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Sessió 6 de la CEDCP

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

quarts de tres de la tarda i dos minuts. Presideix Ernest Maragall i Mira, acompanyat del vice - 

president, Lucas Silvano Ferro Solé; del secretari, Francesc de Dalmases i Thió, i del secre-

tari en funcions Josep Costa i Rosselló. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares 

Amat.

Hi són presents els diputats Elena Fort i Cisneros, Anna Geli i España i Aurora Madaula 

i Giménez, pel G. P. de Junts per Catalunya; Adriana Delgado i Herreros, Mònica Palacín 

París i Ruben Wagensberg Ramon, 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

Punt únic: Pla de treball de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (tram. 

394-00008/12). Ampliació de la proposta. Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics. 

El president

Comencem aquesta sessió, que té un sol punt d’ordre del dia.
Gràcies per la presència, una mica forçada en aquest moment, al final de la ses-

sió del matí del Ple.

Pla de treball de la comissió
394-00008/12

Sabeu exactament de què es tracta, es tracta de tramitar o de formalitzar la tra-
mitació d’una modificació del Pla de treball d’aquesta comissió, tenint en compte 
que tenim una previsió confirmada de presència de la senyora Manuela Carmena, 
com a exmembre del Grup de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, per al pro-
per divendres, a les tres de la tarda.

Però, com que això no estava..., ho havíem comentat, ho havíem explicitat en una 
reunió anterior, però no estava fet, no estava complert el tràmit d’incloure això en 
el Pla de treball. De manera que els demano que votem..., i els demano que votem 
a favor, si així ho consideren, de modificar el Pla de treball en aquest sentit. I per 
tant, de tenir tots els tràmits perfectament reunits per celebrar aquesta sessió el di-
vendres, sessió a la qual els convoco especialment, eh?, per divendres, a les tres de 
la tarda.

Hi ha vots... (Francesc de Dalmases i Thió demana per parlar.) Sí?

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; president, moltes gràcies. Nosaltres, evidentment, no objectem la seva presèn-
cia, tot i que ens agradava més quan assessorava Nacions Unides que quan assessora 
l’España Global, com fa actualment, però el que sí que ens és una mica sobrevin-
gut és l’horari de divendres. Tindríem el fet que, fins i tot la nostra portaveu, que a 
més és presidenta de la Comissió d’Exteriors, té uns compromisos anteriors, fora de 
Barcelona, i perquè altres membres de la comissió han expressat que era una mica 
precipitat.

Per tant, estaríem perfectament d’acord amb la incorporació de la senyora 
Carmena, però en l’horari que està previst ens és extremadament complicat. No sé 
si heu pensat una alternativa, amb la convidada.

El president

Em sembla que, a aquestes alçades, tenim un marge de rectificació molt petit o 
nul, no? Entenem que, vull dir, aquí tothom té les seves agendes i ella també. I ens 
semblava que era... És a dir, la primera intenció era fer-ho divendres al matí, i diven-
dres al matí això coincideix amb plens d’altres institucions, com el de l’Ajuntament 
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de Barcelona, cosa que no és..., que no puc, no sé si puc o no al·legar com a raó, però 
en tot cas sí com a explicació.

No hi veig massa alternativa. Podem ajornar-ho al mes que ve, diguem-ne, però 
no..., però jo demanaria encarecidamente que no ho féssim, perquè ja és el segon o 
tercer intent que fem de tenir un dia i una hora amb aquesta senyora. A mi em sem-
bla que és..., al marge de les consideracions sobre España Global, etcètera, és una 
presència que més aviat ens convé a tots, perquè és també una evidència que estem, 
en fi, oberts a escoltar totes les intervencions, i molt explícitament la seva, en la me-
sura que, efectivament, es tracta que comparegui com a exmembre d’aquesta orga-
nització de Nacions Unides, no?, del Grup de Detencions Arbitràries.

I espero que puguem comptar amb la seva presència, naturalment, eh? Ens sem-
bla imprescindible, vaja; el contrari..., presència i intervenció, és clar. (Pausa.)

Doncs, agraeixo la paciència i la... (Veus de fons.) Ah, no, hem de votar! Hem de 
votar, sí; naturalment, sí.

Vots a favor?
Vots en contra?
De tindre la modificació del Pla de treball, eh? (Veus de fons.) El que votem és la 

modificació del Pla de treball, no una altra cosa. I amb això, votem per incloure-hi 
aquesta compareixença, eh? (Pausa.) D’acord. Compta que hi votem a favor, també. 
D’acord. Molt bé.

(Pausa.)
Agraeixo la presència i la paciència, i espero que divendres puguem fer-ho en les 

degudes condicions i... (Remor de veus.) És un espai, senyor Dalmases, de..., no ho 
sé, d’un parell d’hores màxim: divendres, de tres a cinc. (Pausa.) Molt bé. 

Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda i set minuts.
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