents Judit Alcalá González, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Raquel 

Sans Guerra, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Glòria Freixa i Vilardell, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Maria Dolors Sabater i Puig, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per Guanyar, i Susanna Segovia Sánchez i Jessica González Herrera, pel 

G. P. d’En Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió.

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Obrim la sessió. Bona tarda. 

Constitució de la comissió
407-00001/13

El primer punt de l’ordre del dia és la constitució de la Comissió d’investigació 
sobre la Pederàstia a l’Església. 

Cal recordar que la Mesa del Parlament, escoltat el criteri de la Junta de Porta-
veus, va acordar el passat dia 3 de maig del 22 que la Mesa de la comissió es com-
posa únicament d’una presidència, assistida per un lletrat o lletrada, que realitzarà 
les funcions de secretaria de la comissió als efectes d’aixecar l’acta de les sessions.

Així doncs, començant aquesta sessió de constitució, primer de tot, demanar si 
algun grup parlamentari vol comunicar substitucions per a aquesta sessió. 

Glòria Freixa i Vilardell

Sí; gràcies, presidenta. Des de Junts per Catalunya, jo mateixa substituiré a Da-
vid Saldoni. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Perfecte. 
Doncs, donem per constituïda aquesta comissió. 

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Passem ara al segon punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del president o 
presidenta. D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 3 de maig, escoltada la Junta de Portaveus, correspon la presidència 
d’aquesta comissió al Grup Parlamentari d’En Comú Podem, que ha proposat com 
a presidenta la senyora Susanna Segovia Sánchez. 

Podem ratificar per assentiment? (Pausa.) Perfecte. 
Per tant, vist el resultat per assentiment, queda ratificada la senyora Susanna Se-

govia Sánchez com a presidenta de la comissió, a qui prego que ocupi el seu lloc a 
la Mesa, desitjant que aquesta comissió faci una molt bona feina.

(La presidenta de la comissió ocupa el seu lloc a la Mesa. Pausa llarga.)
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La presidenta de la comissió (Susanna Segovia Sánchez)

(Susanna Segovia Sánchez intervé sense fer ús del micròfon.) Bé, demano dis-
culpes perquè tota la intervenció prèvia l’he fet sense tenir encès el micro. Veia les 
portaveus tan a prop que realment semblava que no calia. 

Doncs, com deia, constituïm aquesta comissió d’investigació que, com dèiem, 
s’havia fet el debat i votació al mes d’abril, per tant, ja anem amb una mica de retard 
en aquesta constitució. 

Ens n’alegrem i agraeixo la confiança dipositada pels diferents grups per poder 
portar la presidència d’aquesta comissió. 

I, com havíem parlat, l’acord que teníem era de fixar com a data per presentar 
el pla de treball el 23 de gener, tenint en compte que la primera quinzena de gener 
és inhàbil, amb la intenció de fer sessions mensuals de compareixences, però que 
serien sessions llargues, que serien els dilluns de la setmana del primer Ple de cada 
mes, que seria la setmana u, de tres a set de la tarda.

Intentaríem també fer un esforç amb el suport de la lletrada i del secretari i de 
la gestora..., de les gestores del Parlament per agrupar diferents compareixents i ex-
perts per tal que pugui ser àgil i puguem avançar relativament ràpid amb els grups 
de treball.

Si els sembla tot correcte, donaríem per aprovades aquestes dues propostes i do-
naríem per acabada la comissió. 

Gràcies.

La sessió s’aixeca a les les tres de la tarda i onze minuts.
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