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Sessió 20 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i cinc mi-

nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Elena Fort i Cis-

neros, i del secretari, Jordi Orobitg i Solé. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Dimas Gragera Velaz, Ignacio Martín Blanco, Javier Rivas 

Escamilla, Sonia Sierra Infante i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Glòria Frei-

xa i Vilardell, Josep Puig i Boix, Marc Solsona i Aixalà i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, Josep M. Jové i Lladó, Núria Picas Albets, Marc 

Sanglas i Alcantarilla i Bernat Solé i Barrils, pel G. P. Republicà; Marta Moreta Rovira i Fer-

ran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Popular 

de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el director de l’Oficina per a la Reforma Horària, Alexis Ser-

ra Rovira i la membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària Trinitat Cambras Riu.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària 

davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar el Pacte per a la reforma horària i 

l’Objectiu 2025 (tram. 357-00369/12). Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària 

davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar el dictamen del Consell Assessor 

per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi horari i sobre 

el fus horari més beneficiós (tram. 357-00370/12). Comissió d’Afers Institucionals. Compa-

reixença.

3. Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern (tram. 250-

00873/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 382, 15).

4. Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’instal·lacions esportives per a la 

pràctica del criquet (tram. 250-00877/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 21; 

esmenes: BOPC 417, 16).

5. Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis d’Opinió (tram. 

250-00878/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un 

altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 382, 22).

6. Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat a l’activitat dels 

grups parlamentaris per a sufragar despeses del referèndum il·legal de l’1 d’octubre (tram. 

250-00903/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 

388, 90).

El president

Bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals amb data de 20 de 
novembre de 2019.

Abans de començar, algun grup presenta substitucions? (Diversos diputats dema-
nen per parlar.) Senyor Jové...

Josep M. Jové i Lladó

Sí, al Grup Republicà, la diputada Irene Fornós substituirà el senyor Sergi Sabrià.

El president

Gràcies. Senyor Solsona...

Marc Solsona i Aixalà

La diputada Freixa substituirà el diputat Batet. 
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El president

Senyor Pedret...

Ferran Pedret i Santos

Sí; gràcies, president. La diputada Marta Moreta substitueix el diputat Miquel 
Iceta.

El president

Gràcies. Senyora Vílchez...

Laura Vílchez Sánchez

Substitucions del diputat Dimas Gragera pel diputat Carlos Carrizosa, i jo matei-
xa, Laura Vílchez, per la diputada Lorena Roldán.

El president

Moltes gràcies. 

Laura Vílchez Sánchez

«Merci».

El president

Queden anotades les substitucions. 

Compareixences acumulades del Consell Assessor per a la Reforma 
Horària

357-00369/12 i 357-00370/12

Passarem, doncs, a substanciar de manera conjunta el punt 1 i el punt 2 de l’ordre 
del dia. En primer lloc, en nom de la comissió i de la mateixa Mesa donar la benvin-
guda al senyor Alexis Serra Rovira, director de l’Oficina per a la Reforma Horària 
i a la doctora Trinitat Cambras Riu. Se’ns ha excusat el doctor Xavier Álvarez. Hi 
ha una petita modificació, però ambdós compareixents es repartiran el temps per 
un temps aproximat de vint minuts cada compareixent; tindrem el segon torn, que 
serà dels grups parlamentaris, per un torn de deu minuts inicial, i un segon torn per 
respondre d’uns deu minuts per a cada compareixent, de forma aproximada. I, com 
saben, sempre es pot obrir un darrer torn de tres, cinc minuts, si hi ha algun aclari-
ment o alguna pregunta a fer. 

Dit això, i sense més preàmbuls, donaríem la paraula ja al senyor Alexis Serra. 
Quan vulgui.

El director de l’Oficina per a la Reforma Horària (Alexis Serra Rovira)

Hola, bon dia, diputats i diputades. Abans que res, sí que m’agradaria posar un 
vídeo que dura uns tres minuts, perquè així podrem contextualitzar tot el que par-
larem ara referent al desplegament del Pacte per a la reforma horària. (Es procedeix 
a la projecció d’un vídeo.)

Bé; bon dia, diputats i diputades. És un privilegi comparèixer en aques-
ta Comissió d’Afers Institucionals com a director de l’Oficina per a la Reforma 
Horària. L’objectiu d’aquesta compareixença justament és explicar com estem des-
plegant aquest pacte que ara resumia aquest vídeo. I el més destacat del que els co-
mentaré en aquesta compareixença és anunciar-los que el Govern està en disposició 
d’impulsar la primera política pública integral per a la racionalització del temps a 
Catalunya i que serà pionera al conjunt de l’Estat. 

Perquè el temps és vida i, en canvi, tenim, per diverses enquestes i estudis, la 
constatació que els ciutadans de Catalunya es queixen de que no tenen prou temps. 
Llavors, si fem aquesta suma de que el temps és vida i els ciutadans no tenen..., 
diuen, no tenen temps, tenim un problema de que no tenen prouta vida. De manera 
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que hem de situar per què estem en aquest moment, doncs, en aquesta desorganitza-
ció horària al nostre país. 

Quatre dades bàsiques que expliquen una mica la situació nostra, anòmala, res-
pecte a la resta de països europeus. De mitjana, els catalans dormim al voltant d’una 
hora menys que la resta d’Europa. Els joves del nostre país que estudien a l’escola 
pública secundària, en la seva majoria fent horaris de jornada lectiva continuada, en  
el millor dels casos dinen a partir de les tres o dos quarts de quatre de la tarda, i  
en alguns casos, en aquelles zones menys poblades, a les quals s’arriba amb trans-
port escolar, poden arribar, doncs, a dinar a partir de les quatre de la tarda. 

Referent, doncs, a les polítiques d’igualtat i a la distribució del temps entre ho-
mes i dones en els usos del temps, en les tasques domèstiques, d’atenció als fills, hi 
ha un clar, també, desequilibri. Avui les dones catalanes encara són les més estres-
sades d’Europa i les cinquenes del conjunt del món, i dos terceres parts d’elles pa-
teixen estrès i pressió social, i un 6,2 per cent d’elles prenen més antidepressius que 
els homes. De fet, les dones dediquen més hores de temps a la cura dels infants i a 
les tasques domèstiques que les seves parelles. 

Amb relació al treball –un altre dels grans problemes d’aquest país–, continuem 
encallats en aquest ampli migdia per parar a fer l’àpat i continuem amb aquesta 
cultura del presencialisme, del tot arcaica, que no ajuda gens a incrementar nivells 
de productivitat empresarial. El grau de penetració del teletreball a Catalunya no 
supera el 3 per cent, mentre que a la resta de països europeus la mitjana a la Unió 
Europea està en un 9,85 per cent; amb alguns països que destaquen, com és Islàndia, 
amb un 25,6 per cent; Suècia, amb un 28,2; els Països Baixos, amb un 21,7 per cent, 
o França, per exemple, amb un 14,1 per cent. 

I els horaris actuals del món del comerç no responen a un principi de racionalit-
zació, on molts dels comerços i botigues que no poden permetre’s el luxe d’obrir..., 
o que han de parar als migdies, paren un altre cop amb un ampli migdia i tenen la 
botiga tancada al voltant d’entre les 13.00-13.30 fins a les cinc de la tarda i queden..., 
havent de tancar, diguéssim, a unes hores bastant tardanes, no? 

Ara que parlo de comerç, aprofito per felicitar la iniciativa que justament en el 
dia d’avui s’està fent a la ciutat de Lleida, on tot un conjunt de comerços aplegats en 
la iniciativa Slow Shop Lleida, avui –malauradament només avui, però– tanquen a 
les set de la tarda, per la qual cosa és una iniciativa que des de l’oficina la reconei-
xem com a molt positiva. 

I una última referència per aterrar, diguéssim, en el context de les dades, que és  
un altre dels elements que també constaten aquesta desorganització horària, que  
és lo que és anomenat el «prime time televisiu». A Catalunya el prime time televisiu 
comença tard i acaba més tard; de fet, és el prime time que comença més tard d’Eu-
ropa i el que acaba més tard d’Europa i, de fet, en els últims quinze anys s’ha arribat 
a endarrerir setanta-cinc minuts. 

Per tant, quin és el principal encàrrec d’aquesta Oficina per a la Reforma Horària? 
El juliol del 2017 firmàvem al Palau de la Generalitat el Pacte per a la reforma ho-
rària amb cent deu entitats, organitzacions, institucions i universitats del país. El 
primer dels tres eixos que jo els explicaré de la tasca que estem fent com a oficina 
és justament per la qual se m’ha cridat, que és el desplegament del Pacte per a la 
reforma horària, i l’eina que us comentava abans, de la primera política pública inte-
gral de racionalització del temps que s’implantarà a Catalunya, és el Pla de transició 
reforma horària 2020-2021. Serà, com deia, aquesta primera política pública i serà 
pionera al conjunt de l’Estat. 

El pla de transició són un conjunt de compromisos i mesures que han propo-
sat adoptar per als propers dos anys el conjunt dels departaments del Govern de 
la Generalitat per promoure els primers canvis amb relació a la reforma horària. 
Aquest pla de transició posa l’accent en almenys cinc grans accions: promoure nous 
estudis, sensibilitzar i fer pedagogia dels hàbits saludables, iniciar canvis en l’Ad-
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ministració pública amb relació a uns usos del temps més racionals, apostar per 
l’eficiència en la gestió pública del temps i, finalment, avançar en la flexibilització 
horària i en la corresponsabilitat. 

En referència als nous estudis, el pla de transició incorporarà la voluntat d’iniciar 
els treballs per realitzar una nova enquesta d’usos del temps. Penseu que l’última 
enquesta d’usos del temps es va realitzar el 2010 i és perceptible que els hàbits dels 
ciutadans del nostre país hagin canviat lo suficient com perquè tinguem un nou tre-
ball d’una macroenquesta per tal d’analitzar quins són els hàbits dels ciutadans en 
aquest..., més en l’actualitat.

Amb relació a la sensibilització i la pedagogia d’hàbits saludables, el Govern 
també es compromet a treballar la reforma horària mitjançant campanyes públiques 
de sensibilització en diferents aspectes sobre l’ús racional del temps. En el pla també 
s’hi recollirà la posada en marxa d’uns premis reforma horària que seran uns premis 
360 graus. Premis que donaran o premiaran el reconeixement de diverses iniciati-
ves, des de les diverses vessants que hem de treballar en la reforma horària: premis 
al món de la cultura, premis al món de l’esport... En definitiva, premis al món de 
l’empresa, per tal de donar aquesta cobertura de 360 graus al reconeixement d’aque-
lles entitats, empreses i associacions que treballen per una millor racionalització del 
nostre temps. 

El principal objectiu d’aquest desplegament del pacte és incrementar la qualitat 
de vida de les persones. Què vol dir incrementar la qualitat de vida de les persones a 
través de les polítiques del temps? Vol dir apostar per una distribució corresponsable 
entre dones i homes en la distribució dels usos del temps; vol dir garantir el dret al 
descans i a poder dormir les hores necessàries; vol dir crear les condicions per a una 
major productivitat empresarial; vol dir crear les condicions per a un millor rendi-
ment escolar per als nostres joves i adolescents; vol dir promoure hàbits saludables, 
com deia abans, i vol dir promoure canvis en la mobilitat de les persones per raons 
de feina i per projectar una sostenibilitat també energètica.

Segueixo, un moment. (Pausa.) Amb relació als canvis en l’Administració pú-
blica, aquest pla recollirà el compromís i les mesures de canvis en la gestió del 
temps de la mateixa Administració de la Generalitat a través ja d’un acord que es 
va firmar..., un acord de govern que es va aprovar al mes de juliol que, entre d’altres 
coses, el que vol fer és ser Administració exemplificadora cap a d’altres administra-
cions públiques, recordant que el Parlament de Catalunya ja en l’anterior legislatu-
ra o crec..., no sé si en l’anterior o l’anterior de l’anterior, ja va iniciar aquest canvi 
d’hàbits en els horaris dels plens del Parlament. 

Aquests canvis en l’Administració pública tindran traducció en la voluntat  
de convocar actes públics per part de la Generalitat no més tard de les sis de la tarda;  
convocar reunions per part del Govern de la Generalitat i dels seus alts càrrecs no 
més tard de les quatre de la tarda, perquè no acabin més enllà de les sis de la tarda, 
se sobreentén que amb algunes excepcions perfectament justificades. 

Amb relació al terreny educatiu es continuarà treballant per garantir que els 
àpats del conjunt dels estudiants de Catalunya s’acabin fent en uns horaris racionals i 
s’obrirà el debat per determinar quins canvis caldrà implementar en el futur respecte 
als horaris escolars tant a primària com a secundària. 

El pla de transició promourà el foment del teletreball com a sistema d’organitza-
ció flexible de la jornada laboral per a aquells professionals que puguin, diguem-ne, 
doncs, que tinguin les condicions per poder treballar també no només presencial-
ment, sinó també en el format de teletreball. I el compromís de seguir impulsant, a 
través de lo que són els espais de concertació amb els sindicats i en aquest cas també 
amb la mesa de la funció pública, per anar acordant aquelles mesures amb relació a 
la reforma horària i per, evidentment, també promoure el dret a la desconnexió di-
gital en aquells assumptes de característiques laborals.
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Amb relació a l’eficiència en la gestió pública del temps o, el que seria el mateix, 
com facilitar des de les administracions públiques que aquelles gestions i tramita-
cions que els ciutadans desenvolupen i en què l’Administració hi té un paper, doncs, 
es puguin fer a través d’uns paràmetres tecnològics, es puguin fer per millorar l’ús 
del temps dels mateixos ciutadans o, per exemple, posar a l’abast de la tecnologia, 
la cultura organitzativa necessària per realitzar trobades i reunions amb caràcter 
virtual. 

I, finalment, amb relació a la flexibilització horària i a la corresponsabilitat, 
treballarem per accelerar el pas gradual i imparable del conjunt de les empreses 
d’aquest país cap a uns horaris laborals més flexibles, un dels clars elements accele-
radors de la reforma horària. I aquí sí que voldria agrair el paper que estan tenint els 
agents econòmics i socials més representatius, sindicats i patronals, en els espais en 
què estem debatent aquestes propostes, perquè la seva implicació és absolutament 
decisòria a l’hora d’avançar en aquest sentit. 

Per tant, la voluntat del Govern és poder aprovar, abans de finalitzar l’any, aquest 
any, el document de bases del Pla de transició per a la reforma horària per després 
iniciar, durant el mes de gener i..., gener-febrer, un procés de concertació de debat 
amb el conjunt de les anomenades «taules quadrangulars», per tant, amb els actors 
que són signataris del pacte i amb la voluntat d’aprovar en el primer trimestre del 
2020 aquest primer Pla de transició per a la reforma horària.

Però, com els he dit, aquesta oficina té tres estratègies marcades. La primera és la 
que els he comentat; en queden dues més, que m’hi referiré breument. La segona és 
l’impuls de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària. La xarxa aplega, 
a hores d’ara, 156 municipis i comarques del nostre país, que han expressat políti-
cament la seva voluntat de treballar per una major racionalització del temps des de 
l’Administració local. I és que el camí de la reforma horària passa indubtablement 
pel paper que tenen els ajuntaments i els consells comarcals, en definitiva, per les 
administracions locals, per tal de poder treballar aquestes polítiques de racionalit-
zació del temps. 

Dins d’aquest àmbit de la xarxa, estem treballant el que anomenem el «banc de 
recursos per a la racionalització del temps», que és un conjunt d’eines i instruments 
per posar a l’abast de les administracions locals, perquè puguin implantar tot aquell 
conjunt d’aquestes eines i recomanacions amb relació, diguéssim, a millorar les po-
lítiques racionals del temps. En definitiva, com des de l’oficina i des de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles per la Reforma Horària dotem d’instruments per facilitar..., per po-
sar-ho fàcil als ajuntaments, en el camí cap a aquestes noves polítiques. 

També els vull manifestar la voluntat de seguir treballant amb la Secretaria 
d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran en l’estratègia que impulsa 
aquesta secretaria sobre el País Viu, com una de les polítiques racionals que do- 
na la possibilitat d’aprofundir i impulsar eines per als territoris més despoblats i per 
tal d’ajudar a revitalitzar-los econòmicament i socialment. Les polítiques racionals 
del temps tenen aquest objectiu, millorar la qualitat de vida de les persones i el tenen 
per a tot el territori català sense excepcions. Per tant, compartim estratègia, focalit-
zada sobretot en la millora de l’equitat de gènere per a l’ús del temps quotidià, en el 
reequilibri del temps familiar, laboral i personal, així com a promoure aquells ele-
ments de connectivitat que ens ofereixen les noves tecnologies per promoure noves 
formes de gestió del temps del treball de les persones que viuen en aquestes zones 
més despoblades. 

I, finalment, com a tercera estratègia d’aquesta oficina, es tracta de situar l’es-
tratègia..., de situar Barcelona i Catalunya en el mapa internacional de polítiques de 
racionalització del temps. Aquesta estratègia és fruit de la col·laboració institucional 
amb l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la societat civil organit-
zada, aplegada a l’entorn de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society. 
Perquè les polítiques públiques del temps no són originàries només de Catalunya, 
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sinó que tenen un abast europeu i internacional. És facilitar, des de la política, l’in-
terès de la vida quotidiana de les persones i facilitar-los-hi en els seus propis horaris. 
I en aquest sentit, aquesta col·laboració vol situar el 2021 com a any de referència 
per a Barcelona –i Catalunya–, per situar-la com la capital mundial de les polítiques 
racionals del temps.

Els anuncio que estem treballant plegats amb aquestes institucions i amb la so-
cietat civil, perquè a la tardor del 2021 Barcelona aculli, en el marc d’una setmana 
internacional sobre usos del temps, a diferents organitzacions europees i internacio-
nals que, des de perspectives diverses, abordin els usos del temps amb la perspectiva 
del benestar social i la salut de les persones. Des de l’European Biological Rhythms 
Society, que han estudiat els anomenats «ritmes circadiaris» i com afecten el nos-
tre benestar, passant per la Xarxa Europea de Ciutats per a l’ús racional del temps, 
passant pel debat ciutadà promogut per la societat civil europea sobre la supressió 
del canvi horari –i que després la doctora Trinitat Cambras ens en parlarà–, o el fet 
d’acollir el 2021 el 43è Congrés Internacional de l’IATUR, que és la International 
Association for Time Use Research, que és l’organització internacional que aplega 
tots els treballs vinculats amb la recerca i els usos del temps. 

En definitiva i com a conclusió, el nostre principal objectiu és l’impuls de la pri-
mera política pública integral per a la racionalització del temps a Catalunya. L’eina 
serà aquest Pla de transició per a la reforma horària 2020-21, perquè per contribuir 
a una millora de la qualitat de vida de les persones és necessari incorporar les po-
lítiques racionals del temps en la mateixa Administració pública, perquè el temps 
és vida –com deia al principi– i, justament per això, no podem perdre més temps.

Moltes gràcies, i en tot cas després estaré atent a les seves reflexions i preguntes.

El president

Moltes gràcies. Donarem la paraula a la doctora Trinitat Cambras i quan vulgui 
pot començar.

La membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària Trinitat 
Cambras Riu

Moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies per convidar-me a presentar aquest 
dictamen que va elaborar el Consell per a la Reforma Horària sobre la conveniència 
–o no– d’eliminar el canvi d’horari a l’estiu. 

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Evidentment, és una posició que es pot abordar des de molts aspectes i, des del 
Consell Assessor, ho vàrem fer sobretot abordant-ho des del punt de vista fisiolò-
gic, és a dir, comentant les bases biològiques de la repercussió que pot tenir el canvi 
d’horari i les hores d’exposició a la llum sobre la salut. 

Llavors, en aquest sentit, nosaltres quan vam elaborar el dictamen..., en aquell 
moment, aquell estiu, la Comunitat Europea havia posat a consulta dues preguntes, 
que eren si els ciutadans volien canviar l’hora, és a dir, si estaven a favor o en contra 
de canviar l’horari. I segona, en el supòsit que volguessin canviar l’horari, amb quin 
horari es quedarien, si es quedarien amb l’horari d’hivern o l’horari d’estiu. Llavors, 
nosaltres el dictamen el vàrem fer buscant totes les bases biològiques per contestar 
aquestes dues preguntes. 

Les premisses..., en el que nosaltres ens vàrem centrar va ser en el reconeixement 
de la importància de la llum per a l’ésser humà a través del funcionament del rellotge 
circadiari. És a dir, les premisses bàsiques biològiques serien: per una banda, que el 
nostre organisme, el cos humà té un rellotge circadiari i el funcionament d’aquest re-
llotge circadiari és bàsic per a la salut. Per altra banda, el rellotge intern té una base 
genètica, és a dir, es coneix molt bé tota la base molecular i la influència de la llum en 
aquesta base molecular, això era l’important. Després, com aquest rellotge circadiari 
sincronitza la conducta i fisiologia de l’organisme amb el cicle diari de llum i foscor, 
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i per últim, tenint en compte que l’efecte de llum sobre el rellotge intern és diferent 
a l’hora del dia. Això era important perquè triar un horari o un altre voldria dir  
tenir més hores de llum o al matí o al vespre. 

Llavors el que vam fer va ser fer tota una recerca bibliogràfica, que està posada 
en el dictamen. A hores d’ara, que fa ja un any i mig gairebé d’això o... sí, un any 
llarg, doncs, ara trobaríem encara molta més informació, de fet en el mateix sentit 
–per sort– del que vam presentar nosaltres.

Molt bé. Com que jo vinc del món acadèmic, doncs, això ho presento d’una ma-
nera acadèmica. M’agrada que les coses s’entenguin i m’agrada que si parlem de la 
importància de la llum sobre l’ésser humà, doncs, que vegem per què està succeint 
això. Clar, la influència de la llum és molt important, perquè, de fet, regula la nostra 
relació de la conducta amb el cicle solar; llavors, tots nosaltres ens podem definir, per  
fer-ho fàcil, com a persones més aviat de tipus matiner, més aviat de tipus vespertí. 
I hi ha la gran majoria, que més o menys són indiferents. 

És evident que, en principi, ens podem adaptar fàcilment a una cosa o a una al-
tra, però el que hem de tenir en compte és: el ser matutí o vespertí depèn, d’entrada, 
de la genètica, és a dir, cadascú de nosaltres té uns gens que ens fan ser o matutí o 
vespertí, però, per altra banda, també l’edat té importància, especialment en els ado-
lescents. Els adolescents són un col·lectiu que tendeix molt a la vespertinitat –i això 
serà important quan parlem de les hores de llum. I per altra banda, la mateixa llum, 
que ens està afectant molt sobre el sistema circadiari, sobre aquesta relació. Per tant, 
les hores de llum no són banals.

I val la pena comentar que també hi ha una interacció –tot i que no ho posem 
en el dictamen, perquè era massa complicat– entre la llum i la genètica, és a dir, no 
totes les persones són igualment susceptibles a la llum –això, com amb tot, evident-
ment.

Molt bé. Seguir una miqueta més el... –perdó. (Pausa.) Clar, per què la llum té un 
efecte diferent sobre l’organisme en funció de l’hora del dia? Doncs, senzillament, 
perquè el rellotge molecular, el sistema circadiari és diferent. El sistema circadiari no  
és res més que un conjunt de proteïnes i de gens que es van succeint d’una manera cí-
clica al llarg de vint-i-quatre hores. Si donem llum quan hi ha uns gens determinats, hi  
ha un canvi molecular determinat. Si donem llum a una altra hora del dia, que  
hi ha uns altres gens, tindrem una altra modificació. Per tant, aquest esquema el  
que representa és: això en vermell seria com el ritme de temperatura de l’organisme 
–per dir un ritme que no és una entelèquia sinó una propietat biològica. La nostra 
temperatura disminueix a la nit, això evidentment per afavorir el son. Si nosaltres 
resulta que donem llum abans d’anar a dormir, o a últimes hores a la tarda, el que 
estem fent és provocar un retard dels nostres ritmes; el nostre ritme biològic es des-
plaça. Això què vol dir?, que ens costarà més agafar el son i ens costarà més desper-
tar-nos; és a dir, estem provocant un endarreriment, sempre que mantinguem aquest 
horari. Si, al contrari, la llum el que fem és donar-la al matí, la nostra tendència és a 
desplaçar el rellotge circadiari i fer-lo més ràpid. D’aquesta manera, a nosaltres, en 
funció de l’hora del dia, resulta que se’ns modifica el rellotge intern i, doncs, resulta 
que nosaltres ens adeqüem d’una manera o una altra al cicle de llum-foscor; llavors 
això és important tenir-ho en compte. 

Molt bé. En general la llum al matí ajuda a posar en hora el rellotge circadiari 
mentre que la llum al vespre l’endarrereix. Ara, situades aquestes bases biològiques, 
anem veure què passa amb el canvi d’horari. Amb el canvi d’horari, quan arriba el 
març, ens trobem amb el canvi d’estiu, que el que ens fan és avançar una hora el re-
llotge. Clar, això és un canvi social, perquè el cicle de llum-foscor, això, no varia. El 
cicle de llum és exactament el mateix, però nosaltres el que decidim és a partir d’ara 
ens desplacem... (L’oradora mostra el xart següent.) Ai, perdó, volia tirar endarrere; 
ho sento. Anterior. D’acord. Doncs, nosaltres el que fem és desplaçar el nostre ho-



DSPC-C 372
20 de novembre de 2019

Sessió 20 de la CAI  10

rari social; el cicle de llum-foscor no el toquem, per tant, és important tenir-ho en 
compte, és només un canvi social. 

Quin és el problema llavors?, que, amb el fet de llevar-nos més d’hora, el que es-
tem fent és provocar un canvi sobtat en aquest rellotge intern, que acaba provocant 
més desajust del rellotge intern amb el cicle de llum-foscor. Clar, el canvi d’horari, 
a nivell puntual, això pot comportar problemes en determinats col·lectius més sen-
sibles; típicament es parla de nens petits i persones grans, però no són únicament..., 
hi ha persones –especialment aquelles persones més de caire vespertí– que pateixen 
més aquest canvi d’horari, és a dir, aquelles persones que genèticament hi són més 
predisposades. 

Per altra banda, clar, si estem desajustant el rellotge circadiari respecte a la llum, 
això tindrà unes conseqüències fisiològiques que veurem. 

Clar, abans de veure les conseqüències fisiològiques, novament ens trobem en la 
disjuntiva de dir: realment la llum natural ens afecta tant com som? Perquè clar, vi-
vim en un món de llum artificial i potser que ens ho plantegem. Això ho fa un estudi 
a Alemanya, que m’agradaria presentar, perquè és molt interessant. 

Aquí, en l’eix de les X el que es manifestava seria la longitud on estaven les di-
ferents ciutats on s’havia fet l’enquesta. I després hi ha l’eix de les Y, on el que es 
mostrava era el grau de matutinitat o vespertinitat (remor de veus), és a dir, si les 
persones eren més de matí...

El president

Demanaria el silenci als diputats, si us plau.

La membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària Trinitat 
Cambras Riu

...més de matí o més de vespre. Interessant que ens fixem en la primera pendent, 
en la primera recta, en què es veu clarament que mentre més cap a l’est estan les 
persones són més matineres, i mentre més cap a l’oest, més vespertines; cap amunt 
vol dir més vespertinitat. 

Per tant, sí que hi ha una relació directa entre la latitud on està la persona i el 
caràcter matutí o vespertí. Això no ens ha de sorprendre: més cap a l’est..., en un 
mateix horari –en un mateix horari–, mentre més cap a l’est són matutins i mentre 
més cap a l’oest, en el mateix horari, vespertins. 

El que era interessant era també veure com aquesta tendència a dependre de la 
llum solar es perdia una mica en grans ciutats; a dalt de tot eren ciutats grans, en 
què el caràcter era majoritàriament vespertí. És a dir, d’alguna manera l’absència de 
llum solar està condicionant el nostre rellotge intern. Molt bé. Per tant, sí que tenim 
que la llum solar condiciona la nostra conducta. 

Per altra banda, el son. Anem a parlar una mica de son. Primer ho poso aquí... 
(Pausa.) En tenia una altra...; bé, és igual, em pensava que en tenia una altra. Bé, és 
igual, em quedo amb aquesta. Què passa amb el son en horari d’estiu? El que s’ha 
constatat d’entrada és que en horari d’estiu la gent, així a nivell estadístic, perd uns 
vint minuts més de son que no pas a l’horari d’hivern, quan es fa el canvi, i això 
perdura durant tot... Això sembla molt poc, a nivell de persona, però sí que és im-
portant a nivell poblacional, perquè això comporta tota una sèrie de desincronització 
entre el que és el nostre horari i la conducta que portem. Això sí que s’ha associat 
força a patologia.

Per altra banda, aquí, en aquest esquema el que mostro és com realment el nos-
tre horari de son segueix l’horari solar. Amb gris serien les hores de foscor; aquesta 
línia representaria l’inici del son. Nosaltres més o menys seguim el cicle solar fins 
que hi ha el canvi, i a partir del canvi ja no seguim el cicle solar, és a dir, d’alguna 
manera trenquem el grau d’ajust del sistema circadiari amb el món extern. 

Per tant, els efectes del canvi d’horari d’estiu: té avantatges i inconvenients. 
Mirant tota la bibliografia –això és un resumet però tot està documentat en l’infor-
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me–, com a característica positiva sí que hi ha estudis que diuen que més hores de 
llum per la tarda podrien provocar que la persona fes més exercici físic. La signifi-
cació és molt petita, això també s’ha de tenir en compte, i les mostres que han aga-
fat són petites.

Per altra banda, el que sí que està més documentat és que hi ha més desajust cir-
cadiari, és a dir, menys adequació d’aquest rellotge intern amb el cicle solar. I aquest 
desajust circadiari comporta més incidència de càncer, d’alteracions cardiovascu-
lars, risc d’infart, depressions –no està gaire clar, perquè hi ha gent que ho troba 
a la tardor, altres a l’hivern, segons el país, per tant, ho deixem amb interrogant–, 
menys durada del son, més vespertinitat, cosa que dona més variabilitat de ritmes, 
més alteracions cognitives; a nivell escolar també està molt documentat amb baix 
rendiment, i després risc d’alteracions metabòliques. Per tant, el que és important és 
que el canvi d’horari provoca un desajust circadiari, però el que és important és que 
aquest horari d’estiu, si el tinguéssim a l’hivern, encara seria molt pitjor. 

I ara sí que m’agradaria presentar un parell de simulacions. Això representaria 
els horaris; aquests serien els horaris que tenim nosaltres. Això representaria, doncs, 
la sortida de sol i la posta de sol, i al mig adeqüem els horaris principals, tenint en 
compte de vuit a cinc, que serien les hores punta, d’acord? És a dir, entre vuit i cinc 
seria la nostra activitat, diguem-ne, principal. Era per centrar un horari; vam agafar 
hores punta. I el que veiem és com quedem amb relació al sol. Això seria tal com 
estem ara. Això representaria l’horari d’hivern tot l’any i això representaria l’horari 
d’estiu tot l’any. 

Què ens interessa? El que ens interessa és aconseguir un horari que sigui el més 
adequat possible a l’activitat de les persones. Per tant, nosaltres estem en aquesta 
zona d’aquí, però aquí tenim el canvi d’horari. El canvi d’horari..., ja hem comentat 
i està molt documentat que té efectes perniciosos per a determinats col·lectius. Per 
tant, nosaltres i tothom que estudia ritmes circadiaris, apostem per evitar el canvi 
d’horari. 

Entre horari d’hivern i horari d’estiu és qüestió de quedar el més ajustat possible. 
L’horari d’hivern és el més ajustat. Si tinguéssim l’horari d’estiu, hi ha un problema 
greu, que seria a l’hivern, en aquestes hores, aquí. A l’hivern, aquí a Barcelona es 
faria de dia a un quart de deu, i això acaba provocant un desajust circadiari. És a 
dir, la falta de llum al matí comporta més alteració circadiària. I en això, tothom hi 
està d’acord. 

Per tant, a favor d’eliminar el canvi d’horari: nosaltres vam fer l’informe a l’oc-
tubre del 2018; després s’ha manifestat la Sociedad Española de Sueño, també 
l’octubre del 18; després l’European Biological Rhythms Society, l’octubre del 18; 
l’associació portuguesa, també, ja en el 19, i després, molt important, la Societat 
per a la Investigació de Ritmes Biològics, que és una societat americana, però en la 
qual van incloure experts europeus, sobre cronobiologia, que van fer l’informe ara, 
al juny del 2019. Llavors, tots van en el mateix sentit, d’eliminar el canvi d’horari i 
de quedar-nos amb el canvi d’horari d’hivern. 

Última cosa que jo crec que és interessant de comentar és el tema europeu, per-
què, clar, una cosa és que nosaltres decidim l’horari, però s’han de tenir en compte 
les conseqüències europees, que aquí nosaltres ja no hi hem entrat, perquè creiem 
que és un tema que va més enllà.

Això seria tal com estem ara, amb horari d’hivern i horari d’estiu. Això està tret 
d’una revista, de Till Roenneberg, un cronobiòleg molt important, alemany. Això 
representaria..., cada color seria l’hora que li toca solar amb l’hora que correspon-
dria al país. És a dir, en aquests moments, nosaltres a l’hivern tenim l’hora que  
correspondria als països de més cap allà, però fixeu-vos la importància: que és  
que nosaltres estem situats amb França, estem situats amb Bèlgica, estem situats 
amb Holanda. És a dir, a Europa es tallaria d’aquesta manera, segons les zones so-
lars. 
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Quan estem nosaltres amb horari d’estiu, el que estem fent és que tenim l’horari 
de dos hores més cap a l’est. Per tant, ens estem desfasant molt més. Hi ha gent, Till 
Roenneberg –i ja acabo amb això–, que proposa que s’hauria de plantejar a nivell 
europeu que potser Europa és prou gran per tenir dues zones, i això és el que propo-
sen. De tota manera, aquest és un tema que s’escapa ja de les nostres competències. 
Per això ja no vam comentar res, però sí que pensem que el que decidim s’ha de fer 
a nivell de context europeu. 

I moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, als grups parlamentaris. Aquesta sol·licitud de 
compareixença va ser demanada pel Grup Socialistes i Units per Avançar, i en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Bé, doncs, en primer lloc molt agraït tant per les explicacions del senyor Serra 
com de la senyora Cambras. La veritat és que és efectivament un tema, creiem, de 
gran interès. Em centro primer en la darrera de les intervencions, perquè potser és 
al voltant de la qual hi hauria d’haver menys polèmica, encara que efectivament hi 
ha un debat públic bastant..., bastant gran, no? Dic que hi hauria d’haver menys polè-
mica perquè sembla que el consens científic és bastant ampli i que, per tant, gairebé 
tothom està d’acord amb que el canvi horari valdria la pena anar-lo deixant enrere, 
i, en segon terme, amb que l’horari d’hivern potser seria el més adient. 

Per tant, amb això hem de dir que, des del nostre grup parlamentari, hi estem 
plenament d’acord, i creiem que val la pena prendre decisions polítiques el més ba-
sades possible en l’evidència científica, en qüestions com aquestes, almenys, que no 
siguin, diguem-ne, netament opinables, sinó que hi hagi al darrere coneixements 
sobre els impactes que té sobre la salut de les persones aplicar un determinat model 
o un altre.

Respecte a la qüestió –vostè mateixa ho apuntava– de si valdria la pena que pot-
ser l’Europa continental es dividís en dues grans franges horàries –i després sempre 
tenim Portugal, que...–, sí, efectivament, això és un tema que potser és una mica més 
complicat des del punt de vista del funcionament d’un espai, diguem-ne, que pretén 
ser un espai el més integrat possible des del punt de vista del funcionament del mer-
cat laboral, etcètera. Però tampoc és tan estrany; és a dir, els Estats Units mateixos, 
que són una gran economia, doncs, tenen uns quants fusos horaris; la veritat és que 
ara no sabria dir-li quants, però tenen uns quants fusos horaris. Per tant, no és im-
possible ni implantejable, però almenys sí que podria donar-se el primer pas, que 
és la decisió el més definitiva possible sobre deixar enrere el canvi horari i adoptar 
l’horari d’hivern. Per tant, amb això, plenament d’acord, i la pregunta seria: quin és 
l’estat de la qüestió ara?, és a dir, quin...? Sabem que hi han hagut decisions a nivell 
europeu, però semblava que tot havia d’anar més de pressa i finalment sembla que 
s’està ajornant la decisió respecte a això, i ens agradaria saber, doncs, quin és l’estat 
de la qüestió, quins són els debats que s’estan produint quan semblava que ja s’esta-
va encarrilant la qüestió i per quins motius creu que això està potser més aturat del 
que semblava.

Respecte a la qüestió que ens plantejava el senyor Serra..., i li agraïm l’anunci; 
és bo sempre tenir primícies en seu parlamentària, és cada cop més desacostumat, 
perquè en aquesta era de la informació els governs anuncien abans a Twitter el que 
fan que en els parlaments, però està bé, s’agraeix, s’agraeix que hi hagi primíci-
es d’aquest estil. Nosaltres he de dir que estem molt d’acord amb el plantejament  
de racionalitzar els horaris en general, els laborals i els del conjunt de la vida so-
cial del país. Efectivament, la fixació de l’horari i no anar-lo canviant i la fixació de 
l’horari d’hivern és una contribució, però hi ha, efectivament, moltes altres tasques 
a abordar. I li he de dir, d’entrada, que entenem la complexitat d’abordar canvis com 
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aquests, perquè la multiplicitat dels actors cridats a entendre’s i a contribuir a pro-
duir aquest canvi, doncs, és notable, no? Vostè mateix ho assenyalava: actors econò-
mics, agents socials, les mateixes institucions..., és, fins i tot, un canvi cultural. I, per 
tant, bé, entenem la complexitat. 

Però, dit això, deixi’m dir-li..., sense voluntat d’aixafar la guitarra, eh?, simple-
ment com una contribució al debat per part d’un grup que ja és partidari del que 
s’està intentant fer. Però, clar, ens anuncia un..., diu: «una primera política integral 
pública sobre la racionalització horària», etcètera, i, dels cinc punts que ens esmen-
tava, no dic que no sigui necessari –òbviament és necessari–, però promoure nous 
estudis, pedagogia i sensibilització, iniciar canvis en l’Administració, avançar en la 
flexibilització horària..., bé, no discuteixo que no siguin primers passos importants, 
que no siguin necessaris tots ells, però tampoc sembla com per estar, diguem-ne, 
molt cofoi. Entenc que ho estiguin, perquè hi han treballat, però entenguin també 
que des de l’oposició parlamentària ens sembli que això, com altres coses que sen-
tim a vegades venint del Govern, doncs, bé, són avenços tímids, per dir-ho d’alguna 
manera, eh? I, ja l’hi dic, entenem la complexitat, perquè, efectivament, en el camp 
en el que un pot més directament actuar, que és en el de l’Administració, tampoc és 
fàcil produir aquests canvis, però seria importantíssim que l’Administració avancés 
a un ritme més important.

Hi ha una de les qüestions que són rellevants des del punt de vista dels ritmes cir-
cadiaris i que s’ha debatut molt al nostre país, que és per què a casa nostra els àpats 
es fan tan tard, no?, començant pel del migdia, per l’àpat principal, per dir-ho així. 
Hi ha diverses teories sobre l’origen d’aquest endarreriment, no?, perquè és evident 
que quan el país tenia una dedicació bàsicament agrària es menjava més aviat, no? 
I aleshores hi ha qui diu que és una conseqüència de la industrialització i hi ha qui 
diu, en canvi, que és un factor que es produeix sobretot a partir de la compactació de 
l’horari dels funcionaris públics, no?, i que aquest horari, diguem-ne, que s’estableix 
al segle xix, en què la gent acaba a les tres de treballar..., doncs, la gent menjava a 
partir de les tres. No ho sé –no ho sé–, perquè sobretot en això hi ha polèmica entre 
els historiadors i els qui ho estudien, però sí que crec que l’impacte que podria te-
nir una més ferma determinació de l’Administració pública catalana, local, dels ens 
supralocals, etcètera, seria importantíssima, ni que sigui pel fet de que, si mirem el 
conjunt del sector públic de la Generalitat i de les administracions locals, estem par-
lant, no ja de desenes de milers de servidors públics, sigui laborals, interins o fun-
cionaris, sinó que estem parlant de centenars de milers; per tant, tindria un impacte 
social notabilíssim, no?

I per això, tot i entenent la necessitat de la concertació social, pensem que potser 
valdria la pena que aquesta primera fase, que ja veiem que és 2020-2021 –per tant, 
no és que ens sembli...–, per a aquesta primera fase, fóssim capaços d’accelerar-la per 
passar a una segona fase amb accions més decidides, no? Perquè en el fons –i acabo 
amb aquesta reflexió– el... Vostè deia, no?: «El temps és vida.» Efectivament, tenim 
un temps limitat de vida i, per tant, a què el dediquem és importantíssim i no perdre 
massa el temps, també. Amb el sistema, amb el mode de producció que tenim, hi ha 
molts dels nostres congèneres que es veuen forçats a vendre la seva força de treball 
en condicions que no són estrictament de lliure decisió, eh?, i, per tant, literalment el 
mode de producció s’apropia del temps de vida de les persones per produir un lucre 
que es concentra en unes poques persones, i hi ha hagut la tendència, per part de qui 
té la capacitat de comprar aquesta força de treball, d’estendre tant com era possible 
l’ús del temps de vida –per tant, del temps de treball– dels altres, i hi ha hagut una 
lluita del moviment obrer, des de que ha sigut capaç d’articular-se, per anar conte-
nint aquesta tendència expansiva i per anar reduint la jornada laboral. 

Una altra de les qüestions, que entenc que no està en la seva mà, òbviament, però 
és la qüestió de l’extensió de la jornada laboral. Fa poc commemoràvem el cente-
nari de la vaga de La Canadenca i l’establiment de les vuit hores de jornada. Doncs 
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bé, en aquests cent anys els mitjans tècnics pels quals és possible augmentar la pro-
ducció, la productivitat, fins i tot, han avançat increïblement i, en canvi, la jornada 
laboral amb prou feines ha canviat; hi ha alguns sectors que han aconseguit nego-
ciar algunes millores, però a grans trets en aquest segle no hem avançat gens en la 
reducció de la jornada laboral. I aquesta és una qüestió que entenc, òbviament, que 
no està a les seves mans, però que volia deixar també com a reflexió. També per la 
racionalització dels horaris, també per la salut i per la vida, és necessari anar avan-
çant en la reducció de la jornada laboral.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputada Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez 

Gracias, presidente. Gracias también a los comparecientes que han venido a ilus-
trarnos hoy sobre la materia de la reforma horaria. La reforma horaria, que es un 
tema que durante mucho tiempo me ha venido interesando personalmente y al que 
he dedicado bastante tiempo de mi actividad parlamentaria en los últimos años... 
Yo, como madre trabajadora autónoma antes de entrar en política, tenía muy claro 
que los horarios que yo tenía y los que tenía la gente a mi alrededor no eran sin-
ceramente los más deseables. Estuve muy interesada en este tema, como les digo, 
también cuando entré en política, en el año 2015, y tuve ocasión de hablar en mu-
chas ocasiones con Fabian Mohedano, que era quien lideraba la plataforma en aquel 
entonces, y asistí a muchos actos, a muchas conferencias que organizaba la platafor-
ma Iniciativa per a la Reforma Horària. Ya venían mis compañeras, como Carmen 
de Rivera o Inés Arrimadas, habían participado activamente en las comisiones que 
había habido de estudios en las anteriores legislaturas. Y hablo en pasado porque, 
una vez conocido lo que la Generalitat y su Govern hacen en este sentido, comprobé 
que todas las comisiones, los consejos asesores, las ponencias de ley que vinieron 
después o los pactos –por muy nacionals que fueran o mucha pompa que le dieran– 
eran al final cascarones vacíos, porque al final no se traducía nada en ninguna me-
dida efectiva que se pudiera palpar en el día a día de los catalanes. Ninguna. 

Y hoy me ha sorprendido, para mal lamentablemente, porque he podido com-
probar, de nuevo, que hoy no nos ha venido a contar nada nuevo. He escuchado el 
mismo discurso que llevo años escuchando en todos estos actos a los que he asistido 
y con todas las personas con las que he podido hablar durante este tiempo.

Supongo que conocen que la mejor gestión del tiempo es un tema que Ciutadans 
ha abordado siempre en sus programas electorales. Por ejemplo, en el 2015, ya in-
corporábamos un pacto de estado, un pacto nacional para la racionalización y la 
conciliación que pretendía, que pretende generalizar una jornada laboral mucho más 
flexible, favorecer, por ejemplo, el teletrabajo y restar mérito al presencialismo en 
el puesto de trabajo siempre que fuera posible. Y lo proponíamos a nivel nacional, 
porque creemos que estas grandes reformas no pueden avanzar si no es con altura de 
miras y en coordinación con el resto de administraciones, en este caso con el resto 
de comunidades autónomas o con el Gobierno de España. Y esta necesidad de co-
laborar, no es que sea opinión mía, personal, ni mucho menos, sino que yo creo que 
todos los participantes, todos los ponentes de la ponencia de la Ley de la reforma 
horaria –que yo, personalmente, fui ponente por mi grupo parlamentario– pudimos 
comprobar que no se avanzaba en ningún sentido si no se abordaba la colaboración 
entre administraciones.

A medida que intentábamos avanzar en propuestas, en propuestas útiles, todas 
las que consideramos que eran de más calado, las más importantes, tenían que ser 
tratadas a un nivel más global conjugando competencias, conjugando las competen-
cias propias con las competencias del Estado, incluso algunas de ellas a nivel eu-
ropeo, que es el caso de los debates que tuvimos sobre el huso horario, los horarios 
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estacionales, que al final hemos visto cómo en la Comisión y el Parlamento Europeo 
se están llevando a cabo también con los países de nuestro entorno.

Pero la cuestión fundamental que siempre nos encontrábamos era el horario la-
boral; casi todo acababa finalizando en esta cuestión, en el horario laboral, un punto 
importante y crucial, bajo mi punto de vista, sobre el que pivotaban muchas pro-
puestas sobre igualdad, salud, conciliación, cultura, etcétera, y que necesariamente 
también necesitaba la coordinación entre administraciones.

Nosotros proponemos, en nuestros programas y nuestras iniciativas, promover 
cambios en la regulación de los tiempos de trabajo en los convenios laborales, por 
ejemplo, con jornadas más flexibles, donde cada trabajador pudiera adecuar su tiem-
po a sus deseos o a sus necesidades, entre otras medidas. 

Sabemos, además, con los datos que nos aportan numerosos estudios sobre esta 
materia, que las empresas que ofrecen mejores condiciones en cuanto a conciliación 
del tiempo laboral y personal son mucho más productivas, y todos sabemos que las 
grandes empresas con mayores recursos son las que se pueden permitir este tipo 
de políticas u ofrecer este tipo de condiciones a sus trabajadores. Sin embargo, en 
Catalunya, el 98 por ciento del tejido empresarial son pymes, micropymes, autóno-
mos, y no están viendo ningún tipo de implicación ni voluntad de acción por parte 
de la Generalitat en este sentido. 

Nosotros, a nivel autonómico, hemos propuesto muchas iniciativas, infinidad de 
iniciativas: que se diseñen, por ejemplo, incentivos para empresas que puedan, den-
tro de las competencias que tenemos, favorecer el camino hacia esa dirección, que 
compartimos en muchos casos, incluso facilitar la conciliación de los trabajadores 
autónomos en concreto, que resulta para ellos mucho más difícil, si cabe.

Pues con todas estas propuestas que nosotros hemos trabajado aquí en el 
Parlament y que incluso muchas de ellas se han aprobado, el Govern no hace nada, 
el Govern no ejecuta ninguna. Aprobadas por el Parlament, y el Govern no hace 
nada. Y tenemos comisiones, hemos tenido ponencias y tenemos consejos asesores, 
y el Govern no ejecuta ninguna.

En este Govern, por tanto, insisto que, en base a los hechos que os comento, no 
hay voluntad de mover un dedo en este sentido. Yo no lo he visto nunca, tampoco 
lo he visto hoy, no me da la sensación de que se haya movido nada en este tiempo. 
Y también conocen ustedes el resultado de la ponencia, supongo que conocen el re-
sultado de la ponencia de ley que mencionaba antes, y el resultado fue que todos los 
grupos parlamentarios, incluido el relator, que era el señor Fabian Mohedano –que 
presidía la plataforma Per a la Reforma Horària y que en aquel entonces era repre-
sentante del grupo que daba apoyo al Gobierno–, decidimos «plegar». Él también 
propuso «plegar», finiquitamos la ponencia, en aquel entonces, sin que pudiera ver 
ni un mínimo texto ni un mínimo borrador la luz. Él también reconocía que con este 
Govern no había nada que hacer –no había nada que hacer. Le pusimos toda la bue-
na voluntad del mundo para que aquella ponencia saliera adelante, pero supimos al 
final que con este Govern no había nada que hacer.

Unos meses más tarde de este fracaso, de este fracaso con esta ponencia de ley, 
entonces ya vino la pompa, entonces la consellera Munté ya vino con el..., después 
de haber torpedeado las iniciativas y después de haber torpedeado a la ponencia, nos 
vino..., se sacó de la manga el pacte nacional, ¿no?, el Pacte nacional per a la refor-
ma horària, que nos presentaron un logo muy bonito, con una página web muy chu-
la y tal, pero al final la tomadura de pelo fue que el nombre del pacto era «Objetivo 
2025», cuando estábamos en 2016 trabajando en esta materia ya. Sin criterio, no se 
nos explicó el criterio del 2025 ni el fundamento de por qué era 2025 y no era 2050, 
por ejemplo. Y, evidentemente, Ciutadans– supongo que también lo sabe– no parti-
cipó de ese paripé. 

Y hoy, a punto de empezar el 2020, me gustaría saber el grado de..., me hubiera 
gustado saber el grado de aplicación de ese pacto nacional, unos años ya después, el 
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grado de cumplimiento. Porque aquí veo que usted, por ejemplo, señor Serra, nos ha 
comentado: «És que las dones espanyoles són les més estressades d’Europa.» Això 
ho dèiem ja fa uns anys, aquest estudi és del 2011. Llavors, expliqui’m llavors què 
ha fet el Govern d’ençà, què hem fet per posar remei a que les dones catalanes no 
siguin, no estiguin tan estressats pels seus horaris.

Després diu: «El desplegament del pacte nacional. Fem un anunci d’una política 
integral i tal...», d’acord. Cinc compromisos... Compromisos ja era el pacte del 2017; 
estem a 2019, a punt de començar 2020. Compromisos ja ho era, el pacte. Llavors, 
cinc accions, pel meu gust, decebedores, sobretot quan comencen amb els verbs 
«promoure», «sensibilitzar», «apostar», «intentar avançar»... Tot això ja ho fèiem, 
fa anys; ara havíem de ser efectius, senyor Serra, ara ja m’havia d’estar presentant 
mesures efectives que poguessin ser útils per als catalans.

I, per tant com, jo com a recomanació..., perquè jo sí que em crec el tema, jo sí 
que crec que és necessari, però sí que com a recomanació per al Consell Assessor, 
per a l’Oficina per a la Reforma Horària, si realment s’ho creuen –si realment s’ho 
creuen–, perquè sou un consell assessor que en teoria ha d’assessorar el Govern...

El president

Ha exhaurit el temps, diputada; acabi.

Laura Vílchez Sánchez

...–sí, acabo –acabo–, o fan alguna cosa més executiva o, lamentant-ho molt, ar-
ribarem un altre cop a la conclusió de que sou altre «xiringuito» del que podríem 
perfectament prescindir. (Remor de veus.)

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs –demanaria silenci, si us plau–, al 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. I en nom d’aquest grup, té la pa-
raula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Senyora Serra i senyora Cambras, moltes grà-
cies per la seva compareixença, per les seves explicacions; crec que han sigut molt 
entenedores i que ens han permès també, doncs, fer-nos, diguem-ne, amb una idea 
més objectiva i subjectiva sobre com es dona el debat sobre la reforma horària. 

Començaré per la segona intervenció, i de fet pel final, sobre el debat que s’ha 
tingut a la Unió Europea, on de fet s’havia d’abolir el canvi d’horari el 2019 i  
s’ha posposat perquè no hi ha acord, no tant entre els europarlamentaris, que de fet 
n’hi havia, sinó sobretot entre els estats membres, pel que suposa abolir el canvi ho-
rari i que això es respecti en tots els estats membres i no generar distorsions horàri-
es, i també el debat sobre el fraccionament horari de la mateixa Unió Europea, que 
no és un debat nou. De fet a la Unió Europea hi ha tres zones horàries ja actualment: 
la que afecta les Canàries, Irlanda i Portugal; Europa central, i la que afecta, doncs, 
Grècia, Finlàndia, etcètera. A Estats Units, si no ho recordo malament, n’hi ha sis, 
però n’hi ha dos, que són Hawaii i Alaska, diguem-ne, que són molt regionalitzades, i  
després al tronc central del país hi ha quatre fusos horaris, i això sempre genera dis-
rupcions i genera certs inconvenients a l’hora de..., sobretot de comerç, de mobilitat 
del treball, etcètera. Però es demostra i es constata que són perfectament assumibles, 
com es demostra al mateix Estat espanyol, on conviuen dos fusos horaris, a més un 
d’ells insularitat, i, tot i així, diguem-ne, els inconvenients hi són, però són sectorials 
i són assumibles. I, per tant, aquest fraccionament que vostè proposava o que posa-
va com a exemple, de fet, ens situaria més o menys en la mateixa lògica que Estats 
Units, que és una massa continental amb quatre fusos horaris més o menys d’una 
extensió similar, i és la que nosaltres compartim. 
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Quan es va fer l’enquesta europea per abolir les zones horàries, va ser una en-
questa europea que va sorprendre per la seva participació –hi van participar més 
de 4 milions i mig de ciutadans europeus–, i el 84 per cent i escaig dels ciutadans 
europeus es van posicionar a favor de d’abolir-les i, per tant, van expressar una opi-
nió molt nítida. Després és cert que hi ha debat entre quin horari assumim –després 
m’hi referiré–, però sí que crec que arrosseguem, tant en els estats membres –i aquí 
incloc el Govern de la Generalitat– com a la mateixa Unió Europea, una incapacitat 
d’executar mesures tan evidentment recolzades per la ciutadania europea i de coor-
dinar aquestes mesures i implementar-les, que crec que defineix molt també el pro-
blema que tenim avui sobre la taula amb el Pacte per a la reforma horària també a 
Catalunya, que és la incapacitat de portar consensos a l’execució pràctica de l’acció 
de govern. 

Cal dir que el canvi horari tenia un fonament, que era l’estalvi energètic, i que, 
per tant, és un fonament que tant en temps de guerra com després amb les crisis del 
petroli va tenir una importància estratègica i que segurament la tindrà en el futur de 
la Unió Europea, però crec que ja és de consens, i l’enquesta a la ciutadania euro-
pea ho demostra, que els efectes sobre la salut pública, en aquest cas, primen més a 
l’hora de desenvolupar polítiques de reforma horària que els efectes sobre el consum 
energètic, que d’altra banda crec que intentar-los matisar mitjançant la reforma horà-
ria té més a veure amb la inacció de la mateixa Unió Europea i dels estats membres 
a l’hora de garantir una transició energètica justa i sostenible, que amb abordar amb 
serietat els aspectes d’estalvi energètic propis de la reforma horària. 

Hi ha hagut debat també a l’Estat espanyol, perquè som un estat força extens; 
inclús traient l’excepció de les illes Canàries –que efectivament estan..., a pesar del 
que deia l’exministre d’Energia, no passen pel meridià de Greenwich–, entre Galícia 
i les Balears hi ha òbviament una distància considerable, i això va portar a un debat 
intens. Al Parlament de les Balears i de València, si no ho recordo malament, es va 
aprovar una moció respecte a la conformitat amb l’horari d’hivern, perquè no els 
afectés sobretot el turisme, i en canvi em sembla que va ser una eurodiputada del 
BNG que deia que no, que se’ls feia de dia a les deu del matí i que per a ells no era 
assumible aquest horari. 

Per tant, hi haurà complexitat a l’hora de fer això...

La vicepresidenta

Diputat, se li esgota el temps, si us plau. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Se m’esgota el temps, ja? (Pausa.) D’acord, concloc –concloc. Hi ha un debat 
que cal tenir, que té a veure amb l’estructura dels fusos horaris del temps a Europa, 
i també a l’Estat espanyol, però hi ha un altre debat, que crec que és on podem te-
nir capacitat executiva, que és com implementem una reforma horària inclús dins 
aquests usos del temps i, només per concloure (veus de fons) –ah!, d’acord, d’acord; 
és que m’ha estranyat inclús a mi, d’acord–, que és sobretot com incidim en el món 
del treball.

O sigui, crec que és la clau de volta, perquè tota la resta, de fet, llima aspectes 
que tenen a veure amb què fem al sortir d’una vida del treball desordenada: on po-
sem els prime times, a quin horari posem els informatius, a quin horari han de sortir 
els nens i nenes de l’escola i on posem les extraescolars, etcètera. Perquè tots aquests 
debats són conseqüència d’una vida laboral desordenada, amb jornades partides –ho 
comentava el compareixent–, amb un teletreball excessivament reduït, i també amb 
una manca de debat des de fa pràcticament cent anys, com deia el senyor Pedret, 
sobre quins són els horaris laborals en aquest país i què ha de constituir una jornada 
laboral el 2019, que no és la mateixa situació que a principis del segle xx. 

I, com deien a principis del segle xx, la necessitat de constitucionalitzar o de de-
mocratitzar el temps del treball i, per tant, d’exigir que quan un entra per la porta 
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de la seva feina segueix sent un ciutadà que segueix tenint més necessitats que la de  
vendre la seva força de treball: té necessitat de conciliar; té necessitats que tenen 
a veure amb la seva salut com a treballador –i això no només són els protocols de 
seguretat, sinó també la reforma horària–, i té necessitat de poder gaudir de la seva 
vida i de poder gaudir d’un temps d’oci ordenat, i amb relació també a la seva vida 
laboral i extralaboral. I jo crec que aquí és on rau la clau de volta. 

I a mi la principal pregunta que m’agradaria fer és de quins instruments disposa 
la Generalitat o creu que, si no en disposa, l’Estat hauria de cedir per tenir capacitat 
efectiva d’ordenar els temps de treball a casa nostra. Perquè moltes de les entitats 
que van signar el pacte tenen a veure amb el món del treball: tenen a veure amb pa-
tronals i tenen a veure amb sindicats; però s’han fet molts pocs passos, i els passos 
que s’han fet, diria més, no formen part del desenvolupament del Pacte nacional per 
a la reforma horària, sinó que tenen a veure amb polítiques d’empreses particulars 
que volen, sigui per negociació col·lectiva o sigui per iniciativa de la mateixa em-
presa, reformar els horaris de treball de la seva empresa. 

I, per tant, la pregunta central que volia fer-los era aquesta, i res més, agrair-los 
les dues compareixences.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà. I en 
nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové. 

Josep Maria Jové i Lladó

Moltes gràcies, president; moltes gràcies als dos compareixents. La reforma ho-
rària és d’aquells temes que generen amplis consensos a la societat quan es debaten 
a nivell teòric, però que a l’hora d’aplicar-los costa veure’n els resultats concrets; 
ho saben. Hi ha bones paraules, sempre, però quan s’ha de passar de les paraules 
als fets les excuses s’acaben imposant sovint. Les competències, la sectorialització, 
la generalització de les mesures, el seu caràcter voluntari o obligatori, la necessi-
tat d’amplis consensos per afrontar aquests canvis..., sempre –sempre–, les traves 
són més grans que les bones intencions inicials. L’aversió al canvi i la resistència 
a aquest són, en el cas de la reforma horària, ben paleses. Tots els sectors, sem-
pre –l’educació, el treball, la funció pública, el comerç, la cultura, l’oci–, hi estan 
d’acord, però sempre esperen o sempre diuen que han de ser els altres els que co-
mencin primer.

Malgrat que sempre s’arribi a consensos..., almenys a Catalunya, que d’ençà 
del 2014, quan un grup d’experts liderat, o entre ells, pel sempre present Fabian 
Mohedano al capdavant, l’exdiputat d’aquest Parlament, va posar fil a l’agulla en una 
estratègia per cercar un acord entre institucions i agents socials al voltant d’aques-
ta, al nostre entendre, necessitat indefugible. S’ha dit i s’ha comentat àmpliament. 

La reforma horària –s’ha dit infinitat de vegades i avui s’ha tornat a fer evident– 
és una necessitat que com a societat hem d’afrontar, i ho hem de fer sense més 
demora. Ens cal poder tenir més llibertat per gestionar els nostres temps, i com a 
societat és imprescindible fer-ho en la línia, al nostre entendre, per molt que hi ha-
gin crítiques, entenem, en la línia de l’Objectiu 2025. Potser sí que s’hauria de saber 
exactament d’on va sortir aquest 25. Doncs bé, en la línia d’aquest objectiu 25, que 
es va fixar per institucions signants del Pacte per a la reforma horària, i fonamen-
talment amb els tres pilars que marcava aquest Objectiu 2025, que eren recuperar 
aquestes dues hores de desfasament horari amb la resta del món, impulsar una nova 
cultura del temps a les organitzacions i consolidar el factor temps com una nova me- 
sura de llibertat, equitat i benestar. I aquí també voldríem posar-hi molt èmfasi. 

A Catalunya hem fet feina. S’han buscat i s’han trobat consensos. Des d’una ini-
ciativa ciutadana, s’ha passat a les institucions, s’han fet múltiples informes, s’han 
fet processos participatius, taules quadrangulars, comissions d’estudi al Parlament, 
acords de govern, acords a nivell municipal, resolucions parlamentàries, congres-
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sos, i es va signar un pacte amb més de cent deu organitzacions i institucions. Però 
encara ens queda molta feina per fer. Les administracions hem de marcar el camí, 
és cert, però cal més. Recordem que va ser la molt honorable presidenta d’aquest 
Parlament, l’avui injustament empresonada Carme Forcadell, qui va impulsar els 
canvis en l’organització d’aquesta casa, que varen ser canvis pioners. Però hem 
d’anar molt més enllà. 

Som conscients de les dificultats que hi ha en la implementació d’aquesta refor-
ma horària, en som totalment conscients. És un canvi que alteraria de forma estruc-
tural l’economia, la nostra manera d’entendre la concepció de l’ús del temps, però 
estem convençuts que milloraria la productivitat i ens donaria a tots una millor salut 
i una millor qualitat de vida. Més flexibilitat, menys rigidesa, menys absentisme in-
justificat, millor clima laboral, més retenció de talent: són elements que condueixen 
a fer un país més competitiu i, sobretot, un país més just. Avui ja no podem caure  
en aquelles velles creences, sovint grans falsedats –algunes s’han comentat aquí–, 
que és el nostre clima, la nostra cultura, el que fa que tinguem un desfasament horari 
tan gran amb el conjunt d’Europa i, sobretot, amb els països de la conca mediter-
rània. No hi ha res que justifiqui que les hores que ha d’estar la gent present al seu 
lloc de treball i els horaris laborals, que fan de l’activitat laboral, ens obliguin a tenir 
una conciliació familiar quasi impossible o que no puguem gaudir de temps per a 
l’oci, la formació o l’activitat física, per posar-ne alguns exemples. Tot, al cap i a la 
fi, lligat amb el benestar, i especialment amb la nostra salut, i en això també m’agra-
daria que poséssim èmfasi. Combatre el desordre horari és enfortir vides saluda-
bles. Aquest desajust, com certifiquen infinitat d’estudis, acaba afectant no només la 
nostra qualitat de vida, sinó també, per molt que els vells arguments esgrimeixen el 
contrari, la productivitat de la nostra economia.

I aquí és on volia entrar, especialment en els col·lectius més vulnerables; són els 
que tenen més a guanyar en una distribució més racional del temps en la vida quo-
tidiana. Per això hem de vetllar perquè aquestes iniciatives que s’impulsin tinguin 
un efecte substancial en aquests col·lectius. De poc servirà que de la reforma horà-
ria només se’n beneficien professionals liberals o treballadors de l’Administració. 
Hem d’evitar de totes totes una societat on aquells que tenen més capital econòmic 
o cultural també tinguin més temps per gaudir-lo. No hi ha conciliació si no acon-
seguim que els primers en conciliar siguin els que menys recursos tenen; a això ens 
referim quan parlem del temps com un factor d’equitat i d’igualtat.

Com s’ha dit en la segona part de l’exposició, ni horaris solars, ni fusos horaris 
per teòrics estalvis d’energia, ni factors culturals, socials o ambientals són una res-
posta possible a no afrontar canvis en els horaris que la nostra societat i el nostre 
benestar necessiten. L’immobilisme en aquest camp, com en tants d’altres –com en 
tots els camps, per dir-ho d’una altra manera–, ens porta a trobar una solució a una 
necessitat bàsica. No ens podem quedar quiets, i per això celebrem les iniciatives 
que ens ha presentat el director de l’Oficina per a la Reforma Horària, que ara li fa-
rem unes quantes preguntes per intentar concretar... Però al mateix temps volem fer 
la reflexió i li volem preguntar com creu que hem d’avançar d’ara endavant, si se-
guim sense disposar d’aquelles competències bàsiques que ens garanteixen que això 
que hem acordat i expressat tantes vegades al Parlament, al Govern o als nostres 
ajuntaments, o a nivell social, es pugui fer realitat.

Hi ha experiències prometedores; aquest Parlament, com dèiem, n’és un exemple. 
Hi ha hagut o hi han hagut proves pilot a la Generalitat i en d’altres administracions. 
Sabem que s’està treballant des del Govern per recobrar el teletreball a l’Administra-
ció, però no podem deixar-ho tot –i ho deia abans– a l’esfera de l’Administració, i al 
mateix temps no podem deixar que els canvis siguin fruit d’iniciatives individuals 
o unilaterals. Sabem, coneixem que hi ha empreses, autònoms que s’estan acollint a 
codis de bones pràctiques i que, de manera unilateral i posant el seu negoci en una 
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situació diferencial, estan canviant horaris i hàbits tant d’organització del treball 
com d’obertura i atenció als seus clients.

És en l’àmbit del treball on cal donar els passos més importants, i no tenim les 
competències per fixar els horaris laborals, i la veritable adaptació d’horaris depèn 
dels acords entre sindicats i empresaris per establir jornades laborals raonables. 
En tenim alguns exemples recents. El Consell Escolar de Catalunya, presidit per 
una exdiputada d’aquest Parlament, Anna Simó, el dissabte passat va fer una jor-
nada sobre el temps i l’educació on el conseller Bargalló va ser molt taxatiu a la 
cloenda: cal construir nous horaris posant l’infant i l’adolescent al centre de la de-
cisió; l’Administració, sempre motor i exemple dels nous reptes socials i en aquest 
cas com a accelerador imprescindible. I un altre bon exemple seria l’acord entre el 
Departament de Salut i els agents socials més representatius per tancar els CAPs a 
les vuit del vespre. Perquè la reforma horària serà un èxit si es concentra o es con-
creta en una bona negociació col·lectiva, perquè no tenim aquestes competències. En 
aquest sentit, valorem molt positivament l’impuls que s’està fent, entre altres, des de 
la Direcció General de Relacions Laborals, però cal anar més enllà. Ens podria de-
tallar una mica més quina estratègia seguiran per aconseguir modificar els horaris 
laborals i que això sigui palanca de canvi en d’altres horaris?

I en l’àmbit del treball, per acabar, cal tenir en compte que la voluntat de corre-
gir aquesta situació actual no ens impedeixi veure els nous perills de la nova eco-
nomia. Cada cop més, hi ha més ciutadans que perden el control del seu temps. La 
plataformització de l’economia de determinades àrees del sector serveis ha posat el 
control del temps de moltes treballadores i treballadors en mans d’algoritmes que no 
entenen ni de conciliació ni de drets laborals. I aquí entenem que l’Administració la 
Generalitat ha de tenir una línia clara: la innovació no pot ser a costa de drets labo-
rals. En aquest sentit, també li voldríem preguntar com valora el Consell Assessor 
per a la Reforma Horària aquests nous riscos en la conciliació.

Perquè és evident que aquesta reforma dels horaris laborals, les bones pràctiques 
que ha expressat l’Administració, juntament amb la racionalització dels horaris co-
mercials, són les que poden permetre assolir l’èxit en aquesta tasca. I justament en 
aquest darrer aspecte, en el tema dels horaris comercials, també voldríem fer-li una 
reflexió i una pregunta: tenen alguna idea de com incidir en canviar els hàbits que 
tenim com a consumidors? Perquè es tracta de modificar els horaris comercials, no 
liberalitzar-los, com alguns grups d’aquesta cambra volen proposar; però també hem 
de canviar els hàbits de consum, perquè només canviant horaris comercials no en 
tindrem prou. 

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Josep Puig. 

Josep Puig i Boix

Moltes gràcies, president. I agrair primer de tot les intervencions que han fet el 
senyor Serra i la senyora Cambras, perquè justifiquen i deixen molt clar la necessitat 
de..., tot aquest enrenou d’horaris que hem d’abordar si volem tenir un país amb una 
mica de..., podríem dir, de decència. Perquè és impensable que continuem amb els  
paràmetres que s’han imposat a partir dels anys setanta, quan es van justificar 
aquests canvis d’horari estacionals amb suposats beneficis en el que se’n deia «es-
talvi» –i ho dic entre cometes– d’energia. Jo porto quaranta anys fent docència i en-
ginyeria en el tema de l’energia, i no he vist mai cap estudi de la Unió Europea on es 
justifiqui que l’horari porti a un millor ús de l’energia, perquè..., el mateix llenguatge 
que utilitzen demostra la seva incompetència quan parlem..., quan utilitzem la pa-
raula «estalvi»: l’energia, termodinàmicament, no s’estalvia; es fa servir de forma 
eficient per produir un servei o es malbarata, però no s’estalvia. Lo que passa, que 
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això denota la dominància d’unes formes d’energia que hem heretat del segle xx,  
que són els combustibles fòssils –petroli, gas i carbó–, que no són energies, són ma-
terials que per obtenir energia els hem de cremar. Per tant, el que estalviem serà en 
tot cas carbó, petroli i gas, però no energia. És un simple afegitó del llenguatge que 
utilitzem i de lo irracional que és.

El que sí que és important és que s’abordi d’una vegada la racionalització del 
temps per acabar amb aquest desordre horari d’una vegada, perquè té, com ha expli-
cat la doctora Cambras, els inconvenients que té, fins i tot en la salut de les persones, 
i molta gent ho pateixen.

I aquí entra el tema de que el treball remunerat, el treball assalariat és el que 
de vegades ha prevalgut en el marc de la societat, de fer la gent..., encadenar-la al 
treball assalariat, quan en la vida, a part del treball, fem moltes feines: participem 
en les tasques comunitàries, participem en les feines que hem de fer amb la famí-
lia, participem en moltes altres feines que no tenen per què ser remunerades, però 
socialment són necessàries. Per tant, si volem conciliar tot això, no ens queda més 
remei que abordar aquest repte. I el que sí que diria és que la complexitat del canvi 
–com qualsevol canvi, són complexos– no ens faci tirar endarrere i que l’abordem 
d’una vegada i que tirem endavant. 

I una pregunta final –no em repetiré amb tots els arguments que han donat els 
companys del Grup Republicà, perquè seria reiteratiu–, una pregunta que sí que vo-
lia fer és com... M’ha semblat entendre que només hi ha cent cinquanta municipis 
que s’hagin adherit a aquest acord, quan a Catalunya n’hi han 947. Per tant, quines 
mesures treballeu perquè sigui la major part dels municipis del país que impulsin 
tot això? Perquè, si hem de canviar-ho, hem de fer-ho d’acord amb tots i que tots hi 
prenguem part; si no, no ens en sortirem.

Simplement acabar per donar-los les gràcies per la seva intervenció, que posen 
molt clar..., i dir que des dels grups que donem suport al Govern, doncs, creiem que 
s’han de tirar endavant, i amb valentia, tots aquests canvis.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Procedirem al segon torn per contestar a les diferents 
preguntes que han fet els grups parlamentaris i si hi volguessin afegir alguna dada 
més... Iniciaríem el torn amb la doctora Trinitat Cambras. Quan vulgui.

La membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària (Trinitat 
Cambras Riu)

Molt bé. Jo només faré una petita consideració al que se m’ha adreçat directament 
sobre com estava el tema europeu, i la veritat és que es va paralitzar, es va dir que l’any 
2021 se’n tornaria a parlar, i de moment es va quedar així. Per tant, no podem dir re.

Sí que m’agradaria fer una reflexió a si és complex, això ha de partir Europa en 
dos horaris, o no. I la veritat és que jo crec que és exactament igual que ara, perquè 
una cosa és tenir els mateixos horaris i ser diferents, i l’altra cosa és, a veure..., o si-
gui, el que varia és la diferent relació amb el sol. Si nosaltres..., per dir algun exem-
ple: les set del matí, no és igual les set del matí a l’extrem de Polònia que a Santiago 
de Compostel·la; per tant, això és una mica relatiu. Per tant, tan complicat és dir: 
«Mira, allà són les set i prenem com a punt de referència les set, és a dir, quan aquí 
són les set, allà són les vuit, però sabem que “a les set” vol dir “quan la persona es 
lleva”...» Perquè ara actualment dius «les set» i comencen les escoles a quarts de 
vuit a la zona de l’Est, i a la banda de l’Oest comencem a les nou, quarts de deu. Per 
tant, sempre anirem desfasats. És impossible; o sigui, és impossible anar a la matei-
xa hora, o anem diferents amb el sol o anem diferents amb els horaris. Per tant, la 
complexitat, jo crec que serà exactament igual en aquest sentit.

Ara, s’han de posar d’acord a nivell europeu amb un horari. Això, per descomptat.
Gràcies. 
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El president

Moltes gràcies. Seria el torn del senyor Alexis Serra.

El director de l’Oficina per a la Reforma Horària

Sí; intentaré contestar a totes les..., bé totes les preguntes que heu fet, algunes ja 
probablement estan agrupades, i m’agafo una mica, doncs, al que el diputat Jové ha 
comentat, que ha fet una petita, molt resumida cronologia, diguéssim, de quan l’any 
2014 s’inicia o es crea la plataforma ciutadana d’Iniciativa per a la Reforma Horària, 
de la qual un dels seus impulsors o promotors és el Fabian Mohedano. Dir-los que, 
quan es crea aquesta iniciativa ciutadana o aquesta plataforma..., ja feia anys, eh?, 
que a les polítiques del temps fa molts anys que s’hi dedica molta gent, des de ves-
sants molt diferents, des de la vessant de la salut o des de la vessant científica, des de 
la vessant del món del treball, des de la vessant del món, fins i tot, de la sociologia; 
però sí que és cert que el 2014 s’aplega un conjunt de persones. I justament una de 
les característiques –i el diputat Jové ho comentava– d’aquesta iniciativa era la seva 
pluralitat; pluralitat ja no entesa com a partits polítics, sinó pluralitat des del punt de 
vista d’orientacions polítiques en general. I jo crec que això és un dels elements que 
crec que al nostre país n’hem d’estar..., no ho sé, cofois no ho sé, però contents, de 
que aquestes polítiques no tinguin un to ideològic marcat ni en el món de l’indepen-
dentisme, ni en el món del no independentisme, ni en les dretes, ni en les esquerres, 
ni a dalt ni a baix, sinó que és una aposta que ja el 2014 diverses persones d’orienta-
cions ideològiques diverses treballen en comú per arribar, doncs, a consensos. I, per 
tant, jo crec que és important que..., o com a mínim el qui els parla sempre posarà 
en valor i sempre posa en valor aquesta capacitat d’arribar a acords i consensos en 
aquest tipus de polítiques. 

Sí que és cert..., i com que, una mica, algun denominador comú que s’ha dit, 
doncs: «Ostres, sembla que estiguem plantejant coses que per alguns semblava com 
un excés de cofoisme o...» El cofoisme no és voluntat de ser cofoista. Sí que és la pri-
mera política integral, política pública integral de racionalització del temps, i això és 
així. Però no és no és en tant que cofoisme, sinó que és en tant de dir: «És que és la 
primera.» Però voldrà dir que probablement n’hi haurà una segona, i això ja ho ad-
meto. Però des de la política efectiva calia que n’hi hagués una primera, i, per tant, 
aquesta és la feina que estem fent.

Fixeu-vos que la Iniciativa per a la Reforma Horària, en els seus plantejaments 
hi havia la voluntat de que en tres anys es pogués determinar la reforma horària, i 
moltes vegades la realitat és molt més complexa que això. I, per tant, arribar, sigui 
per la via dels consensos o per la via legislativa, a una reorganització dels horaris 
d’aquest país és una feina ingent –ingent– i no gens fàcil de fer. Però ens hi hem de 
posar. I aquest Govern ho farà millor o ho farà pitjor, però s’hi ha posat. 

Per tant, aquí hem presentat una sèrie, diguéssim, de plantejaments que formaran 
part d’aquest document de bases a aprovar abans de finalització de l’any, on he parlat 
d’almenys cinc accions o eixos, dels quals..., totes aquestes accions o eixos, si han 
pogut llegir el que diu el Pacte per a la reforma horària, que és, diguéssim, el nostre 
full de ruta..., és d’això que estem treballant i que estem passant dels compromisos 
d’un pacte als eixos polítics d’un pla; és això el que estem fent. 

Hi haurà qui diu: «És que hauríeu d’anar més enllà» o «Hauríeu de fer la fei-
na abans.» Probablement; però també hi ha condicionants que fan que no puguem 
anar més enllà. Alguns, evidentment, són de caràcter competencial, i, per exemple, 
Catalunya no disposa de competències en tots els terrenys del que afecta a com 
organitzar uns horaris d’un país, entre altres coses, com ara, diguéssim, en parla-
ré, de les polítiques actives d’ocupació. No són competència pròpia del Govern de 
la Generalitat i, per tant, doncs, hi ha qui té les competències per poder fer això, i 
probablement tampoc ha fet..., o en aquell cas sí que no ha fet un discurs i unes po-
lítiques efectives de plantejar de forma transversal com resoldre els problemes que 
també té l’Estat espanyol de desorganització horària. 
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Dit això, les coses sempre es poden veure amb el got mig ple o amb el got mig 
buit, evidentment el que us parla ho veu amb el got ple, però conscient de que cal 
treballar molt. Els he de dir que l’Objectiu 2025 –que alguns ho han preguntat– surt 
del propi consens; els actors que formen part d’aquestes cent deu organitzacions i 
entitats del pacte..., que, per cert, enlloc diu «Pacte nacional per a la reforma ho-
rària», vostès ho han dit, «Pacte nacional per a la reforma», però diu «Pacte per a 
la reforma horària», en tot cas són vostès que parlen del «pacte nacional». Jo puc 
pensar que és un pacte de país, és un pacte nacional, perquè així ho crec, però posa 
«Pacte per a la reforma horària». I en tot cas l’Objectiu 2025 surt de les pròpies enti-
tats, o sigui, d’aquest consens. I torno a posar en valor aquest consens, el consens, en 
aquest cas, doncs, de col·laboració institucional i amb el conjunt dels agents econò-
mics i socials, i evidentment dels agents esportius, culturals, amb les pròpies admi-
nistracions públiques, els municipis. Tots anem remant en la mesura del que podem, 
doncs, per a fer efectives aquestes polítiques.

Jo crec que..., vaja, vull dir, que es parli de «xiringuitos» i de pompes, això su-
poso que és recurrent en segons quin grup parlamentari, però això no és un «xirin-
guito», això és una oficina que està adscrita al Departament de la Presidència, que 
és una oficina perquè respon a un dels compromisos del pacte, que és que calia un 
instrument polític al Departament de la Presidència per aplicar, justament, aquestes 
polítiques transversals, i això és el que s’està fent, i, per tant, avancem en aquests 
compromisos. 

Que aquest pla haurà de tenir, doncs, un conjunt d’indicadors i una disposició 
pressupostària, això no ho he dit, però també hi haurà de ser, i, per tant, també tre-
ballant perquè el conjunt del Govern determini quins seran aquests indicadors i 
aquest conjunt de disposicions pressupostàries.

I per agrupar els comentaris al voltant, doncs, d’un dels elements que estem tots 
d’acord. De fet en el pacte també, doncs, queda així subscrit, que és que les pro-
blemàtiques de l’actual..., horaris laborals en aquest país és un dels elements que, 
evidentment, s’han de desencallar. Jo crec que hi ha hagut alguns grups que n’heu 
parlat, i sobre com havíem de concretar tot això. Abans ja ho he dit, he posat en va-
lor el paper imprescindible que tenen els sindicats i les patronals en tot aquest plan-
tejament, perquè qualsevol millora que es pugui plantejar en relació amb els horaris 
i el pas cap a una flexibilització laboral, en relació amb els horaris, passa indubta-
blement per l’acord entre lo que és l’empresari/empresària i treballador/treballadora, 
si no no avancem. I, per tant, el Govern, amb l’actual marc competencial, pot fer 
coses, pot fer coses i en farà, i les concretarem en el moment que s’aprovi aquest 
document de bases, però és importantíssim..., i per això reclamem als sindicats i a 
les patronals que estiguin al costat nostre per tal de treballar conjuntament, i, evi-
dentment, com deia el diputat Jové, amb la col·laboració, en el camp del Govern de la 
Generalitat, amb el Departament de Treball, i de fet tot lo que són els espais de de-
cisió que puguem plantejar com a Govern de la Generalitat ho fem a través del que 
és el Consell de Relacions Laborals, que és l’espai de concertació entre el Govern 
de la Generalitat i els agents econòmics i socials del nostre país. Per tant, sí que els 
he de dir que de cara a principis del primer trimestre de l’any que ve el que hi haurà 
és el resultat d’una altra enquesta, que és una enquesta de condicions del treball, en 
la qual s’hi va incloure preguntes en relació amb els usos del temps del conjunt dels 
treballadors. Hi ha un grup de treball que està treballant en el marc del Consell de 
Treball Econòmic i Social de Catalunya per elaborar un nou informe sobre el temps 
de treball en els convenis col·lectius. Per tant, tot això ens donarà nova informació 
per anar aplicant noves polítiques.

I dos plantejaments més; no sé si em deixaré alguna cosa. El tema dels horaris 
comercials. Els horaris comercials..., a més, aquí, en seu parlamentària, hi ha crec 
una..., bé, «crec», sé que hi ha una iniciativa per tal de replantejar lo que són, per la 
Llei de comerç i fires, doncs, uns canvis en el que són els horaris comercials, fins 
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quan poden estar oberts. Jo el que els puc dir és el que diu el pacte, és que en la me-
sura del possible han de treballar per tal de que aquests horaris siguin el màxim de  
saludables per tothom, i, per tant, pugui conviure l’interès del conjunt dels ciutadans 
i consumidors amb l’interès del conjunt de treballadors que viuen i treballen del 
món del comerç. I on sí que segur que no ens hi trobaran des d’aquí és en aquells 
que plantegen polítiques absolutament liberalitzadores dels comerços oberts i que 
llavors parlen de que afavoreixen les polítiques de conciliació, perquè és com l’aigua 
i l’oli, no poden lligar –no poden lligar. 

Per tant, ja per acabar, per contestar el plantejament sobre el tema dels municipis, 
a mi m’agradaria que hi haguessin més de 156 municipis i comarques. De fet, l’im-
puls d’aquesta Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària, senyor Puig, està..., 
ho ha entomat l’Oficina per a la Reforma Horària des d’aquest mes de març-abril, a 
través d’un conveni juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Asso-
ciació Catalana de Municipis, a les quals també agraeixo el paper que tenen també 
d’impulsors com a signataris del pacte, però evidentment diguem-ne que l’ambició 
és arribar a molts més municipis, però sobretot que els municipis que ja formen part 
d’aquesta xarxa vagin incorporant noves accions polítiques, i, per això, aquell banc 
de recursos que abans els he comentat. 

I, per tant, jo crec que no hem de ser cofois; evidentment que ho hem d’anar tre-
ballant, però és evident que aquesta primera política pública que serà el pla de tran-
sició situarà les polítiques públiques a Catalunya..., i espero que també sigui element 
exemplificador cap a altres administracions, també del conjunt de l’Estat, també del 
Govern de l’Estat. I, per exemple, els he de dir que, a nivell parlamentari, doncs, un 
està content de veure com per exemple al Parlament del País Valencià ja han plante-
jat, ja han aprovat la creació d’una comissió d’estudi per parlar de com racionalitzar 
els horaris en aquest cas al País Valencià.

Per tant, en aquest sentit crec que estem en la bona línia i ens queda molta feina 
per fer, però jo crec que l’hem de fer des del consens, l’hem de fer des de la voluntat 
de treballar tots plegats, i evitant en tot cas, jo crec, la brega, la brega pública, com 
a mínim en aquest aspecte o en aquestes temàtiques.

El president

Moltes gràcies. Seria el darrer punt, però si ha quedat alguna pregunta per part 
dels grups parlamentaris... (Pausa.) Senyor Pedret, no, senyora Vílchez... Entenc que 
amb un temps de dos minuts podríem tancar-ho. Sí? (Pausa.) Doncs, senyor... (Veus 
de fons.) No, no; començaríem pel grup proposant. Té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, l’il·lustre diputat senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Tan sols dues coses. Una que m’ha quedat al tinter, que era una reflexió al vol-
tant de la qüestió del teletreball, perquè nosaltres entenem que, com tot, el teletreball 
presenta riscos i oportunitats, no? Efectivament, les oportunitats poden ser moltes, 
en el sentit de flexibilització de la jornada en el que tingui de facilitador per la conci-
liació de la vida personal, familiar i laboral. També pot presentar algunes oportuni-
tats des del punt de vista de generar possibilitat de fixació en el territori de població, 
diguem-ne, des del punt de vista de la cohesió territorial, no?, la possibilitat de que, 
doncs, determinats llocs de treball es puguin exercir des de llocs que ara mateix es-
tan molt afectats per la despoblació, i no la necessitat de desplaçar-se a grans centres 
de població. I molts altres, segurament. 

Però a la vegada també –i vostè n’ha fet esment, eh?, de la qüestió del dret a la 
desconnexió digital– el teletreball presenta el risc de que sigui una via per aquesta 
vis expansiva que té qui té la capacitat d’organitzar i demanar el treball per ocupar 
molta de la vida de la persona a qui contracta, no?

I, per tant, hem de trobar la manera de regular-lo. Novament, estem en una qües-
tió diguem-ne competencial que efectivament..., però és simplement per contribuir a 
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la reflexió. És a dir que sí: tenim un índex de penetració del teletreball més baix que 
a altres estats de la Unió Europea i que segurament el normal seria anar-nos equipa-
rant al que passa en altres estats de la Unió Europea? Sens dubte, segur que va per 
aquí, però, com sempre, com amb el treball presencial, treball amb drets, no? I, per 
tant, és absolutament essencial això. 

I, per últim, i no amb la intenció de polemitzar, no es prengui malament ni com 
un atac a la seva feina que digui que em semblen tímids els primers passos que ens 
planteja. No, no tinc cap intenció d’enemistar-me amb ningú en concret, simplement 
faig la meva tasca com a representant del meu grup parlamentari i faig una valoració 
política de la tasca del Govern, i de les oficines que depenen del Govern, com la faig 
en altres casos en què el Govern ens presenta plans en què es parla d’avaluar, po-
tenciar, impulsar, sensibilitzar, etcètera. En fi, que ja entenc també que els governs 
a vegades poden presentar aquests resultats i no d’altres, perquè no tot va tan ràpid 
com es voldria, però és la meva tasca subratllar-ho quan penso que és així.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, president. Sí, jo, en la mateixa línia que el senyor Pedret, no crec que es-
tigui jo en posició d’entrar en bregues amb ningú, ni ha estat la meva intenció, però  
si vostè parla de «política integral» haurà d’explicar quina és aquesta política, perquè si  
són els cinc compromisos que li he dit abans, que m’ha plantejat, que ja estaven en el 
pacte nacional –que ara després li ensenyaré el nom, com es deia a la premsa, que és 
«Pacte nacional per a la reforma horària», però, bé, jo després l’hi ensenyo–, expliqui 
quines, quina és la..., perquè això, lo que li deia abans, «promoure», «sensibilitzar», 
tot això, ja estava a la pantalla passada.

Aquests primers passos, que diu el senyor Pedret que són tímids, que avui ens 
venen a presentar, no són els primers passos, no són els primers; ja portem molts 
anys treballant en aquesta matèria, i aquests no són els primers passos. De primers 
passos ja se’n van donar. Ara ja havien de presentar accions concretes i efectives. 
Que no es pot anar tan ràpid? Ja l’hi he explicat, si ho vam intentar, si vaig ser jo la 
primera que va posar tota la seva bona voluntat en la ponència de la Llei de la refor-
ma horària, i no va poder ser. No tot va tan ràpid. Però llavors no es pot anar parlant 
de «polítiques pioneres», de «polítiques integrals a Catalunya i a la resta de l’Estat». 
S’ha de ser, si de cas, més humil quant a la nomenclatura que s’utilitza.

Potser no estan acostumats a això que l’ha ofès del «xiringuito», però vostè diu: 
«Calia una oficina.» Potser sí, però per fer què concretament? Perquè, hi insistei-
xo, portem molt de temps amb aquesta oficina, amb el consell assessor, s’ha fet una 
comissió, una ponència, un pacte, i no s’avança en res concret –i no s’avança en res 
concret. Sí que som recurrents en això, en denunciar aquestes coses, però ja l’hi dic 
ara: ho continuarem fent i perseverarem en això. Em sap greu que li molesti, però jo 
crec que algú l’hi ha de dir, algú l’hi ha de dir alguna vegada. 

La Llei de comerç que vostè... També vaig ser ponent de la Llei de comerç. Ha 
tocat os avui. També vaig ser la ponent de la Llei de comerç. El Govern no va plan-
tejar ni una –ni una– mesura que anés en el sentit que vostès proposen, quant a ho-
raris comercials, ni una. Es va fer l’horari d’estiu i d’hivern que tenim ara, que ningú 
comparteix; ningú del teixit empresarial ni dels comerciants comparteix aquest ho-
rari, que es va fer a partir d’una transacció entre grups, i el Govern no va proposar 
cap mesura en aquest sentit. Nosaltres sí. Nosaltres tampoc..., suposo que no l’hau-
rien compartit, perquè sí, nosaltres som partidaris de la lliberalització horària, que 
nosaltres tenim dades, per exemple, en comunitats on s’aplica, que tampoc ha sigut 
cap daltabaix en matèria d’horaris –en matèria d’horaris. 
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Llavors sí que m’agradaria que, si us plau, en aquest segon torn, si té la possibi-
litat, m’aclarís –perquè jo ja li he demostrat que no són coses meves ni m’he tret del 
barret res que no sigui demostrable– quines són les polítiques efectives que duran a 
terme en aquest període 2020-2021 que han anunciat avui.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

No tinc res més a dir; en tot cas, reiterar el meu agraïment per la seva compa-
reixença. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Grup Parlamentari Republicà. I en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové.

Josep Maria Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Re, senzillament per agrair la compareixença i les ex-
plicacions dels dos compareixents d’avui. També per agrair al diputat Pedret que ens 
va fer empassar tots els organismes dependents del Departament de la Presidència 
per fer la nostra feina, eh?, per controlar i per avaluar les tasques que fa el Govern, 
i és d’agrair també que ho faci el diputat Pedret. 

No, només un incís final en el tema aquest dels horaris comercials i aquesta idea 
que comentava dels consensos, que a vegades és fàcil trobar molts consensos teò-
rics però després ens costa aplicar-los. Exigim a la Generalitat o als agents socials 
que es posin d’acord; hi ha també una tasca que ens correspon a les diputades i els 
diputats d’aquesta cambra. Sense anar més lluny, a la Comissió d’Empresa hi ha des 
del mes de juliol unes esmenes presentades a una proposició de llei de comerç, ser-
veis i fires per homogeneïtzar els horaris comercials. El nostre grup les va presentar 
seguint aquests consensos, potser no majoritaris, però uns consens molt amplis –ja 
ho hem explicat abans– del Pacte per a la reforma horària i l’Objectiu 2025, per tal 
de que no es puguin realitzar activitats de venda entre dos quarts de nou del vespre 
i sis del matí, i aquesta comissió no..., la ponència no s’ha reunit. Per tant, també és 
feina nostra, dels diputats; no en aquest cas, ni..., evidentment no dels compareixents 
que no són del Govern ni dels compareixents del Govern, sinó que és feina de les 
diputades i diputats accelerar aquesta tramitació per intentar que aquest consens que 
es produeix fora del Parlament de Catalunya també pugui ser una realitat dins del 
Parlament de Catalunya, perquè aquí sí que tenim competències.

Moltíssimes gràcies. 

El president

Moltes gràcies. Passaríem... Doncs, sense cap més intervenció, agrair un cop més 
al senyor... (Veus de fons.) Sí, si vol contestar... (Veus de fons.) Perdó. Té la paraula; 
té la paraula per recontestar.

Alexis Serra Rovira

No, només és per algun aclariment...

El president

Per descomptat. Perdó.

Alexis Serra Rovira

Amb reflexió, diguem-ne, doncs, al teletreball i, per tant, als perills que el diputat 
Pedret manifestava, als avantatges i els perills que pot representar el teletreball, eh? 
És evident que el teletreball de per si és una de les fórmules..., no l’única, evident-
ment, eh?, però és una de les fórmules amb les quals com a país hem d’accelerar, 
doncs, en el seu desenvolupament.
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També és evident que el teletreball té moltes fórmules i que, per tant, cal bus-
car aquelles que..., per minimitzar els impactes negatius del teletreball, i, per tant, 
doncs, seria probablement més bo... Cada cas, llavors, és un món, cada, diguéssim, 
lloc de treball, i evidentment em refereixo a aquells llocs de treball que són optables 
a poder fer teletreball; hi ha llocs de treball que és evident que no és possible, per-
què, en qüestions d’atenció física al públic, doncs, no és possible, no?

Per tant, probablement hi hauria aquelles solucions que a vegades es plantegen 
de forma mixta en la qual, doncs, es conjumina el dret del teletreball per estar a casa 
o..., complementant-ho amb el fet de tenir presència a la feina, variables, de dos dies 
de teletreball, tres dies físicament al lloc de la feina. Per tant, hi ha una amalgama, 
diguéssim, de plantejaments per poder fer això.

I en aquest sentit sí que volia exposar que el Govern, a través d’un grup de tre-
ball que s’està pilotant des de la conselleria de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, aprofitant el canvi, diguem-ne, de seu de diversos departaments cap a la 
Zona Franca, doncs, incorporarà, en el terreny de la funció pública, aquests plante-
jaments del teletreball, ho repeteixo, en aquelles feines que sigui acceptable poder-lo 
plantejar. I, evidentment, com deia el diputat Pedret, això ha de ser compatible amb 
el dret a la desconnexió digital, perquè el que no pot ser és que el teletreball sigui 
l’excusa perquè hi hagi una lliberalització de la feina vint-i-quatre hores al dia, no? 
I, és més, crec que és l’ICS, l’Institut Català de la Salut, qui també ha iniciat una 
prova pilot en diversos treballadors de l’ICS en aquest sentit.

I per contestar a la diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, jo simplement 
el que he exposat són almenys alguns dels eixos que tindrà aquest pla de transició, 
que evidentment la nomenclatura d’aquests eixos de sensibilització, d’estudis, de 
canvis en l’Administració pública, donaran resposta justament a aquesta transver-
salitat. O sigui, en aquest pla hi haurà polítiques referents a polítiques d’esports; 
hi haurà referència a polítiques de cultura; hi haurà referència a polítiques, lògica-
ment, vinculades amb la funció pública; lògicament, hi haurà aquelles polítiques 
que també manin..., també pels acords entre agents econòmics i socials, per pro-
moure aquesta acceleració que abans comentava, d’accelerar aquesta flexibilització 
del món del treball en l’esfera laboral i en les empreses catalanes..., que he de dir 
que també hi ha una bona notícia, que és que cada vegada més empreses, com vos-
tè deia, petites i mitjanes empreses, que és el que tenim bàsicament en aquest país, 
que estan fent l’aposta perquè és la resposta a allò que els reclamen el seu conjunt de 
treballadors i treballadores. I en aquest sentit aquesta oficina..., que no és del 2015; 
l’oficina és del gener del 2019. Ho dic perquè a vegades això dels... (Veus de fons.) 
Sí; el consell és del 2015, del juliol del 2015, però aquesta oficina és del 2019, que 
és des de que estem treballant nosaltres. El que fem, ho repeteixo, és treballar per 
desplegar aquest pacte.

I sobre la desorganització comercial, bé, en tot cas, jo l’únic que he fet és reme-
tre’m a les esmenes que he vist que tots els grups parlamentaris han plantejat, i el 
seu grup parlamentari és el qui ha fet l’aposta per tenir els comerços oberts fins a 
les deu del vespre. (Veus de fons.) I, per tant, em semblava que això era contradictori 
amb fer apostes per la conciliació també dels treballadors i treballadores del món 
del... Bé, jo tinc l’esmena de Ciutadans que posa «fins a les deu del vespre», no? I em 
semblava que era contradictòria amb fer unes apostes cap a les polítiques de conci-
liació dels treballadors i treballadores del món del comerç, que també tenen dret a 
poder conciliar.

I gràcies. Ah!, per cert, els he portat en versió paper –està penjat a la web, però–, 
per qui ho vulgui, el conjunt de mesures que des de l’Administració pública vam 
aprovar en l’acord de govern del mes de juliol, per si ho volen llegir i, per tant, veure, 
doncs, aquests canvis que estem iniciant des de la Generalitat de Catalunya.
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El president

Molt bé. Molt agraït. Donar les gràcies un cop més, en nom de la comissió i de 
la mateixa Mesa, al director de l’Oficina per a la Reforma Horària, el senyor Alexis 
Serra, de la mateixa manera que a la doctora Trinitat Cambras Riu, membre del 
Consell Assessor per a la Reforma Horària.

Si em permeten, suspendrem uns minuts la comissió i la reprendrem en cinc mi-
nuts.

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i cinc minuts i es reprèn a les dotze.

El president

Bé, reprenem la comissió. 

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12

Diputats, reprenem la comissió amb el punt 3 de l’ordre del dia, que és la 
Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. I en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre 
diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, diputats, diputades, convidats. El 26 
de juny el compte oficial de Twitter del Govern de la Generalitat va publicitar la 
presentació del llibre del senyor Quim Torra, titulat Honorables: cartes a la pàtria 
perduda, que és una recopilació dels articles publicats a El Matí Digital. Una part 
important de la producció literària del senyor Torra ens avergonyeix a la majoria 
dels catalans, no només per la seva escassa qualitat literària, que també, sinó pel 
seu contingut clarament xenòfob i supremacista. De fet, els principals partits del 
Parlament Europeu han condemnat aquests articles. 

Exemples d’hispanofòbia: «Espanya essencialment ha estat un país exportador 
de misèria, materialment i espiritualment parlant; tot el que ha estat tocat pels es-
panyols ha esdevingut font de discriminació racial, diferències socials i subdesen-
volupament.» (Remor de veus.) Altres articles són, com ja he dit, supremacistes i 
animalitzen els catalans castellanoparlants. Aquest recurs...

El president

Demanaria silenci mentre intervé la diputada, si us plau. Continuï.

Sonia Sierra Infante

Deia que aquest recurs de l’animalització és recurrent en aquests articles del se-
nyor Torra, i cal recordar que al llarg de la història aquests moviments totalitaris 
que han animalitzat l’altre sempre han tingut resultats nefastos. Poso un exemple: 
«Ara mires el teu país i tornes a veure parlar les bèsties, però són d’un altre tipus: 
carronyaires, escurçons, hienes. Bèsties amb forma humana, tanmateix, que glo-
pegen odi. Un odi pertorbat, nauseabund, com la dentadura postissa amb verdet, 
contra tot el que representa la llengua. Són aquí, entre nosaltres. Els repugna qual-
sevol expressió de catalanitat. És una fòbia malaltissa. Hi ha alguna cosa freudiana,  
en aquestes bèsties, un petit sotrac a la seva cadena de l’ADN. Pobres individus, 
viuen a un país del que ho desconeixen tot, la seva cultura, les seves tradicions i la 
seva història.» 

També té altres articles clarament xenòfobs i antiimmigració, per exemple: 
«Quan es corre el risc que la nació es desfaci com un sucret en un vas de llet, quan 
estan sonant totes les alarmes alhora per la nostra supervivència com a poble, la dis-
cussió ideològica no pot ser en cap cas l’eix que ens separi, pel seu damunt hi ha el 
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destí de Catalunya.» De fet, abans els parlava de l’escassa qualitat literària del se-
nyor Torra. Aquest n’és un exemple clar. Aquesta frase de «quan es corre el risc que 
la nació es desfaci com un sucret en un vas de llet», la repeteix en dos articles. És a 
dir, a banda de mal escriptor, a més és reiteratiu. El mateix passa amb frases com la 
del «sotrac a l’ADN». Per aquest motiu, ens sembla inconcebible que es faci propa-
ganda a un compte oficial de Twitter d’uns articles de, hi insisteixo, baixa qualitat 
literària i sobretot d’un contingut xenòfob i antiimmigració. 

Per això nosaltres hem presentat aquesta proposta de resolució, en què dema-
nem, en primer lloc –no és la primera vegada però no hi ha manera; a veure si ho 
aconseguim avui–, que es condemnin aquests articles supremacistes i xenòfobs del 
senyor Torra, com ja han fet els principals partits del Parlament Europeu –jo crec 
que aquest Parlament no hauria de ser menys que el Parlament Europeu. Demanem 
també que la Generalitat de Catalunya faci un ús adient dels perfils oficials del 
Govern de la Generalitat, i crec que promocionar aquest llibre de contingut racista 
i supremacista no és la millor manera de fer servir les xarxes socials públiques del 
Govern, i, finalment, instem també la Generalitat a no fer servir els perfils oficials 
per promocionar activitats privades del president o dels seus consellers, com el cas 
que avui ens ocupa. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre dipu-
tat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Molt bé. Gràcies, president. La proposta de resolució que ens presenta el Grup de 
Ciutadans té, per dir-ho així, dos nivells d’anàlisi possibles. 

Un és el fet en si, que un compte oficial del Govern es faci ressò de la publicació 
d’un llibre que recopila articles del president de la Generalitat de Catalunya. Això 
en si mateix i en abstracte a nosaltres no ens sembla impropi d’un compte oficial 
del Govern, encara que la publicació no respongui a una publicació oficial de la 
Generalitat de Catalunya, sinó que entenem que és normal que els perfils institucio-
nals es puguin fer ressò, diguem-ne, dels llibres que es publiquen d’un conseller o 
consellera o del president de la Generalitat. 

L’altre és el contingut concret del pensament del senyor Torra que ha deixat, no 
només en diverses de les seves intervencions, sinó que ha deixat en una abundant 
producció, per escrit. I aquest contingut, certament, és quelcom que almenys nosal- 
tres pensem que cal rebutjar de pla. I no només per aquestes cites que de manera re-
current Ciutadans recorda en les seves intervencions parlamentàries, perquè diguem 
que acoten potser el que és un ampli registre a només dues de les que poden ser més 
cridaneres, o que per repetides són més conegudes. Però és que el conjunt del pen-
sament del senyor Torra, president de la Generalitat de Catalunya, fixat en els seus 
articles no només en El Matí Digital sinó també en d’altres publicacions, és un pen-
sament que nosaltres almenys no podem compartir de cap de les maneres.

Fa relativament poc presentava el meu grup parlamentari en la Comissió de 
Justícia una iniciativa contra la banalització del termes «nazisme» i «feixisme» en 
el debat públic a Catalunya. I, en aquella ocasió, el portaveu a la comissió de Junts 
per Catalunya –la veritat és que no recordo ara qui estava exercint aquesta funció  
en aquell moment– em reptava d’alguna manera a dir: «Però vostès, vostès conside-
ren aleshores que el senyor Torra és un nazi?» I jo li vaig contestar amb tota sinceri-
tat: «De cap de les maneres.» El PSC mai ha qualificat ni el senyor Torra ni el seu 
pensament de nazi. Ara bé, ara bé, per ser, crec, estrictes en l’anàlisi del seu pensa-
ment: forma part d’un corrent essencialista del nacionalisme de tradició romàntica, 
molt més de Herder que de Renan, és clarament –almenys des del nostre punt de 

Fascicle segon
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vista–, clarament etnonacionalista, i moltes de les seves frases traspuen una xenofò-
bia que fan venir basques. 

I, per tant, aquest és el contingut del pensament del senyor Torra, del qual al-
menys nosaltres no hem vist que se’n retracti, quan se li retreu en seu parlamentà-
ria. No hem vist una correcció del rumb del seu pensament. D’altra banda, no ens 
estranya. És a dir, quan un porta tota una trajectòria vital emmarcat en una tradició 
ideològica determinada, desenvolupant un tipus de pensament polític determinat i 
l’ha publicat tan reiteradament, amb tanta varietat de formes, segurament és que és 
el que el senyor Torra pensa, però jo crec que de cap de les maneres hauria de poder 
ser compartit per una àmplia majoria de la cambra. 

I, per tant, nosaltres efectivament creiem que aquest tipus de pensament, que 
aquest tipus d’expressions d’un pensament etnonacionalista amb tints xenòfobs ha de 
ser rebutjat, i que el senyor Torra hauria de corregir-lo públicament, hauria d’auto-
esmenar-se respecte al que ha escrit en molts d’aquests articles. Perquè no es tracta, 
com deia, d’aquestes dues cites que reiteradament es citen en les intervencions par-
lamentàries, hi ha un ampli ventall de cites d’aquest tipus que criden poderosament 
l’atenció i que haurien de ser motiu de generar el rebuig. 

Nosaltres, però, demanarem la votació separada del punt tercer, per abstenir-nos-en,  
perquè nosaltres entenem que cal introduir aquest matís, és a dir, que els comptes 
oficials de la Generalitat de Catalunya poden reflectir quelcom que no sigui estric-
tament activitat dels càrrecs públics com a tal, sinó que la publicació d’un llibre, 
fins i tot si el seu contingut pot contenir gasòfia xenòfoba, doncs, és efectivament 
noticiable.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem la paraula al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltíssimes gràcies. Crec que el més preocupant de les declaracions del presi-
dent Torra, que ressalta aquesta moció, i que òbviament no compartim i que òbvia-
ment rebutgem, és no només que es situïn, com molt bé deia el company Pedret, en 
un corrent etnonacionalista, sinó que, de fet, impugnen el que ha sigut el catalanis-
me en aquest país i, per tant, el procés de construcció nacional de Catalunya, espe-
cialment durant el franquisme i durant la Transició. 

A Catalunya no hi va haver durant el franquisme i durant la Transició, que va 
ser, diguem-ne, un dels moments àlgids en la disputa pel reconeixement nacional 
de Catalunya, i perquè aquest reconeixement nacional, es produís com es produís 
durant la Transició, tingués un espai institucional on construir-se: parlem de la im-
mersió lingüística, parlem de la recuperació de mitjans públics en català, parlem de 
la restitució de les institucions catalanes... Tot això es va fer sense un projecte d’in-
tegració i sense un projecte d’assimilació dels que llavors eren anomenats «nouvin-
guts», sinó que es va fer des d’un projecte de construcció política i de lluita política 
especialment liderat i coliderat també per molts catalans que no havien nascut aquí 
o que els seus pares no havien nascut aquí. I aquesta és l’arrel democràtica i republi-
cana del catalanisme modern.

I crec que les declaracions del president Torra no només són rebutjables, di-
guem-ne, des d’un sentit estrictament democràtic, sinó que haurien de ser a més re-
butjades precisament perquè formen part de la presidència d’una institució que, per 
la seva constitució històrica, per la necessitat de reconstruir i de repensar nacional-
ment Catalunya, impugnen la memòria democràtica de les mateixes institucions i la 
seva legitimitat democràtica. Per tant, votarem favorablement al primer punt. 

A la resta de punts, els dos altres punts... –i el diputat Pedret també ho comenta-
va; jo ho faig extensiu al segon–, a mi no em sembla reprovable que que un president 
presenti un llibre o acudeixi a la presentació d’un llibre d’una altra persona pugui 
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ser un fet noticiable a les xarxes socials del Govern, perquè formen part de l’agenda 
pública del president i, per tant, s’hauria d’establir una certa normalitat en aquests 
casos. 

Jo sí que crec –i intentaré dir-ho molt suaument– que la concepció que té el 
president Torra del catalanisme, que ha expressat en el passat i que d’alguna forma 
s’ha anat reproduint en altres figures del Govern i del Parlament durant aquests anys 
–a l’última comissió parlàvem de les declaracions de Núria de Gispert– atempta 
contra la dignitat democràtica del Parlament i de les institucions catalanes i atemp-
ta contra un element que és fonamental posar-lo sobre la taula en moments com 
aquests, que és sobre l’exigència de no fracturar nacionalment Catalunya i, per tant, 
d’assumir que el catalanisme ha de ser un projecte de majories, i que Catalunya és 
una nació de set milions i mig de persones. I, per tant, votarem favorablement al 
primer punt i ens abstindrem als dos següents. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, la paraula, al Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I té, en nom d’aquest grup, 
la paraula l’il·lustre diputat Carles Ribes.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé... 

El president

Perdó, Carles Riera. Perdó.

Carles Riera Albert

Bé; gràcies, president. Bé, des del nostre punt de vista cal diferenciar el que és 
el pensament i l’obra de l’escriptor Quim Torra, i allò que són les expressions i ma-
nifestacions o declaracions del president de la Generalitat Quim Torra. Si parlem 
de l’escriptor..., em sembla que tampoc és el marc per, en fi, entrar en una anàlisi en 
profunditat del pensament o de l’obra del Quim Torra escriptor, però el plantejament 
de la proposta de resolució i el debat que ha suscitat ens obliga a fer-hi alguna mí-
nima referència; evidentment que conté algunes anàlisis, expressions, afirmacions 
que nosaltres no compartim, en què nosaltres no hi estem d’acord. Tenim, en alguns 
aspectes, doncs, visions, anàlisis, posicions clarament diferenciades o contràries a 
algunes de les quals expressa l’escriptor Quim Torra en la seva obra. 

Si aquestes expressions les trobéssim en la seva actuació com a president, òb-
viament, hauríem de qüestionar-les, criticar-les o, si fos el cas, reprovar-les. Però 
nosaltres no hem trobat en la seva actuació com a president de la Generalitat ex-
pressions o manifestacions en la línia de les que són objecte de discussió en aquesta 
proposta de resolució. Per tant, entenem que no escau posar en boca del president 
de la Generalitat, en l’exercici de les seves funcions, aquest tipus d’expressions, afir-
macions o anàlisis que, òbviament, si fos el cas, nosaltres no compartiríem i, òbvia-
ment, tal com he dit, criticaríem, qüestionaríem i, si fos el cas, reprovaríem. 

D’altra banda, evidentment, cal fer un ús no només acurat sinó acuradíssim de 
les xarxes de comunicació públiques, evidentment, com a principi general hi estem 
d’acord, però, sincerament, des del nostre grup considerem que la motivació princi-
pal, la motivació bàsica d’aquesta proposta de resolució no és altra que ser un més 
dels elements de la bateria d’atac de Ciutadans contra la institució de la presidència de  
la Generalitat per causa de la seva orientació independentista.

Nosaltres òbviament no podem col·laborar, com és manifest i notori, doncs, amb 
aquesta estratègia política, que, a més, es construeix –i acabo, president– amb un 
argumentari que efectivament sí que va a buscar la fractura social, el trencament 
social de la nostra societat, en base a criteris identitaris i de pertinença. Per tant, òb-
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viament, fins i tot entenem que l’argumentari que s’utilitza contradiu el que són les 
suposades finalitats teòriques.

Per tant, nosaltres no podem col·laborar amb aquesta proposta de resolució. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada 
Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, quan es comença al negar el pluralisme social i polític 
de Catalunya i es fa servir la guia i el camí de l’odi per argumentar segons quines 
idees, que és el que li passa al senyor Torra, doncs, al final es construeix –i això es 
desprèn de la lectura dels seus articles– tot un món ple de falsedats i de mites que 
l’única cosa que fa és arrossegar gent com tu, que n’hi han, perquè ja hem tingut 
declaracions d’exmembres d’aquesta cambra, fins i tot d’expresidents d’aquesta cam-
bra..., que arrosseguen cap a la xenofòbia, la intolerància, el supremacisme i l’etni-
cisme, no?

Dit això, jo crec que en democràcia és sa condemnar des de les institucions ac-
tituds com aquestes. I, per tant, nosaltres donarem ple recolzament tant al punt 1 
com al punt 2. 

Respecte del punt 3, si hi havia algun dubte o si alguns grups parlamentaris te-
nen dubtes de recolzar-lo, jo afegiria una cosa: els perfils oficials de tots els mem-
bres del Govern són, entre d’altres coses, per transmetre informació, no per fer ni 
propaganda ni promoció d’activitats de caràcter privat. I nosaltres, en aquest tercer 
punt que d’altres grups parlamentaris, doncs, diuen no recolzar perquè forma part de 
l’activitat informativa de la conselleria de la Presidència penjar informacions relati-
ves a la publicació d’un llibre, nosaltres, en qualsevol cas, hi donarem recolzament. 
I, per tant, aquest és el nostre posicionament de vot favorable a aquesta PR.

El president 

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà. 
I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, president. Bé, altre cop, i ja ens hi té acostumats el Grup de 
Ciutadans, ens presenten una proposta de resolució on aparentment, davant d’un títol 
a través del qual podríem debatre i fins i tot no sé si arribar a algun tipus d’acord..., 
però darrere d’un títol hi ha un altre contingut en el qual es confonen els moments i 
fins i tot es confonen els continguts. Una proposta de resolució que hauria de deba-
tre sobre l’ús de les xarxes socials està acabant sent debatuda a través del contingut 
d’uns articles que va fer el president quan encara no era president. I, per tant, crec 
que és barrejar les coses i és faltar a la dignitat d’una cambra parlamentària, com és 
el Parlament, en el qual s’haurien de debatre les coses pel temps que corresponen. 

Si entrem a debat sobre l’ús de les xarxes socials i en aquest cas les institu-
cionals, com són les de govern, està molt clar quins continguts han de tenir: unes 
xarxes socials que han d’estar utilitzades per a difondre l’activitat, la presència als 
mitjans, les dades, els indicadors que puguin haver-hi a nivell de país, consells, re-
comanacions, campanyes, els dies assenyalats, actuacions del Govern, acords de go-
vern, compliment del Pla de govern, etcètera, i, per què no?, la presentació de llibres 
per part dels membres del Govern, com a activitat que forma part en certa manera 
de la seva rellevància, en el moment en què es viu i no en moments passats. 

Però des del grup parlamentari no volem entrar en aquest tipus de debat. De fet, el 
mateix president Torra ja va respondre als seus arguments en la sessió de control del 
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6 de febrer del 2019, i a més a més, doncs, ja es va debatre i rebutjar una proposta de  
resolució en aquest sentit el 28 de novembre. 

Jo només els posaré diferents exemples que tomben qualsevol tipus d’argumenta-
ri que puguin introduir vostès. Miri, li llegiré unes frases: «Hitler o Franco, un dels 
dos, faria falta ara a Espanya.» Aquesta frase és del difunt Juan Navarro. Aquest 
senyor té un carrer al municipi d’Almoradiel. I aquest senyor té un carrer amb els 
vots favorables dels regidors del Partit Popular i l’abstenció de Ciutadans. «El dic-
tador Francisco Franco va ser un gran president.» Això ho va dir el coordinador 
de Ciutadans a Castelló. «En una societat seriosa i sana Ada Colau estaria fregant 
terres i no fent d’alcaldessa», el senyor Óscar Bermán regidor del Partit Popular a 
Palafolls. «A vegades penso si sortir d’Espanya i retornar-hi en pastera seria la solu-
ció per a molts valencians en precarietat a qui el Govern Valencià no recorda.» Això 
ho va dir la senyora Marcela Tomás, regidora de Ciutadans a Catarroja. 

I vostès, amb aquest currículum, qüestionen el president de la Generalitat? Vostès 
que pacten amb el partit que s’erigeix com la referència en ultradreta que és Vox  
a Andalusia i que ho farien a l’Estat espanyol si poguessin? A vegades, fer política 
també és fer silencis. I crec que, amb el currículum que vostès tenen a casa, millor 
que en aquest cas haguessin fet silenci.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. I en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. Bé, com sempre, pensava que anàvem a parlar, no?, de les 
polítiques d’ús a les xarxes socials i, com deia el company, el diputat Solé, ja ens 
n’anem directament a l’article del president Torra, que és un tema recurrent. Si vol-
guessin saber alguna cosa de les polítiques d’ús de les xarxes socials, només infor-
mar que ho poden trobar als espais web de la Generalitat. Hi ha una guia d’usos 
i estils publicada al web Serveis Digitals. També hi ha un manual de governs a 
Twitter, que es troba a la web Atenció Ciutadana. I, com bé saben, la passada legis-
latura es va aprovar la Resolució 364/XI, sobre l’ús dels perfils oficials del Govern 
a les xarxes socials. 

Com ja ha dit el company republicà, ja es va plantejar aquesta mateixa proposta 
de resolució a la sessió 7 d’aquesta mateixa legislatura, el 28 de novembre de 2018. 
Per tant, és un tema repetit, que es va perdre en aquella comissió. I, bé, si volguessin 
saber quin és l’objectiu d’aquesta resolució, on s’estableixen els usos de les xarxes, 
es cenyeixen i se seguiran cenyint els objectius generals a informar la ciutadania 
del dia a dia del Govern, així com informar, donar eines per avaluar i així com fer 
el seguiment del compliment de l’acció de govern i del grau de compliment del Pla 
de govern. 

Però, com ja s’ha vist, el que volen vostès és parlar del seu monotema, que és 
l’article..., especialment aquest, el de la llengua i les bèsties, del president Quim 
Torra. Sé que no tenen cap interès en conèixer com és el president de la Generalitat, 
en conèixer que és un home culte, que estima la llengua, la cultura, i que té un nivell 
intel·lectual molt alt, possiblement difícil de comprendre per molta gent, però avui 
els he portat un article d’una investigadora de la Universitat Pompeu Fabra que fa 
una anàlisi descriptiva del sentit d’aquest article.

Si hi tenen interès podran entendre d’una vegada què és el que s’està dient en 
aquest article de la llengua i les bèsties, lligat a la literatura catalana, de la mà dels 
contes de Folch i Torres, i conclou aquest informe: «En ningún caso se puede con-
siderar que este texto es xenófobo o racista, ya que el objetivo del autor es la crítica 
de unos hechos concretos y la réplica a un posicionamiento ideológico contrario al 
uso de la lengua catalana, y en ningún punto se discrimina a ningún colectivo, ni 
por su origen ni por su color de piel. Aparte del contenido, el estilo hiperbólico es 
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el que más destaca, ya que se sirve de una retórica muy elaborada para transmitir el 
mensaje del autor.» Si el llegissin, deixarien d’una vegada de donar voltes i voltes 
als cavallets, i potser avançarien en alguna proposta efectiva que, vistos els últims 
resultats electorals, potser els convé, i molt. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per què em demana la paraula, senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Per al·lusions. 

Esperanza García González

Demano també per al·lusions, la paraula. 

El president

Trenta segons.

Sonia Sierra Infante

Sí. No només he llegit aquest article que diu la portaveu de Junts per Catalunya. 
Encara que li costi molt de creure, els de Ciutadans llegim, l’hi puc assegurar. M’he 
llegit tots aquests articles al matí, i ja ho he dit, que és que no només és un pèssim 
escriptor; és que, més enllà d’aquesta hipèrbole que diu aquesta autora que ho jus-
tifica, aquestes mateixes paraules les repeteix en un altre article, que no té l’excusa 
d’aquesta faula. És a dir, evidentment que ens hem llegit tots els articles, i no només 
els hem llegit, els hem traduït i els hem portat al Parlament Europeu, i per això la 
majoria dels grups del Parlament Europeu els han condemnat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Senyora Esperanza, trenta segons.

Esperanza García González

Sí; molt breument. Allò de que no hi ha millor defensa que un bon atac no sem-
pre és veritat. Entre altres coses... (Bernat Solé i Barril diu: «Perdoni, això no és una 
al·lusió. Jo he...»)

El president

Diputat, diputat, si vol la paraula, l’hi demana a aquest president quan hagi aca-
bat la diputada..., quan hagi acabat la diputada, diputat. Li demano, si us plau, que 
permeti la intervenció de la diputada, que l’ha permès aquest president, que és qui 
marca els temps en aquesta comissió.

Continuï, diputada.

Esperanza García González

Perquè estic segura que, del contingut dels escrits del senyor Torra, hi ha molta 
gent, dintre del seu propi grup parlamentari, que no està d’acord amb els termes que 
fa servir. Però, en qualsevol cas, quan parli del senyor Bermán, recordi que el nostre 
partit no només el va expedientar sinó que el va expulsar. Ara facin vostès el favor 
de condemnar els articles del senyor Torra. 

El president

Senyor Solé, per quin motiu em demana la paraula. Ara sí. 

Bernat Solé i Barril

Sí. Jo no sé per quin motiu li demano la paraula perquè... 

El president

Doncs, vostè ho dirà.
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Bernat Solé i Barril

...no, perquè com a al·lusió no l’hi puc demanar, de la mateixa manera que la 
diputada del Partit Popular no podia demanar la paraula com a al·lusions. Jo he al-
ludit a companys del seu partit. En cap moment he fet al·lusió a la diputada present 
en aquesta comissió. Per tant, no entenc quin és el motiu pel qual vostè li ha donat 
la paraula.

(Pausa.)

El president

Expliqui, expliqui la contradicció.

Bernat Solé i Barril

La contradicció és ben clara.

El president

No és cap al·lusió, seria una contradicció, i vostè l’ha d’argumentar, en aquest cas.

Bernat Solé i Barril

Jo li sol·licito per quin motiu vostè ha donat la paraula a una diputada que en cap 
moment ha estat al·ludida en aquesta comissió.

El president

Miri, això seria una qüestió d’ordre. Jo li he donat la paraula perquè entenia que 
s’havien al·ludit moltes persones i es feia referència a diferentes persones, i en aquest 
sentit he donat la paraula com a president d’aquesta comissió. Li agradi o no li agra-
di a vostè. Aquest és l’ordre d’aquesta comissió i és el que marca aquest president, 
en aquest cas. 

Dit això, portaríem aquest punt a votació. 
Vots a favor? (Veus de fons.) Havien demanat, sí, votació separada. Entenc que 

l’1 i el 2 es podrien fer de forma conjunta i el 3 a part? (Veus de fons.) No? (Veus de 
fons.) Els tres per separat? Els sembla així? (Pausa.) Portaríem, doncs, el punt 1 a 
votació. 

Vots a favor del punt 1?
Vots en contra?
Abstencions?
Cap abstenció.
Queda rebutjat per 10 vots a favor i 11 en contra. 
Passaríem a votació el punt 2. 
Vots a favor d’aquest punt?
Vots en contra? 
Abstencions?
Queda rebutjat per 9 vots a favor, 11 en contra i 1 abstenció.
Passaríem el punt 3 i definitiu a votació. 
Vots a favor?
Vots en contra? 
Abstencions?
Queda rebutjat per 7 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions. 

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de les instal·lacions 
esportives per a la pràctica del criquet

250-00877/12

Passaríem al punt 4 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 
desenvolupament de les instal·lacions esportives per a la pràctica del criquet, pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I en nom d’aquest grup, té la paraula 
l’il·lustre diputat Javier Rivas. 



DSPC-C 372
20 de novembre de 2019

Sessió 20 de la CAI  36

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Bon dia, diputats. Lo primer..., dar la bienvenida a una re-
presentación de deportistas, de federativos de este deporte que hoy tratamos, que 
es el críquet. Observo que lleváis aquí toda la mañana, aguantando estoicamente. 
Bienvenidos al Parlament de Catalunya. Es la casa de todos. Esta es la casa de la 
palabra; aquí hablamos de todo, pero más importante que lo que hablamos es lo que  
conseguimos. La palabra no es más que un medio, no es un fin en sí mismo, lo  
que pretendemos aquí no es hacer conversación, sino encontrar soluciones a proble-
mas reales que tiene nuestra sociedad. 

Traemos hoy aquí una propuesta deportiva. La semana pasada, con motivo de 
la admisión a trámite de la Ley del esport, creo que tuvimos tiempo y oportuni-
dades suficientes como para hablar de los valores y de las bondades que supone 
el deporte, o sea que no me repetiré, ¿no? Sí que quiero hacer una pequeña pin-
celada: hay deportes que son muy mediáticos, que son muy famosos, que incluso 
los llegan a etiquetar como «el deporte rey» o «los deportes rey». En esto sí que 
me encontrarán; no seré monárquico en este sector. Creo que todos los deportes 
son igualmente positivos y derivan en valores sociales, y todos, desde la respon-
sabilidad del Govern, tenemos la obligación de promocionarlos, cada uno en su 
medida.

Esta PR trata de dos cosas: la situación actual del críquet hoy en Cataluña, dada 
su idiosincrasia, que es un deporte que necesita instalaciones, no es un deporte que 
puedas decir «me voy a correr por la montaña, por la playa; me voy en la bici», no: 
es un deporte de pelota, es un deporte de bateo y, por lo tanto, no se puede lógica-
mente practicar en medio de la calle. Y también una parte de futuro, ¿no?, de que 
haya..., los niños, que vean más deportes y puedan añadirse a ellos, de que vaya 
habiendo un relevo generacional, de que haya más alternativas, de que abramos el 
prisma deportivo y no lo centremos tan solo en los deportes, digamos, mayoritarios. 

Hoy no tenemos ni una sola instalación adecuada para la práctica de este depor-
te. Que sea un deporte no mayoritario no quiere decir que, en este momento, hoy, en 
Catalunya no tenga una masa crítica suficiente como para que merezca una atención 
y un respaldo, ¿no? 

La federación o diferentes entidades que trabajan en este deporte organizan 
campeonatos, ligas, pruebas internacionales que, como aquí no tenemos ningu-
na instalación adecuada para este efecto, pues, se tienen que estar derivando a 
Valencia o a otras comunidades que sí que ellos tienen instalaciones adecuadas 
para este deporte.

¿Qué es lo que pretendemos? Yo sé que hay problemas, siempre hay problemas, 
en todo, pero es que para eso estamos aquí, para resolver problemas. Yo vengo del 
sector de la informática, y suelo pensar en abstracto y muy en binario. Siempre se-
paro lo que es el qué de lo que es el cómo. ¿Qué es lo que pide Ciudadanos con esta 
PR? Que esa gente que está ahí detrás y, sobre todo, todos los que les esperan en la 
calle tengan una respuesta a una problemática real. 

¿Cómo se soluciona eso? Con medidas de gobierno. Nosotros, desafortuna-
damente, hoy todavía estamos en la oposición, pero a ustedes, que están en el 
Gobierno, nosotros, desde esta oposición, a lo que les instamos es a que resuelvan 
una problemática que tenemos. Les vamos a dar un margen de confianza, un tiem-
po, esperando a que estos problemas, estos flecos que pueda haber, que derivan en 
la imposibilidad de que hoy en Cataluña tengamos una sola instalación deportiva de 
este tipo, a que los resuelvan. 

Si no lo resuelven, volveremos a la carga, volveremos a traerlo y volveremos a 
intentar aportar para solucionar problemas reales. 

Gracias.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem... S’han presentat esmenes per part de dos 
grups parlamentaris. Començaríem per l’ordre de presentació, i en aquest cas, tin-
dria la paraula el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i, en el seu nom, intervé 
la senyora Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Senyor Rivas, entenc que amb aquest marge de confiança 
que diu que ens donarà, entenc que accepta l’esmena que nosaltres hem presentat. 
Per tant, agrair-l’hi, perquè una vegada més, des del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya insistim que el Govern està totalment d’acord a construir una instal·lació 
per a la pràctica esportiva del criquet, però que per dur-la a terme es necessita com-
plir amb una sèrie de procediments establerts per la normativa vigent. 

Deixin-me dir-los que, en aquest sentit, el Govern, el 2006, ja va incorporar a la 
política d’infraestructures esportives de la Generalitat l’habilitació d’una instal·lació 
esportiva reglamentària per a la pràctica exclusiva del criquet, i ho va mostrar en 
el Pla de xarxes de tecnificació esportiva 2006-2012, que aquí li porto, per si vostè 
no ho tenia entès. En el punt 4.5, es fa referència al Pla d’inversions de la xarxa de  
tecnificació, i es va establir situar al municipi de Tordera, zona metropolitana  
de Barcelona –zona metropolitana de Barcelona–, el centre de referència de criquet, 
i n’era entitat beneficiària la Unió Esportiva Catalana de Clubs de Criquet, prece-
dent en aquells moments de l’actual federació catalana. Tot i que en aquell moment 
hi va haver disponibilitat econòmica per subvencionar l’actuació, concretament de 
600.000 euros, finalment o bé no es va trobar l’emplaçament o no es va arribar a 
formalitzar la petició amb la documentació bàsica, és a dir, que per ics motius, per 
ics raons, no es va tramitar la subvenció.

Els donaré algunes dades. El 2012 es constitueix la Unió de Clubs de Criquet 
i s’atorga, des del Govern, una subvenció de 35.000 euros. El 2013, de 18.000; el 
2014, de 18.000; el 2015, se li atorguen 28.000 euros; el 2016, la federació catalana 
es presenta a la convocatòria del programa de federacions, però va ser inadmesa per 
irregularitats en el procediment i en el termini. En el 2017 també es presenta, però 
també l’expedient va ser inadmès per incompliment del requisit de la presentació de 
comptes anuals dins del termini. El 2018 i el 2019, ja no s’han presentat a cap con-
vocatòria. 

A l’octubre del 2018, es va comunicar a la federació que el 5 d’octubre la pre-
sidència del Consell Català de l’Esport va resoldre revocar totalment la subvenció 
atorgada a la Federació Catalana de Criquet per la quantitat de 25.338 euros de  
l’import total de 28.000 corresponents a la subvenció atorgada a l’entitat per al  
suport d’accions de les federacions esportives. És a dir, que la darrera subvenció 
atorgada no la van poder justificar en la seva totalitat i, per tant, es va revocar. A dia 
d’avui encara no l’han retornada i, per tant, en aquests moments aquesta entitat és 
deutora de la Generalitat, per la qual cosa no es pot tramitar cap mena d’ajut fins que 
no normalitzin la seva situació. 

Per tant, hi insisteixo, el Govern està d’acord en la construcció d’un camp de 
criquet, però cal adequar-se a la normativa tècnica del Pla director d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya, el PIEC; un pla director que és molt clar que 
assenyala que la promoció d’un nou equipament esportiu requerirà la justificació 
de la seva necessitat amb la redacció d’un estudi de viabilitat on s’establiran els 
objectius que es volen assolir. S’analitzarà l’oferta existent i la demanda que es vol 
atendre. 

La construcció d’un equipament esportiu requereix la redacció d’un projecte de 
gestió que, d’acord amb els objectius establerts en el seu estudi de viabilitat, esta-
bleixi el programa de les activitats que s’hi portaran a terme, definint els espais 
esportius i complementaris que es necessiten per atendre els usuaris als quals es 
destina, els recursos humans i tècnics amb els quals cal comptar, i valorar el comp-
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te previsible de la seva explotació, xifrant les despeses i els ingressos. Si aquest fos 
deficitari, caldrà assumir-ne el finançament garantint la procedència de la dotació 
necessària per equilibrar-lo.

Així doncs, el procés de concepció d’una nova instal·lació esportiva s’ha d’ini-
ciar amb la definició de la necessitat que es vol atendre. Per això cal respondre al 
qüestionari que el Consell Català de l’Esport té establert davant de qualsevol procés 
inicial d’aquest tipus, que permetrà avaluar la seva viabilitat, definint el programa 
de necessitats i el tipus d’instal·lació que es requereix per atendre’ls. 

Un cop avaluats, mitjançant el procediment escaient, la conveniència i l’encert de 
la iniciativa, cal redactar el projecte de gestió que defineix les prestacions a assolir 
i recollir tota la informació necessària per a la redacció del projecte de construcció.

Abans de tot, cal escollir l’emplaçament idoni avaluant la mobilitat que generarà 
l’activitat esportiva; situar-la propera als habitatges de les persones a qui s’adrecen 
els nous serveis esportius facilita que tothom hi pugui anar. Si a més s’agrupa amb 
les escoles, altres equipaments i zones verdes, l’oferta es beneficia de les sinergies 
que es generen. En el disseny de l’edifici esportiu cal analitzar les diferents alterna-
tives possibles per escollir la més favorable, tenint en compte, a més dels aspectes 
esportius, els econòmics, socials i ambientals. Per obrir el debat i enriquir propostes 
s’aconsella la convocatòria d’un concurs de projectes. 

Dit això, agrair la presència dels representants de la Federació Catalana de 
Criquet i els esportistes, donar-los les gràcies com a dona de l’esport femení i mino-
ritari..., seguir amb iniciatives com les que van iniciar l’abril del 2018 de les lligues 
femenines, i encoratjar-los a liquidar el que tenen pendent per poder-se presentar a 
les noves convocatòries i així poder iniciar el nou projecte. 

Per tant, dit que el Grup de Ciutadans ha acceptat l’esmena, votarem a favor de 
la PR per tal de donar compliment a tot plegat.

El president

Moltes gràcies, diputada. També ha presentat esmenes el Grup Republicà. I en 
nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Núria Picas. 

Núria Picas Albets

Sí; bon dia, president, diputats, i agrair també la presència de tots ells, que por-
ten tot el matí aguantant aquí a la comissió. Estem, doncs, d’acord que el Govern 
fomenti la pràctica de l’esport, i en aquest cas la pràctica del criquet, com ha dit el 
diputat de Ciutadans, un esport minoritari menys mediàtic, però no menys impor-
tant, perquè entenem, doncs, que és un element de cohesió social, és una eina molt 
potent d’integració, entre molts altres aspectes o valors, eh?, perquè l’esport, doncs, 
és esforç, al final és empatia, és superació, etcètera. 

Penso que la meva companya Tarrés ho ha explicat molt bé, tots aquests aspec-
tes més tècnics del nostre document. Jo només afegiria –i tampoc em vull repetir 
massa– que nosaltres podem i hem de fomentar i impulsar aquesta iniciativa, però 
qui ha de liderar aquests projectes són les entitats privades; qui ha de buscar i qui 
ha d’assentar els espais són aquestes entitats, òbviament, sempre amb l’ajuda del 
Govern. Nosaltres si volem un model de país modern i que tiri endavant, i sobretot 
en l’àmbit esportiu, cal que hi hagi aquesta col·laboració entre administracions, ens 
públics, les federacions i, finalment, les entitats privades. 

Nosaltres tenim un senador que, en aquest cas, hi ha treballat força, en aquest 
tema. És el senyor Robert Masih, que és fundador del Catalunya Cricket Club i de 
la Federació Catalana de Criquet. Hi ha hagut, de fet, hi va haver –ja ho ha explicat 
la diputada Tarrés– una actuació proactiva per tirar endavant el projecte de crear un 
centre de referència de criquet, amb el Pla de la Xarxa de Tecnificació Esportiva de 
Catalunya, el 2006, però, bé, doncs, que finalment no es va poder tirar endavant pels 
motius que ja s’han explicat. 
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I no em vull allargar més. Agrair, doncs, que s’hagin acceptat les esmenes i, per 
tant, nosaltres hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. I en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Marta 
Moreta. 

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Primer, agrair la presència de la Federació Catalana de 
Criquet, els membres de la junta que avui ens acompanyen aquí. Nosaltres..., avan-
çar que votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. Aquí ja s’ha explicat: el 
flux constant de persones ha fet que hi hagin canvis socioculturals en nosaltres, i per 
tant, ha augmentat la pràctica de l’esport del criquet; però sobretot volíem incidir en 
que els infants són els principals actors d’aquesta pràctica que els van transmetent 
les persones adultes que la practiquen i, per tant, aquests infants se sociabilitzen en 
l’esport i, per tant, és un tema de treball també de valors, i una tradició esportiva que 
va passant de generació en generació. 

I, per tant, nosaltres creiem que tenir un equipament és necessari per practicar..., 
aquests nens i nenes que s’inicien, però també per a la pràctica d’aquest esport a ni-
vell federatiu, que es puguin fer competicions reglamentàries en un espai reglamen-
tari i, per tant, en un camp de criquet que compleixi totes les normatives.

Quant al tema del 2006 –comentava la diputada Tarrés que ja estava planifi-
cat el 2006–, en l’actualització de la planificació d’equipaments esportius de la 
Generalitat, del 2017 –17, no del 2006, del 17–, jo no ho he sabut veure, però ho po-
dem tornar a buscar. Però jo ho he mirat i no ho he trobat. 

En tot cas, bé, agrair que tots els grups parlamentaris finalment ens posem 
d’acord en un tema i que pugui tirar endavant aquest equipament que tan necessari 
és per a totes les persones que practiquen aquest esport.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem. I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Seré molt breu. Primer, agrair la vostra presèn-
cia aquí avui amb nosaltres. Segon, anunciar el nostre vot a favor. I, tercer, a veure si 
un dia ens podem emplaçar tots a un camp de criquet i organitzar un partit entre els  
diputats, que crec que serà inclús desestressant i anirà molt bé. (Rialles.)

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputat. (Remor de veus.) Passaríem la paraula al Subgrup 
Parlamentari de Candidatura d’Unitat Popular –demano silenci, si us plau–, Crida 
Constituent. I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president, i bon dia a les persones que avui aquí representen l’esport del 
criquet. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. Considerem 
que respon a una necessitat real, l’existència d’una instal·lació esportiva per a la 
pràctica d’aquest esport. 

Només dir que, en tot cas –i espero que tindrem ocasió de parlar-ne quan es posi 
en marxa efectivament la realització, la creació d’aquest equipament–, nosaltres te-
nim un parell de dubtes. Un, quan es remarca de forma tan evident el seu ús exclu-
siu. Nosaltres considerem que l’enfocament comunitari de l’esport actualment, i més 
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tenint en compte l’elevada inversió que requereixen aquest tipus d’instal·lacions, per-
què realment siguin de qualitat i referencials, probablement aconsella determinats 
tipus de polivalència en el seu ús. En tot cas és un dubte, és un interrogant. I, en se-
gon lloc, també aquí tindríem molt a discutir. Segurament nosaltres considerem que 
les instal·lacions esportives bàsiques, les infraestructures bàsiques per a la pràctica 
de l’esport han de ser de titularitat i de gestió pública. Això és el que des del nostre 
punt de vista en garanteix l’eficiència i el servei públic, però entenc que, en tot cas, 
aquesta és una qüestió que podrem discutir en el seu moment, quan puguem parlar 
realment de l’execució d’aquest projecte.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem pas al Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. I en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Esperanza 
García.

Esperanza García González 

Gràcies, president. Bé, bon dia a tots els assistents avui. Nosaltres també votarem 
a favor d’aquesta proposta. Entenem que els valors que es transmeten mitjançant 
l’esport i tots els efectes accessoris, com pot ser la integració social, són positius. 
També s’ha de tenir en compte una cosa, i és que la primera lliga de criquet femení 
a Espanya és a Barcelona, o sigui que som escola bressol de criquet femení. I, per 
tant, donarem recolzament a aquesta proposta.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre diputat Javier Rivas. 

Javier Rivas Escamilla

Gracias, presidente. La diputada Tarrés dice que desde el 2006. Bueno, no me 
consuela absolutamente nada. Yo creo que lo que nos sirve de acicate a todos, des-
pués de escucharnos, es que tenemos un problema de tiempo, que hemos perdido 
mucho tiempo. Que hay problemas, pero que los problemas tienen solución, sino no 
serían problemas, y que en este momento estamos hablando de un deporte de pelota, 
y que la pelota está en su campo. 

Ustedes se tienen que poner de acuerdo con la federación, poner todas las medi-
das necesarias que posibiliten este objetivo, que es el que pretendemos. Antes le he 
dicho de qué y cómo, y también le preguntaré de cuándo. Esperemos que sea lo an-
tes posible, esperemos que esta problemática se solucione y, para eso, como siempre, 
puede contar con nuestro grupo. 

Gracias.

El president

Entenc que accepta l’esmena, diputat?

Javier Rivas Escamilla

Perdó, sí, sí, sí.

El president

Molt bé. Senyora Tarrés, per què em demana la paraula? 

Anna Tarrés i Campà

Per al·lusions. 

El president

Trenta segons. 
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Anna Tarrés i Campà

Només dir-li, senyor Rivas, que gràcies per acceptar l’esmena, que a l’esmena el 
que posem és «d’acord amb el procediment reglat», o sigui que realment no hi ha 
cap problema. El què i el quan estan en aquests moments a la pilota dels agents que 
estan interessats en això; quan estiguin amb totes les eines preparades i en ple regla-
ment, podran accedir al projecte. 

Gràcies.

El president

Molt bé, diputada. Senyor Rivas, per què em demana la paraula?

Javier Rivas Escamilla

Per una petitíssima al·lusió. Sin ánimo de polemizar...

El president

No. Jo li donaré la paraula, entenent que he donat la paraula a la diputada quan 
no era una al·lusió, però volia fer una concreció. En aquest sentit, té la paraula trenta 
segons i acabaríem aquest debat. 

Javier Rivas Escamilla

No, no, con el mejor tono y sin ningún ánimo de polemizar. Seamos humildes; 
el problema lo tenemos que resolver entre todos. Si en todas las comunidades au-
tónomas tienen una pista de criquet, y nosotros no la tenemos, quiere decir que algo 
estaremos haciendo mal.

El president

Moltes gràcies, diputat. Sense cap més intervenció, passaríem, doncs, a votar, 
amb l’esmena incorporada, la proposta de resolució. 

Vots a favor?
Queda aprovada la proposta de resolució per unanimitat. 
(Aplaudiments.)

Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis 
d’Opinió

250-00878/12

Passaríem, doncs, al punt 5 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
de reprovació del director del Centre d’Estudis d’Opinió, presentada pel Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. I en nom d’aquest grup, té la paraula 
la il·lustre diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, aquesta proposta de resolució es presenta arran d’una 
compareixença feta pel senyor Argelaguet en aquesta comissió, on, finalment, 
per explicar els resultats d’una enquesta encarregada pel CEO, es referia al Partit 
Popular d’aquesta manera: «Quant al PP, vam tenir problemes amb aquesta franja 
de l’extrema dreta catalana. Li donàvem un 5,9, dos escons, i en van obtenir un 4,9 
i un escó», en referència als resultats de les últimes –de les darreres no, de les ante-
riors– eleccions generals del 28 d’abril. 

Dit això, és evident, és una manca de respecte absolut –no només a la realitat, 
sinó també als votants del Partit Popular– referir-se al Partit Popular com un partit 
d’extrema dreta, un partit que és plenament democràtic, que participa de les insti-
tucions en democràcia, que ha participat també del restabliment de la democràcia 
al 78. I que, a més, el que denota és que el propi perfil personal del director del 
CEO, que en el seu moment va ser molt controvertit i que, en qualsevol cas, ell va 
esgrimir que se l’escollia per la seva relació de confiança amb el Govern de torn..., 
el que demostra és que com a responsable del major centre d’estudis sociològics 
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està totalment condicionat pels seus prejudicis ideològics, i no pot desenvolupar 
les tasques que li són pròpies del càrrec amb objectivitat, amb transparència... 
I això explicaria també el biaix resultant de molts estudis del CEO, que no donen 
el reflex real del que és la societat plural, tant social com política, de Catalunya, 
no?, i els resultats de suposades majories reforçades que em demanava el senyor 
Mas en la seva convocatòria electoral avançada de fa no gaire, i la pèrdua de dot-
ze diputats. 

Què volem dir amb això? Doncs que malgrat que el senyor Argelaguet en aquella 
comissió digués que potser no havia estat massa encertat, la realitat és que aquesta res- 
posta que va donar li va sortir absolutament de dins, no va ser un error en escollir 
els termes de la seva compareixença, sinó una convicció plena de que aquesta és la 
característica del Partit Popular, i de la franja o de les persones que li donen con-
fiança al Partit Popular. 

Per tant, si els prejudicis condicionen el seu desenvolupament i l’exercici del seu 
càrrec, nosaltres el que demanem al Parlament és reprovar el director per aquestes 
manifestacions. I el punt número 2, que seria procedir a cessar-lo immediatament.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Ciutadans. 
I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Nacho Martín. 

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bé, nosaltres ens hi sumarem, a la proposta del Partit 
Popular, perquè considerem que, efectivament, una persona que té ja no només 
comentaris com aquests, sinó la trajectòria que té el senyor Argelaguet, no és una 
persona adequada al càrrec que li ha estat conferit, en la mesura en que ell està 
precisament cridat a fer anàlisi sobre la realitat electoral de Catalunya. I algú que 
està cridat a fer una anàlisi el més objectiva possible, en la mesura de les seves 
possibilitats i en la mesura que la realitat l’hi permeti..., crec que algú que titlla un 
partit d’aquesta cambra com un partit d’extrema dreta no està en disposició de fer 
aquesta tasca. 

És evident que qui abraça un extrem en la seva vida, com el senyor Argelaguet, 
que va ser militant d’un moviment com el Moviment per la Defensa de la Terra, que  
ha tingut una trajectòria, diguem-ne, d’extremisme i de radicalisme polític com ell, 
és impossible que vegi la política en clau de centralitat o en clau d’un mínim d’equa-
nimitat i de neutralitat, que és el que requereix el càrrec per al qual se l’ha nomenat. 
I, en tot cas, el que jo qüestiono o el meu grup qüestiona des de l’arrel és precisa-
ment el fet que algú amb el seu historial de radicalisme pugui ocupar el càrrec que 
ocupa. 

Però, en tot cas, si no tenia legitimitat d’origen, podia tenir legitimitat d’exerci-
ci. Però, clar, quan fa comentaris com el que va fer, demostra, doncs que no està a 
l’altura del càrrec per al qual ha estat nomenat. I sobretot que, clar, posats a fer va-
loracions sobre l’extrema dreta, és ben curiós que algú, efectivament, amb la seva 
trajectòria de radicalisme i d’extremisme pugui pensar que altres són l’extrema dre-
ta, però ben curiós que no citi, per exemple, Junts per Catalunya, o el mateix presi-
dent Torra..., el senyor Torra, amb la seva acrisolada trajectòria com a escriptor, si 
més no amb continguts xenòfobs i supremacistes; o que no digui, per exemple, «l’ex-
trema dreta de Junts per Catalunya» o d’altres partits com Esquerra Republicana, 
que han tingut presidents que han fet articles en clau clarament etnicista, que parlen 
de diferències genètiques entre els catalans i els espanyols; o alguns altres, tam-
bé com Esquerra Republicana, amb el senyor Heribert Barrera, que ha fet articles 
clarament xenòfobs ja no només amb la resta dels espanyols, sinó fins i tot entre 
blancs i negres. 

Home, jo crec que a l’hora de fer valoracions és ben curiós que sempre les valo-
racions en aquesta Catalunya dominada per un discurs prevalent del nacionalisme 
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més radical siguin sempre en un sentit, que és en el sentit de titllar d’extrema dreta 
aquells que no són, doncs, els que fan articles com el senyor Torra o com el senyor 
Heribert Barrera, o fins i tot com el senyor Oriol Junqueras en el seu article a l’Avui, 
en què parla de diferències genètiques entre catalans i espanyols. 

Per tant, hi votarem a favor. Considerem que algú que ocupa el càrrec que ocupa 
el senyor Argelaguet ha de mantenir un decòrum, una equanimitat i una neutralitat 
que el senyor Argelaguet no ha demostrat en cap cas.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro. 
(Veus de fons.) No hi ha esmenes presentades... Ah, perdonin –perdonin–, sí, tenen 
raó. Tenia jo erròniament anotat...

Ferran Pedret i Santos

President, no passa res, mentre m’hagués acabat donant la paraula...

El president

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies. A veure, nosaltres entenem que efectivament el senyor Argelaguet no 
hauria d’haver usat aquesta expressió, en primer terme, perquè crec que per raó del 
càrrec potser no li corresponia fer aquesta atribució respecte a un partit que, di-
guem-ne, amb els estàndards amb què s’acostumen a classificar les grans famílies 
polítiques europees, no hi ha cap de les classificacions conegudes que el situïn a 
l’extrema dreta, no? Es situen a la família del Partit Popular Europeu, que agrupa 
partits conservadors, partits democristians, i no es situa en el grup europeu que em 
sembla que es diu ECR, en el qual hi ha molts partits populistes d’extrema dreta, i 
ara fins i tot n’hi ha que ja estan més enllà d’aquest grup europeu. Però també per-
què des del punt de vista, entenem, politològic, no es correspon amb aquesta clas-
sificació. 

Una altra cosa és que el Partit Popular, al seu dia, agrupés tot el vot, diguem-ne, 
del centre cap a la dreta, per tant, incloent sectors socials que altrament haguessin 
trobat segurament articulació política i expressió electoral en partits d’extrema dre-
ta, com ha succeït darrerament, no?, en els dos darrers cicles electorals que s’han 
acumulat en els darrers dos anys.

Per tant, a nosaltres ens sembla que és normal que el Partit Popular d’alguna 
manera se senti ofès per aquesta qualificació. És més, fins i tot trobem bona notícia 
que el PP es senti ofès per aquesta qualificació i, per tant, en aquest sentit nosaltres 
recolzem la reprovació de les paraules del director del Centre d’Estudis d’Opinió. 
Segons tenim entès, les va matisar o corregir de manera més o menys immediata. 
Per tant, al que no donarem suport és a la petició d’un cessament, perquè entenem 
que, al marge de que hagi pogut estar molt desafortunat i hagi pogut resultar ofen-
siu amb aquesta qualificació, la tasca al capdavant del Centre d’Estudis d’Opinió, 
fins on nosaltres coneixem, i amb les eines que tenim com a oposició parlamentària, 
doncs ens sembla que les està desenvolupant amb una certa normalitat. I, de fet, el 
Centre d’Estudis d’Opinió segueix mantenint, diguem-ne, el prestigi que tenia com 
a centre d’investigació sociològica.

I, per tant, és en aquest sentit que nosaltres pensem que cal reprovar aquestes 
paraules però que potser exigir-ne el cessament és excessiu, pel que es reprova, pel 
que se li pot retreure.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara sí, passaríem al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.
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Lucas Silvano Ferró Solé

Moltes gràcies, senyor president. La veritat és que no recordo molt la compa-
reixença del director del CEO i aquest moment particular, però llegiré la frase que 
ressalta el Partit Popular en la seva moció: «Quant al PP, vam tenir problemes amb 
aquesta franja de l’extrema dreta catalana. Li donàvem un 5,9 per cent i dos escons 
i va obtenir un 4 per cent i un escó.» Jo entenc que al que es volia referir és que hi 
havia certa incertesa en calcular una franja de vot, que és el vot frontera entre el 
Partit Popular i Vox, i que ell..., va ser al que volia referir-se com a extrema dreta, i 
després ho va corregir i ho va matisar. 

Crec que tothom té dret més o menys a ficar la pota en alguna compareixença i a 
dir frases que després ha de corregir un mateix; ell ho va fer, i per tant no entenem 
molt bé el motiu de que se li demani la seva dimissió. Més enllà d’això, entenem 
que ni tan sols és motiu per demanar-li la dimissió pel que va dir estrictament, i, a 
més, es va retractar. 

A banda d’això, i crec que aquest matís també l’hem de fer, nosaltres no consi-
derem que el Partit Popular sigui un partit d’extrema dreta. Nosaltres creiem que és 
un partit de dretes que li fa el joc a l’extrema dreta, que és potser igual de perillós, 
però diferent. I, per tant, vagi per davant també la nostra posició.

Dit tot això, no donarem suport, òbviament, a la moció. 
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat 
Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, nosaltres també vam interpretar aquestes afirmacions, tal 
com ha dit el diputat que m’ha precedit, com una referència a l’espai polític o a l’es-
pectre polític i ideològic dels votants i de les votants del Partit Popular en aquella 
conjuntura concreta. Així ho vam interpretar i així ho vam entendre.

Tanmateix, i dit això, des del nostre punt de vista, el senyor Aznar forma part 
de l’espai ideològic de l’extrema dreta. Que jo sàpiga, en aquests moments forma 
part del Partit Popular i amb un rol de lideratge. La fundació FAES, des del nostre 
punt de vista, té clares vinculacions amb l’extrema dreta per les seves posicions 
ideològiques i per la seva acció política, i això no només ho podem constatar a 
l’Estat espanyol sinó que per si a algú li queda algun dubte només cal anar a veu-
re la seva influència i intervenció a l’Amèrica Llatina, però no només a l’Amèrica 
Llatina, però allà és flagrant: allà veuran vostès la posició de la Fundació FAES 
vinculada directament, no indirectament o confusament, no, directament, amb les 
posicions i amb grups polítics i grups d’interès i d’influència relacionats amb l’ex-
trema dreta. Que jo sàpiga, el senyor Abascal ha fet gran part de la seva carrera 
política al Partit Popular, i des del nostre punt de vista la senyora Cayetana Álvarez 
de Toledo, en la darrera campanya electoral, va prendre posicions polítiques i va 
fer afirmacions que aquí i a qualsevol altre lloc es poden identificar clarament amb 
l’extrema dreta.

Dit això, òbviament, el director del CEO i qualsevol funcionari o funcionària pú-
blica ha de tenir rigor i objectivitat, ara i sempre. Però, hi insisteixo, nosaltres vam 
interpretar les seves afirmacions com una observació tècnica pel que fa a l’espectre 
ideològic del conjunt dels votants i de les votants del Partit Popular en aquella elec-
ció concreta.

Dit això, les seves afirmacions no ens sembla que justifiquin ni la seva reprovació 
ni el seu cessament, i més quan, hi insisteixo i acabo, fan referència a una qüestió 
com és la composició, el component ideològic del Partit Popular i del seu espai elec-
toral, que són com a mínim discutibles o analitzables.
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I, per tant, votarem en contra de la proposta de resolució.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem la paraula al Grup Parlamentari Republicà. 
I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Agafant una miqueta el rebuf de les dues darreres in-
tervencions, el nostre grup parlamentari també votarà en contra d’aquesta proposta 
de resolució. I votarà en contra de la reprovació del director del CEO, perquè ente-
nem que les raons que s’esgrimeixen, almenys al nostre entendre, no s’ajusten del 
tot al que va passar realment. Del que vam sentir nosaltres i del que hem llegit en la 
transcripció i tornat a escoltar, de la transcripció de la sessió, el director del CEO en 
cap cas va qualificar, al nostre entendre, el Partit Popular d’un partit d’extrema dre-
ta. Estava parlant, com hi feia referència el diputat Riera, de franges d’electors que 
s’autoubiquen en les enquestes ells mateixos en un ventall ideològic, i provava d’ex-
plicar per què havia fallat la predicció en el cas del Partit Popular, que era la pre-
gunta que se li havia formulat. I, sí, allí va aparèixer l’expressió «extrema dreta», 
però al nostre entendre mai es va qualificar el Partit Popular com una organització 
d’extrema dreta. 

Allà es parlava que, malgrat que fins i tot..., que fins la irrupció de Vox –per cert, 
un partit amb el qual el Partit Popular i Ciutadans hi pacten–, es deia, doncs, que 
el PP, els votants del PP es consideren ells mateixos com els més de dretes de tot 
l’espectre ideològic i alguns, fins i tot, dintre de les escales que se’ls ofereixen, es 
situen a la dreta extrema, malgrat que la ciutadania, també en aquestes enquestes, 
situï el Partit Popular com a..., o situés en el seu moment el Partit Popular com el 
partit més a la dreta de l’escala ideològica fins a l’aparició de Vox –Vox, que té líders 
que sorgeixen de les files del PP, recordem-ho, també. I aquestes dades no són del 
CEO, només, i no són del CIS del senyor Tezanos; són pre-Tezanos: les deia també 
el CIS quan governava el Partit Popular. 

Per tant, malgrat tot això, nosaltres creiem que el professor Argelaguet mai no va 
qualificar el PP com un partit d’extrema dreta i que tot va ser fruit d’una confusió a 
l’hora d’estar donant resposta més o menys improvisada a una pregunta, tot llegint 
dades creuades sobre les ideologies dels votants. I sabem, ens consta, que el senyor 
Argelaguet va demanar disculpes per si la seva expressió o la seva confusió s’havia 
mal interpretat. I creiem que amb això n’hi ha absolutament de sobres.

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputat. I acabaríem amb el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. I en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Elena Fort.

Elena Fort i Cisneros

Moltes gràcies, president. Ens trobem amb una proposta de resolució on el Partit 
Popular demana reprovació i cessament d’un director del Centre d’Estudis d’Opinió 
per considerar-se ofesa, en aquest cas la representant del partit, per una manifestació 
feta en una resposta, com ja s’ha repetidament dit. La resposta simplement el que 
deia, o semblava que podia dir, perdoneu..., ubicava el Partit Popular, com s’havia 
entès, en el segment ideològic de l’extrema dreta. 

En el mateix moment en què es va fer aquesta manifestació la representant del 
Partit Popular ja va manifestar la seva queixa, i la mateixa nit el director li va adre-
çar, igual també que ha adreçat al president de la Mesa d’aquesta comissió, un mail 
personal manifestant i admetent, segons el seu criteri, que era desafortunada la seva 
menció, i matisava que en cap cas la menció feta volia considerar el PP un partit 
d’extrema dreta. 
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És obvi, tampoc podem evitar-ho..., considerar el que el director estava realment 
dient, i és el que ens ha fet arribar. Ell s’estava referint a que a la franja d’extrema 
dreta hi ha electors que poden ser eventuals votants del PP o de Vox. I això és el que 
estava explicant. I en tot cas sembla absurd molestar-se per una realitat que és òbvia: 
hi ha una franja de votants ideològicament adscrits a l’extrema dreta que fins ara 
votaven el PP –i això és així, no ho podem evitar, segurament perquè, com ja s’ha 
comentat, no hi havia cap altre partit de dreta a l’Estat espanyol– i que ara potser es 
decanten per una opció com la de Vox, que sí que és declaradament d’extrema dreta. 
Per tant, el que s’estava explicant és aquesta realitat, que no es pot negar. I és això, 
el que s’estava explicant, simplement això. 

D’aquesta anècdota, podríem dir potser amb una errada lingüística o alguna 
mala interpretació lingüística, el Partit Popular en fa una PR amb un absurd joc par-
lamentari, al que, a més, veig que s’hi sumen altres forces, per posar aquí continguts 
que res hi tenen a veure. Siguem una mica seriosos. A aquest Parlament, si hem de 
controlar el director del CEO, ho farem per la seva feina (veus de fons) –exacte– dià-
ria, i no per unes manifestacions de les quals ja ha demanat disculpes, eh? I, per tant, 
crec que no és la nostra tasca entrar, no?, en dirimir ofenses o sentiments d’ofensa 
personal, que això, si no, seria un pati d’escola. 

I, en tot cas, deixeu-me dir que siguem seriosos, també, perquè és certament cu-
riós que el Partit Popular es queixi d’una ofensa en la qual se’l delimita en una franja 
política, sense que sigui cap insult, un partit que s’ha passat anys abocant insults i 
desqualificacions a persones i col·lectius independentistes de forma constant; el ma-
teix partit en el qual un diputat ara el mes de juliol, en seu parlamentària, titlla al 
mig de l’hemicicle de fatxa el president de la Generalitat; on el seu president, no fa 
tant, el president del partit, titlla el president de la Generalitat com a desequilibrat, 
i on una candidata al Congrés qualifica de colpistes els catalans independentistes a 
Vic. Podria seguir dient mil coses, com «xenòfobs», «terroristes», «energúmens», 
tots els que ideològicament no pensen com ells. Per tant, ja no repetiré més aquestes 
consideracions.

És evident, per tant, que votarem en contra d’aquesta proposta. 

El president

Moltes gràcies, diputada. Per què em demana la paraula, senyora García?

Esperanza García González

Sí, president, per contradiccions d’algunes coses que s’han manifestat a l’hora de 
posicionar-se en contra d’aquesta PR.

El president

Trenta segons.

Esperanza García González

Jo no sé exactament què és destrossar seus de partits democràtics a martellades; jo  
no sé exactament si això és esquerra, extrema esquerra o extrema dreta. O parlar 
de diferències genètiques entre ciutadans iguals en drets i en condicions, entre els 
mateixos catalans o la resta d’espanyols. Però en qualsevol cas crec que no han en-
tès el contingut de la PR, que no és la seva opinió envers el que és o deixa de ser 
el Partit Popular i els seus votants, amb la llarga trajectòria de centredreta europea 
i espanyola que té, sinó si un director d’un centre d’estudis d’opinions que queda 
clarament condicionat pels seus prejudicis polítics pot estar al capdavant d’aquesta 
institució. Veig que no ho han entès. Per què? Perquè tenen els mateixos prejudicis 
que el senyor Argelaguet.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, la proposta de resolució a votació.
Vots a favor de la proposta...? (Pausa i veus de fons.) Sí? (Pausa.) Doncs votaríem 

els dos punts per separat.
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Demanem vots a favor del primer punt?
Vots en contra?
Queda rebutjat per 9 vots a favor i 12 vots en contra. No hi ha abstencions. 
Passaríem, doncs, el segon punt a votació. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Queda rebutjat per 7 vots a favor i 14 vots en contra.
(Pausa llarga.)

La vicepresidenta

Seguidament...

Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat 
a l’activitat dels grups parlamentaris per a sufragar despeses del 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre

250-00903/12

...passem a la Proposta de resolució sobre l’ús indegut del diner públic destinat a 
l’activitat de grups parlamentaris per a sufragar despeses del referèndum il·legal de 
l’1 d’octubre. Té la paraula l’il·lustre diputat Jean Castel. 

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, presidenta. Miren, en nuestra historia reciente tenemos antece-
dentes tales como lo que ha quedado acreditado por el Tribunal Supremo, que los 
autores del golpe a la democracia y condenados por sedición y malversación desti-
naron recursos públicos a fines ilegales para financiar un golpe de estado.

Para Ciudadanos, destinar un euro de recursos públicos a fines ilegales solo tie-
ne un nombre, y se llama «corrupción». Da igual que sea expoliando, como en el 
caso Palau; da igual que sea financiando un partido, como la Gürtel, o para financiar 
una red de entidades clientelar, como vimos en los ERE; o en el caso de entidades 
afines a Esquerra, que gestionan, como hemos visto, la DGAIA, y no entraremos a 
hablar del señor Calvo en este caso; o si es para pagar también actividades ilegales 
separatistas, como fue el 9-N, o el golpe a la democracia vivido en octubre de 2017. 

Miren, la sentencia del Tribunal Supremo que condena a algunos de los que die-
ron el golpe a la democracia da por acreditado, además de destinar recursos públicos 
para llevar a cabo ilegalidades del Govern y de la misma Administración que de él 
mismo depende, fíjense ustedes, que los separatistas utilizaron subvenciones públi-
cas de este Parlamento para pagar los gastos de preparación de un referéndum ile-
gal a pesar de lo que había expresado el Tribunal Constitucional, como ya se había 
advertido, y lo habíamos advertido también desde este grupo parlamentario, desde 
Ciudadanos, cuando les decía el Tribunal Constitucional que no podían destinar ni 
un euro del dinero público de nuestro estado de derecho y nuestro Estado democrá-
tico para destruir a este mismo Estado. 

Dicho lo cual, sentido común, les solicitamos sentido común, y responsabilidad 
institucional de que careció en su momento, y les pedimos que la recuperen ahora..., 
sin hablar de los testigos que aseguraron durante el juicio que era habitual, ¿no?, 
que aquellos encargos que realizaban a proveedores para subministrar todo aquel 
material necesario para la preparación del referéndum ilegal los realizaban como 
entidades, como Òmnium, como ANC, y, como quedó constatado, partidos políti-
cos –permítanme que remarque «partidos políticos»–, que utilizaron dinero de una 
forma ilegal. 

Ya no nos sorprende el dominio que tienen ustedes de la técnica del enredo de 
entidades para realizar fraudes y para enmascarar ilegalidades. Miren, para mues-
tra, un pez. Para muestra, un pez, y lo que fue peor, que fue la pecera, cuando habla-
mos de lo que fue y supuso para Cataluña el clan Pujol. Y su enredo de sociedades 
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en el extranjero suponemos que era para gestionar..., el que en deien «la deixa de 
l’avi Florenci». 

Por todo ello, por la obligada transparencia, por la dignidad política también de  
este Parlamento, les proponemos..., y espero su voto a favor hoy, como no pue-
do entenderlo de otra manera, basado en estar al lado de los valores, del respeto 
a la institución, de la democracia, en definitiva. Y por todo ello, les instamos, a la 
Sindicatura de Comptes, a que lleven a cabo una fiscalización; que, en definitiva, 
es solicitarles que lleven a cabo el trabajo en base a la responsabilidad que les toca 
en un plazo máximo de seis meses, para determinar si el uso de las subvenciones 
públicas que hayan recibido nuestros grupos parlamentarios en este Parlament haya 
podido ir destinado a pagar o costear los gastos de preparación u organización del 
Uno de Octubre.

Desde Ciudadanos, seguiremos defendiendo, como hemos hecho siempre, la 
transparencia y el buen nombre de esta comunidad autónoma y de este Parlamento 
i de la propia institución. Y para ello, les vuelvo a solicitar hoy el voto a favor, para 
poner luz, transparencia y palabras a muchos vacíos, oscuridad y preguntas que los 
ciudadanos de Cataluña se hacen cada día, que no entienden y que necesitan res-
puestas. 

Gracias.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem la paraula al grup Socialistes i Units per Avançar, 
a l’il·lustre diputat senyor Francesc Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies. A veure, clar, aquí hi ha diversos temes que es plantegen. Uns que po-
drien tenir a veure amb fets que s’han considerat provats en algun procediment ju-
dicial; altres que sembla que n’apareixerien indicis en procediments judicials que 
estan oberts. 

Nosaltres, en general, tant quan és per qüestions que poguessin interessar po-
líticament al nostre grup, com quan és en sentit contrari, no som massa partidaris 
d’actuar sobre procediments judicials que estan encara oberts. Més enllà de les res-
ponsabilitats polítiques que es poguessin dirimir de fets que fos clar que s’haguessin 
produït amb independència de la qualificació jurídica que poguessin adquirir després  
en un procediment judicial. 

Tanmateix, si la intenció del grup que proposa la iniciativa és una major fiscalit-
zació, per part de la Sindicatura de Comptes, de les subvencions atorgades als dife-
rents grups parlamentaris autonòmics, nosaltres ja reconeixem que no ho havíem fet 
abans –és veritat que estàvem en període electoral, que ho estem gairebé sempre–, 
en el moment en què havíem de formular les esmenes, però li proposaríem gaire-
bé una esmena in voce, consistent en inserir entre la paraula «posible» i «uso» de 
la tercera línia del paràgraf de la proposta resolutiva, la paraula «mal», «el posible 
mal uso». I, per tant, deixar després..., després de «parlamentarios autonómicos», 
un punt i final. Perquè siguem tots els grups parlamentaris els que ens sotmetem a 
aquest escrutini sense distinció. I aleshores hi votaríem a favor. 

Aquesta és la proposta que fem, una esmena in voce que, si hi hagués acord amb 
el grup proposant, doncs, passaríem immediatament a la Mesa.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem la paraula al grup parlamentari Catalunya En 
Comú Podem. I té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, el problema fonamental de la moció és que rau sobre processos judicials 
oberts i nosaltres entenem que no és paper de la Sindicatura de Comptes ni d’aquest 
Parlament intentar incidir-hi. Jo entenc que els tribunals que jutgen aquests fets te-
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nen tots els instruments per accedir a la informació que se sol·licita aquí i que són 
els qui ho hauran de fer i que, per tant, la disputa política que vindrà després, vindrà 
després de les diferents sentències com han vingut amb les que hi ha, en la que ja 
ens ha succeït. 

Nosaltres no hi donarem el nostre suport i si, en la línia del que deia el senyor 
Pedret –però jo no faré esmena in voce–, si el que volem és garantir un major control 
de les subvencions que reben els partits polítics del fons d’aquest Parlament, doncs, 
proposem una reforma legislativa i dotem de majors instruments per al seu control. 
Però, vull dir, assenyalar tres partits polítics i sotmetre’ls a un control al qual un no 
està disposat a sotmetre’s per fets que estan sent processats judicialment, nosaltres 
entenem que no, que no dona peu..., i, per tant, hi votarem en contra.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem la paraula al Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula l’il·lustre diputat Carles 
Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres també hi votarem en contra. Com és públic i 
sabut, nosaltres considerem que el referèndum de l’U d’Octubre va ser –i així ha de 
ser considerat– un fet absolutament democràtic i legítim. I per tant, ens semblen le-
gítims, democràtics i justificats tots els recursos de qualsevol mena que s’hi hagin 
destinat. 

Dit això, pel que fa al nostre grup parlamentari, a la nostra organització política, 
els nostres comptes són públics, són transparents, són sanejats, estan auditats i estan 
fiscalitzats. Jo crec que aquesta és la millor resposta que nosaltres podem donar a 
aquesta proposta de resolució de Ciutadans. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem la paraula al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Té la paraula la il·lustre diputada Esperança García.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta si és que el grup 
proposant, Ciutadans, accepta l’esmena in voce feta pel Partit Socialista, que consi-
derem que és més..., s’atansa més a un control genèric de tots els grups parlamenta-
ris. Perquè, entre d’altres coses, és veritat que hi ha un cert control ja dels recursos 
públics que reben els grups parlamentaris i que s’han de dedicar i destinar única-
ment i exclusivament al desenvolupament de les tasques d’aquesta representació po-
lítica autonòmica. Igual que passa, diguem-ne, als grups municipals, on també els 
diners públics tenen un destí marcat per la Llei de finançament de partits. 

I, en qualsevol cas, jo crec que introduir transparència i fer un ús acurat dels 
diners públics abasta des del moment de l’atribució econòmica per a grup parlamen-
tari fins al fet que en els pressupostos hi hagin irregularitats, que així han sigut de-
tectades amb actuacions judicials prèvies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. Passem la paraula al Grup Parlamentari Republicà. Té 
la paraula l’il·lustre diputat el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, presidenta. Bé, altre cop vostès..., jo crec que confonen els ter-
mes. El senyor Castel ens parlava de corrupció, i què té a veure la corrupció amb les 
activitats a les quals els grups parlamentaris destinen les seves subvencions obtingu-
des a partir d’un parlament? Crec que no té absolutament res a veure. 
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En tot cas, si volem revisar una mica l’hemeroteca, mentre els grups parlamen-
taris que aquí representem Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en el seu 
moment, destinàvem diners a fomentar que la gent pogués exercir el seu dret a vot, 
el Partit Popular, per exemple, donava més de 150.000 euros a la Fundació Franco, 
o vostès destinaven diners a portar un autobús a la manifestació de l’Orgull LGTBI i 
van haver de girar cua. Per tant, caldria veure quina és la legitimitat de cadascun 
dels recursos que vostès destinen a difondre el seu projecte polític. 

En tot cas, vostès s’erigeixen com els garants de la transparència i precisament 
són vostès els qui perverteixen les institucions que precisament han de servir per 
garantir... (Remor de veus. Pausa.) Han de servir precisament per garantir la demo-
cràcia i tots els drets dels ciutadans, tant individuals com col·lectius. De fet, transpa-
rència és democràcia i democràcia és que tots els partits... (Remor de veus.)

La vicepresidenta
Silenci, si us plau.
Bernat Solé i Barril
...que tots els partits polítics. (Persisteix la remor de veus. Pausa.) Si us plau, si 

puc continuar, senyor Castel... Puc continuar?

La vicepresidenta

Senyor Castel, si us plau, deixi d’interferir en la intervenció del diputat.
Jean Castel Sucarrat
Presidenta, jo no he intervingut ni he dit una paraula en qualsevol moment. Si 

aquest senyor té un problema personal, a mi m’ho pot expressar de qualsevol altra 
manera. (Remor de veus.)

La vicepresidenta

Segueixi, diputat.

Bernat Solé i Barril

No, simplement és..., que quedi clar que això és una sala de comissions i no un 
plató de televisió. En tot cas... (Remor de veus. Pausa.) Sí. Puc continuar? Puc con-
tinuar, presidenta? (Persisteix la remor de veus.) Puc continuar?

La vicepresidenta

Perdoneu, en aquest moments soc jo la presidenta. (Veus de fons.)

Jean Castel Sucarrat

Perdó –perdó? Quina expressió ha dit vostè? (Veus de fons.) Vol dir que és una 
expressió normal en una comissió, presidenta?

La vicepresidenta

Segurament no és una expressió normal, però és una expressió habitual que vol 
dir «deixar de molestar». Al final...

Jean Castel Sucarrat

Aquest senyor no té cap dret a insultar a cap diputat membre d’aquesta comissió.

La vicepresidenta

Diputat Solé, davant les manifestacions del diputat Castel, es vol retractar de les 
seves manifestacions?

Bernat Solé i Barril

No, no, vull continuar... (Remor de veus.) Podem continuar amb la intervenció, si 
us plau? (Algú diu: «No, no l’ha qualificat, diputat.»)

La vicepresidenta

No, no, entenc que no l’ha qualificat. (Jean Castel Sucarrat diu: «M’ha dit: 
“Deixa de fer el burro.”») És una expressió col·loquial que vol dir... (Remor de veus.)
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Jean Castel Sucarrat

Presidenta... (Remor de veus.) Presidenta –presidenta–, si us plau.

La vicepresidenta

M’ho poseu difícil per ser vicepresidenta...

Jean Castel Sucarrat

Presidenta –presidenta–, si per vostè és una expressió col·loquial vull que quedi 
reflectit i demanarem les responsabilitats oportunes. 

La vicepresidenta

Diputat...

Jean Castel Sucarrat

Però també li dic una cosa: si el senyor Sanglàs té l’oportunitat de retractar-se i 
no ho fa, deixa molt clar quina és la seva imatge i la seva figura en aquesta comissió.

La vicepresidenta

Perdoneu, diputat Sanglàs, vostè té...

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sanglas.

La vicepresidenta

Sanglas –perdó. M’ho poseu difícil la primera vegada que faig una substitució. 
(La vicepresidenta riu.)

Jean Castel Sucarrat

«Deixa de fer el burro» és una qualificació directa i personal. (Remor de veus.)

Marc Sanglas i Alcantarilla

Presidenta, estava fent un comentari a la meva companya. Si el senyor Castel té 
una oïda tan fina que ho ha sentit... Jo, en tot cas, jo faig..., cadascú que faci la in-
terpretació... Si vostè s’ha donat per al·ludit del que jo deia, vostè sabrà per què s’ha 
donat per al·ludit. 

La vicepresidenta

El diputat no es vol retractar, constarà en l’acta. Constarà en acta la seva queixa.
Jean Castel Sucarrat
Presidenta, si aquest senyor ara fa una manipulació envers del literal del que ha 

dit, entenc que és una disculpa implícita. I si vostè no té l’honor de reconèixer allò 
que la seva boca l’ha traït i ha dit en aquesta comissió, el problema el té vostè, no jo.

La vicepresidenta

Tanquem el debat sobre aquesta qüestió, si us plau, i l’il·lustre diputat Bernat Solé 
continua la seva exposició.

Bernat Solé i Barril

Molt bé, presidenta en funcions. En tot cas, em referia a que vostès s’erigeixen 
com a garants de la transparència i, precisament, transparència és democràcia. I de-
mocràcia és precisament permetre que tots els partits i les organitzacions polítiques 
puguin dur a terme les seves activitats de representativitat de la ciutadania. 

Però no, vostès... –i tal com queda demostrat en aquesta comissió–, vostès el que 
fan és laminar tota activitat que vagi pel camí de la democràcia. Vostès laminen l’ac-
tivitat del poder executiu: anul·lant l’autogovern i les competències de la Generalitat 
mitjançant l’aplicació del 155 o denunciant directament el president Torra davant de 
la fiscalia. Vostès laminen l’activitat del poder legislatiu: reconsideracions a les ini-
ciatives parlamentàries, recursos als acords presos... (Pausa.) Presidenta, si us plau.
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La vicepresidenta

Diputat Castel, li agrairia si us plau que deixés d’ensenyar cartells mentre s’ex-
posa.

Jean Castel Sucarrat

Presidenta, si vostè em pregunta, jo li responc: tinc tot el dret d’aixecar un car-
tell. No estic interrompent el diputat, i si es dona per al·ludit envers del que diu 
aquest cartell, ho torno a dir: poder el problema el té ell... 

La vicepresidenta

Però s’està dirigint no verbalment al diputat, si us plau. (Remor de veus. Pausa.) 
Diputat Soler, pot continuar, si us plau.

Bernat Solé i Barril

Sí, per tercer cop intentaré reprendre la meva intervenció. Vostès, he dit, laminen 
el poder executiu; vostès laminen el poder legislatiu: entrant reconsideracions, re-
cursos a les iniciatives parlamentàries, i ara el que volen fer vostès és dir als partits 
polítics què és el que poden fer i què és el que el que no poden fer. Doncs no ho 
permetrem. No ho permetrem perquè precisament la finalitat principal de les for-
macions polítiques és la representativitat de la ciutadania, de tota la ciutadania de 
tot el país.

I, per tant, evidentment votarem en contra d’aquesta proposta de resolució; però 
no només hi votarem en contra, sinó que demanem que la resta de partits polítics, 
que la resta de grups parlamentaris també hi votin en contra, perquè si no hi voten 
en contra són còmplices d’aquesta antipolítica que practiquen vostès.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Jo, com a presidenta en funcions en aquests moments, sí 
que m’agradaria demanar a tots els diputats presents a la sala que tinguem respecte 
per les manifestacions que facin els companys, que tenim un debat obert, que no 
cal convertir aquesta comissió en un pati d’escola entre tots i, per tant, demano si us 
plau respecte per l’última intervenció que queda. Gràcies. 

En aquest sentit, donem la paraula al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, primer de tot, demano disculpes per endavant perquè, senyora presidenta, jo 
he estat dubtant si fer la intervenció abans del punt o en el meu torn, però al veure 
que la proposta a debatre, doncs, la portaveu..., que la feia el president de la comis-
sió, el senyor Castel, per no posar-la en un compromís previ, doncs, fer-la en aquest 
moment. M’he equivocat, ho havia de fer abans, bàsicament perquè aquesta PR no 
s’hauria d’haver admès a tràmit en aquesta, en la Mesa. Bàsicament perquè si som 
estrictament allò..., en tècnica parlamentària, el que se demana en aquesta proposta 
de resolució, no és de la Comissió d’Afers Institucionals. 

És com es fa amb totes les peticions a la Sindicatura de Comptes, es fa a tra-
vés de la Comissió de la Sindicatura de Comptes. Com, per exemple: Proposta de 
resolució per fer un encàrrec a la Sindicatura de Comptes per elaborar un informe 
de fiscalització sobre el Centre d’Iniciatives de Reinserció o Proposta de resolució 
d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes per ics temes. Per tant, procedimentalment 
aquest debat no l’hauríem de tindre aquí, perquè no és la Comissió de la CAI la que 
ha de demanar a la Sindicatura de Comptes un encàrrec d’un informe; és la matei-
xa..., la Comissió de la Sindicatura de Comptes. 

Per això, dic, lamento no haver intervingut abans, perquè potser ens hauríem 
estalviat aquest debat i aquestes intervencions –lògicament, s’ha vist també que 
amb una certa intencionalitat. Si també anem a curar la tècnica parlamentària, 
l’esmena in voce no sé si és potser procedent, amb aquesta consideració que ha 
fet el grup socialista, perquè tampoc hi pot haver transaccions, perquè tampoc hi 
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havia esmenes, i per tant, suposo que el lletrat, doncs, aquí també farà l’aportació 
oportuna. 

Dir, doncs, això, que no té lloc aquest debat en aquesta comissió. Tot i això, els 
grups parlamentaris reten comptes, com no pot ser d’altra manera, a l’oïdora de 
comptes del Parlament de Catalunya, que fa un informe, que el posa a disposició  
de la Mesa del Parlament i hi és, i és públic per a tots els grups. Per tant, en el 2017, 
això que surt en aquesta resolució ja està també informat per la oïdora. 

I després reivindicar que nosaltres com a grup parlamentari fem política. 
Els grups parlamentaris fan política i tenim tot el dret a explicar la nostra ac-
ció parlamentària com creguem millor els diferents grups parlamentaris. Només 
faltaria. 

Però després també apel·lo a una altra màxima: diuen que quan l’adversari s’equi-
voca, no el despistis. Per això, continuïn així, senyors de Ciutadans, de veritat; con-
tinuïn, persisteixin en la seva manera d’actuar, de fer política, d’intentar embrutar 
–que alguna cosa queda– al Parlament de Catalunya, amb el seu vocabulari que ja 
és..., que sembla que els donin bonus si arriben a repetir no sé quantes vegades les 
mateixes paraules i conceptes... Continuïn així, no els despistarem. 

Nosaltres continuarem intentant sempre positius en l’acció de govern i intentar 
fer millor la nostra tasca parlamentària i fer de la política una eina d’allò útil i no 
una mala utilització d’aquesta per intentar embrutar a l’adversari. 

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Dono la paraula al diputat Jean Castel sobre la proposta 
que li han fet.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies. És més que res envers el que ha expressat el diputat Solsona...

La vicepresidenta

Perdoni, li dono la paraula per atendre la proposta. No m’ha demanat...

Jean Castel Sucarrat

Si no, però vull dir...

Marc Solsona i Aixalà

És que ara no és el president, vostè. (Rialles.) O assumim el rol que tenim en 
cada moment o no. Jo he dit que en principi...

La vicepresidenta

És que podem entrar en debat i això semblarà un pati d’escola. (Veus de fons.) Per 
al·lusions, li donaré trenta segons...

Jean Castel Sucarrat

Presidenta, fa vostè de presidenta o li donen indicacions de com fer-ho des de...? 
(Remor de veus. Algú diu: «Per favor!») Entrem en una dinàmica habitual.

La vicepresidenta

Senyor Castel, si vostè em demana al·lusions o concrecions, jo li donaré trenta 
segons que és el que li pertoca, no me les ha demanat.

Jean Castel Sucarrat

Per al·lusions i per concrecions. Més que per al·lusió li demano per concretar en-
vers les paraules...

La vicepresidenta

D’acord, té trenta segons.

Jean Castel Sucarrat

...del senyor Solsona. Cal recordar i cal entendre el Reglament d’aquesta casa; 
quan el 190 –l’article 190– parla que si jo demanés un informe en la part proposi-
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tiva, es podria entendre el seu argument, com no demano un informe i demano la 
fiscalització, entra totalment a la Comissió d’Afers Institucionals. Quan es demana 
un informe és quan va a la Sindicatura de Comptes. Llegeixi’s l’article 190, veurà 
que l’educació i el Reglament estan en aquest costat de la cambra i no l’insult que 
han expressat...

La vicepresidenta

Senyor Castel, si us plau, ha exhaurit els trenta segons.

Marc Solsona i Aixalà

Ara podria jo, no? (Pausa.)

La vicepresidenta

Senyor Solsona, per què em demana la paraula?

Marc Solsona i Aixalà

Simplement, això, reitero que intentem assumir cadascú el rol que ens toqui 
en aquesta comissió: ara vostè és la presidenta, ell el proposant de la PR i jo en el 
que he dit, m’hi reafirmo. Entenc que l’encàrrec d’una fiscalització de la sindica-
tura va per la Comissió de la Sindicatura de Comptes i no per la CAI. Simplement 
això. 

I a partir d’aquí, un cop manifestat, i dient que ho faig en la meva intervenció i 
no intento fer-ho al principi del punt, per tant, també em valida per poder manifestar 
i reiterar-me en la meva consideració en aquest punt.

La vicepresidenta

Moltes gràcies.

El lletrat

Si vol atendre el suggeriment que li ha fet el portaveu...

La vicepresidenta

Sobre la proposta, per concretar l’objecte de la votació. (Pausa.)

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, presidenta. Evidentment acceptem l’esmena in voce.

La vicepresidenta

No és una esmena in voce. 

Jean Castel Sucarrat

No és una esmena, és una inclusió o una petita rectificació. Anul·lant, primer, el 
punt des d’on parla: «...hayan recibido los grupos parlamentarios autonómicos...», 
suprimint la resta fins al final, on diu «1 d’octubre»; i incloent «el posible mal uso de 
las subvenciones», incloem el «mal»; entenem que està clar. (Pausa.)

La vicepresidenta

Els portaveus de cada grup es poden acostar a la Mesa, si us plau? Tots els mem-
bres. Demanem una consulta al lletrat de la Mesa. (Pausa llarga.)

Reunits els membres de la Mesa i els portaveus dels grups parlamentaris, 
s’acorda que es sotmet a votació d’aquesta comissió la següent proposta de re-
solució: «El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes..., a llevar 
a cabo una fiscalización específica en el plazo máximo de seis meses desde la 
aprobación de esta propuesta de resolución relativa al posible uso de las sub-
venciones públicas que hayan recibido los grupos parlamentarios autonómicos.» 
Fins aquí.

Passem a la votació, si us plau. 
Vots a favor?
Vots en contra?
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La proposta de resolució ha estat rebutjada per 9 vots a favor i 12 en contra. 
Aixequem la comissió, i ha sigut apassionant, aquest últim punt. (La vicepresi-

denta riu.) Gràcies.

La sessió s’aixeca a...

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i vuit minuts.
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