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SESSIÓ NÚM. 8

La sessió s’obre a un quart de deu del matí i quatre mi-
nuts. Presideix Celestino Corbacho i Chaves. Assisteix la 
Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Xavier Cima Ruiz, Xavier 
Crespo i Llobet, Lluís Guinó i Subirós i Elena Ribera i 
Garijo, pel G. P. de Convergència i Unió; Oriol Amorós i 
March, Gemma Calvet i Barot i Albert Donés i Anteque-
ra, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Eva 
Granados Galiano i Xavier Sabaté i Ibarz, pel G. P. Socia-
lista; Pere Calbó i Roca i Sergio Santamaría Santigosa, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i 
Mestres, David Companyon i Costa i Sara Vilà Galan, pel 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa; Matías Alonso Ruiz i Carlos Carrizosa Torres, 
pel G. P. de Ciutadans, i David Fernàndez i Ramos, pel 
G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael 
Ribó i Massó; el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez 
Pulido; l’exdirector de l’Escola de Policia de Catalunya 
Amadeu Recasens i Brunet, i la professora de sociolo-
gia i criminologia de la Universitat de Barcelona Gemma 
Galdón Clavell.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del síndic de greuges davant la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses 
(tram. 357-00270/10). Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de Justícia i Pau 
davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeve-
niments de Masses (tram. 357-00278/10). Comissió d’Es-
tudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de 
Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses. Com-
pareixença.

3. Compareixença d’Amadeu Recasens, exdirector de 
l’Escola de Policia de Catalunya, davant la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses 
(tram. 357-00267/10). Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses. Compareixença.

4. Compareixença de Gemma Galdón Clavell, professora 
de sociologia i criminologia de la Universitat de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Segure-
tat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Es-
deveniments de Masses (tram. 357-00284/10). Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses. 
Compareixença.

5. Pla de treball de la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses (tram. 394-00003/10). 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Pú-
blic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses. Noves propostes de compareixença propo-
sades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa (documents anne-
xos 1 i 2).

El president

Comencem la sessió de la Comissió d’Estudi dels Mo-
dels de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi-
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses, amb les 
diferents compareixences que avui estan programades 
en aquesta sessió de la comissió.

Compareixença 
del síndic de greuges (tram. 357-00270/10)

La primera –i vull agrair-li en nom de la comissió la 
seva predisposició per comparèixer davant d’aquesta 
comissió–, el síndic de greuges de Catalunya, el se-
nyor Rafael Ribó, a qui donem la benvinguda i li agra-
ïm novament la seva predisposició. Hem parlat fa una 
estona, però res...

A partir d’aquí, senyor síndic, vostè farà la comparei-
xença en els termes que consideri oportú. Després hi 
haurà un torn de preguntes o intervencions dels dife-
rents grups parlamentaris, i després ja, finalment, vos-
tè respondrà. I no cal que li digui com funciona el te-
ma de la tècnica parlamentària, perquè si algú ens pot 
donar alguna lliçó de com funciona la tècnica parla-
mentària és precisament vostè.

Per tant, sense res més, té la paraula.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. En primer lloc, jo vull agrair la 
convocatòria per comparèixer en aquesta comissió. 
I volia fer-los de bell antuvi un prec-proposta, una 
anàlisi de les actuacions que hem realitzat com a insti-
tució, i cloure amb un resum de proposta que s’extreu 
de les actuacions. 

Des del 2009, com a mínim sis persones han perdut 
l’ull a causa d’un impacte d’un objecte que molt pro-
bablement pot haver estat una pilota de goma. D’altres 
han patit altres tipus de lesions, de vegades greus. Són 
fets indiscutibles, colpidors i, deixin-m’ho dir, estan 
en l’origen d’aquesta comissió i d’una part del treball 
que realitzen, i també del que realitzem com a síndic.

Ens podríem preguntar què hauria succeït a aques-
tes persones si les institucions, les administracions, 
les autoritats de l’autogovern que tenim encomanada 
alguna funció respecte als drets, respecte a la convi-
vència, respecte a la seguretat, haguéssim tingut una 
major celeritat per abordar problemes com el que ens 
ocupa. Jo mateix em pregunto, com a síndic, què hau-
ria succeït si la institució del Síndic de Greuges ha-
gués estat més diligent, més atenta a aquests fets i 
hagués sim reaccionat més ràpid. Podríem haver evitat 
en part aquests efectes? Podríem tenir una llista potser 
més curta de persones afectades?

El síndic no és qui per decidir ni quan ni com s’ha 
d’utilitzar aquest o aquell altre instrument. Dit ben 
clar, si s’ha de disparar o no una bala de goma. Però 
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sí que és una institució que té l’encàrrec de defensar 
els drets dels ciutadans. I en aquest tema jo considero 
que no hem estat prou diligents. El que hem anat vi-
vint des de fa quatre anys ens demostra que hem trigat 
a iniciar actuacions i que hem trigat a fer resolucions 
com, per exemple, la que vàrem plantejar al Govern 
d’una moratòria sobre l’ús de les pilotes de goma.

Nosaltres vam obrir una actuació d’ofici l’abril del 
2011, vàrem demanar la moratòria la tardor del 2012, 
vam esperar un any i mig també respostes d’Interi-
or, però entre tots arribem tard. I és per aquest mo-
tiu, i per treure qualsevol sospita d’indiferència davant 
del dolor que cada una de les víctimes pot sentir, que 
jo vull demanar d’una forma ben clara a totes elles, 
que tenen danys irreversibles, perdó pel retard que en 
aquest afer pugui haver tingut la meva institució.

Crec solemnement que les víctimes mereixen una dis-
culpa de tots aquells que no hem actuat diligentment. 
I per evitar que hi hagin noves persones afectades de 
forma similar seria positiu que totes les institucions 
que no han actuat diligentment, i per evitar o pal·liar o 
mitigar les possibilitats de danys irreparables, féssim 
un exercici de demanda pública de perdó i que contri-
buíssim a la reparació dels danys. 

Crec que és molt important, i no n’hi ha prou només 
amb una demanda, reparar, informar i rescabalar. Re-
parar, ni que sigui parcialment, donant explicacions 
públiques, informacions més transparents, clares, pre-
cises i irrebatibles. I rescabalar patrimonialment les 
persones afectades.

Entrant en un segon apartat de què és el que hem pro-
posat des del síndic, permetin-me una reflexió sobre 
el que hauria de ser una discussió sobre el model de 
seguretat, per la qual cosa se m’ha convocat a aquesta 
comissió. Parlem de la gestió de la seguretat en la di-
mensió de l’ordre públic, no parlem de la seguretat en 
la seva accepció més ampla que afecta tota la societat 
en totes les seves relacions. I ordre públic en democrà-
cia ha de voler dir dret, dret de manifestació. No ho 
diu el síndic, ho diu el Tribunal Constitucional en rei-
terades sentències. 

El dret de manifestació és un dret inalienable que no 
es pot retallar ni per motius formals, i està en la base 
de la nostra democràcia. I hem d’entendre, per ordre, 
quan es pugui celebrar, practicar el dret de manifesta-
ció, junt amb el dret de tercers en què mai el dret de 
manifestació pugui impedir l’exercici del dret de ter-
cers. Són afirmacions bàsiques, constitucionals i im-
prescindibles, i qualsevol reflexió sobre un model de 
seguretat s’ha de basar en aquestes afirmacions. L’au-
toritat pertinent que en democràcia té el monopoli de 
la força, que aquesta ha estat la gran virtut de la de-
mocràcia, ha de ser qui sàpiga conciliar el dret de ma-
nifestació amb el dret de tercers, afirmant d’una forma 
clara valors i mètodes.

Com a síndic de greuges hem actuat diverses vega-
des davant d’incidents que es poguessin produir o 
que s’han produït a la nostra societat i que poguessin 
afectar aquesta reflexió. Nosaltres hem tingut diver-
ses actuacions que hem anat plantejant al llarg de la 
història més recent. Com, per exemple, quan el 2009 

vam adreçar al conseller Joan Saura, davant dels fets 
que s’havien produït al rectorat de la Universitat de 
Barcelona, un conjunt de resolucions que planteja-
ven, primer, la necessitat del diàleg i la mediació en-
tre manifestants i cossos policials; segon, la necessitat 
d’identificar amb números els agents que actuaven en 
les manifestacions; tercer, l’ús del principi de propor-
cionalitat en l’administració de la força. Tot això ho 
tenen documentat en allò que vàrem adreçar el seu dia 
al Govern de Catalunya i al seu conseller d’Interior. 

De forma molt similar, ens hi vam adreçar el 2011, 
quan es van produir els esdeveniments de la plaça de 
Catalunya i els del setge al Parlament. Vàrem plante-
jar coses molt similars, amb un afegitó, no pas petit, 
que fins i tot, si calia, hi hagués un seguiment penal 
dels que haguessin participat en tipus delictius com 
era agredir representants parlamentaris. 

Des d’aleshores, hem obtingut un conjunt de respos-
tes per part de l’Administració. Vull fer ressaltar, per 
exemple, que ja el 13 de desembre del 2011 es crea 
la Comissaria General de Relacions Institucionals, 
Prevenció i Mediació, que, com ens indica el conse-
ller, aleshores Felip Puig, en resposta a un dels nostres 
suggeriments, segueix aquest mateix argument. Hem 
de dir que la mediació ha anat consolidant-se com a 
instrument, com a direcció, com a praxi en el cos poli-
cial de Catalunya, la qual cosa celebrem.

Se’ns va respondre que s’estudiaria el problema d’iden-
tificació, i, com saben, fa molt poc es va presentar una 
possibilitat de donar satisfacció a aquella demanda. 
Se’ns va dir ja aleshores que s’aniria progressivament 
incrementant el nombre d’efectius policials per evitar 
al màxim l’ús de material antiavalots. Se’ns va plante-
jar què significava el que demanàvem, com la forma-
ció dels que participaven com a agents en aquests es-
deveniments, especialment els anomenats escopeters. 
Se’ns van plantejar un conjunt de modificacions en el 
procediment de treball pel que fa a l’ordre d’actuació, 
salves, ambulàncies, participació a la mediació amb 
els Brimo, i un llarg etcètera.

Hem de dir, en aquest sentit, que el balanç entre reso-
lucions del síndic i acceptacions o pràctiques per part 
de l’Administració és globalment positiu, malgrat que 
continua havent-hi –i ho dic com un element a tenir en 
compte, no pas com una crítica negativa, sinó per anar 
millorant– elements encara a treballar.

Nosaltres creiem que la supressió definitiva de les ba-
les de goma no té per què necessàriament canviar el 
model de gestió de l’ordre públic de la distància. Uti-
litzo el concepte que han utilitzat diversos governs. 
Vàrem recomanar una moratòria en l’ús de les pilo-
tes de goma, sabent que aquest Parlament havia ini-
ciat un treball de comissió i a l’espera de conèixer-ne 
els resultats. Som conscients que qualsevol instrument 
o eina –per utilitzar l’expressió de l’actual conseller 
d’Interior– pot causar lesions, però també som conei-
xedors, com ho són vostès, que les pilotes de goma són 
especialment lesives. Molt més que altres projectils o 
instruments, com gasos, com aigua, etcètera, i que po-
den provocar danys irreparables, com han assenyalat 
sentències judicials o com ha succeït a altres indrets.
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La resposta que ens va donar el Departament d’Inte-
rior diu literalment que estan atents al resultat de la 
comissió d’estudi sobre els models de gestió de l’or-
dre públic –aquesta–, i que portarà a la pràctica, diu 
Interior, els acords en matèria de política de seguretat 
pública que hagin estat aprovats pel Parlament de Ca-
talunya.

És aquí on jo els demano..., els ho faig d’una forma 
molt directa un prec i una proposta. He dit al principi 
que arribem tard, però som a temps d’actuar. D’actuar 
tant per reparar com per canviar. Proposo que aquesta 
comissió estudiï elevar a conclusions el rescabalament 
per part de la Generalitat de Catalunya de totes les per-
sones que han sofert danys irreversibles per l’impacte 
de projectils que es podrien, segons dictàmens mèdics, 
correspondre al que pot causar una bala de goma.

Els proposo que el Parlament de Catalunya, amb la se-
va responsabilitat i amb l’oportunitat que tenen ara, 
reculli en les seves conclusions els valors necessaris 
per fonamentar un model de seguretat, l’educació per-
tinent –parlem de quelcom que ens afecta a tots, no 
només els cossos d’ordre públic–, subratlli quins són 
els drets importants a garantir, i faci costat a les insti-
tucions i als instruments de què ens podem dotar per 
aconseguir aquells objectius. 

Vull fer un cant al paper professional dels Mossos 
d’Esquadra. Com a síndic de greuges i encarregat per 
decisió de vostès de l’Autoritat Catalana de Prevenció 
de la Tortura, setmanalment visito amb l’equip comis-
saries de policia tant locals com de Mossos d’Esqua-
dra. I els puc garantir que comptem amb les perso-
nes, que comptem amb un cos que pot ser ennoblit 
en aquesta tasca, que cal que els principis els diguin 
vostès i que les decisions tècniques les deixem a mans 
dels experts. 

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic, per la seva exposició i 
també per la seva brevetat. Passem ara als diferents 
grups parlamentaris. En primer lloc, en nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
té la paraula el seu portaveu, el diputat senyor Oriol 
Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, president; gràcies, senyor síndic. En primer 
lloc, agrair-li la seva intervenció i les idees que hi ha 
manifestat, moltes de les quals les compartim, així 
com la feina que ha fet de vigilància de l’activitat de 
l’Administració al respecte, com correspon al síndic 
de greuges. I molt singularment als aspectes de gestió 
d’ordre públic que en els darrers anys han dut diversos 
episodis amb una mica de problemàtica, no?

La primera qüestió és que vostè ha donat dades que té 
conegudes des de 2009. Clar, en absència de sentènci-
es que hagin determinat i hagin conclòs els casos de 
forma concloent de quina ha estat la lesió i quina ha 
estat la causa de la lesió, tenim dues línies de dades, 

no? Una, la que ens donen els moviments socials, la 
que ens donen les mateixes víctimes, la que ens donen 
imatges gràfiques, la que ens donen, doncs, mitjans de 
comunicació, fins i tot. I l’altra, la judicial, on pràc-
ticament no hi ha res. On pràcticament sí que hi ha 
sentències que diuen: «Això ho podria haver fet una 
pilota de goma, però no ho sabem.» Aleshores, abans 
de 2009, ho dic perquè la sèrie temporal a estudiar se-
gurament és més llarga, i en el seu conjunt, no sé si 
podria abundar una mica més en aquestes dades.

Després també ha esmentat que hi han sentències ju-
dicials que diuen que hi han danys causats per pilotes 
de goma. I ens agradaria saber quantes vegades, des-
prés d’un judici, s’ha tancat el cas coneixent-ne l’au-
tor, i quantes vegades la sentència judicial ha obligat a 
reparar. Quantes vegades creu que l’Administració ha 
informat adequadament? I quantes vegades la sentèn-
cia judicial ha obligat..., o la iniciativa de l’Adminis-
tració ha obligat a rescabalar? Em temo la resposta, 
però tot i així li vull fer la pregunta.

Per què creu que tan poques vegades s’ha arribat a 
determinar l’autor? Creu que hi ha hagut poca col-
laboració per part de l’Administració dels diferents 
governs que hi ha hagut en els últims vint anys? O en 
els que tingui dades sobre l’ús de pilotes de goma, 
eh? Per què creu que mai n’acabem determinant l’au-
tor? Per què creu que l’Administració és tan reticent, 
o han estat els diferents governs tan reticents al res-
cabalament? Quines conseqüències té en l’Adminis-
tració exercir aquest rescabalament? Què canviaria 
si ho féssim?

Crec que aquestes són preguntes de les quals li dema-
no la seva opinió en tant que observador de l’Adminis-
tració, i, en certa forma, controlador. I crec que, com 
vostè ens ha suggerit, són reflexions que després haurà 
de fer aquesta comissió, però per acompanyar-les ens 
agradaria conèixer-ne la seva resposta.

Ens ha explicat també que el 2009 va demanar al Go-
vern, en aquell moment al conseller Saura, la necessi-
tat que Mossos d’Esquadra s’iniciés en mediació, iden-
tifiqués agents i fes unes mesures d’ús proporcionat de 
la força. Ens ha dit que va rebre resposta d’aquestes 
mateixes peticions fetes el 2011, una altra vegada, al 
conseller Puig en aquella ocasió. No sabem, però, qui-
na resposta va obtenir del conseller Saura o de la peti-
ció que va fer a aquell Govern, perquè el balanç de les 
respostes o de les acceptacions de resolucions del sín-
dic es limitava a elements més tardans.

Finalment, també ens ha dit..., ens ha suggerit que 
aquesta comissió estudiï elevar al Govern el resca-
balament de les víctimes. Aquest grup parlamentari 
és favorable que fem aquest estudi, que en parlem i 
n’analitzem les conseqüències –d’aquí, les preguntes 
que li he fet abans–, que aquesta comissió determini 
els valors i els principis. I si no l’he entès malament, 
també ens ha recomanat que deixem la decisió dels 
mitjans per als tècnics, tot i que al mateix temps vostè 
ens ha dit que creia que es podrien deixar d’utilitzar 
les pilotes de goma i mantenir el model de distància 
–per utilitzar la terminologia que els responsables po-
licials han fet servir en aquesta comissió.
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És a dir, entrant una mica en allò concret, no? Si aquí 
a vegades s’ha argumentat que si es deixen d’utilitzar 
les pilotes de goma no podríem seguir treballant amb 
el model de distància i, per tant, aniríem a un esque-
ma organitzatiu i de costos que aquest Govern o que 
aquesta Administració fins ara no ha utilitzat i que se 
li faria molt difícil, vostè ha contradit una mica aques-
ta tesi. Bé, una mica no, clarament aquesta tesi. Ha dit 
que es podrien deixar d’utilitzar pilotes de goma i al 
mateix temps mantenir el model de distància.

Això vol dir que en aquelles situacions, que evident-
ment han de ser les mínimes possibles, minoritzades 
per un altre esquema de relació entre Govern i mani-
festants o per un ús més habitual de la mediació... En 
aquelles mínimes, mínimes, mínimes ocasions en què 
és necessari –doncs, perquè hi han uns aldarulls i al 
voltant d’aquests aldarulls, molta gent– utilitzar la dis-
persió a distància, hem d’utilitzar altres eines? Quines 
ha valorat el síndic o quines considera el síndic que 
s’haurien de tenir presents, i l’experiència comparada 
ens diu que són menys lesives que les pilotes de goma?

I finalment ens ha dit també que el balanç que feia 
vostè de les resolucions seves i de les acceptacions que 
ha tingut l’Administració era un balanç positiu, però 
que tot i així hi faltaven coses. Algunes de les seves 
resolucions, per tant, dedueixo que no han estat tingu-
des en compte. I ens agradaria que ens digués també 
quines, de cara, doncs, a tenir-les presents i a estudi-
ar-les de cara a les conclusions d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara el diputat senyor Xa-
vier Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, síndic, per 
la seva presència. Voldria començar també per quel-
com a què s’ha referit el representant d’Esquerra Re-
publicana, el senyor Oriol Amorós, sobre la seva opi-
nió sobre el fet que la supressió de les bales de goma 
no hauria de comportar necessàriament –en el llen-
guatge que utilitza el departament, i aquí també a bas-
tament– el model de la distància. I voldríem saber, des 
del nostre grup, síndic, si vostè pensa que això es po-
dria fer sense que hi hagués algun altre mitjà substitu-
tiu de les pilotes de goma. 

De fet, i enllaço també amb un altra cosa que ha dit 
vostè, que en sap més que nosaltres pel que fa al De-
partament d’Interior... Vostè ha dit que el Departament 
d’Interior li ha comunicat que portarà a la pràctica els 
acords del Parlament, de la qual cosa ens congratulem 
encara que ho coneguem a través de vostè.

Però de tota manera aquí, en aquesta mateixa comis-
sió, el director general de Mossos, el senyor Manel 
Prat, del qual aprofito per tornar a demanar la seva di-
missió, un cop més, ja ens va dir que ja tenien presa 
una posició, que era que substituirien les bales de go-
ma pels canons d’aigua. Així que... (Veus de fons.) Bé, 

«que substituirien» no. Nosaltres vam entendre que 
sense renunciar a les bales de goma –no ho vam en-
tendre així, sinó que ho va dir explícitament, que no 
hi renunciaven– afegien un altre mitjà, com són els ca-
nons d’aigua. Per cert, a través d’un tanc, que és l’únic 
que coneixem, que ja fa vint anys que ronda els ma-
gatzems i que sembla que s’hauria d’actualitzar o de 
revisar, no?

Dic això perquè dubtem de les paraules que li ha en-
viat el departament, el conseller, perquè aquí no tenim 
aquest coneixement. I al contrari, pensem que aques-
ta comissió, tal com ja vàrem denunciar en una roda 
de premsa conjuntament amb el Grup d’Iniciativa i la 
CUP, doncs, en fi, servirà de poc si no canvia, i espe-
rem que canviï, el departament, la seva actitud.

I efectivament és molt interessant el que ha dit vos-
tè sobre la seva proposta de rescabalament de danys. 
Nosaltres estem oberts a les conclusions, no les volem 
avançar. Però en principi ja li puc dir que subscriurem 
aquesta proposta seva que nosaltres també estàvem 
considerant i que crec que és molt important, perquè 
aquí hi ha danys no només físics, sinó morals, que d’al-
guna manera s’han de compensar o han de compensar. 
I pensem que l’única manera és que nosaltres també 
instem el Govern que això es faci d’aquesta forma.

Li voldríem preguntar també, per anar acabant, quel-
com que estem considerant aquí, en aquesta casa, que 
és la de tots. En el plenari de la setmana passada, sín-
dic, no sé si ho va seguir, però vàrem començar a con-
siderar la possibilitat de regular l’ocultació del rostre 
de les persones. I, en fi, ens referíem també –nosaltres 
almenys, quan hi vàrem intervenir– a la necessitat que 
això es faci pel que fa a les manifestacions. I pensem 
si vostè també considera que això pot contribuir a una 
millor protecció dels drets, a la qual ha fet referència 
i que considerem que vostè du a terme de forma molt 
efectiva. Quina és la seva opinió pel que fa a aquesta 
qüestió d’encabir-ho dins del que és el dret també a la 
manifestació per a una millor protecció del dret indi-
vidual i col·lectiu a manifestar-se per part de tothom?

Voldríem saber també, finalment, si té a mà, perquè 
suposo que en la memòria..., però ara nosaltres no la 
tenim a mà. Si ha tingut peticions o queixes al voltant 
de fets transcorreguts durant les manifestacions, i de 
quin tipus són aquestes queixes o aquestes peticions.

I res més. Moltes gràcies. Pensem que ha estat una 
compareixença molt interessant i, per com ha sigut de 
breu, que ha sigut molt efectiva.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Té la paraula ara el portaveu del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el 
diputat senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Agrair també per part del 
meu grup parlamentari la compareixença del síndic, i 
compartir algunes reflexions del que ens ha dit i con-
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trastant-ho amb el que hem sentit fins ara en aquesta 
comissió.

Vostè ha començat la seva intervenció fent una refle-
xió de què hauria succeït si les institucions en el seu 
conjunt haguessin actuat amb més celeritat per abor-
dar la qüestió de si correspon o no la prohibició de les 
bales de goma o l’ús de les bales de goma per part del 
Cos dels Mossos d’Esquadra. I vostè inclús ha fet un 
pas més enllà dient que no hi ha hagut prou diligència 
en aquest sentit.

El que no ens ha esmentat... –vostè s’ha centrat en les 
persones que havien patit greus lesions, com és la pèr-
dua d’un ull–, però el que vostè en aquesta reflexió 
no ha abordat, i crec que és important també tindre-
ho com a element de reflexió, és el fet de quins altres 
efectes hauria tingut una supressió. Sobretot una su-
pressió en els termes amb què vostè ho ha plantejat, 
que era sense plantejar una alternativa en l’ús d’instru-
ments per part del Cos de Mossos d’Esquadra a l’hora 
de garantir la seguretat.

El que ens han dit –ho dic per contrastar parers i con-
formar opinions– tots els responsables de seguretat 
que han comparegut fins al dia d’avui és que una su-
pressió d’aquest element sense aportar una alternati-
va comportaria lesions. Comportaria lesions de ciuta-
dans i comportaria lesions d’agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra, comportaria més lesions que les que hi ha 
actualment.

Per tant, quan ens movem en el terreny de què hauria 
passat, en política és molt complex, perquè ni vostè ni 
nosaltres tenim la capacitat d’endevinar el futur. I, per 
tant, ens movem una mica, si em permet l’expressió i 
amb tot el respecte, en el terreny de l’especulació, per-
què hi han molts factors que poden intervenir-hi que 
ens fan molt difícil poder preveure què hauria succeït. 
Sobretot quan, a més, en aquesta reflexió no es tenen 
en compte tots els efectes que una decisió com la que 
es plantejava, en el terreny de la hipòtesi perquè ja no 
ha succeït en el passat, doncs, ens fa reflexionar.

Nosaltres ho tenim molt clar. És a dir, en aquesta co-
missió i les persones que hi han intervingut en cap 
moment han qüestionat el dret de manifestació i de 
reunió dels ciutadans. Precisament la reflexió és, per 
una banda, com garantim que es pugui exercir aquest 
dret per part dels ciutadans, però sobretot el que sí que 
nosaltres reflexionem i nosaltres estem obligats a ana-
litzar és com hem de respondre com a societat demo-
cràtica davant d’aquells que exerceixen la violència al 
costat d’aquells que exerceixen el seu dret de mani-
festació. Jo crec que el terme del debat és aquest. És 
a dir, com garantim que els ciutadans puguin exercir 
el seu dret de manifestació i de reunió, i quina respos-
ta donem a aquells que exerceixen aquesta violència 
aprofitant que d’altres exerceixen els seus drets.

Per una mica l’avaluació que vostè ha fet de les seves 
recomanacions i de quin ha estat el resultat del com-
pliment per part del Govern o dels diferents governs, a 
dia d’avui, sense entrar a haver d’atribuir-ho a quin go-
vern ho ha fet, dels tres temes sobre els quals vostè ha 
reflexionat –la mediació, la identificació dels agents i 
l’ús proporcional de la força–, creiem que pel que vos-

tè ha explicat s’han complert no sé si al 100 per cent, 
però sí d’una forma molt àmplia les reflexions i reco-
manacions i suggeriments que vostès establien. I, per 
tant, creiem que també és un element positiu que cal 
posar en valor a l’hora d’abordar aquest debat.

Vostè ha fet una afirmació en què jo crec que cal apro-
fundir, que és que es pot suprimir la utilització de les 
pilotes de goma sense canviar el model de seguretat, 
sense canviar el model de distància que empra el Cos 
de Mossos d’Esquadra. Val a dir i cal constatar que tots 
els responsables de seguretat, tots els tècnics responsa-
bles de l’ordre públic que han passat per aquesta comis-
sió ens han dit exactament el contrari: que una decisió 
d’aquesta naturalesa no es pot abordar sense reflexio-
nar en un canvi de model. I, per tant, a part d’una afir-
mació, és evident que la informació que ens donen els 
tècnics de seguretat és que no és possible aquesta pro-
posta en els termes en què vostè la planteja: que hi ha 
una supressió de la utilització de les bales de goma, no 
hi ha una alternativa a l’hora d’utilitzar altres mitjans i 
que el model pot mantenir-se inalterable.

Se’ns ha dit per activa i per passiva que això no és pos-
sible. És possible suprimir la utilització de l’instru-
ment, però si fem això hem de reflexionar sobre quin 
model de seguretat volem emprar perquè ha de canviar.

I és per això també..., i aprofito també per fer una re-
ferència molt ràpida a la seva proposta que vostè en 
el seu informe va establir o va manifestar respecte a 
la moratòria de l’ús. Precisament una moratòria sense 
donar o facilitar als agents una alternativa per garantir 
la seva funció, que és garantir els drets dels manifes-
tants i els drets dels ciutadans, el seu dret de reunió, i 
garantir l’ordre públic, doncs, creiem que no és possi-
ble si no es planteja realment aquesta alternativa.

Per acabar, o dues coses molt ràpides. Per una ban-
da, la responsabilitat de prendre aquesta decisió és 
del Govern, que és qui per llei pot prendre aquesta 
decisió. El Parlament el que pot fer és un control de 
l’acció de govern i un impuls. I, per tant, pot incidir 
d’una forma, si m’ho permet, des d’un punt de vista 
no només polític, sinó fins i tot ètic, a l’hora de pren-
dre aquesta decisió del Govern. Però fins a dia d’avui 
aquesta decisió de mantenir o no aquest ús és una de-
cisió governamental. 

Per tant, aquesta resposta que a vostè li dóna al Go-
vern, que el Govern farà el que li digui el Parlament, 
permeti’m si més no explicar-li que en altres decisions 
no ha estat així. En tot cas, ho dic perquè siguem tots 
conscients, eh?, de què aconsegueixen aquests com-
promisos. Li ficaré un exemple molt ràpid, que és el 
compromís que va adquirir el Govern per dotar els 
agents d’armilles antibales. Encara no l’ha complert, 
malgrat les resolucions del Parlament, els mandats 
parlamentaris i malgrat els compromisos del mateix 
Govern.

I acabo. Quina és la seva valoració respecte a la utilitza-
ció dels canons d’aigua? I és evident que nosaltres tam-
bé creiem que cal avançar respecte al rescabalament 
dels danys per part de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies, senyor president.
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El president

Molt bé, gràcies. Té la paraula ara, en nom del Grup 
Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, el diputat senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Gràcies, síndic, per la interven-
ció. En tot cas, una primera idea que ens apuntem, 
perquè ens sembla molt positiva i interessant, seria la 
idea que les institucions demanin disculpes, demanin 
perdó i impulsin la reparació a les víctimes. Ens sem-
bla que és un element destacat de la seva aportació i 
que jo crec que pot fer consens en la majoria de grups 
parlamentaris que el Parlament com a tal, quan apro-
vem les conclusions de la comissió, tingui aquesta ac-
tuació.

Un segon element l’han destacat alguns altres diputats. 
Evidentment, també vull destacar-ho jo. Vostè ha par-
lat que la supressió de les bales de goma la veu com-
patible amb el fet que no cal canviar el model de dis-
tància. Aquest és un element que ha estat molt present 
en el debat –s’hi han referit altres diputats–, perquè jo 
tinc la sensació que se’ns ha volgut posar als membres 
de la comissió en la disjuntiva de dir: «Si vostès vo-
len suprimir les bales de goma, no tenen altra alterna-
tiva que modificar el model que en aquests moments 
s’aplica per fer front a concentracions o manifestaci-
ons. I aquest altre model implicaria un increment tan 
desmesurat de la necessitat de mossos d’esquadra que 
en aquests moments és inassumible. Per tant, conclu-
sió: hem de continuar amb les bales de goma.» 

Això és el que ha flotat aquí durant molts dies. Vostè 
en aquests moments fa una informació en sentit con-
trari. És a dir, vostè diu: «És compatible la supressió 
de bales de goma sense canviar el model de distàn-
cia.» I, per tant, independentment que en les seves 
conclusions vostè també ja havia parlat de la neces-
sitat d’incrementar el nombre de Mossos, ens sembla 
que és un element interessant en què voldríem que s’hi 
pogués estendre una mica.

I després hi ha un altre aspecte, que és el tema de les 
relacions i l’actuació del Departament d’Interior. Jo 
crec que en aquest tema tots els governs, siguin del 
color que siguin, han tingut responsabilitat en aques-
ta qüestió. I, per tant, vostè també hi ha fet referència, 
segurament tots plegats hem trigat massa a abordar la 
qüestió.

De totes maneres, hi ha tres aspectes que m’interes-
saria comentar-li. Un és..., també hem observat en les 
declaracions i en les compareixences dels responsa-
bles polítics una certa tendència a defugir les respon-
sabilitats polítiques i atribuir el tema a possibles mals 
comportaments de policies. Jo crec que aquest és un 
element que val la pena destacar. És a dir, per exem-
ple, vostè s’ha referit al cas dels successos amb rela-
ció a Bolonya, a la universitat. Llavors hi va haver el 
cessament o la dimissió del director general de la Po-
licia. En aquests moments portem un reguitzell d’ac-
tuacions complicades, per no dir-ho d’una altra mane-
ra –plaça de Catalunya, Parlament, vagues generals, 

i el darrer tema del dissortat afer de la senyora Ester 
Quintana–, i aquí encara ningú ha assumit cap respon-
sabilitat política.

Un segon element és la moratòria que vostè va plante-
jar a finals de l’any 2012 per tal que aquesta comissió 
pogués treballar amb la tranquil·litat que no s’utilitza-
ven bales de goma i que quedàvem a l’espera de les 
conclusions definitives d’aquesta comissió. S’ha pro-
duït una certa paradoxa. És a dir, el Departament d’In-
terior... I, a més, aquí s’ha votat, i s’hi ha votat en con-
tra, que es pugui aplicar aquesta moratòria que vostè 
demanava. Però segons tots els indicis sembla que en 
aquest temps no s’han utilitzat bales de goma. Això 
pot anar amb relació al tipus de conflicte que hi ha 
hagut, però jo crec que va amb relació a un element 
essencial del qual també li voldria demanar la seva 
opinió. Que és que qualsevol instrument que pugui 
utilitzar un cos de policia, si aquesta policia vol bus-
car el consens ciutadà, vol buscar la complicitat de la 
ciutadania, aquest instrument ha de tenir també el vis-
tiplau d’aquesta ciutadania. Jo tinc la sensació que en 
aquests moments les bales de goma, per tot el que ha 
anat passant i per com s’ha tractat la qüestió, no gau-
deixen de consens social.

I, per tant, independentment de qüestions tècniques, la 
ciutadania en aquests moments ha fet un dictamen... 
–és una interpretació que faig jo, segurament altres di-
putats la poden tenir diferent–, però jo crec que hi ha 
una situació majoritària en la ciutadania que veu que 
les bales de goma s’han de prohibir. I, per tant, la seva 
moratòria no s’ha aplicat. Curiosament, no s’estan uti-
litzant. Ho sembla –ho sembla. Però, en tot cas, sí que 
és veritat que hi hauria d’haver una prohibició explíci-
ta, ens sembla, des del nostre punt de vista.

I l’última qüestió és que vostè ens ha llegit –abans hi 
feia referència el senyor Sabaté– la resposta del De-
partament d’Interior que diu que acceptaran les con-
clusions d’aquesta comissió. Ens sembla perfecte, ens 
sembla lògic. Però sí que vull posar damunt de la taula 
la sorpresa que ens va provocar als diputats i diputa-
des, o a alguns diputats i diputades d’aquesta comis-
sió, quan aquesta comissió comença la seva tasca i el 
conseller d’Interior ja ens diu que es mantindran les 
bales de goma. Amb la qual cosa, tot i que inevita-
blement ell ha d’acceptar el que digui el Parlament de 
Catalunya, sembla que el conseller disposa d’una ma-
joria parlamentària que li fa pressuposar que aquesta 
comissió no prohibirà les bales de goma.

Nosaltres hem demanat, precisament –i després es vo-
tarà–, la compareixença del conseller d’Interior i del 
director de la Policia novament en aquesta comissió, 
perquè tot el que ha passat en l’afer de l’Ester Quin-
tana i totes les qüestions que s’han derivat de contra-
diccions amb el departament afecten directament allò 
que discuteix aquesta comissió. I, a més a més, ens 
sembla i ens semblaria lògic que un cop fetes totes les 
compareixences tornessin a comparèixer el conseller 
d’Interior i el director de la Policia per veure si han 
variat aquelles conclusions que ja ens van donar en el 
moment en què van comparèixer ells.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor Matías 
Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, síndic. Re-
fermar, abans de tot, la nostra valoració positiva de la 
resolució de l’actuació d’ofici que va emetre a finals 
del 2012 sobre l’ús de pilotes de goma. I, bé, valorar 
que entre els suggeriments hi havien qüestions que 
també els tècnics ens han portat a aquesta comissió, 
com és, per exemple, potenciar la mediació. 

Parlava de la necessitat d’incrementar efectius, i fins i 
tot ens ha dit que des de la mateixa Direcció General 
de la Policia es veia com una possibilitat fer aquest in-
crement d’efectius. Potser aquest major nombre d’efec-
tius també comporta una menor especialització, o bé 
un escalat quant a la participació d’aquests efectius 
dins d’aquestes actuacions.

I, bé, un dels suggeriments més clars i creiem que 
subscriptibles en aquests moments és precisament 
la moratòria que es va fer, la petició de moratòria en 
l’ús de les pilotes de goma. I sembla que això, d’ofici, 
doncs, ha estat seguit per part dels comandaments de 
la Policia.

Respecte a la proposta que ha fet del rescabalament 
de danys, bé, tal com han dit altres grups, pensem que 
és de justícia i que és una necessitat que precisament 
aquests damnificats per aquests accidents o per aques-
tes actuacions policials que acaben malament, doncs, 
puguin ser indemnitzats per aquests danys, no?

És clau el dret a manifestació, i això implica el deure 
de complir també la llei i de no alterar greument l’or-
dre públic per part dels manifestants. Aquest equili-
bri hi ha de ser sempre. I de vegades el que passa és 
que hi poden haver actuacions de petits grups violents 
i hi ha dificultats per aïllar-los i per identificar-los, i, si 
escau, detenir-los, no? Afortunadament –i això també 
ens ho han dit els comandaments policials en tot mo-
ment, i ho sabem per estadística–, és molt minoritari 
el cas en què les manifestacions acaben amb alteraci-
ons greus de l’ordre públic i, per tant, amb incidents 
greus per mantenir en el que sigui possible aquest or-
dre públic.

La dificultat d’aïllar els violents dins d’una manifes-
tació –els mateixos comandaments policials també 
ens ho han dit– pot portar que hi hagi incidents enca-
ra molt més greus que els que es volen evitar, preci-
sament perquè requereix una proximitat de la qual el 
model de distància està una mica en contra. És a dir 
que caldria arribar a tenir infiltrats agents policials en-
tre els grups violents, no? Això sovint ha estat també, 
quan s’ha produït, causa de polèmica. Jo li demanaria, 
respecte a aquesta qüestió, quin suggeriment faria a la 
policia per a les actuacions en aquests casos en què es 
fan aquestes infiltracions entre grups violents.

Ens ha dit, i hi estem totalment d’acord, que s’ha de 
millorar –també ho diuen els tècnics– el procediment 

de treball sobretot, ens han avisat, pel que fa al tipus 
d’avís als manifestants amb relació a la dissolució. És 
a dir, s’ha constatat que en determinades situacions els 
avisos que es donen als manifestants perquè es dissol-
gui una concentració o una manifestació en què hi ha 
greu risc d’alteració d’ordre públic no són prou clars, 
i sovint s’hi troben implicades persones que ni de bon 
tros seguirien en una manifestació d’aquest tipus sa-
bent que hi pot haver un conflicte greu, que hi pot ha-
ver un enfrontament entre la policia i una part dels 
manifestants.

Bé, ens ha dit que el model de distància pensa que no 
caldria canviar-lo si no es fa ús de les pilotes de goma. 
Quina creu que seria aquesta alternativa possible per 
poder mantenir la distància sense l’ús d’aquest tipus 
de material? O quins tipus de material s’haurien de fer 
servir per poder seguir mantenint aquest model de dis-
tància que entenem que està en la línia, diguem-ne, as-
sumible des del punt de vista pressupostari, pel que ens 
diuen des de la mateixa Direcció General de la Policia, 
des del mateix Departament d’Interior. I, en tot cas, si 
no hi ha alternativa, doncs, bé, si pensa que hauríem 
d’anar cap a un model diferent, cap a un model de nom-
bre d’agents en les actuacions d’aquest tipus.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del Grup 
Mixt, el diputat senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, Celestino. I bon dia, síndic, i també a tot 
l’e  quip que l’acompanya. Farem tres preguntes al fil 
de la seva intervenció, no sense abans fer una prè-
via de l’ahir, de l’avui i d’on estem, i del demà, no? 
Agrair-li també la primera petició..., una de les pri-
meres peticions que ha fet, que és la de demanda pú-
blica de perdó, perquè en la doctrina internacional 
dels drets humans és coneguda la cadena de reconei-
xement, reparació i garanties de no-repetició. Avui, 
en l’àmbit de l’ús de bales de goma estem en una 
fase inicial de reconeixement –fins i tot de l’actual 
conseller d’Interior, no així de l’anterior–, però en-
cara queda moltíssim per caminar.

Compartir també la reflexió que el més colpidor sem-
pre és el sofriment evitable. I hem tingut responsables 
públics que han fet ús d’un material antiavalots que 
sabien que generava danys i seqüeles irreversibles.

La primera pregunta que li volíem traslladar des de 
la CUP és... Vostè ha dit que fèiem tard o que hi ha-
via hagut dilacions, i li voldríem preguntar per què? 
Per què hi ha hagut aquesta estesa minimització de la 
violència institucional o policial? Ha parlat vostè del 
conseller Saura el 2009, del conseller Puig –per nos-
altres, un punt d’inflexió, un punt negre. És el conse-
ller que va dir: «S’ha acabat el “jo passava per allà”.» 
Per allà passava Ester Quintana, entre d’altres. Per 
tant, la primera pregunta seria per què anem amb tant 
de retard.
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La segona és que ha valorat les seves recomanacions, 
la seva petició de moratòria, la seva actuació d’ofici 
amb relació al Departament d’Interior..., ha sigut glo-
balment positiu el balanç, i ha dit que quedaven ele-
ments a treballar. I ens agradaria si pogués aprofundir 
en quines són les tasques pendents.

I atès que ja s’han dit moltes coses, ens agradaria par-
lar de les víctimes, de les persones afectades, perquè 
la memòria sí que manté els expedients oberts. I avui 
també li voldríem requerir quina valoració fa del rè-
gim d’impunitat de iure i de facto que han patit les sis 
persones que des del 2009 han quedat cegues o les deu 
de l’última dècada. Ho diem perquè això és el que més 
solleva, i revolta i indigna la CUP i els moviments so-
cials, també, perquè té un component de doble o triple 
victimització. 

Una persona com Ester Quintana, que hagi de supor-
tar fins a quatre versions oficials, avui, d’allò que li 
ha passat. Nicola Tanno... El senyor Amorós feia re-
ferència a quines sentències? I anticipant-me, i potser 
sense cap voluntat de suplantar l’opinió del síndic, di-
ria que precisament la setmana passada vam conèixer 
la sentència més categòrica amb relació a les bales de 
goma. El gabinet de premsa del Tribunal Superior de 
Catalunya comunicava l’arxivament de la causa de Ni-
cola Tanno. Set anys, set anys i molts calés, diligèn-
cies, recursos i informes pericials, set testimonis di-
rectes i molts diners. I comunicava que s’arxivava per 
falta d’autor conegut i falta d’acreditació dels fets. I la 
mateixa sentència deia en la seva part concloent, obro 
cometes: «De qualsevol de les maneres ha estat i és 
impossible determinar qui va disparar la pilota, si no 
és que aquest declarés voluntàriament el fet.» Tanco 
cometes.

Aquesta és la realitat d’impunitat efectiva en què s’han 
trobat els afectats, un atzucac d’impossible resolució. 
Fins i tot una canallada jurídica, perquè es posa en si-
tuació d’indemostrabilitat jurídica i tècnica qui va dis-
parar la pilota.

Vostè feia referència a la identificació, no? Des del 
2008... El senyor Prat ens ho va reconèixer en aquesta 
comissió, que han estat cinc anys sense aplicar un re-
glament que obligava que els agents portessin el TIP 
visible.

Nicola Tanno coneix la impunitat, després de set anys.

Carles Guillot, onze anys i dos mesos. Ja ha esgotat 
el recorregut fins al Constitucional, i ara se’n va a Es-
trasburg i interposa una querella per vulneració de 
punt 6.1 i del punt 3 de la Convenció Europea de Drets 
Humans: «dret a un judici just en un temps raonable» i 
«tractes inhumans, cruels i degradants».

Íñigo Cabacas no ho pot explicar, és prou conegut. Pe-
rò nosaltres sí que hem conegut del País Basc experi-
ències de l’Ertzaintza on sí que hi ha hagut una repa-
ració discrecional pels danys causats. No ens consta 
que existeixi als Mossos d’Esquadra.

També som coneixedors, no?, de la sentència d’Estras-
burg del 2009, vint anys després, quan una persona 
rep una indemnització per l’impacte d’un pot de fum 
al cap el 1991.

I la pregunta, que és l’última, és: què pensa que ha 
facilitat aquesta realitat d’impunitat? El senyor Prat 
també va anunciar una hipotètica obertura d’una ofici-
na d’atenció a les víctimes. No sabem si hauria de ser 
el mateix Departament d’Interior. Entenc que vostè ha 
fet una referència suggerent respecte a quin dispositiu 
institucional hauria d’atendre aquests casos.

Per tant, i finalment, com a conclusió, si pensa que es-
tem en aquesta situació, no? Per nosaltres, el més greu 
respecte el sofriment evitable és que avui, ara i aquí 
pot tornar a passar –pot tornar a passar. I hi ha un di-
lema pervers també del llenguatge. No és accident, no 
és accident quan hi ha consciència plena que el rebot 
d’una bala de cautxú pot provocar danys irreversibles. 
No és cap accident. És consciència plena que el rebot 
és infernal. 

El nostre dilema..., per nosaltres, tampoc l’ordre pú-
blic és una foto, mai és una foto, és un moviment; pas-
sen coses abans, durant i després. Però ens agradaria 
saber la seva opinió respecte al moment en què ens 
trobem. És a dir, estem en fase inicial de reconeixe-
ment contra una llarga etapa de banalització. No hi ha 
polítiques de reparació i no hi ha avui polítiques de 
garanties de no-repetició.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Finalment té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el diputat 
senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Gràcies, síndic, per les seves apor-
tacions. Deixi’m intentar distingir exactament els dos 
àmbits que em semblen especialment transcendents 
i que afecten molt directament la qüestió que tracta 
aquesta comissió. Un té a veure pròpiament amb el fet 
de si en l’actual model policial que s’aplica a Catalu-
nya és necessària o no la utilització de les bales de go-
ma. O si, tal com vostè ha explicat, i li demanaria que 
en la mesura del possible pogués estendre les seves 
explicacions, en l’actual model de distància és possi-
ble no utilitzar les bales de goma i utilitzar altres tipus 
de bales o de material antiavalots que puguin ser uti-
litzats i que respectin aquest model. Fonamentalment 
perquè s’ha explicat en diferents ocasions en aquesta 
comissió que el canvi de model avui és complex, difí-
cil i, s’ha argumentat també, econòmicament avui in-
viable.

Jo li demanaria que concretés en què consisteix aquest 
manteniment del model de distància en aquest supòsit 
de suprimir les bales de goma. 

Hi ha una altra qüestió que, més enllà de l’ús de les 
bales de goma i del material antiavalots, és el que es 
planteja en la qüestió que té a veure amb la repara-
ció, el rescabalament. Em sembla interessant també la 
seva aportació. És obvi que l’Administració en totes 
aquelles actuacions que es porten a terme des d’una 
perspectiva pública fa que la seva assumpció de res-
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ponsabilitats o la necessitat de reparació dels danys 
que es puguin produir en determinats àmbits sigui 
certament, des d’un punt de vista eticomoral, plena-
ment justificable.

En aquesta qüestió hi ha dificultats de definir les res-
ponsabilitats o és realment que des d’una perspectiva 
jurídica, quan un cas es judicialitza, òbviament cada 
una de les parts té..., o apareixen interessos confron-
tats? I, per tant, des d’aquesta perspectiva és difícil de 
definir exactament aquestes responsabilitats.

S’ha plantejat aquí també una altra qüestió, no sé vos-
tè què n’opina i per això li pregunto. Els Mossos d’Es-
quadra en un moment determinat demanen també una 
major protecció jurídica respecte a aquest tipus d’actu-
acions. M’agradaria saber quina és la seva opinió.

Una quarta qüestió. Fins a quin punt la transcendèn-
cia de la decisió tècnica en un àmbit com el que es-
tem és el definitiu? Vull dir, vostè ha fet referència..., 
en un moment determinat ha comentat que hi ha un 
component tècnic en la decisió de suprimir o de conti-
nuar utilitzant determinats materials antiavalots. Fins 
a quin punt aquesta decisió tècnica ha de ser especial-
ment transcendent a l’hora de prendre la decisió políti-
ca des del Departament d’Interior, en aquest cas?

I, per altra banda, pel que fa sobretot a l’àmbit de la 
judicialització de les qüestions, és obvi que si hi hagu-
és una prèvia reparació administrativa dels danys que 
es poden produir en situacions d’aquestes característi-
ques segurament s’evitaria la necessitat d’acudir a seu 
judicial. Per tant, com veuria que la mateixa Admi-
nistració disposés d’un espai o d’una oficina d’atenció 
precisament a les víctimes d’aquests processos? Com 
veuria que l’Administració i, en aquest cas, el Depar-
tament d’Interior estiguessin més propers del que se-
gurament s’ha estat en tot aquest temps?

De fet, vostè ha fet autocrítica des de la seva pers-
pectiva. Crec que hem de fer autocrítica tots els que 
hem participat d’una manera o d’una altra en aquestes 
qüestions. És a dir, fins a quin punt la prèvia reparació 
o el previ acompanyament a les víctimes en situaci-
ons com la que es plantegen o que s’han plantejat els 
darrers anys facilitaria no haver d’interposar cap tipus 
d’acció judicial respecte a aquestes qüestions?

I, en darrer terme, reiterar-li el nostre agraïment per la 
seva compareixença i per les aportacions que ha fet en 
aquest debat.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Bé, una vegada ja s’ha acabat 
el torn dels diferents grups parlamentaris, senyor sín-
dic, té vostè la paraula per respondre el que conside-
ri oportú en funció de les demandes o preguntes que 
s’han formulat.

El síndic de greuges

Gràcies, president, i gràcies a tots els grups parlamen-
taris. I amb aquest mateix àmbit d’intercanvi i de col-

laboració de cara a un mateix i comú objectiu, perme-
tin-me que faci unes puntualitzacions i respostes a les 
preguntes que m’han fet.

Començaria per la de major entitat des del punt de 
vista institucional, que és el poder judicial, el que 
em demanava el senyor Amorós. Ja per part d’un di-
putat s’ha llegit un tros de la darrera sentència. Les 
sentències ens diuen: «Estem davant de quelcom que 
és perfectament identificable amb un impacte de bala 
de goma, però no tenim cap prova de l’autor o autors 
d’aquest fet.»

No estaria de més que aquesta comissió –permetin-me 
el suggeriment– també habilités un espai de recerca 
sistemàtica de tot el que hi ha hagut, quant a sentèn-
cies possibles i als casos concrets. Però està molt clar 
que no hi ha una identificació, i si no hi ha identifica-
ció no hi ha viabilitat penal. 

Els forenses mateixos diuen que els danys són idèntics 
als que pot causar una bala de goma, i possiblement 
aquí s’acabaria la part tècnica. Aquest síndic creu que 
és sobredimensionat aleshores anar a buscar enca-
ra més la responsabilitat de l’escopeter, perquè estem 
parlant d’una cosa molt més àmplia que el fet concret 
de qui va prémer el gallet. 

La informació és escassa, i ho dic en termes suaus i 
prudents. La informació de què disposem el 2013, ju-
liol del 2013 –i parlem d’esdeveniments de fa més de 
quatre anys–, és escassa, és parcial, és de dubtós rigor. 
Hi ha hagut constants desmentiments. Aquest síndic, 
humilment, pot dir que hi ha poca credibilitat en la in-
formació de què disposem fins ara. Parlo de la oficial, 
parlo de la democràtica, parlo de la que estem obligats 
a tenir com a responsables d’institucions. I crec que 
això hauria de ser un motiu important per a aquesta 
comissió, per poder després elaborar el que sigui. Pe-
rò, primer, els fonaments han d’estar ben nets i ben 
clarificats. 

Els afegiré en segon terme... –i subratllo el «segon ter-
me», perquè el més important és que en democràcia 
la informació que tenim sobre aquests esdeveniments 
és escassa, com l’he qualificada–, ens segon terme els 
he d’afegir que la informació de què disposa el sín-
dic –aquesta també és oficial i és un procés legislat 
per vostès– és escassa i sovint tardana. Nosaltres hem 
demanat un conjunt de coses com pot ser la proporció 
–després em referiré, quan se m’ha demanat sobre el 
balanç–, la formació... 

Els en donaré un exemple. El número d’identificació 
dels agents. Durant molt de temps hem acceptat l’ai-
xopluc –i dic «acceptat» d’una manera britànica– que 
hi havia número però com que hi havia una armilla el 
número ja quedava inexistent, invisible.

Se m’ha preguntat també per part del senyor Amorós 
el grau de col·laboració, en general i amb el síndic. Per 
a ambdues qüestions –torno a ser britànic–, poca col-
laboració per part de l’Administració. I he assenyalat 
administracions de diversos colors, eh? Que quedi clar 
també això, perquè alguna vegada alguna autoritat ha 
intentat buscar-hi lectures partidistes. He assenyalat 
administracions de diversos colors.
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Poca col·laboració en les investigacions, jo diria que 
fins i tot en la millora del model. O, com se’m dema-
nava per part del senyor Guinó, de Convergència i 
Unió, en la protecció jurídica. Tant de bo hi hagués un 
àmbit molt extens, com vostè assenyalava –totalment 
d’acord amb el que plantejava el síndic–, de reparació 
molt abans de l’àmbit judicial, amb un model molt clar 
de proximitat que és evident que trobem a faltar. 

Perquè el rescabalament –una altra pregunta que se’m 
feia– és en general escàs. Permetin-me que els fa-
ci una reflexió de síndic global, que es fa a l’informe 
anual any rere any. En general, les nostres administra-
cions no són gaire proclius a entrar en una cosa que és 
obligatòria legalment parlant, que és rescabalar patri-
monialment. La de vegades..., cada matí jo signo reso-
lucions a administracions de tots els colors, dient-los: 
«Escolti, que han d’entrar en el procediment de resca-
balament, hi estan obligats per llei.» O sigui, en gene-
ral ja és escàs. Però en aquest tema concret, no escàs, 
inexistent, que jo sàpiga, com a síndic.

Ho repeteixo, suposo que m’entenen. Amb una man-
ca de cultura democràtica –perquè això és manca de 
cultura democràtica– de practicar el que ja hem legis-
lat, que és el rescabalament patrimonial, de totes les 
administracions i a molts diversos nivells i per coses 
molt petites i coses molt gruixudes, en aquest cas no 
és que sigui manca o escassetat, és que és inexistent.

Jo els insisteixo que un model va molt més enllà d’una 
eina concreta. Entenc que ens vulguem cenyir i donar 
moltes voltes a les bales de goma. Fins i tot els podria 
dir, una mica com a avi que explica històries, que jo 
sóc dels que vaig ser ferit per una bala de goma a la 
primera manifestació per l’amnistia al passeig de Sant 
Joan, quan ens manifestàvem amb una sèrie de ciuta-
dans il·lustres com en Joan Raventós, el Xirinacs, el 
Miguel Núñez, etcètera. I sé el que és un impacte de 
bala de goma.

Però no es tracta de cenyir-nos només a la discussió 
sobre les bales de goma. Es tracta de mirar quin mo-
del de seguretat i de gestió de l’ordre públic, que torno 
a dir que és una part de la seguretat, hem d’instaurar 
a la nostra societat. I ho hem de fer basant-nos en va-
lors. Proposaria que aquesta comissió recomanés tam-
bé aspectes que afecten de ple l’educació, i no només 
dels Mossos ni exclusivament dels Mossos ni princi-
palment dels Mossos. En general, l’educació del que 
és la democràcia, i també el diàleg i la mediació. No 
ens pensem que la policia ens resoldrà els conflictes 
socials, greu error quan enfoquéssim el problema del 
mal anomenat ordre públic. Però fins i tot quan fem 
intervenir la policia, posem-li per davant el valor del 
diàleg i de la mediació, com ja s’està fent. 

I animaria de nou els governants del color que fos a 
anar molt més enllà en això. El diàleg directe, clar, 
transparent, i evidentment utilitzant tots els canals 
d’informació, per una relació amb on hi han les pro-
blemàtiques, que poden ser, al seu torn i al seu estadi, 
no com a solució inicial, tractades per les intervenci-
ons de les forces de l’ordre públic.

I és aleshores que ve el tema dels instruments con-
crets. Però si comencem pels instruments concrets, 

ens oblidem del més important. I com a instruments 
concrets, aquest síndic tornarà a repetir el que fins i 
tot demanen els més responsables de les forces d’ordre 
públic, els menys lesius. No és que ho demani el sín-
dic. Ho demanen els professionals, com els que vostès 
han sentit, i ho plantegen els mateixos responsables 
dels agents. 

Què rebem al síndic com a queixes? Doncs, miri, des 
de, per exemple, el cas de Bolonya o el cas de plaça de 
Catalunya –per citar dos casos concrets, amb dues ad-
ministracions diferents, de colors diferents–, ús des-
proporcionat de la força... Parlo de queixes, jo no dic 
que fos així, ni més ni menys. Sí que hi ha una reso-
lució del síndic que diu que segurament es podria ha-
ver evitat un determinat ús desproporcionat de la for-
ça, com el que es va fer a la banda de nord de la plaça 
de Catalunya, per dir-ho ja en termes molt concrets, o 
com el que es va fer en algun moment al mateix rec-
torat l’any 2009. Lesions rebudes en aquests moments 
–vam començar a parlar molt més tard amb Justícia i 
Pau i amb Stop Bales de Goma a partir de les concre-
tes de les bales de goma–, però altres tipus de lesions 
també. 

Però els vull dir també –ja que m’ho han preguntat, 
què rep el síndic– que el síndic, d’actuació d’ofici, l’au-
toqueixa que va fer és contra l’agressió que vostès van 
rebre com a diputats i diputades. I està en la resolu-
ció. I els dic amb molta claredat que devem ser l’única 
institució que ho ha dit clarament, que calia un segui-
ment penal d’aquests fets. Per agressió a persona –nin-
gú pot ser agredit–, per al nostre sistema democràtic 
–i el síndic s’ho creu a fons– és doble agressió quan es 
tracta d’un representant de la sobirania. I això va ser 
actuació d’ofici del mateix síndic. Per tant, cap con-
cessió al que destorbi l’exercici democràtic dels drets 
de tots nosaltres. 

Nosaltres no som qui..., el síndic no és qui per dir: 
«Tal tècnica o tal altra.» Nosaltres tenim un conjunt 
de recomanacions que hem anat produint, i els les he 
citat –m’han demanat que les torni a repassar, ho faré 
molt telegràficament–, a les autoritats pertinents i les 
respostes que hem obtingut. M’he referit ja amb prou 
extensió al tema de la mediació. M’he referit abans a 
l’increment d’efectius, he dit que considerava que en-
cara era escàs. Ens parlaven de cent Brimo i cent sei-
xanta ARRO. Dèiem que era escàs. 

Sé perfectament el cost que s’adoptés un model tipus 
alemany d’absolut «encapsulament» de les manifesta-
cions. Han vist algunes manifestacions en què van mi-
lers d’agents al costat de manifestacions molt grans. 
Però ja s’ha començat a practicar! Al barri de Gràcia, 
no fa pas tant, va haver-hi una manifestació on hi va 
haver un «encapsulament», i el model va funcionar. 
Busquem-hi la proporció, entre el que és el cost i els 
objectius que busquem.

Insistiria en el tema de la formació. Se’ns diu que 
ja es dóna i que es considera que és suficient. Bé. 
Quan veiem determinades fallades, algunes de cla-
moroses, potser sí que podem anar més enllà en la 
formació. Els fets desmenteixen una mica qualsevol 
política autocomplaent que ja tots som suficientment 
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coneixedors dels temes i estem suficientment for-
mats, no?

O que canviïn determinats aspectes del procediment 
normalitzat de treball, com el que aquí s’ha assenya-
lat sobre els avisos o sobre les propostes concretes a 
l’entorn de quin tipus d’acompanyament han de dur els 
Brimo. 

Hem millorat, ho he dit abans. I insistim en el tema 
de la millora, i podem anar més lluny. I fins i tot po-
dríem analitzar, i vostès ho han d’analitzar, com diuen 
les mateixes autoritats, tècnics i experts que segur que 
han escoltat, que hi han altres tipus de projectils, com 
el de l’escopeta que llença els quaranta mil·límetres, 
un projectil que segurament és molt menys lesiu i amb 
resultats més concrets que les bales de goma. Com pot 
ser la utilització de gasos o d’aigua, sabedors que hi 
haurà determinat tipus de moments en què no es po-
dran fer servir, com, per exemple, quan parlem de car-
rers molt estrets. No hi farem entrar un tanc sobredi-
mensionat d’aigua amb el seu corresponent canó.

I tenen vostès la possibilitat, i diria que l’obligació, 
de mirar no només aquests experts, sinó també el que 
passa a altres països, i com aquest debat no és nostre 
només. S’està fent a molts llocs i cap a quines conclu-
sions s’està orientant.

Jo els diria que vivim en una societat, i m’ho han sen-
tit dir a l’entorn d’altres problemàtiques, com el ma-
teix sistema penitenciari, que no té una especial ten-
sió social. No creïn cap mena d’alarmisme. No fem de 
vegades exhibicions d’un mal anomenat ordre públic, 
com si la nostra societat fos una mena de volcà. Evi-
dentment que hi han tensions socials, però Catalunya 
no és una societat on hi hagi dificultats per exercir 
tranquil·lament valors democràtics. I això els primers 
que ho han d’afirmar, lluir –lluir– i explicar són els 
diputats i diputades, els representants de la població. 
Sense cap mena de vergonya ni de complex. 

I evidentment vivim en una societat en què tenim un 
cos policial que, torno a dir-los-ho, per experiència 
setmanal, no els dic quotidiana, té nivell i té capacitat 
per exercir la funció que se li encomana. I torno a fer 
una lloa dels Mossos d’Esquadra. Això sí, avancem en 
la millora de tots aquests principis, mètodes i compro-
misos.

Jo entenc que algun diputat –i ho entenc i m’ha recor-
dat altres etapes– pugui dubtar de moments o declara-
cions de les autoritats. Però permetin-me que els torni 
a llegir una carta oficial del Departament d’Interior 
al Síndic de Greuges, que és una altra institució, la 
tercera en l’ordre de l’Estatut, i que li diu que: «Nos-
altres portarem a la pràctica els acords en matèria de 
política de seguretat pública que hagin estat aprovats 
pel Parlament de Catalunya.» És un gran compromís. 
I jo els el vull subratllar, i el trobo positiu. I crec que 
és el que han recollir vostès com a comissió, i ele-
var-ho al Ple.

I evidentment no tinc cap inconvenient, al contrari..., 
el tenen a la seva disposició al nostre web, que és ab-
solutament transparent. Però em comprometo que 
abans de vint-i-quatre hores cadascun dels membres 

d’aquesta comissió tingui una còpia d’aquest mateix 
escrit. És del 13 de juliol de 2013, és prou recent. 

Permetin-me que acabi amb els tres apartats. Si us 
plau, reparem el que ha succeït. Segona, aconseguim 
tota la informació –tota: la menys dubtosa, la més cer-
ta, clara i precisa, com diu la cançó, eh? I posem les 
bases més fermes d’allò que cal canviar en el model.

Gràcies, president.

El president

Molt bé. Moltes gràcies, senyor síndic per la seva 
compareixença i per totes les seves explicacions, que 
de ben segur que seran molt útils per a la feina i el 
treball que les diputades i diputats d’aquesta comissió 
estan fent i que hauran de tenir el seu resultat final en 
les conclusions de la comissió el proper mes d’octubre.

Res més. I una vegada més, agrair-li la seva presència.

El síndic de greuges

Gràcies.

El president

Bé, continuarem ara amb la segona compareixença 
d’aquest matí. 

Compareixença 
d’una representació de Justícia 
i Pau (tram. 357-00278/10)

És d’una representació de Justícia i Pau davant la Co-
missió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Pú-
blic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses. Pregaria al senyor Eduard Ibáñez, 
que crec que ja es troba aquí, entre nosaltres, que vin-
gui a la taula.

(Pausa.)

Molt bé. Doncs, continuem. I també agraïm, per tant, 
a Justícia i Pau la seva disponibilitat per comparèixer 
davant d’aquesta comissió, que ho fa avui en la perso-
na del senyor Eduard Ibáñez Pulido, director de Justí-
cia i Pau, a qui dono les gràcies. I a continuació, tam-
bé li dono la paraula.

Eduard Ibáñez Pulido (director de Justícia i Pau)

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. En pri-
mer lloc, agrair-los sincerament la possibilitat de com-
parèixer en aquesta comissió. Per nosaltres, per Justí-
cia i Pau, és sempre, doncs, un honor poder intervenir 
o poder opinar o expressar la nostra opinió sobre una 
qüestió objecte de debat parlamentari. Per tant, en 
aquest sentit, els volem agrair especialment als grups 
parlamentaris haver-nos-ho proposat. I, a més a més, 
per segona vegada en aquesta qüestió. Potser vostès 
saben o recorden que fa ja dos anys Justícia i Pau, jun-
tament amb l’Associació Stop Bales de Goma, vam 
comparèixer, el setembre del 2011, per precisament 
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expressar una opinió sobre la qüestió de l’ús per part 
de la policia de bales de goma.

El primer que volem dir és, també, expressar la satis-
facció que s’hagi creat i que estigui treballant aques-
ta comissió. Aquesta és la primera cosa que els volia 
dir. Perquè això era una de les reivindicacions que 
vam en el seu moment, tant en entrevistes amb els di-
ferents grups parlamentaris com en la mateixa com-
pareixença nostra d’aquell setembre de 2011, perquè 
consideràvem i continuem considerant que la qüestió 
de quines armes i quines estratègies policials es fan 
servir davant de situacions com les que s’han discutit 
en aquesta comissió, doncs, és una qüestió política. És 
una qüestió política, no és solament tècnica.

Evidentment, té una vessant tècnica. Evidentment, per 
fer recomanacions o prendre decisions cal un asses-
sorament tècnic, però és una qüestió política, perquè 
és una qüestió que afecta drets humans. I, per tant, en 
aquest sentit, doncs, és important, valorem com a molt 
important que aquest Parlament vulgui exercir d’al-
guna manera la seva autoritat democràtica i expressi 
clarament una resolució o una petició, o, per què no, 
aprovi una normativa legal sobre aquestes qüestions.

Nosaltres volem, en definitiva, reiterar el que ja vam 
dir fa dos anys. I en aquest sentit, em perdonaran si 
potser sóc reiteratiu amb els arguments que vam ex-
pressar fa dos anys i amb els que ja s’hagin dit en 
aquesta comissió per part d’altres compareixents. 
A risc de repetir-ho, doncs, creiem que és important 
tornar a expressar aquella opinió.

I ens centrarem bàsicament en això. És evident que 
aquesta comissió té un objecte bastant més ampli 
que el que fa referència específicament a les bales de 
goma. Però nosaltres en aquesta matèria tan àmplia 
no volem entrar-hi, ni podem entrar-hi en aquests 
moments almenys. Sinó que el que volem és explí-
citament tornar a demanar que per part d’aques-
ta comissió, entre les seves conclusions, s’establei-
xi clarament que aquest tipus d’armes no han de ser 
utilitzades per part de la policia de Catalunya, i tam-
poc per part de policies locals. Ho diem per pura lò-
gica –tampoc per part de policies locals.

Aquesta és la primera i principal qüestió que vam 
plantejar també fa dos anys i que tornem a reiterar. Fa 
dos anys vàrem dir que el tema calia decidir-lo d’una 
manera urgent perquè podia tornar-se a repetir el que 
aleshores denunciàvem, que era el patiment de lesions 
greus per part de diferents persones a conseqüència 
d’aquestes armes. I dos anys després, doncs, és públic 
i notori que ha tornat a passar. Ha tornat a passar: le-
sions greus, precisament de característiques similars 
de les que denunciàvem fa dos anys. És a dir, lesions 
també en ulls.

I, per tant, en aquest sentit, lamentem que en aquell 
moment no es pogués assumir aquesta qüestió. Però 
ara creiem que ja és urgent, doncs, que –entre d’al-
tres, evidentment, conclusions a les quals pot arribar 
aquesta comissió– es deixi clarament com a establert 
que les bales de goma i qualsevol altre tipus de projec-
til d’impacte –i qualsevol altre, almenys aquesta és la 
nostra posició– sigui abandonat com a sistema general 

d’actuació per part de la policia de Catalunya i polici-
es locals.

Les raons crec que s’han dit i repetit, no està de més 
insistir-hi. Aquestes armes tenen un potencial lesiu 
molt greu, com ha demostrat una llarguíssima –llar-
guíssima– i amarga experiència històrica tant a Cata-
lunya com en altres països de greus lesions a diferents 
òrgans vitals, i també la mort. I sovint –i això sobretot 
per a les escopetes de les bales de goma– a persones 
que no desenvolupaven cap activitat il·lícita en el mo-
ment en què van rebre l’impacte i que estaven exercint 
un dret fonamental com són les llibertats de reunió i 
d’expressió. 

Per tant, per un principi elemental de precaució i per 
l’experiència acumulada, creiem que és necessari que 
el Govern de Catalunya o bé per iniciativa pròpia o 
bé per norma legal o bé a petició d’aquest Parlament 
abandoni l’ús general d’aquestes armes i de qualsevol 
altre tipus de projectils d’impacte. 

I aquesta petició que fem, tornem a insistir-hi, no és 
una qüestió que sigui ni original ni que sigui estranya, 
sinó que és la tendència. Precisament és la tendència 
de la majoria de països del nostre entorn que ja han 
abandonat –com França, Alemanya, Bèlgica, Angla-
terra– aquestes armes o que les utilitzen d’una mane-
ra molt i molt més restrictiva que la que es fa servir 
en el nostre país. Per tant, en aquest sentit, el que de-
manem és que Catalunya segueixi per la mateixa via 
que segueixen altres països que utilitzen altres siste-
mes. Una altra cosa és quins sistemes. I aquesta és una 
qüestió que evidentment la comissió haurà d’estudiar i 
sobre la qual nosaltres no ens volem ni podem pronun-
ciar-nos d’una manera específica, no? Però que si és 
evident que aquest tipus d’instruments són tan lesius 
i que afecten persones que no tenen a veure amb una 
actuació il·legal o il·lícita, doncs, és motiu per, d’entra-
da, abandonar-les i buscar altres alternatives que no 
siguin tan lesives.

De fet, no només a països europeus. Ja en el seu dia 
vam citar resolucions de diferents organismes interna-
cionals que ja van recomanar fa molts anys que s’aban-
donessin aquestes armes. En el seu moment vam citar 
resolucions del Parlament Europeu. Per exemple, la 
de 13 de maig de 1982, la de 14 de juny del mateix 
any, en les quals es demanava a tots els estats mem-
bres prohibir l’ús de bales o projectils de plàstic o 
cautxú contra la població civil. Una resolució que el 
Parlament Europeu va reiterar expressament l’any 84, 
i també el 97, amb relació a la Gran Bretanya.

També un organisme de la Unió Europea com el Sci-
entific and Technology Options Assessment va indi-
car també que qualsevol arma de força que superés els 
122 joules, com ho són les armes que utilitzen habitu-
alment els Mossos d’Esquadra, s’havia de considerar 
letal i que no s’havia d’utilitzar com a mitjà de control 
sobre masses. 

També ens vam referir i ens tornem a referir a les re-
comanacions del Comitè de Drets Humans de Nacions 
Unides de l’any 1998 i del Comitè Internacional per a 
la Prevenció de la Tortura, que en tots dos casos han 
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recomanat a Anglaterra, i a Gran Bretanya en general, 
l’abolició de l’ús de projectils de plàstic.

En conseqüència, el que demanem és que d’alguna 
manera es faci cas a aquestes recomanacions i que se 
segueixi la via dels països del nostre entorn. 

L’exclusió de l’ús de bales de goma i de qualsevol altra 
mena de projectils per nosaltres és indiscutible –indis-
cutible– quan es pretengui actuar davant de situacions 
que, encara que comportin alguna il·legalitat, no supo-
sen violència ni perjudicis greus per a drets de tercers. 
Aquestes situacions es poden resoldre i es resolen po-
licialment de forma eficaç mitjançant altres tècniques 
i estratègies, esgotant les possibilitats de mediació i 
aplicant, si és necessari, la normativa administrativa 
que correspongui, si s’han produït, doncs, il·legalitats.

Però pensem que també s’ha demostrat poc raona-
ble..., és a dir, que no s’ha d’utilitzar tampoc en altres 
situacions més greus d’alteració de l’ordre públic. I ai-
xò ho diem per una conseqüència lògica, i és que quan 
es ponderen els danys que les forces policials prete-
nen evitar o reduir o controlar quan s’usen aquestes 
armes –per exemple, desordres públics, danys sobre 
el mobiliari urbà, danys sobre propietats públiques o 
privades, resistència o desobediència a les ordres po-
licials–, els danys són realment molt superiors. O si-
gui, els danys que es pretenen evitar són inferiors als 
danys molt superiors que causen aquestes bales de go-
ma. O sigui, el que es pretén evitar sovint no és tan 
greu com el que realment es produeix quan s’utilitzen 
aquestes bales. Si hi ha aquesta desproporció entre el 
que es pretén evitar i el dany que es causa, és a dir, si 
el que es causa és pitjor que el que es pretenia evitar 
i sobretot afecta persones innocents, doncs, és obvi 
que per aquesta raó aquestes armes han de ser aban-
donades.

Es podria dir a nivell teòric que solament quan la vida 
i la integritat física d’altres persones es trobi en real i 
actual perill podria tenir un sentit o una justificació 
l’ús d’armes que puguin posar a la vegada també en 
perill la vida o la integritat física, amb una intensitat 
equivalent. Però sempre que això sigui absolutament 
necessari i no hi hagi absolutament cap altra alterna-
tiva més eficaç o menys lesiva, cosa que en termes ge-
nerals creiem que no succeeix en l’ús habitual per part 
de la policia de Catalunya en els casos que han donat 
lloc a greus lesions sobre persones.

Però és que, a més a més, encara que poguéssim for-
mular aquesta hipòtesi general, l’experiència mostra 
que tampoc aquest tipus d’armes i les actuacions po-
licials associades a l’ús d’aquestes armes no solen ser 
d’una gran eficàcia preventiva davant de situacions de 
violència exercida per col·lectius, sinó que sovint com-
porten una reacció en espiral entre la força policial i 
les persones que empren la violència. Aquesta també 
és l’experiència. És a dir, que no és eficaç i que sovint 
el que fa és encara empitjorar la situació.

En conseqüència, doncs... Això sí, volem afirmar tam-
bé amb claredat que malgrat el que acabem de dir hem 
d’afirmar que les institucions públiques i els cossos de 
seguretat d’un estat democràtic no poden cedir en la 
seva missió de garantir la convivència i preservar els 

drets i llibertats de tots els ciutadans, incloent també 
els drets de reunió, expressió o vaga. Per això resul-
ta imprescindible actuar per evitar, prevenir, controlar 
i resoldre aquelles situacions de diversos tipus en les 
quals determinades persones posen en perill la convi-
vència o actuen violentament, actuacions que no po-
den ser emparades ni justificades ni políticament ni 
socialment.

Com els deia, no ens correspon a nosaltres, ni tenim 
competència per fer-ho, establir quines han de ser les 
estratègies policials concretes o les armes més ade-
quades en cada cas. Probablement aquest Parlament 
tampoc podria, ni que s’ho proposés, legislar exhaus-
tivament quina solució correspon a cada cas, cosa 
que solament es pot determinar d’acord amb les cir-
cumstàncies de cada ocasió. Però sí que creiem que 
aquest Parlament pot establir criteris generals. I evi-
dentment sí que creiem que pot explícitament excloure 
l’ús d’una determinada arma o una determinada estra-
tègia, com és el cas del que demanem, de les bales o 
projectils de goma.

Des del nostre punt de vista, l’estratègia policial ade-
quada davant d’episodis violents ha de fonamentar-se 
no tant en la reacció o confrontació davant de les per-
sones que empren la violència, sinó en altres principis 
que ja han estat reiterats també en moltíssimes reco-
manacions. I vull expressament citar les que ha fet el 
síndic de greuges, que si no m’equivoco també han 
estat reiterades a la compareixença seva d’aquest de-
matí.

En primer lloc, la prevenció. La prevenció resulta ab-
solutament fonamental. I les forces policials tenen 
instruments i tenen recursos suficients per obtenir la 
màxima informació amb anterioritat, anticipant-se a 
qualsevol episodi que pugui degenerar en violència o 
aldarulls greus. I amb aquesta informació, prendre les 
estratègies adequades per impedir-los o perquè no es 
donin en cap cas.

Evidentment, en segon lloc, la mediació, un àmbit en 
el qual afortunadament s’està avançant. La mediació 
pot resoldre moltíssimes situacions i pot evitar episo-
dis més greus, resolent ni que sigui d’una manera pro-
visional un possible conflicte, encara que el conflicte 
social que hi hagi darrere requereixi una intervenció 
de molta més intensitat des d’una altra perspectiva. 
Però almenys la mediació pot resoldre situacions que 
poden degenerar en violència.

En tercer lloc, la dissuasió, mitjançant l’amenaça de 
sancions o d’intervenció policial. La dissuasió. També 
existeixen moltíssims mecanismes i instruments poli-
cials que poden exercir un efecte dissuasiu a persones 
o grups que tinguin la temptació d’utilitzar la violèn-
cia o que l’estiguin començant a utilitzar.

I finalment, i en això volem insistir-hi molt, quan totes 
aquestes estratègies fallen, el que en un estat demo-
cràtic és procedent no és causar lesions a persones o 
posar en perill la vida i la integritat física de persones 
per il·legal que sigui la seva conducta, sinó que l’es-
tratègia adequada en aquests casos en un estat demo-
cràtic és la imposició de la sanció que correspongui, 
penal o administrativa, d’acord amb la llei. D’acord 
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amb la llei, aquella que estableixi la llei, després d’un 
procés administratiu o penal fet amb totes les garanti-
es. Aquesta és la qüestió fonamental. I això requereix 
òbviament que les forces policials presents en una de-
terminada situació d’aquestes..., el seu esforç ha de ser 
justament la identificació dels autors d’aquests actes 
violents i la recollida de proves a fi de portar-les als 
tribunals o als òrgans competents. 

Aquesta, per nosaltres, és la reacció més lògica i ade-
quada en un estat democràtic. I això també té un efec-
te dissuasori a llarg termini, si es fa bé. Si una per-
sona que té la temptació o el desig de desenvolupar 
una actuació violenta sabés que té un altíssim grau de 
probabilitat de ser sancionat, de ser castigat confor-
me la llei, evidentment les possibilitats que finalment 
opti per una actuació violenta són molt inferiors. Evi-
dentment, el que no es pot pretendre en un estat de-
mocràtic és –ni pràcticament en cap situació– evitar 
al cent per cent qualsevol episodi de violència. Això 
és impossible d’evitar, sempre hi haurà situacions amb 
violència. El que cal és utilitzar els recursos policials 
d’una manera proporcionada.

Alhora, i amb això ja vaig acabant, l’actuació polici-
al per nosaltres és important insistir que està sotmesa 
als principis de legalitat i responsabilitat. Per això cal 
reforçar sempre els mecanismes per garantir que tota 
actuació d’aquestes característiques es realitzi d’acord 
amb les normes que la regulin i que es pugui revisar 
a posteriori. Revisió parlamentària, revisió legal, revi-
sió judicial, revisió política de l’actuació policial per 
determinar si ha estat correcta, si ha estat proporcio-
nada, si ha estat adequada. I això, doncs, per poder-ho 
fer bé, requereix reforçar procediments de control, re-
gistre, filmació de totes les situacions d’aquestes ca-
racterístiques. 

I evidentment, fer possible la identificació dels funcio-
naris que hi han intervingut o que han pres decisions. 
Un tema que per nosaltres és evident en el qual tenim 
un gravíssim dèficit actual, el de la identificació dels 
funcionaris actuants –però també de tots aquells que 
prenen decisions. I, en últim terme, que una actuació 
potencialment lesiva de la policia sigui una decisió au-
toritzada prèviament per un responsable polític. I que, 
per tant, hi pugui haver una revisió política o parla-
mentària posterior d’aquesta decisió.

Finalment, i amb això acabo, ens sembla necessa-
ri garantir amb caràcter general el deure de l’Admi-
nistració de reparar o compensar tots els danys cau-
sats a tercers a conseqüència de la seva actuació, i en 
particular i en especial els danys causats per bales de 
goma, en tots els casos. O almenys en tots els casos 
en què no s’hagi demostrat que els perjudicats tenen 
l’obligació legal de suportar aquests perjudicis per la 
seva conducta.

Amb això, doncs, concloc la meva intervenció. Els 
agraeixo que m’hagin escoltat i els demano, espero i 
desitjo que aquesta comissió pugui acabar amb unes 
conclusions de gran consens, i espero també que si-
guin en la línia del que nosaltres hem demanat.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies al director de Justícia i Pau per la 
seva exposició i explicació. I ara passaríem al torn dels 
grups parlamentaris, als quals en la mesura del pos-
sible els demano que facin les preguntes o reflexions 
que considerin oportunes en el menor temps possible.

Té la paraula, en primer lloc, la diputada senyor Gem-
ma Calvet, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. Gràcies, senyor Ibáñez, i ben re-
trobat en aquest Parlament. Efectivament, fa dos anys 
vostès van exposar una sèrie de qüestions que si s’ha-
guessin plantejat com a accions, diguem-ne, imperati-
ves per a les accions de govern, ara no tindríem la si-
tuació que s’ha viscut i que en la darrera reunió aquí, a 
la comissió, vam patir, que és assistir i veure una per-
sona com l’Ester Quintana, que ha perdut un ull com a 
conseqüència de l’ús lesiu d’aquests projectils.

Més enllà d’això, i, per tant, amb tota la gravetat que 
això implica... És a dir, fer-lo tornar a venir, a vostè, 
en nom de Justícia i Pau, per tornar a escoltar i revisar. 
Bé, hi han dues lectures possibles en aquesta reitera-
ció de la seva compareixença. Una seria negativa: per-
què hi ha hagut passivitat. L’altra és positiva: potser 
estem ja al cim de l’onada i, per tant, estem en un punt 
d’inflexió important respecte a aquest tema.

Jo li faria algunes preguntes vinculades al context 
d’ara, eh?, per no redundar en el que vostès ja van ex-
posar i que està transcrit en les actes del Parlament de 
Catalunya. La primera pregunta que li faig és amb re-
lació a les entitats de la societat civil, com la de vostès, 
que treballen des de fa anys amb prestigi pels drets 
humans, quin tipus d’interacció tenen amb els res-
ponsables de les polítiques de seguretat? És a dir, són 
considerats com a informants clau en matèria de drets 
humans, de reflexions més integrals sobre els models 
de seguretat i sobre les experiències d’altres països? 
O no hi ha contacte sovintejat entre aquestes adminis-
tracions, siguin de policies locals, sigui la de Mossos 
d’Esquadra o la policia nacional, i la seva institució? 
Aquesta seria una, perquè entenem que és important 
que es reflecteixi aquest tipus d’interacció.

L’altra seria més quant al concepte de seguretat i or-
dre públic, que també és objecte d’anàlisi en aquesta 
comissió. Quina és la posició de Justícia i Pau respec-
te de l’expansió del concepte de seguretat que ha vis-
cut concretament el model europeu els darrers, podrí-
em dir, deu anys. Vostès fan un diagnòstic dels efectes 
perversos d’aquesta construcció de la societat del risc, 
en matèria de seguretat? I, per tant, consideren que hi 
ha hagut una extralimitació de l’alarma social vincu-
lada a la seguretat, i que això ha anat en detriment de 
les garanties jurídiques i també de la prudència i la 
proporcionalitat en les intervencions policials –no sols 
a Catalunya, sinó també a altres països europeus, per 
exemple, al Regne Unit– sobretot, jo diria, després de 
l’11 de setembre, o no?
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Hi ha ara un redreçament d’aquest concepte expansiu 
de seguretat pública i ordre públic? Hi han reflexions 
que s’estan efectuant en aquests països justament per 
aquest traspàs de les línies vermelles en matèria de le-
galitat, que ha produït debats domèstics en l’àmbit ju-
dicial, policial i polític al Regne Unit, a França, a Ale-
manya, a Itàlia o a Holanda. On som en aquest debat? 
–on som en aquest debat? 

L’altra pregunta que li faig és: en el marc penal vigent, 
que vostès ja han analitzat i sempre han dit que hi han 
suficients respostes punitives per fer front a les perso-
nes que transgredeixen la normativa penal en les ma-
nifestacions o en les reunions públiques, vostè creu 
que falten més reformes? Vostè creu que cal incre-
mentar penes? Vostè creu que és necessari respondre 
a algun tipus d’impunitat o de llacuna legal? O, per 
contra, hi han suficients respostes punitives, i aques-
tes de vegades són utilitzades amb escreix davant dels 
acusats?

I per anar acabant, la dimensió mediàtica de la segu-
retat. Li volia preguntar, atès que vostès sí que són 
sortosament, també, font d’informació en matèria de 
seguretat pública per als mitjans de comunicació, si 
considera que en els darrers temps hi ha hagut –segu-
rament en aquest context d’avidesa democràtica de la 
ciutadania en molts àmbits– pel que fa a la seguretat i 
l’ordre públic un paper proactiu dels mitjans de comu-
nicació a fer més transparents els esdeveniments i a 
ser més capaços de generar un debat de revisió d’algu-
nes pràctiques contra l’ordre públic, no?, o vers l’ordre 
públic. I això ho dic concretament pel que fa al tema 
de les pilotes de goma. Quina valoració fan vostès de 
l’actuació que s’ha produït, des del punt de vista peda-
gògic i des del punt de vista de transparència, pel que 
fa al debat que és objecte, també, d’aquesta comissió.

Vostè ha dit que altres països europeus no fan ús de 
les pilotes de goma. A nosaltres ens preocupa aquest 
aspecte, perquè tenim la impressió, pel que hi ha en 
els informes, que el que no hi ha són prohibicions, si-
nó que el que hi ha són moratòries de facto. Per què 
creu vostè que no hi han prohibicions? És un proble-
ma, diguem-ne, de cultura policial, de no acceptar una 
renúncia a una arma, i que això toca algun tabú emo-
cional, inclús, o de cultura d’ordre públic? Hi han in-
teressos afegits de tipus comercial, per exemple? Vos-
tès treballen en aquest tema? Si en tenen dades, doncs, 
suposo que en coordinació amb la Fundació per la Pau 
tenen algun tipus de diagnòstic. Què explica que no 
s’hagin prohibit taxativament, tot i que aquests països 
no les utilitzin?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara el diputat senyor Xa-
vier Sabaté, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Socialista.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies també al se-
nyor Ibáñez per la seva presència. Nosaltres ho tenim 

complicat, sap?, perquè vostè ens ha dit: «No, aquí al 
Parlament, a vostès els correspon donar, en fi, opini-
ons generals o...» «Orientacions generals», crec que 
ha estat l’expressió. No, és que ens correspon també 
fiscalitzar la tasca del Govern i exercir la nostra res-
ponsabilitat del control. I, llavors, del control des de 
l’últim euro fins a l’última acció. I per això també hem 
creat aquesta comissió: perquè s’ha produït un proble-
ma, sobretot al voltant de l’ús d’un dels mitjans de dis-
persió, i hem forçat que es produís aquesta comissió 
d’estudi.

Així que no és tan fàcil. Vostè diu que s’ha d’incre-
mentar –i amb això sí que coincidim– la prevenció. 
I, per tant, la dissuasió, la mediació, etcètera, no? Pe-
rò sempre, al final, es pot produir la necessitat de dis-
persió. No parlem només de manifestacions al car-
rer; parlem desgraciadament d’altres problemes com, 
per exemple, en els esdeveniments esportius. De tant 
en tant es produeixen fets que entren dins del que és 
l’àmbit penal i que per protegir precisament el que és 
un dret col·lectiu, que és el de manifestació o el d’as-
sistència a un acte públic, les forces policials necessi-
ten algun instrument que... En fi, prenem nota de l’ex-
pressió de vostè, que diu «projectils d’impacte». Des 
del seu punt de vista, no s’hauria d’utilitzar cap mena 
de projectils d’impacte. Doncs, aquesta pot ser una de 
les propostes de conclusió, no?

Però això requereix que hi hagi algun altre instru-
ment, algun mitjà de la policia. El director general 
de la Policia ja es va manifestar a favor d’afegir als 
instruments que teníem un altre instrument, com el 
dels canons d’aigua. En fi, pensem que ho va explicar 
una mica a la lleugera, no?, perquè no sabem en qui-
nes condicions ni amb quins mitjans, actuals o futurs, 
amb els quals es pogués dotar el Cos de Mossos d’Es-
quadra es podria planificar l’ús d’aquest mitjà. Però 
algun mitjà hi haurà d’haver.

Ja sé que a vostè no li correspon dir-ho. Vostè ve aquí 
i diu: «Denuncio que això no funciona, que aquest ins-
trument és perillós. Des del nostre punt de vista de la 
nostra entitat, que ens preocupa.» I a nosaltres també, 
i pensem que amb això coincidim.

I finalment... –ho he preguntat abans al síndic, i li deu 
haver passat per alt i no m’ha donat la seva opinió–, 
però què en pensa vostè de la regulació de l’ocultació 
del rostre a les manifestacions? Perquè en el plenari de 
la setmana passada aquí, al Parlament, ho vàrem trac-
tar. I, en principi, vàrem acordar que el Govern enviï 
aquí un projecte de llei perquè es reguli aquesta pràc-
tica cada cop més en ús, i que a les manifestacions 
també comporta que hi hagi dificultats per a l’exercici 
d’aquest dret a la manifestació –dret individual però 
també col·lectiu. I ens interessaria saber també quina 
és la seva opinió.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula ara el portaveu 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, el diputat senyor Pere Calbó.



Sèrie C - Núm. 175 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2013

COMISSIÓ D’ESTUDI MODELS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC I ÚS MATERIAL ANTIAVALOTS, SESSIÓ NÚM. 8  18

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Agrair al director de Justí-
cia i Pau la seva compareixença, que bàsicament s’ha 
centrat en una consideració formal, que és sol·licitar la 
supressió de les pilotes de goma. I respecte a la seva 
intervenció de l’any 2011 –evidentment perquè les co-
ses han evolucionat–, fan un pas més enllà, que és de-
manar també la supressió o la prohibició de qualsevol 
altre projectil d’impacte.

La pregunta que ens falta per tindre el nostre quadre i 
poder fer una valoració complerta és saber què opina 
vostè de la utilització dels canons d’aigua que el Go-
vern ha anunciat en aquest sentit.

Vostè ens diu: «Escolti, nosaltres fonamentem aques-
ta petició en base al que veiem en l’experiència d’al-
tres policies europees.» La pregunta és: vostè assu-
meix el model de les altres policies europees? Perquè 
vostès s’han centrat en un aspecte, que és la utilitza-
ció d’aquests instruments, però evidentment quan par-
lem i ens comparem amb altres policies europees, ens 
comparem amb models de seguretat. Vostè ho com-
parteix?

Ho dic perquè li’n ficaré un exemple. A la darrera co-
missió ens van dir: «Escolti, en el model anglès hi han 
ocasions en què acaben persones amb el cap obert 
per l’actuació de la policia.» Vostè assumeix les con-
seqüències d’aquest model? Ho dic per jo fer-me una 
conformació del que ens proposa. O ens centrem no-
més en un aspecte i ens hi comparem només en un as-
pecte, o jo crec que ens hi comparem en tot.

Perquè, a més a més, si ho analitzem –i aquí l’estudi 
que ens va facilitar el Govern ens permet poder com-
parar–, veiem que en altres aspectes de l’ordre públic, 
altres policies europees, altres països europeus són, 
si em permet l’expressió, molt més durs del que és el 
nostre model. Per tant, és important, també, aquesta 
reflexió de si ho assumim o no ho assumim i quins 
models assumim o no assumim.

Vostè ens deia: «No, escolti, és que el dany que es cau-
sa és molt més que el que es pretén evitar.» També és 
cert..., el que ens diuen tots és que si no s’utilitzen de-
terminats instruments, el que es pretén evitar variarà 
substancialment. Això és el que ens diuen els profes-
sionals: «Escolti, compte, perquè si determinats ins-
truments no s’utilitzen, les lesions augmentaran d’una 
forma important.» 

I a mi el que també m’ha faltat poder valorar amb una 
mica més de profunditat és quin valor o quina refle-
xió fem amb aquest debat respecte a les lesions que 
reben els agents de policia, perquè quasi no en par-
lem en aquest debat. I, per tant, determinats models 
el que ens diuen els professionals és que comportaran 
un augment de lesions respecte als agents de policia i 
respecte als ciutadans, respecte a tots dos col·lectius. 

Perquè, al final, el que vostè ens proposa és que no 
dotem –a dia d’avui, eh?, amb el que nosaltres conei-
xem– de cap instrument el Cos de Mossos d’Esqua-
dra, que els permeti actuar a una certa distància entre 
un col·lectiu de violents que actua i el cos policial. Per 
tant, si mirem aquest model europeu, el que queda és 

la confrontació cos a cos per poder intervenir. O l’al-
ternativa és la de deixar fer i que quan parin, parin. 
Però jo entenc que vostè no proposa això. Per tant, 
anem a la confrontació cos a cos; per tant, hi hauran 
més lesions que les actuals. De gravetat? Bé, la grave-
tat depèn de les actuacions, però jo li torno a comentar 
l’exemple gràfic que ens deien de com podien acabar 
aquests cos a cos en altres països europeus.

Per acabar, les diverses estratègies que vostè ha es-
mentat i que ha definit d’una forma gradual, jo entenc 
que a dia d’avui s’estan aplicant, aquestes estratègies. 
Amb major o menor èxit, amb alguns elements a mi-
llorar, però les estratègies que vostè ha definit –de la 
prevenció, de la mediació, etcètera– s’estan aplicant. 
Per tant, del que vostè ha explicat no podem dir que no 
s’estan aplicant. Una altra cosa és com les podem mi-
llorar i com les podem fer més eficaces.

I ja per acabar, i no ho dic perquè ho hagi dit vostè, 
però sí que és cert –ho dic per si es va fer la comissió 
abans o no es va fer– que hi ha una cosa que és evi-
dent: que alguns grups respecte a una suposada auto-
ritat moral pretenen determinar responsabilitats. Però 
el que és cert és que qualsevol govern –tant l’anterior 
com l’actual– té la facultat, si ho considera conveni-
ent, d’haver prohibit o de dir que no s’utilitzin aquests 
mitjans. I cap govern ho ha fet. Governs compostos 
per partits polítics diferents. I, per tant, això també cal 
tindre-ho present, perquè qui en té la facultat directa 
són els governs. I cap ho ha fet, malgrat que alguns 
grups parlamentaris ara creguin que tenen una autori-
tat moral per intentar atribuir responsabilitats. El que 
cal dir és que quan ho van poder fer, si realment cre-
ien el que diuen avui, no ho van fer.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara el diputat portaveu 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Jau-
me Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Moltes gràcies al director de Justí-
cia i Pau. Ell ha recordat que ja havia estat aquí, i efec-
tivament, el setembre del 2011. I ara el senyor Calbó ja 
es cobria en salut imaginant-se que jo també recorda-
ria que efectivament vostès van venir el setembre del 
2011, que el novembre de 2011 es va portar a votació 
en el Ple la creació d’una comissió d’estudi de les ba-
les de goma i que es va produir una situació surrea-
lista, que és que la petició entrava amb una majoria 
garantida, perquè l’havien signat la majoria de grups 
parlamentaris, i va sortir derrotada.

Jo ara buscava aquí, per exemple, alguns titulars 
d’aquell moment. «El Parlament rebutja estudiar la pe-
rillositat de les bales de goma.» O a la mateixa web 
del Parlament: «El Ple rebutja la creació d’una comis-
sió d’estudi de les bales de goma.» Si ho haguéssim fet 
llavors –també és veritat que s’hauria pogut fer molt 
abans, però la petició va arribar llavors–, potser algu-
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nes coses ens hauríem estalviat. Però, en tot cas, no li 
demano l’opinió sobre això perquè cadascú té la seva.

Així que voldria tocar dos aspectes molt concrets, eh?, 
per no allargar-me, perquè coincideixo amb el que 
vostè ha exposat. El primer és un tema que abans tam-
bé he comentat al síndic, que és que si volem tenir un 
model de seguretat que la societat senti com a seu hi 
ha d’haver un consens social a l’entorn d’aquest model 
i també dels instruments que utilitza la policia. I jo el 
que detecto és que fa anys ja hi havia gent que s’opo-
sava a les bales de goma, però que aquesta sensació 
d’oposició a les bales de goma ha anat incrementant 
d’una manera claríssima els darrers anys. I aquí hi ha 
un factor que hi juga cada vegada més, i aquí li volia 
demanar la seva opinió, que és que en el tema del cas 
que ha afectat la senyora Ester Quintana no hi ha ex-
clusivament el tema de les bales de goma, sinó que les 
diverses versions contradictòries que ha emès l’Admi-
nistració i que ha emès el Departament d’Interior tinc 
la sensació que encara han deteriorat més davant de la 
societat la imatge de la utilització de les bales de go-
ma. I li volia preguntar, a vostè, com ho veu.

I després un altre factor del qual hem parlat poc, algun 
diputat alguna vegada s’hi ha referit. Però havent-hi 
aquí Justícia i Pau, jo crec que és obligat avui recor-
dar-ho, que és que tot el que està passant els darrers 
temps també està molt relacionat amb un increment 
del conflicte social. És a dir, mai havíem tingut tan-
tes manifestacions ni tan massives –en moments pun-
tuals sí, però d’una manera tan reiterada com ara no. 
S’han donat xifres en aquesta mateixa comissió de la 
gran quantitat de manifestacions que hi ha –la immen-
sa majoria pacífiques–, però que responen a una situ-
ació molt clara, que és que la societat està vivint amb 
indignació com es retalla l’estat del benestar i com hi 
ha unes causes d’aquesta indignació i d’aquest conflic-
te social.

I en aquest sentit també volia que vostè hi fes una cer-
ta referència. És a dir, clar, no podem sostreure... –i jo 
crec que en les conclusions hi haurem de fer referèn-
cia–, no ens podem nosaltres marginar que l’incre-
ment del conflicte social té unes causes. I unes causes 
que provoquen increment de la pobresa, increment de 
gent que es queda a l’atur, d’empreses en crisi, el tema 
dels desnonaments... Tota una sèrie de qüestions que 
en aquests moments estan aquí i que en aquesta co-
missió, si parlem de models d’ordre públic davant de 
grans esdeveniments de masses, etcètera, hem de tenir 
molt present. 

És a dir, aquí hi ha hagut un increment del conflicte so-
cial, un increment de la protesta legítima de la gent, i 
una cosa que hem de tenir tots molt present en aquesta 
comissió, que és que la primera obligació dels cossos 
i forces de seguretat és garantir el dret a la manifesta-
ció. Però amb especial cura en uns moments en què les 
manifestacions estan a l’ordre del dia i que tothom és 
molt conscient que la tardor propera tornarà a haver-hi 
un nou increment de mobilitzacions socials. I que això 
és un element que em sembla que aquesta comissió ha 
de tenir present, perquè no fem aquesta comissió fora 
de l’espai i del temps, sinó en un moment concret molt 

determinat d’una crisi econòmica brutal que està casti-
gant amplis sectors de la societat.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor Matías 
Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Ibá-
ñez, per la seva compareixença i per la informació 
que ens ha donat. Bé, estem d’acord amb la necessitat 
d’evitar els aldarulls per la via de la prevenció i dels 
adequats mecanismes de control. El mateix Departa-
ment d’Interior i molts dels tècnics que han passat per 
aquí n’han parlat i han parlat de potenciar precisament 
la informació per millorar també la prevenció, no?

Nosaltres pensem, i ens ho han dit també els matei-
xos responsables d’Interior, que la mediació és ja una 
pràctica habitual. Una altra cosa és que encara es pu-
gui millorar en aquests processos. Ha parlat vostè de 
la necessitat de la capacitat dissuasòria. Ho ha fet per 
la via de l’amenaça de sanció, o bé també per l’ame-
naça de la intervenció amb l’ús legítim de la força per 
part dels cossos policials. Recomana que quan tot fa-
lla no s’han de fer servir mitjans que puguin causar 
lesions o posar en perill la integritat física, fins i tot 
la vida, de les persones. I en aquest punt, doncs, ha fet 
una recomanació concreta de prohibir l’ús de les pilo-
tes de goma i també d’altres projectils que puguin fer 
impacte sobre els manifestants.

La veritat, i s’ha dit per part d’altres grups, és que 
hi han moltes manifestacions, moltes d’elles massi-
ves, i la gran majoria, la immensa majoria –ho he dit 
abans–, es desenvolupa amb total normalitat, dins del 
compliment de la llei, dins del marcat per l’Adminis-
tració. I en aquest sentit, amb tranquil·litat i sense ac-
tuació ni de grups violents dins de la manifestació i 
sense necessitat que s’hagi de fer servir la força per 
part dels cossos policials.

Però la veritat és que també n’hi han hagut alguns 
de molt greus, i fins i tot amb participació de grups o 
d’un determinat nombre de persones més o menys or-
ganitzades que han causat aldarulls greus en aquests 
esdeveniments de masses. I aquesta comissió, a dife-
rència potser de la que es volia haver engegat el 2011... 
Que es podia haver engegat, però que no es va enge-
gar potser perquè mancava del que no manca aques-
ta, que és que aquesta comissió va també d’això, del 
control dels esdeveniments de masses, no només de 
l’ús de determinades eines en aquest control, no? Per 
tant, parla sobre models de seguretat i d’ordre públic, 
i lògicament també de l’ús del material antiavalots en 
aquests esdeveniments de masses. Aquesta comissió, 
la que per fi s’ha creat –potser tard, segur, tard–, va de 
les dues coses, amb claredat, no?

Clar, quan hi ha grups més o menys organitzats, 
aquests grups, aquestes persones s’emparen en du-
es coses. D’una banda, en la massa. Estan dins d’una 
massa pacífica, normal, que està en una altra cosa. 



Sèrie C - Núm. 175 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2013

COMISSIÓ D’ESTUDI MODELS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC I ÚS MATERIAL ANTIAVALOTS, SESSIÓ NÚM. 8  20

I també s’emparen –i se n’ha parlat– en el cobriment 
del rostre, en la dificultat d’identificació, no? Bé, en 
aquest cas és una mica complicat, és difícil que es 
pugui dissuadir per la via de la sanció administrati-
va o fins i tot penal, si escau. Per què dic que és difí-
cil? Perquè requereix necessàriament la identificació 
d’aquestes persones que generen violència en una ma-
nifestació, que generen aldarulls, que trenquen l’ordre 
públic.

Jo li faria la pregunta molt directa: creu que en aquests 
casos s’ha de produir una actuació directa sobre aques-
tes persones amb actitud violenta? I en cas que ho cre-
gui, quins pensa que haurien de ser els mitjans que 
s’haurien de fer servir?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del Grup 
Mixt, el diputat senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, senyor president. I gràcies al senyor Ibáñez 
per comparèixer de nou. La primera reflexió segura-
ment és aquesta, que la reiteració argumental i la in-
sistència acumulada no és res dolent en aquest cas, si-
nó tot el contrari, del que està costant i del que costa 
encara avui evitar els efectes irreversibles i les seqüe-
les físiques i psíquiques de les bales de goma. En la 
intervenció anterior s’hi referia el síndic.

Jo volia fer algunes reflexions respecte als dispositius 
o mecanismes alternatius a què ha fet referència, i al-
guna pregunta molt concreta. Una de les afirmacions 
que ha fet també era que l’ordre de disparar bales de 
goma hauria de ser política. Li consta que no sigui ai-
xí? Perquè l’actual procediment normalitzat de treball 
fa imprescindible una ordre política, com a mínim del 
director general de la Policia. És a dir, li consta que se 
n’hagi fet un ús no autoritzat? Obro parèntesi: si el cas 
d’Ester Quintana fos una bala de cautxú, ens trobarí-
em que seria un dels casos.

L’altra és, com a reflexió a compartir també, que nos-
altres no entrarem en la trampa falsa d’una policia 
desarmada perquè deixi d’utilitzar bales de cautxú. 
A saber, no?, l’arsenal i el dispositiu de defensa –ja no 
parlo de defenses personals i escuts–, doncs, són sal-
ves, bales de foam de fins a tres gradacions diferents 
en intensitat i danys, gasos fumígens. I finalment, com 
també s’ha referit el senyor Ibáñez, caldria recordar 
que van amb una pistola. No només això, sinó que els 
mateixos dispositius, com es plantegen, com es verte-
bren en el territori –les furgonetes, les diferents estra-
tègies de fer moure les furgonetes, que són prou co-
negudes; els encapsulaments o els «pastorejos»–, són 
elements que existeixen.

Vostè ha parlat de mediació, de prevenció, d’anticipa-
ció, de dissuasió i de repressió. Òbviament, la segure-
tat, un concepte en el qual discrepem molt nosaltres 
del seu sentit profund, sempre col·lideix amb lliber-
tats, drets i garanties fonamentals. La unitat de media-

ció dels Mossos avui són deu persones... La realitat és 
aquesta, vull dir que... Ja sé que totes les unitats poden 
fer mediació, però, en tot cas, la unitat especialitzada 
són deu persones.

I quan es parla de prevenció i anticipació, es pot par-
lar també de moltes coses. L’altre dia el senyor Delort 
parlava d’anticipació i tenia un punt d’inquietant, no? 
Aquell punt de Minority Report, aquella pel·lícula fic-
tícia de qui ha de ser. I després ha parlat de dissuasió, 
i finalment també de repressió, òbviament, no? A il-
lícits penals.

Clar, per part nostra també la pregunta compartida 
és que respecte a mecanismes dissuasius i repressius 
penso que l’Estat espanyol n’abusa fa molts anys. Por-
tem vint-i-cinc reformes de Codi penal, tenim moltís-
sims activistes socials que no han fet cap fet de vio-
lència simbòlica o real fregits a multes –i a multes no 
petites, d’entre tres-cents i trenta mil euros per exercir 
el dret de manifestació– i als quals se’ls imputen fets 
que ells no han comès, no?

I l’altra és també... Ens preocupa profundament l’apo-
logia d’una violència disciplinària, simbòlica, simu-
lada o real, no? És veritat que hi ha hagut tres fets 
me diàticament espectaculars, i sobretot espectacula-
ritzats, no? Quan es diu quins dispositius tenim i si 
ens dotem de mecanismes...? Un Starbucks cremat, un 
cotxe de la Guàrdia Urbana cremat a plaça de la Uni-
versitat en el decurs d’una vaga general, i el setge al 
Parlament, que donaria per parlar molt de dispositius 
policials. I això ha comportat reformes penals, un mo-
nitoratge i rastreig de les xarxes socials –intimitat/pri-
vacitat–, una fiscalia especialitzada, una unitat polici-
al especialitzada i un discurs tan antic com inútil de 
criminalització de la protesta social.

En el mateix període de temps hi ha hagut 150.000 
desnonaments, que també és violència, i suïcidis 
–moltíssims suïcidis de famílies desnonades. També 
la violència es converteix avui en una excusa argu-
mental. Jo estic d’acord amb una cosa que ha dit vos-
tè: violència no és que sempre n’hi haurà molt mal-
auradament, sinó que hi haurà violències, no? Estem 
en una societat profundament violenta, i a vegades no 
es vol entendre... Ho faré provocativament. Cremar un 
banc és molt fàcil –cremar un banc és molt fàcil–, i 
se’n cremen molt pocs. Sobre els fets concrets, a l’he-
meroteca. És a dir, que en la protesta, l’activació so-
cial, la manifestació, fonamentalment –i ho diuen els 
mateixos experts policials, no?–, parlem de tres casos 
en els últims anys on s’han emprat bales de goma. Per 
tant, sí que requereix una reflexió profunda quin és el 
model social.

Estic d’acord amb el senyor Calbó, que ha dit que cap 
govern ha prohibit les bales de goma, fins que es pro-
hibeixin. Cap govern va prohibir l’apartheid fins que 
De Klerk o Pieter Botha, no me’n recordo, el va prohi-
bir. Per tant, les coses no passen fins que acaben pas-
sant.

Però la pregunta és sobre els mecanismes de media-
ció, prevenció, anticipació, dissuasió, repressió, si el 
senyor Ibáñez pensa que es fa el que s’hauria de fer.
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I l’altra que ens preocupa també, òbviament, és que 
des del punt de vista de les polítiques públiques de 
seguretat, i que vostès ho han constatat, és aquest cli-
ma d’impunitat efectiva. És a dir, abans ens deia que 
les decisions eren governamentals a l’hora d’autorit-
zar l’ús de bales de goma, però també és una deci-
sió governamental decretar l’omertà, decretar el silen-
ci, decretar la impossibilitat d’aconseguir un marc de 
justícia blindat, sigui per la via d’expedients de res-
ponsabilitat patrimonial, sigui per vies penals o sigui 
per vies civils. Deu persones cegues, deu persones 
impunement cegues.

I també voldria saber el parer de Justícia i Pau en 
aquest àmbit, no? Què passa quan passa el que passa, i 
no passa el que hauria de passar?

I crec que no em deixo res. Em semblava interessant 
també –i el senyor Ibáñez ho podrà fer perfectament– 
la reflexió sobre això, no? Sobre les violències de la 
societat i sobre com, malgrat tot i malgrat la pitjor cri-
si, que està trencant moltes costures socials i culturals, 
doncs, les vies de protesta i d’activació social són ma-
joritàriament les que són.

I l’altra és la desigualtat també, la desigualtat respec-
te als càstigs, no? Jo no diria que estiguem en un mo-
del precisament tolerant i transigent, eh? (Veus de fons.) 
El president m’anuncia que acabi... Sí que recordaré, 
doncs, això: que de l’última vaga general hi han penes 
de set anys de presó, que a les vint-i-tres persones del 
setge al Parlament els demanen cinc anys de presó a 
l’Audiència Nacional, i que un cop de puny a un mos-
so d’esquadra es va pagar –un sol cop de puny– amb 
tres anys de presó i que al mosso d’esquadra ferit òbvia-
ment, que va rebre aquell cop de puny i que emprava un 
kubotan que no estava legalitzat, mai li va passar res.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, finalment, el porta-
veu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el 
diputat senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. (Adreçant-se al director de Justí-
cia i Pau.) Gràcies per ser aquí, i li agraeixo les seves 
aportacions. De fet, jo tenia un aclariment a fer, que 
és respecte a un comentari que ha fet dient que esta-
va en contra de l’ús de les bales de goma en aplicació 
de forma general. Llavors, la meva pregunta, després 
de l’aclariment que li demano, és: vostè veuria amb 
bons ulls o acceptaria l’ús de determinats materials 
antiavalots en casos realment excepcionals on d’una 
forma proporcionada no hi hagués alternativa possi-
ble que no fos precisament l’ús d’aquest material? És a 
dir, vostè creu que en determinats moments es donen 
les circumstàncies excepcionals que justifiquen l’ús de 
materials antiavalots?

I la pregunta que ve seguidament és: l’alternativa a les 
bales de goma o a aquest tipus de materials, des del 
seu punt de vista, quina seria?

Ho dic fonamentalment perquè també defensem des 
d’aquest grup parlamentari que la prevenció i la me-
diació són fonamentals i bàsiques. I, a més, defensem 
que el dret de manifestació és un dret fonamental i, 
per tant, s’ha de poder desenvolupar amb totes les ga-
ranties i amb la màxima llibertat.

El que és cert, però, és que, tal com ha dit el síndic 
de greuges i n’ha fet un comentari el diputat d’Inici-
ativa, sí que la situació social avui justifica el dret de 
manifestació, el dret d’indignar-se i el dret de sortir al 
carrer a manifestar aquesta indignació. El que passa 
és que avui això és compatible en alguns casos amb 
la utilització d’aquestes manifestacions per a un altre 
tipus de reivindicació que no té res a veure amb la le-
gítimament expressada al carrer.

Llavors, davant d’aquestes situacions excepcionals, 
que és objectivament evident que hi ha indicis o espais 
de violència que generen certa violència, quins me-
canismes creu que ha d’utilitzar la policia per derro-
tar-los des d’aquest punt de vista, o per evitar-los? I si 
aquests materials antiavalots, hi insisteixo, han de ser 
els actuals, els que té avui la policia a les seves mans 
per a la dissuasió, si vostè coneix alguna alternativa 
que sigui menys lesiva com les que en aquest moment 
tractem aquí.

Llavors, una pregunta que també em sembla interes-
sant que vostè respongui fa referència al fet sobre què 
s’entén o quin és el criteri que s’hauria d’utilitzar per 
considerar de forma gradual la lesivitat d’aquests mit-
jans? És a dir, és una decisió tècnica decidir si un ma-
terial és més lesiu o menys? Ja no valoro ni entro a 
considerar el fet de si la decisió d’utilitzar-los ha de 
ser política o no, que és evident que en aquest mo-
ment, des d’una perspectiva normativa i legal, la deci-
sió d’utilitzar-los és del director general de la Policia 
o del departament, des d’una perspectiva més global. 
Però sí que la decisió de tenir-los a disposició en un 
moment determinat fins a quin punt ha de ser més una 
qüestió de caire tècnic que una qüestió política? És a 
dir, quan en un moment determinat es decideix que es 
pren la decisió que la policia disposi d’uns determi-
nats mitjans, hi ha aquests mitjans i no n’hi ha d’altres. 
Per tant, no sé fins a quin punt aquesta és una decisió 
tan i tan política com més aviat, des del meu punt de 
vista, potser més de caire tècnic.

I una darrera qüestió, i fent referència a l’antiga comis-
sió que es va intentar crear i no es va acabar creant. 
Home, jo inferir que pel fet de no haver-se creat aque-
lla comissió s’hagin produït determinats fets que hem 
conegut de forma directa, em sembla que no és del tot 
lògic i del tot coherent. És a dir, aquesta comissió, des 
del nostre punt de vista, ha estat necessària, tots els 
compareixents que han vingut a la comissió han donat 
el seu punt de vista. Però sí que és cert que hem copsat 
la inquietud que hi ha al carrer, tal com s’ha dit, res-
pecte a aquest tipus de material. Tot i que la comissió 
pretén –i ja s’hi ha fet referència també– definir o revi-
sar el model de seguretat en esdeveniments de masses, 
fonamentalment perquè la societat canvia i òbviament 
la policia també ha de disposar i ha de treballar amb 
mecanismes diferents.
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M’apunto, i m’agradaria saber-ne la seva valoració, la 
referència que ha fet el síndic de greuges a un aspec-
te que els grups parlamentaris no hem tocat de forma 
expressa i concreta, que és fins a quin punt és impor-
tant l’educació en totes aquestes qüestions, fins a quin 
punt és important també millorar i perfilar molt més 
la formació dels policies que hagin d’intervenir en de-
terminats esdeveniments. De totes aquestes qüestions 
que tenen un caire potser més pedagògic, m’agradaria 
que ens en fes una valoració vostè des de la seva pers-
pectiva.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. S’ha acabat el torn dels dife-
rents grups parlamentaris. I per respondre, té la parau-
la el senyor Ibáñez.

Eduard Ibáñez Pulido

Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots pels seus comen-
taris. És impossible que pugui respondre a tantes i 
tan variades qüestions. Ni estic preparat per fer-ho en 
aquests moments ni disposem del temps per entrar-hi. 
Vostès han plantejat, almenys, dos grans tipus d’ob-
servacions o de preguntes. Unes més de caràcter ge-
neral, relacionades amb la interacció entre les orga-
nitzacions de la societat civil i els organismes públics 
polítics que s’ocupen de la seguretat, tota la qüestió 
del model de seguretat i l’actuació policial en termes 
generals, la justícia penal, el sistema penitenciari. Han 
plantejat també qüestions relacionades amb la conflic-
tivitat social en general: si va a més, quina incidències 
poden tenir les polítiques socials sobre tot això. Jo en 
aquest àmbit tan general diré poques coses.

Una, primera. Encara estem molt lluny, diguéssim, del 
que pel nivell general del nostre país és requeriria de 
participació social en tot el que són les polítiques de 
seguretat i la gestió de la seguretat. És a dir, estem llu-
nyíssim. És veritat que hi ha hagut –i aquest comissió 
n’és un exemple, no?– moments, ocasions, en què les 
organitzacions socials hem estat cridades o convida-
des a participar.

Vull recordar, per exemple, fa uns anys l’intent fallit 
d’aprovació d’un codi ètic de la policia, en què tam-
bé, inicialment almenys, se’ns va convidar. També la 
participació que hi ha en la Comissió de Prevenció de 
la Tortura del Síndic de Greuges. És a dir, hi ha es-
pais que sí que, doncs, han estat interessants i són in-
teressants, però estem, evidentment, molt lluny. I, per 
tant, des d’aquí, si és possible també, demanar un cop 
més que..., hi ha moltes organitzacions socials que so-
bre aquests temes tenen una posició prou madura i una 
llarguíssima experiència i que hi treballen d’una ma-
nera molt directa. I, per tant, tenen molt a fer i molt a 
dir no només en seu parlamentària i en seus de sín-
dics de greuges i institucions semblants, sinó també, 
per què no –per què no–, dintre de la mateixa Admi-
nistració. En algun tipus d’organisme de participació, 
com existeix en tants altres àmbits. És a dir, que la 
participació social és un tema molt avançat en políti-

ques socials, en polítiques educatives, i, en canvi, en 
les polítiques de seguretat és un tema, doncs, encara 
molt poc madur.

I l’altra consideració general que vull fer, així, en 
aquests temes és que evidentment més aviat el que ens 
trobem és, efectivament, en un excés o una expansió 
del concepte ideal de «seguretat» o un excés en els 
instruments de repressió. És a dir, del que es tracta és 
que la repressió sigui més intel·ligent, més proporcio-
nada i més adequada, no que sigui superior. Més aviat 
estem en un excés en molts àmbits i en moltes temà-
tiques que seria molt llarg de citar, però que aquí se 
n’han dit moltes.

Evidentment, el nostre Codi penal té una hiperinfla-
ció de la pena de presó tant en quantitat com en dura-
da, com pel nombre de persones que hi ha empreso-
nades, com pel volum de les penes, etcètera. Hi ha un 
excés... Bé, sempre –sempre. Només que n’hi hagi un, 
de cas, ja seria un excés, no? Però hi ha una situació 
encara de maltractaments policials, maltractaments 
dintre dels centres penitenciaris, etcètera, que reque-
riria una intervenció molt més potent de control i de 
penalització d’aquestes conductes, perquè encara hi ha 
també molta impunitat davant d’aquestes situacions. 
I també, a vegades, no és que hi hagi impunitat, és que 
acaben en indults, la qual cosa encara és més sorpre-
nent –indults inexplicats de funcionaris de policia o de 
presons que són condemnats per maltractaments. Per 
tant, en aquest sentit, comparteixo totes les afirmaci-
ons que s’han fet en aquesta línia.

I també com a consideració general diria que efectiva-
ment, les polítiques socials que s’apliquen en aquests 
moments en aquest país òbviament són factor que por-
ta i continuarà portant, si se segueix per aquest camí, 
a una major conflictivitat social. Això em sembla evi-
dent, perquè són polítiques socials, doncs, que incidei-
xen en drets i béns fonamentals de moltes persones.

I, en segon lloc, volia fer algunes referències als as-
pectes més concrets sobre els projectils de bales de 
goma i tot el que fa referència a les actuacions polici-
als en situacions d’aldarulls.

També s’han dit moltes coses que no puc respondre. 
Una primera, em sembla que del que es tracta no 
és d’assumir un... –començo per la que ara recordo 
més–, crec que no es tracta de copiar un determinat 
sistema policial o model policial o de no copiar-lo. 
O sigui, del que es tracta és..., jo crec que podem as-
pirar a buscar el millor del millor de totes les policies 
del món. Jo crec que hem de fer un esforç de millorar 
permanentment el nostre sistema policial. I si en un 
determinat àmbit en un determinat tipus d’estratègia 
és millor una determinada actuació d’una determina-
da policia, aquesta l’hem de copiar, la podem copiar 
o podem aprendre’n. Amb independència que hi hagi 
moltes altres coses que no ens agradin i que evident-
ment no aplicarem, no? Això, com a criteri general.

Jo crec que aquest és un àmbit que evidentment en 
aquest país tenim molt per avançar, en el tema de l’ac-
tuació policial davant d’aquestes situacions, com s’evi-
dencia per les múltiples lesions que s’han produït per 
la utilització de bales de goma.
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Jo he insistit que no puc entrar en les alternatives con-
cretes. Sí que vull insistir en una cosa, per mi fona-
mental: les bales de goma haurien de ser considerades 
com a bales, és a dir, com a projectils. És a dir, nosal-
tres no hem vingut aquí a dir que es deixin d’utilitzar 
les armes de foc, perquè és que, de fet, no s’utilitzen. 
No hem dit tampoc que no les portin els agents de se-
guretat, no hem dit que la Policia de Catalunya deixi 
de tenir a disposició armes de foc, però evidentment 
no s’han d’utilitzar en situacions d’aldarull públic.

Exactament el mateix diem per a les bales de goma, 
que s’apliquin amb els mateixos criteris d’excepciona-
litat total i absoluta que s’utilitzen les armes de foc. 
És a dir, que de la mateixa manera que no se n’utilit-
zen unes, no se n’utilitzin unes altres, perquè el seu 
potencial lesiu és similar –evidentment no igual, però 
similar. Aquest és el criteri amb el qual nosaltres vam 
començar aquesta campanya i continuem aquí. És a 
dir, que les bales de goma són bales. Finalment volem 
afirmar això. I si són bales, no s’utilitzen.

Altra cosa és que pugui haver-hi hipotèticament una 
situació de gravíssim perill per a la vida d’una persona 
o per a la integritat física d’una persona que hipotèti-
cament en pugui justificar un ús concret. Pot ser –pot 
ser–, no podem negar aquesta possibilitat, no? Però 
mai com una estratègia policial ordinària ni extraor-
dinària, que, si volen, certament, no s’utilitzen cada 
dia. Certament, però sí que s’utilitzen com una estra-
tègia, no?

Aquesta és la nostra posició, ja –després de tots els de-
bats que hi ha hagut– prou madura. I en aquest sentit, 
esperem que aquest Parlament, doncs, insti el Govern 
a buscar altres alternatives, que, de fet, certament ja 
s’utilitzen. No direm que no. Evidentment, la media-
ció ja ha començat a ser una política forta, però encara 
estem molt lluny del que podrien donar de si la me-
diació, la dissuasió o l’aplicació de penes per als que 
actuen il·lícitament. És a dir, que això encara també 
és molt inicial, l’ús que es fa d’aquesta estratègia. És 
a dir, que l’estratègia ordinària ha estat la de reacció, 
però no es posa la prioritat en la identificació i hipo-
tètica detenció dels autors. Sobre això no s’ha posat 
mai la prioritat, la prioritat sempre ha estat la reacció 
in situ. És cert que ara comencen..., almenys la nos-
tra percepció és que aquest tema ara comença a tre-
ballar-se: de la filmació dels aldarulls, de policia que 
realment investiga a posteriori, etcètera. Però aquesta 
hauria de ser, per nosaltres, la prioritat.

I dit això, això m’enllaça amb la qüestió de l’ocultació 
del rostre. Certament, és un tema que s’hauria d’es-
tudiar. Però evidentment s’ha de ser molt, molt, molt 
cautelós. Molt cautelós, perquè determinada normati-
va en aquest sentit podria afectar també o podria apli-
car-se inadequadament o podria aplicar-se a perso-
nes que no porten indumentàries relacionades amb un 
desig d’impunitat, etcètera. I que, per tant, qualsevol 
normativa en aquest sentit ha de ser molt estudiada i 
que prèviament, doncs, realment, passi per una prèvia 
contrastació, un estudi seriós que realment no posa-
rà en perill altres drets. Aquesta és la..., sobre aquesta 
qüestió.

I finalment, pràcticament he dit tot el que pensava que 
podia dir. Com que segurament anem molt malament 
de temps, doncs, ho deixo aquí.

Moltes gràcies a tots per les seves aportacions.

El president

Doncs, molt bé. Moltes gràcies per la seva compa-
reixença, la hi agraïm. I de ben segur que també les 
seves paraules i les seves opinions i reflexions seran 
molt útils per a les conclusions que al final aquesta co-
missió hagi de prendre.

Ara els proposaria, i si el senyor Amadeu Recasens 
no li sap molt de greu, un petit recés de vuit minuts. 
I després, el senyor Guinó em demana una petició atès 
que s’ha d’absentar de la comissió per unes raons par-
ticulars: si poguéssim avançar el punt número 5 jus-
tament ara, després del recés, que m’imagino que, en 
definitiva, no ha de tenir un gran debat. Suposo que és 
un posicionament de la comissió a favor o en contra de 
si han de venir el senyor conseller i el director general 
de la Policia.

Per tant, vuit minuts de recés.

Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia 
i nou minuts i es reprèn a tres quarts de dotze i vuit mi-
nuts.

El president

Reprenem, per tant, la sessió. I tal com hem comentat 
abans del recés, alteraríem l’ordre del dia si no hi ha 
inconvenient.

Pla de treball
de la comissió (tram. 394-00003/10)

Passaríem al número 5, que és per part del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, que proposen que comparegui da-
vant d’aquesta comissió d’estudi el conseller d’Interior 
i el director general de la Policia.

D’una manera breu, li demanaria al senyor Jaume 
Bosch que ho argumentés. I després, si hi ha alguna 
paraula, la donaríem i passaríem directament a la vo-
tació. Senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Donar tres motius. Un primer evi-
dentment d’actualitat. Hi ha hagut un canvi de versió 
del Departament d’Interior en tot el que afecta la se-
nyora Ester Quintana. Vull recordar que la senyora Es-
ter Quintana ha vingut aquí i ha explicat la seva versió, 
que el conseller i el director general van ser aquí i van 
tractar el tema, però no donant les dades que després 
s’han conegut. I que, a més a més, és una qüestió que 
té relació directíssima amb la qüestió que debatem. És 
evident que la comissió és més àmplia que la comissió 
sobre bales de goma, però el tema «bales de goma», 
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com tots i totes sabem, ha estat un element cabdal de 
la discussió.

Un segon factor. Home, nosaltres creiem que estaria 
bé que el conseller i el director, que ja van avançar les 
seves conclusions en les seves primeres intervencions, 
tornessin a venir aquí, un cop ja hauran passat totes 
les compareixences, per veure si mantenen aquelles 
conclusions o si les compareixences que hi ha hagut 
els han fet canviar d’opinió.

I encara un tercer element, que és que em sembla que 
els grups parlamentaris, a l’hora d’elaborar les conclu-
sions que el president ens ha dit que haurien d’estar 
fetes a finals d’octubre, ens seria bo conèixer la versió 
també del director general i del conseller, després de 
tota l’evolució de la comissió i també del seu canvi de 
versió sobre el tema que va afectar la senyora Ester 
Quintana.

I algun grup parlamentari ens ha suggerit que això es 
pot substanciar a la Comissió d’Interior. Evidentment 
nosaltres no hi tenim cap inconvenient, però ens sem-
bla que, fins i tot per raons metodològiques i de calen-
dari, tenint present que aquesta comissió té dues ses-
sions més de compareixences el 17 de setembre i el 3 
d’octubre i que hem d’elaborar les conclusions abans 
que acabi el mes d’octubre, nosaltres volem que vin-
guin aquí el director general i el conseller, indepen-
dentment que puguin comparèixer quan toqui, però 
que serà segur molt després, a la Comissió d’Interior.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Breument, la senyora Gemma 
Calvet, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Gemma Calvet i Barot

Sí, per aclarir. Entenc que avui al que es procedeix és 
a votar la proposta amb la finalitat que ha expressat 
textualment el document que ha entrat el Grup d’Ini-
ciativa, que és aclarir noves informacions posteriors a 
la seva compareixença sobre el cas Ester Quintana i la 
utilització de bales de goma per part del Cos de Mos-
sos d’Esquadra. 

Per tant, aquesta ampliació de la motivació de la sol-
licitud de compareixença del conseller d’Interior que 
ara expressa el diputat Jaume Bosch entenc que for-
malment no correspon al que s’ha entrat per registre, 
atès que l’objecte està molt limitat i acotat al cas de la 
senyora Ester Quintana.

És per això que entenem que aquí el que es propo-
sa és una compareixença del conseller d’Interior per 
aprofundir en unes qüestions que són objecte d’inves-
tigació judicial, i certament avançada. Aquest grup va 
tenir el seu posicionament inicial, primer, per la natu-
ralesa d’aquesta comissió, que és una comissió d’estu-
di i no és una comissió d’investigació. I segon, perquè 
vam posicionar-nos en el sentit que el cas de l’Ester 
Quintana i juntament amb els altres casos on hi ha ha-
gut víctimes de les bales de goma no havien de ser ob-

jecte d’investigació en aquesta comissió perquè no es-
tava constituïda per a això i perquè, a més a més, hi ha 
el procediment judicial en marxa, entenem que aques-
ta proposta depassa la finalitat de la mateixa comissió.

Aquesta valoració voldríem que també anés acompa-
nyada de la nostra sorpresa per aquest nou informe. 
I, per tant, que no sigui entès que nosaltres ni encobrim 
ni impedim que el Departament d’Interior doni les ex-
plicacions pertinents quan les hagi de donar i on les ha-
gi de donar, però no és en aquesta comissió. 

Jo entenc que aquesta comissió fa una feina tècnica i 
amb els experts que compareixen de molt alt nivell, 
crec que pot permetre avançar molt en les conclusions 
que hem de fer els grups. I jo crec que és malmetre 
la capacitat de treball i el sentit institucional d’aques-
ta comissió incloure ara aquesta proposta. I això dit 
amb tots els respectes, però per rigor, en part, amb què 
ha sigut l’objecte de la comissió, que és una comissió 
d’estudi, hi insisteixo.

Una altra cosa és –i acabo– que aquest grup es reservi, 
òbviament, la necessitat de fer comparèixer el conse-
ller o el director general a la Comissió d’Interior, si en 
els propers dies el procediment judicial no avança per 
esclarir les contradiccions que aquest nou informe ha 
pogut aportar respecte del que ja s’havia fet en la inves-
tigació judicial. Però en la seu de la Comissió d’Interior 
d’aquest Parlament, que segueix treballant i que té com 
a objecte també retre comptes dels membres del Go-
vern davant de les representacions parlamentàries.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Senyor Xavier Sabaté, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Xavier Sabaté i Ibarz

Sí. Moltes gràcies, president. Nosaltres pensem que és 
pertinent que el conseller d’Interior comparegui. Nos-
altres ho hem demanat a la Comissió d’Interior i no 
aquí, perquè ens sembla més pertinent, però com que 
ja ens sembla que serà difícil tant en una com en l’altra 
avui hi votarem a favor.

I és pertinent perquè, malgrat que estigui sota investi-
gació judicial el cas de la senyora Quintana, el mateix 
conseller va donar a conèixer l’altre dia noves revela-
cions. Per tant, no estan ni sota secret del sumari..., i 
el mateix conseller va considerar que era pertinent que 
l’opinió pública... Doncs, amb més raó, si el conseller 
va considerar que era necessari que l’opinió pública 
tingués aquesta informació, suposo que considerarà 
amb més raó que la tingui aquest Parlament.

Així que aquesta qüestió ha de tornar al Parlament ja 
i el conseller ha de comparèixer amb urgència. Jo crec 
que ell mateix ja ho hauria hagut de demanar, perquè 
aquestes revelacions noves, aquestes noves informa-
cions són molt importants. I no només en si matei-
xes, sinó analitzat el procés que hem tingut a l’opi-
nió pública. En fi, doncs, tot el relacionat amb aquesta 
qüestió tan greu. Els desmentits, les versions contra-
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dictòries, les mentides o no mentides, etcètera, que 
ens han portat que nosaltres demanem reiteradament 
la dimissió del director general de la Policia, senyor 
Manel Prat.

Que per això en aquest cas voldríem que hi hagués 
votació diferenciada, perquè nosaltres no volem que 
torni el senyor Prat. El senyor Prat ha de dimitir. No 
pot venir més en aquest Parlament, perquè aquí ha 
vingut i ha mentit reiteradament. Si ho ha fet consci-
entment..., i que esperem que no ho hagi fet per ai-
xò. Nosaltres estem convençuts que..., vaja, voldríem 
creure que no ho ha fet conscientment. Però si no ho 
ha fet conscientment, doncs el seu càrrec no ha estat 
exercit amb la suficient diligència i efectivitat. I per 
això pensem que el director general no cal que torni, 
pensem que no... És que si el veiem en aquesta taula ja 
no ens el creurem. Ni nosaltres, el nostre grup, ni pen-
sem que la resta de grups.

Per tant, ara, el conseller sí que ha de venir, és el mà-
xim responsable. Pensem que ell mateix ha informat 
l’opinió pública, i si ho ha fet a l’opinió pública, ho ha 
de fer també aquí, al Parlament.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, el senyor Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Nosaltres estem sobtats, no?, 
perquè durant sessió rere sessió hem hagut d’aguantar 
lliçons morals sobre el paper d’aquesta comissió per 
part d’alguns grups. I precisament avui ens trobarem 
que aquests grups que ens donaven aquestes grans lli-
çons sobre el sentit d’aquesta comissió i que se’ns feia 
responsables de no se sap ben bé de què, doncs, impe-
diran que el conseller i el director general de Policia 
vinguin aquí a donar explicacions sobre una qüestió 
que el que és innegable és que forma part de l’objecte 
d’aquesta comissió. Per tant, excuses de mal pagador 
i aquesta comissió ja ha esdevingut paper mullat per 
part d’aquests grups.

Dit això, segona consideració. És molt difícil de justi-
ficar que no es dóna suport a una compareixença quan 
s’han produït dues situacions. La primera, que l’ante-
rior conseller, un anterior conseller d’Interior del Go-
vern, va comparèixer en aquest Parlament per aquesta 
consideració. Per tant, hi han precedents. I una sego-
na, que és que no es pot dir ara que com que és objecte 
d’instrucció judicial no es pot parlar d’aquesta consi-
deració, quan és el mateix conseller el que fa una roda 
de premsa –una roda de premsa– per donar a conèixer 
fets i informes que es donen i es transmeten a la ins-
trucció judicial.

Escolti, en tot cas, el primer que ha obert aquest foc 
és el conseller fent una roda de premsa. Per tant, ara 
dir: «No, com que està en instrucció judicial, no s’hi 
pot donar suport...» Escolti, aquí hi ha un pacte entre 
Esquerra Republicana i Convergència i Unió i que, per 

tant, passa per sobre del paper d’aquesta comissió, i 
així cal denunciar-ho d’una forma clara i evident.

I, a més a més, quan veiem l’històric d’aquest procés, 
quan veiem el que ha succeït aquí, quan veiem que 
els representants dels treballadors ens donen senyals 
d’alerta del que pot succeir en aquests moments, doncs, 
el mínim que es mereixen aquest Parlament i els ciuta-
dans de Catalunya és que el conseller i el director ge-
neral de Policia compareguin i donin explicacions im-
mediates del que succeeix a la direcció política dels 
Mossos, que realment a dia d’avui és un gran desgavell.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, té la paraula el diputat senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Només per dir que nosaltres dona-
rem suport a la petició de compareixença. Pensem que 
hi han fets rellevants que fan lògic que tant el conse-
ller com el director general de la Policia en tant que 
tinguin aquesta responsabilitat, doncs, compareguin. 
Per tant, independentment que es faci en una sola vo-
tació o en dues votacions, en ambdós casos hi votarem 
afirmativament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Mixt, el senyor Da-
vid Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, president. Només per dir que votarem a favor, 
que ho trobem pertinent, procedent i imprescindible. 
I sobretot que no caurem en el parany que està sub iu-
dice i que està en matèria judicial.

Les novetats que ha aportat el conseller Espadaler 
afecten més el cos de la policia dels Mossos d’Esqua-
dra que no la matèria que s’investiga. Pensem que és 
procedent també, quan es parla d’ordre públic, saber 
quines són les dificultats per escatir i esclarir respon-
sabilitats: per què s’ha separat un sotscaporal per in-
disciplina, per què hi ha diferents versions i per què 
arribem a un punt on hi ha fins a quatre versions del 
cas Ester Quintana.

Per tant, es voti separada o no, votarem a favor de la 
nova compareixença del conseller Espadaler. També 
perquè doni compte de quins mecanismes de reconei-
xement, reparació i garanties de no-repetició pensa o 
no pensa establir. I també del director general de la 
Policia, l’actual o el futur.

El president

Gràcies. Per Part de Convergència i Unió, el diputat 
senyor Lluís Guinó.
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Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Breument, per dir que votarem 
en contra d’aquestes compareixences fonamental-
ment per dues qüestions. Una que té a veure amb el 
mateix objecte d’aquesta comissió. Aquesta comissió 
és una comissió que es va crear bàsicament, i amb la 
insistència de molts grups parlamentaris, per estudi-
ar i analitzar els materials antiavalots que utilitzen els 
Mossos d’Esquadra o la Policia de Catalunya en es-
deveniments de masses. I, per tant, aquesta vincula-
ció tan directa entre aquesta comissió i el cas concret i 
específic de l’Ester Quintana..., creiem que no és l’es-
pai adequat per parlar d’aquesta qüestió. Sobretot ara 
–i que sí que des del nostre punt de vista té transcen-
dència– que està en sub iudice, però és que, a més a 
més, està pràcticament al final de la seva instrucció, 
el cas. I, per tant, des d’aquesta perspectiva conside-
rem adequat que s’acabi la instrucció i que veurem què 
succeeix.

I més enllà d’això, ambdós han comparegut en aquesta 
comissió i han formulat les seves intervencions sobre 
la matèria que és objecte d’aquesta comissió, que no 
és altra que els materials antiavalots. I, per tant, des 
d’aquesta perspectiva, ambdós han complert amb la 
seva pretensió.

Gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Bé, passem a la votació. La 
farem separadament.

Vots a favor que comparegui el conseller?

Vots en contra?

Són 62,5 vots a favor, 71 en contra, cap abstenció.

Queda rebutjada la proposta.

Vots a favor que comparegui el director general de la 
Policia?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, la proposta seria... Queda, finalment, la pro-
posta amb 42,5 a favor que comparegui, 71 vots en 
contra de la seva compareixença i 20 abstencions.

Per tant, queda rebutjada la proposta de la comparei-
xença també del senyor director general de la Policia.

Compareixença
d’Amadeu Recasens, exdirector de l’Escola 
de Policia de Catalunya (tram. 357-00267/10)

Passem al punt número 4 de l’ordre del dia, que és la 
compareixença del senyor Amadeu Recasens, exdi-
rector de l’Escola de Policia de Catalunya. I li dema-
no..., i, a més, també li dono les gràcies per la seva pa-
ciència, que s’ha retardat el temps inicialment previst. 
Si el senyor Recasens vol venir a la Mesa per...

(Pausa.)

Bé, abans he dit que passàvem al quart punt de l’or-
dre del dia. No, passem al tercer punt de l’ordre del 
dia, amb la compareixença del senyor Amadeu Reca-
sens, exdirector de l’Escola de Policia de Catalunya, a 
qui donem les gràcies per la seva presència perquè fa-
ci aquesta compareixença davant d’aquesta comissió.

Sense res més, senyor Amadeu Recasens, té vostè la 
paraula.

Amadeu Recasens i Brunet (exdirector 
de l’Escola de Policia de Catalunya)

Molt bé. Senyor president, senyores i senyors diputats, 
en primer lloc, em considero honorat del fet que m’ha-
gin convocat i que vulguin d’alguna manera la meva 
modesta opinió sobre alguns dels punts que estan en 
consideració. Se’m cita com a antic director de l’Es-
cola de Policia, cosa que reconec, perquè és una de les 
feines de la meva vida que he fet amb més gust i amb 
més il·lusió, però, és clar, ja fa anys que no sóc direc-
tor de l’Escola de Policia. Per tant, entenc que també 
se’m deu citar com a estudiós dels temes de seguretat, 
tant des de l’Administració com des de l’acadèmia, eh? 
I, per tant, també, ja que és una comissió d’estudi, els 
donaré una opinió més com a estudiós que no com a 
exdirector de l’Escola de Policia, tot i que naturalment 
les coses van lligades. I, ho repeteixo, el meu pas per 
l’escola em va ser de gran ajuda.

Faré unes observacions inicials molt breus. I després, 
si ho volen, podem passar a un diàleg més lliure, no?

En primer lloc, el títol d’aquesta comissió –Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses– em planteja una duplicitat de títol que em ge-
nera una mica de fricció personal, si ho volen, a l’ho-
ra de veure com enfocar el tema. Perquè la primera 
part del títol és clarament –clarament– dirigida a po-
lítiques públiques de seguretat, eh? Parlem de model 
de seguretat i ordre públic, i això són polítiques pú-
bliques.

La segona part, que és sobre l’ús de material antiava-
lots, és una qüestió merament tècnica, eh? Que té re-
percussions polítiques naturalment, però és una qües-
tió que jo considero tècnica. Per tant, em trobo que hi 
ha una duplicitat d’objectius en el títol que intentaré, 
d’alguna manera, cobrir amb la meva manera de veure 
aquest tema, eh?

I encara faltaria un nivell intermedi, entre les polí-
tiques i el que és l’ús de materials, per tant, l’execu-
ció, que seria el nivell dels protocols, que naturalment 
queda implícit entre els dos, eh?

De tota manera i en síntesi, penso que no podem con-
fondre ni obviar cap dels tres models. És a dir, d’una 
banda, hi ha el tema de les polítiques públiques de se-
guretat, aquest és un tema que després m’agradaria 
dir-ne dues paraules. Però, en tot cas, és el que hauria 
d’assegurar els models de convivència, eh?, en funció 
dels paràmetres socials i culturals, i també natural-
ment econòmics, de les nostres societats. Per tant, hi 
ha darrere d’això un intent de comprensió dels valors, 
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eh?, per poder determinar polítiques públiques en ma-
tèria de seguretat.

Aquí considero fonamental, quan parlo de polítiques 
–i se n’ha parlat, em penso, aquest dematí també–, el 
tema de l’avaluació. És a dir, l’avaluació de l’impacte 
de les polítiques públiques: primer, saber-les fer; se-
gon, saber-ne avaluar l’impacte, i que aquesta avalu-
ació sigui feta per persones que puguin ser indepen-
dents, com han fet en alguna comissió anglesa, que, si 
ho volen, després els en puc donar la referència. És a 
dir, distingir el que és una avaluació del que són audi-
tories internes, eh? Les auditories internes fetes per la 
mateixa organització estan molt bé, però no són una 
avaluació de polítiques públiques.

En segon lloc, el tema dels protocols d’actuació. Aquí 
anem una mica millor, en el sentit que ja estan bastant 
assumits en documents oficials els temes de la preven-
ció, de la congruència, de l’oportunitat, de la propor-
cionalitat, de la previsió d’escenaris..., però això des 
del meu punt de vista són principis. Per tant, protocols 
d’actuació, no polítiques públiques, eh?

I en tercer lloc, tindríem el tema de les tècniques d’e-
xecució, que seria aquella panòplia d’instruments, eh?, 
que fan que en un moment determinat en una situa-
ció de violència o de previsió de violència, els poders 
públics i les forces de seguretat disposin d’un instru-
mental per fer cessar una activitat no desitjada de ti-
pus violent.

Per tant, aquí tenim tres elements i tres nivells que 
comporten, tots tres, tries per part dels responsables, 
però no són els mateixos responsables. Per tant, s’ha 
de saber qui és que determina les polítiques i qui fa les 
tries, qui és que determina els protocols i qui determi-
na quan s’apliquen, i qui és que està sobre el terreny 
i determina quan s’apliquen les tècniques d’execució, 
perquè són tres nivells, tres nivells de decisió i tres ni-
vells de responsabilitats. Tots ells, naturalment, ho re-
peteixo, amb responsabilitats.

El segon punt que els volia plantejar –pràcticament ja 
és una dèria meva de fa molts anys, els que em conei-
xen ja ho saben– és que falla el famós model policial, 
eh? No és que no en tinguem; és que s’ha anat fent a 
base de retalls, de pràctiques i d’urgències com la que 
avui ens convoca. I això és una mala tècnica per fer 
un model policial, no es pot fer a base de reaccions i 
retalls.

Històricament, eh? –històricament–, han faltat i han 
fallat polítiques de seguretat i, per tant, ha faltat i 
ha fallat un model policial. La prova la tenim en la 
pobresa de continguts, eh?, sobre aquells temes tant, 
per exemple, en el document sobre gestió d’ordre 
públic a Catalunya, en el qual del model de segu-
retat se’n parla per no dir res pràcticament, o, per 
exemple, en la resposta que fa el Govern espanyol a 
l’informe de la CPT on realment, des del meu punt 
de vista, quan parla d’aquest tema, navega. Per tant, 
hauríem de posar-nos a pensar realment un model 
policial fet top-down.

En tercer punt –ja s’ha dit aquí, a la sala, aquest dema-
tí; ho he sentit, perquè he vingut una mica abans–, les 

manifestacions s’incrementen i s’incrementaran. És a 
dir, aquesta és una dada amb què hem de conviure. 
Jo ara ensenyo a Portugal i en això van avançats, eh? 
Vista la situació que hi ha a Portugal, tot fa pensar que 
el conflicte social i les manifestacions es poden incre-
mentar perquè les condicions socials són les que són. 
I, per tant, ara és el moment de pensar en polítiques i 
mecanismes de control, abans que la cosa pugui, di-
guem-ne, d’alguna manera encara tornar-se més con-
flictiva.

Parlant dels temes de control, aquí hi ha un altre punt 
que m’agradaria deixar sobre la taula, que és que el 
millor control és l’autocontrol, eh? És a dir, jo sóc par-
tidari..., i sempre ho he dit, que les policies són prou 
madures al nostre país –i Mossos d’Esquadra, per des-
comptat– per exercir autocontrol. Això no vol dir que 
no necessiti controls externs, eh? Vol dir que és capaç 
i suficient i té prou maduresa i és prou professional per 
exercir l’autocontrol.

Ara bé, aquest tipus d’autocontrol exigeix –i torno una 
vegada més a un tema que deixaré només apuntat– el 
tema de l’ètica policial, eh? S’ha dit també, mentre jo 
estava a la sala..., s’ha parlat del tema de l’ètica po-
licial. M’agradaria distingir entre ètica i deontologia 
en aquest tema. Per tant, una cosa és l’ètica i els va-
lors que ha de tenir tot policia i tot cos de policia, tota 
organització policial; altra cosa és a deontologia, que 
són els valors professionals i d’actuació professional.

Aquí hem tingut un altre problema, i és que el Codi 
europeu d’ètica de la policia –del qual suposo que al-
guns de vostès ja saben que sóc un dels dos coponents 
del codi i, per tant, el vaig redactar quan estàvem al 
Consell d’Europa– és un codi europeu que és un codi 
de mínims. Que s’ha d’aplicar tenint en compte que 
vam intentar i vam aconseguir al final, per primera 
vegada a la història, conciliar més de quaranta països, 
eh?, algun d’ells amb molt poca tradició democràtica. 
Per tant, és un codi de mínims. I el codi aquest el que 
demana és que cada país no se’l faci seu, en faci un de 
seu, eh? I a ser possible, complementant-lo en la mesu-
ra que tingui més desplegament democràtic.

Per tant, que l’hàgim assumit, eh?, ja va ser en el seu 
moment un element important, i jo considero que va 
ser un pas endavant. Però ens segueix faltant, des del 
punt de vista de l’ètica, un codi propi, i que, per cert, 
ha de ser un codi que no es pot imposar, eh? Primer 
hem de saber quina és l’ètica actual. Per tant, s’hau-
ria de fer un estudi sobre quina és la condició ètica 
i deontològica en què es mou la nostra policia i, se-
gon, si considerem que no és la que ha de ser, intentar 
modificar-la, eh? Però no imposar des de dalt un codi 
ètic, perquè no es poden imposar valors des de dalt. 
Es pot imposar una llei, no un codi ètic, eh? L’ètica 
s’ha d’anar movent dia a dia.

A part d’això, naturalment necessitem el control ins-
titucional, però també és bo recollir el control extern. 
Tenim el document del CPT, la visita del 2011 que va 
ser publicada el 2013; tenim l’informe d’Amnistia In-
ternacional. Tot això s’ha de llegir i tenir-ho molt en 
consideració. Tenim documents de casa nostra com 
l’informe de l’Observatori del Sistema Penal, que tam-
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bé funciona; tenim l’associació Stop Bales de Goma. 
Tot això són documents que val la pena que conside-
rem, que incorporem en el contingut, eh?, en l’adquirit 
d’aquesta cultura ètica que, ho repeteixo, hauríem de 
desenvolupar.

La formació. Si ho volen, en parlaré més ràpidament. 
Jo penso que és fonamental, però –però– la formació 
només té sentit en la mesura que està lligada al desen-
volupament de la corporació, eh? És a dir, no té sentit, 
no val per res formar a l’Escola de Policia, si després 
el cos de policia o l’organització de policia no assu-
meixen aquella formació com a seva i la desvirtuen 
dient que la formació és teòrica i, després, la pràctica 
s’aprèn al carrer, eh? Això és una crítica que jo tinc 
des de l’època que estava a l’Escola de Policia. Penso 
que la formació ha de ser assumida per la corporació i 
per l’organització, eh?

I finalment, i amb això acabo, el tema de l’ús de la 
força, eh? L’ús de la força..., jo penso que aquí hem 
de ser molt clars: tota força implica violència, física 
o simbòlica –tota força implica violència. I la violèn-
cia de la força només es distingeix entre uns i altres, 
quan es produeix al carrer, per la seva legitimació. 
Per tant, deslegitimar-se és perdre la diferència en 
l’ús de la força, eh? El que legitima l’ús de la força, 
per tant, per part de les forces de seguretat és la seva 
legalitat, la seva legitimitat, eh?, i l’aplicació correc-
ta dels instruments. Si falla qualsevol d’aquestes tres, 
estem davant evidentment d’una indiferenciació de la 
violència, eh?

I, evidentment, una altra cosa que hem de tenir en 
compte és que cada vegada que s’utilitza la violència 
parlem d’estris potencialment perillosos, eh? Una bola 
de goma pot matar, sí, però l’ús de determinades for-
mes d’una tonfa o d’algun instrument..., d’alguna por-
ra també pot matar, eh? És a dir, qualsevol instrument 
que s’utilitzi pot produir lesions. Parlem de com s’uti-
litza i de quan s’utilitza.

I finalment, pel que fa al tema de la mediació, és molt 
important, però no és la panacea, eh? Perquè hi hagi 
mediació, cal que les dues parts acceptin la mediació. 
I hi ha situacions –i vostès ho saben perfectament– en 
què una de les dues parts no accepta la mediació des 
del començament. Per tant, si hi ha una de les parts 
que no accepta la mediació, això serà absolutament 
inútil. Per tant, és un instrument més, però no pot 
substituir altres instruments.

En síntesi, i acabo i torno a l’inici, em penso que s’ha 
de resoldre el tema de la panòplia d’instruments i 
del seu ús. És fonamental discutir quins, quan i com 
s’utilitzen. Em sembla urgent i necessari afrontar el 
tema del model i les polítiques de seguretat, eh? Pe-
rò em semblaria perillós –i torno allà on he comen-
çat– caure en la temptació d’acabar fent polítiques de 
seguretat amb resposta immediata i en calent a fets 
tan colpidors com el que ara ens ha congregat, però 
que no són la millor manera, diguem-ne, de fer amb 
fredor les polítiques públiques de la seguretat que ne-
cessitem.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Recasens. I ara passaríem al 
torn dels grups parlamentaris. En primer lloc, té la 
paraula la senyora Gemma Calvet, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. Gràcies, senyor Recasens. I acla-
rir-li que nosaltres, que vam sol·licitar la seva compa-
reixença, ho vam fer com a expert, com a expert català 
i internacional en matèries de polítiques de seguretat. 
Aquí tenim un dels seus llibres, La seguretat i les se-
ves polítiques. Vostè ha treballat de forma permanent i 
en l’àmbit europeu de forma molt avançada en contac-
te amb tots els espais policials europeus, junt amb el 
Consell d’Europa, els temes que aquí ens ocupen. Per 
tant, per nosaltres, és un privilegi poder comptar a Ca-
talunya amb un dels experts internacionals en aquests 
temes, i amb una sensibilitat especial perquè demo-
cràcia i polítiques de seguretat avancin juntes i no es-
tiguin en compartiments estancs que facin del seu im-
mobilisme un risc per a la comunitat social.

Ens ha agradat la seva exposició per centrar el tema, 
però les preguntes que li farem seran, potser, una mi-
ca més acotades i ajustades a l’objecte d’aquesta co-
missió, que és un estudi de les polítiques de seguretat, 
però vinculades a l’ordre públic i als esdeveniments de 
masses. Un tema molt concret, que vostè ha tocat de 
passada i segurament que s’ha de vincular a les con-
sideracions que vostè ha fet sobre les polítiques de se-
guretat.

Com que tenim poc temps, li faré les preguntes de for-
ma bastant concreta.

La primera pregunta és..., vostè ha estudiat molt 
aquesta evolució de la societat del risc en matèria poli-
cial a Europa. Li pregunto: creu que hi ha hagut algun 
moment o es corre el risc que les polítiques de segure-
tat públiques en matèria de prevenció de riscos hagin 
depassat els límits del que la legalitat estableix i, per 
tant, es corren aquests riscos d’ambigüitat en detri-
ment de la seguretat pública? Entesa, la seguretat pú-
blica, com la seguretat del compliment de les normes 
per part de tothom, també de la policia.

La segona pregunta, vinculada a aquesta primera, és: 
vostè creu que aquesta teoria de la prevenció del risc 
en matèria d’esdeveniments de masses vinculada al 
concepte de tolerància zero és un mal enfocament te-
òric? Comporta un risc d’excés de resposta avançada 
desproporcionada respecte del risc real existent? Es 
planteja debat sobre aquest tema en l’àmbit policial? 
Es planteja debat sobre com ajustar els operatius des 
del punt de vista de la planificació policial davant dels 
esdeveniments concrets?

Vostè creu que hi ha un debat teòric sobre com ajus-
tar aquests dispositius a la reacció focalitzada des del 
punt de vista comunitari i en coordinació amb policies 
locals i amb altres entitats? I això no és mediació, això 
és planificació.
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L’altra qüestió: Què és ordre públic? Perquè aquí el 
síndic de greuges ens ha dit: «Mal anomenat ordre 
públic.» Vostè ha treballat molt sobre aquest tema, 
li demanaria dos minuts de resum sobre el que vos-
tè considera que en una societat democràtica s’ha de 
considerar ordre públic, eh?, per situar també l’abast 
d’aquesta comissió.

És cert que hi han episodis d’incivisme, però hi ha 
hagut experts que han parlat de les emocions que po-
den generar les reaccions policials, eh? Justament la 
paraula que es fa servir és aquesta: «Emoció des del 
punt de vista col·lectiu que pot generar la reacció po-
licial on» –i cito les paraules de l’expert Neutzler, un 
alemany, que diu– «en casos, la policia ha d’evitar un 
canvi d’humor col·lectiu.» Què vol dir això? Què vol 
dir això? Hi ha un efecte escalada? Depenent de la 
planificació policial, pot haver-hi una reacció improvi-
sada i espontània, sigui quin sigui l’esdeveniment –per 
exemple, els esportius o...–, que no estigui planificada 
de forma prèvia per exercir la violència per part dels 
manifestants? Com preveure això? I com ponderar-ho?

L’altra qüestió és quant al tema dels valors i l’avalua-
ció de l’impacte de les intervencions. Vostè creu que 
hi ha una tradició o s’articula en algun lloc? Ha co-
mentat aquesta comissió britànica. Vostè creu que hi 
ha hagut tradició d’assumir per part dels cossos po-
licials la necessària avaluació posterior dels opera-
tius en termes d’autocrítica i formació permanent per 
millorar les pròpies intervencions, o és una assigna-
tura pendent? Perquè segurament això permetria evi-
tar després la cronificació d’algunes males praxis i al-
guns procediments penals. És a dir, seríem capaços de 
flexibilitzar aquesta cultura corporativa cap a una ca-
pacitat de millora, acceptant aquests controls externs 
d’avaluació que puguin facilitar la millora en la plani-
ficació i en la resposta dels operatius?

I després, encara que potser no li és còmoda la pre-
gunta, jo la hi he de fer. Vostè coneix bé les diverses 
eines policials que es fan servir en els diversos països 
europeus. Què en pensa, de les pilotes de goma? Per-
què, clar, aquí, abans el ponent de Justícia i Pau ens 
ha dit que ell considerava que havien de ser utilitzades 
amb els mateixos criteris que els projectils de bales 
ordinaris. Però, en canvi, estan concebudes per dis-
persar. És compatible dispersar amb un projectil del 
qual no es pot controlar la seva activitat lesiva ni el 
seu itinerari? Això és compatible? O hem d’acceptar 
que mitjans i riscos estan ja ontològicament situats en 
una desigualtat tan enorme que és millor la seva su-
pressió?

Gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Té la paraula ara el diputat 
senyor Xavier Sabaté, en nom del Grup Parlamentari 
Socialista.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Re-
casens. Efectivament, se l’ha convidat com a expert, 

perquè ja fa uns anys que vostè va ser director. El que 
passa és que a l’hora de posar-li el títol els que ho vam 
demanar vam posar «exdirector» perquè era el que 
se’ns va ocórrer segurament més ràpidament, no?

Però moltes gràcies per haver-nos renyat també, eh? 
Jo ja l’he entès. Vostè diu: «No legislin o no actuïn 
a cop calent», no? I pot semblar... Però jo tinc l’espe-
rança que, després de tantes compareixences, haurem 
reflexionat un mes. O més d’un mes, no?, president? 
Doncs, alguna cosa positiva n’haurem tret. Si més no, 
doncs, les seves recomanacions avui, que em sembla 
que són molt pertinents. Que això és una cosa molt 
seriosa, que s’ha de llegir, que ens hem de documen-
tar bé i que no és, com vostè deia, a força de retalls 
i de cops calents que s’ha d’abordar una qüestió com 
aquesta, per cert, molt problemàtica.

Vostè deu haver vist avui, a l’entrar –no sé si s’hi ha fi-
xat–, que hi ha unes tanques de separació, eh? Aques-
tes tanques ja fa dos anys que hi són, sap? I a mi cada 
dia no deixen de sorprendre’m negativament aquestes 
tanques, perquè suposen la separació que ens diuen els 
experts policials que hi ha d’haver aquí, a les portes 
del Parlament, entre els manifestants que vénen gaire-
bé cada dia i nosaltres. En definitiva, és això. No s’ha 
dit mai, però és així.

I ara ja és una triple tanca, eh? Estan posades així, 
en forma d’ema, perquè no en sigui una de sola, si-
nó que n’hi hagi més i sigui més dificultós, no? De 
forma que fins i tot quan nosaltres en alguna ocasió 
hi anem a atansar-nos per veure què és el que crida 
la gent, gairebé no hi arribem, no? Jo he tingut algu-
na experiència de voler intercanviar targetes o algun 
paper, i ens hem d’estirar perquè no hi arribem.

Ho dic perquè l’evolució de la manera de manifes-
tar-se –i ara no només parlo de manifestacions mas-
sives al carrer, eh?– la societat en els darrers temps ha 
canviat molt. Manifestar-se col·lectivament i individu-
alment, davant d’una reivindicació social o d’un esde-
veniment esportiu –i ara no parlo de l’últim, que tam-
bé. Del mundial de natació de l’altre dia, cosa que em 
va semblar... En fi, la reacció del responsable de l’Es-
tat destituït, doncs, en fi, absolutament impresentable, 
però tampoc no gaire educada la manera de com reac-
cionen alguns davant de símbols que quan són nostres 
volem que es respectin de forma adequada.

Però dic això perquè a mi em fa reflexionar molt, i 
no sé si vostè també ha vist que en els darrers temps 
aquestes formes de manifestar-se o de comportar-se, 
inclús d’alguns sectors minoritaris, per sort, de la 
societat en les mateixes manifestacions... Ara hi ha 
gent que es canvia de roba per no ser identificada, 
suposo que vostè ja ho sap això, no? En la mateixa 
manifestació, eh?, es canvien de roba, alguns. I d’ai-
xò, sí que voldria que me’n donés la seva opinió, so-
bre l’ocultació del rostre. Perquè aquí, al plenari de la 
setmana passada, vàrem discutir sobre aquesta qües-
tió i, al final, vàrem encomanar al Govern que porti 
un projecte de llei sobre l’ús aquest que fan alguns 
de tapar-se el rostre també en les manifestacions. No 
només parlàvem d’altres costums culturals, no?, sinó 
també...
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En fi, per nosaltres..., assegurar la convivència, ha dit 
vostè, sota paràmetres culturals determinats, no? No 
sé si eren exactes les paraules... Bé, doncs, aquests són 
fils de la història, però que també es van modificant 
amb el temps. I per això hem arribat on hem arribat, a 
una comissió que estudia... I com bé diu vostè, doncs, 
podria semblar que és equívoc, perquè al final els tí-
tols de les lleis i de les comissions a vegades són molt 
divertits, quan no contradictoris. En principi havia de 
ser sobre les bales de goma i ja veu com ha acabat, 
no? Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses.

Bé, doncs, ens ha impressionat molt que hagi dit que 
falla el model policial, i que en moltes ocasions l’ex-
pressió aquesta de «bé, allò de l’escola és la teòrica, 
però això és la pràctica»... Doncs, que ens ho digui al-
gú expert com vostè i que ens ho confirmi no deixa 
de ser preocupant, i hauríem de mirar també com la 
formació s’adequa... Pensi, de tota manera, que això 
de la formació ha estat una demanda..., el dia que van 
comparèixer els sindicats jo crec que gairebé tots ens 
ho van dir, eh? I això vol dir que si els mateixos agents 
i experts de la quotidianitat, del dia a dia, ens ho de-
manen –o ho demanen al Govern i ens ho van explicar 
a nosaltres–, doncs, deu ser que deu ser veritat, no?

Llavors, la meva pregunta és, ja per acabar, senyor Re-
casens, si vostè creu que la formació..., si els canvis 
formatius són prou àgils per adequar-se a les noves 
rea litats canviants en la nostra societat. I si això re-
quereix –que suposo que serà que sí, que dirà que sí– 
una formació permanent que en aquests moments... 
–no li diré que faci un judici de valors sobre la situa-
ció a Catalunya, sinó pel que vostè coneix internacio-
nalment, perquè en coneix prou, de països. Doncs, si 
vostè creu que això es dóna en l’actualitat.

Tindria més preguntes, però em sembla que m’allargo 
massa i... Doncs, reiterar-li el nostre agraïment per la 
seva presència avui aquí. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del Partit 
Popular de Catalunya, el seu portaveu, el senyor Pere 
Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Vostè ha partit d’una ex-
posició inicial, d’una reflexió més teòrica. I ara com-
prendrà que nosaltres hem d’aplicar polítiques i, per 
tant, necessitem un grau de concreció una mica..., en 
un terreny més pràctic, no? I crec que aquí també té 
moltes coses vostè per aportar i que, per tant, és inte-
ressant. Li faré un seguit de preguntes per conèixer la 
seva opinió.

Per una banda, hem vist com el Síndic de Greuges de 
Catalunya, i alguna entitat que ha comparegut també, 
ens ha explicat que es podia prohibir l’ús de les pilo-
tes de goma i d’altres projectils d’impacte sense que 

això afectés l’actual model d’ordre públic que desen-
volupa el Cos de Mossos d’Esquadra. Això és abso-
lutament contradictori amb el que tots els responsa-
bles policials que han vingut aquí, doncs, ens han dit. 
Ens han dit: «Escoltin, si vostès, aquestes eines, eh?, 
que permeten actuar a una certa distància ens les tre-
uen i no donen cap més alternativa, això tindrà una 
afectació.» Bé, vostè té un paper..., que no forma part 
del cos ni forma part d’una entitat, sinó com a expert. 
Vostè com veu aquesta qüestió?, perquè les afirmaci-
ons són absolutament contradictòries. I, per tant, cre-
iem que seria interessant que vostè pogués aportar la 
seva valoració al respecte: realment si es poden prohi-
bir i no afectar el model, o si realment tenen una afec-
tació directa en el model.

Per altra banda, és evident que la pregunta de rigor és: 
vostè com es posiciona respecte a aquest debat, eh? 
Però vostè ha fet esment a un concepte que jo crec que 
és interessant, no?, sobre la legitimació de l’ús de la 
força. Permeti’m que vagi una mica més enllà, eh?, del 
que vostè ha esmentat, que no ho ha dit vostè però jo 
li ho vull preguntar. És a dir, vostè creu que hi ha un 
cert intent de deslegitimar l’ús de la força per part de 
la policia en aquests moments? És a dir, que per part 
de determinats sectors aquests debats que poden tin-
dre aquest sentit també s’aprofiten per intentar desle-
gitimar aquest ús de la força? És a dir, vèiem, l’altre 
dia, una manifestació on les increpacions que es feien 
al cos policial arribaven a un to absolutament inaccep-
table, doncs, tractant-los pràcticament d’assassins, et-
cètera, no? Per tant, vostè creu que això en els darrers 
anys també es produeix?

I lligat a això, que no té re a veure, però sí que té una 
certa... Com valora vostè, com a expert, el paper dels 
mitjans de comunicació a l’hora d’abordar la violència 
urbana? Creu que és una aproximació? Creu que hi ha 
alguna descompensació a l’hora d’abordar aquest fe-
nomen? O com vostè, com a expert, veu que es trans-
meten aquestes reflexions, aquestes imatges, etcètera, 
doncs, a casa nostra?

Per altra banda, alguns grups han centrat molt la seva 
intervenció en quina és la suposada reacció que gene-
ra l’actuació del cos policial. I permeti’m que jo va-
gi a l’altra banda, en el sentit que tant els diferents 
consellers d’Interior, com els directors generals de 
la Policia i els altres responsables polítics el que ens 
vénen a dir és que hi ha a casa nostra, o existeixen, 
grups més o menys organitzats, però grups, que més 
o menys periòdicament, doncs, es concerten per actu-
ar i exercir la violència urbana i que, per tant, això es 
produeix.

Inclús el gerent de l’Ajuntament de Barcelona en ma-
tèria de seguretat ens deia: «Potser no estan tan orga-
nitzats, però sí que conflueixen i actuen i que, per tant, 
això ajuda a entendre determinats fenòmens que des-
prés es produeixen especialment a la ciutat de Barce-
lona.» Feia referència a l’última vaga, al que va succe-
ir a la zona universitària, on ja es veia que s’utilitzaven 
uns elements concrets per part de determinats mani-
festants que ja es veia que estaven perfectament orga-
nitzats i que tenien una finalitat molt concreta, no?
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Per tant, si vostè, des del seu punt de vista d’expert, 
creu que hi ha aquest fenomen i com es pot abordar 
aquest fenomen d’una vessant no tant reactiva, sinó 
d’una vessant molt més preventiva.

I per acabar, dues consideracions molt ràpides. Una, 
s’ha parlat de la formació, però més específicament 
de la formació que reben els agents en matèria d’or-
dre públic. I, per tant, de com es pot millorar aquesta 
formació o com es pot fer també més contínua perquè 
els agents destinats a aquestes funcions tinguin en tot 
moment la millor formació possible que es pugui do-
nar des del cos. Com valora vostè, i sé que el poso en 
un cert compromís, però com valora vostè..., més què 
re... O com podríem millorar-ho, eh? Ficar-ho no tant 
en una anàlisi crítica, sinó de propostes en positiu, no?

I, per altra banda, vostè ha introduït un element de 
l’avaluació externa que em sembla interessant, i sobre-
tot l’ha contraposat a les auditories internes, intentant 
destriar, posant-les en valor totes dues, però que te-
nen una finalitat o un pes diferent unes i altres. Com 
creu, com a expert, eh?, que es podria implementar 
aquesta avaluació externa a casa nostra i en l’aplicació 
d’aquestes avaluacions al Cos de Mossos d’Esquadra?

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara el portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, el senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Recasens. 
Evidentment, em sembla que quan vam votar la se-
va compareixença érem conscients de qui convocà-
vem, i més enllà del càrrec en si o no que figura en 
l’enunciat. Però precisament vam estar, jo crec, que 
tots d’acord que valia la pena d’escoltar les seves apor-
tacions, no solament pel tema del seu paper a l’esco-
la, sinó també el seu paper com a teòric i coneixedor 
del tema de la seguretat. I, en aquest sentit, li agraei-
xo l’exposició i li agraeixo que hagi fet esment també, 
perquè em sembla que aquesta comissió ho ha de tenir 
present, de tot el tema dels conflicte social que genera 
una complexitat especial a l’hora de tractar les grans 
mobilitzacions.

Jo m’havia apuntat algunes qüestions de les quals li 
volia demanar opinió. Vostè ha parlat de la formació, 
parlant d’això, del tema que ha d’anar lligada tam-
bé al cos. Ha dit aquesta expressió que a vegades es 
diu: «Una cosa és la teoria i de veritat ho aprendràs 
al carrer.» Això és aplicable a la policia i és aplica-
ble a moltes altres formacions en què hi ha una cer-
ta opinió a vegades, jo crec, molt equivocada de dir: 
«No, no, mira, escolta, el que ara aprenguis després 
ho desmentiràs en la pràctica.» Jo crec que la teoria és 
molt important. Però, en tot cas, és més especialment 
important en el cas de la policia, perquè evidentment, 
com s’ha dit, tenen el monopoli de la utilització de la 
força.

I, en aquest sentit, doncs, quins mecanismes poden 
existir o podrien haver-hi per tal que la formació que 
s’ha rebut en l’Institut de Seguretat Pública, després hi 
hagi un seguiment de com s’aplica això en la pràctica 
quotidiana, i tenir elements per comprovar fins a quin 
punt la pràctica desmenteix o no allò que s’ha après a 
l’institut.

Un segon element és..., vostè ha fet referència al tema 
del codi d’ètica policial. Jo crec que és molt important 
la seva opinió perquè precisament vostè, com ha re-
cordat, és un dels coautors del codi d’ètica europeu. 
I jo li acceptaria les dues coses que ha dit. És a dir, 
una, la necessitat que hi hagi un codi d’ètica. No, com 
a vegades s’ha dit en aquest Parlament per part d’al-
gun responsable, que «com que ja tenim el codi euro-
peu, ja està, no cal, eh?» No, n’hem de tenir.

També li accepto la segona part, que segurament po-
dria ser aplicable a etapes anteriors. És a dir, no pot 
ser un codi d’ètica imposat, ja li ho accepto. És a dir, 
hi ha d’haver un codi d’ètica que tingui el suport, o, 
com a mínim, si més no, la comprensió dels comanda-
ments, del cos i tal. Jo només li vull deixar constància 
és que segurament vam passar d’un codi que el Cos 
de Mossos d’Esquadra el llegia com a imposat a una 
manca de codi i que fa gairebé..., aviat farà tres anys 
sense codi d’ètica policial. I jo crec que aquest és un 
element que aquesta comissió ha de tenir molt present.

Un altre aspecte. Vostè ha parlat també d’un altre con-
cepte important, la legitimació. I aquí jo li voldria 
agafar una vessant d’aquest aspecte, que és: pot ha-
ver-se produït en la societat catalana un procés de des-
legitimació de les bales de goma? És a dir, més enllà 
d’aspectes tècnics o d’aspectes de quina alternativa hi 
ha, jo he anat insistint-hi, perquè tinc aquesta sensa-
ció, que el que ha anat passant en els darrers anys..., 
des d’un primer moment en què, ho reconec, ja hi ha-
via grups de sempre que deien que això no podia ser, 
però que no hi havia un ambient social que qüestio-
nés això. Hi ha un element cabdal, la mort d’un noi 
al País Basc, i després, un cas flagrant com el tema 
de l’Ester Quintana. Llavors, més enllà d’aspectes tèc-
nics, no podem haver assistit a una situació en què la 
societat catalana rebutgi les bales de goma? Més enllà, 
ho repeteixo, d’aspectes tècnics, sinó simplement per-
què l’ús que se n’ha fet i la manca d’explicacions que 
s’ha fet han causat aquesta deslegitimació o aquest 
desprestigi?

Un altre element que em sembla també important va-
lorar amb experts és altres conceptes que afecten molt 
l’activitat policial: el tema de la proporcionalitat i el 
tema de la resposta a l’actitud violenta o actituds vi-
olentes. I aquí li vull també demanar la seva opinió. 
Es pot considerar actitud violenta que la gent estigui 
asseguda al mig del carrer? Encara que no deixi sortir 
uns camions de plaça de Catalunya, que segurament 
mai haurien hagut d’entrar a plaça de Catalunya. Em 
refereixo als fets de fa uns anys. Però la gent que s’as-
seu al carrer..., això pot estar considerat una actitud 
violenta? 

I una mica més enllà. El fet que la policia, que l’auto-
ritat els digui: «Vostès no poden estar asseguts aquí» 
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justifica que es carregui contra aquestes persones? Ai-
xò és proporcional? És a dir, una gent –fins i tot hi 
pot haver gent gran, nens– que està asseguda en una 
protesta, desobeint l’ordre de la policia, que sabem 
que s’ha d’obeir... Però és proporcional carregar con-
tra gent que està pacíficament, entenc jo, asseguda a 
terra?

Clar, perquè tothom més o menys pot acceptar que da-
vant de l’actitud d’un grup de violents calgui una res-
posta policial. Però quan equiparem el concepte «vi-
olents» a gent que no fa re i que exerceix la protesta, 
llavors aquí el tema de proporcionalitat pot saltar pels 
aires. I jo en volia saber la seva opinió.

I l’última, hi ha diversos grups que pregunten el tema 
de tapar la cara, de prohibir en espais públics i en ma-
nifestacions amb la cara tapada. Ara, si no vol aquesta 
no me la contesti, perquè és una provocació més diri-
gida a alguns companys i companyes del Parlament.

Les lleis i les normes s’han de poder aplicar. Què fa-
rà el Cos de Mossos d’Esquadra el dia que potser en-
tri en vigor la prohibició d’anar amb la cara tapada a 
una manifestació i hi hagi una manifestació de deu 
mil o vint mil persones que van amb la careta d’Ano-
nymous, o amb la careta del Mariano Rajoy, o amb 
la careta de l’Artur Mas? Què haurà de fer el Cos de 
Mossos d’Esquadra?

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula ara el portaveu 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor 
Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Re-
casens per la seva exposició. Ha estat, penso, que molt 
sòlida i enriquidora. Ens ha parlat que no hi ha model, 
o més concretament que el model està fet de pedaços, 
està fet de retalls, encara que potser també de retalla-
des, no?, en aquest cas. En certa forma, ha vingut a 
concloure que cal fer un nou model, s’ha de definir un 
nou model, un model propi pel que fa a les polítiques 
públiques de seguretat a Catalunya. I he entès que s’ha 
de fer de forma integral i des dels responsables polí-
tics lògicament, els que han de prendre les decisions 
polítiques finalment, no?

Bé, encara que estic segur que en qualsevol cas aquest 
model, si es porta a terme, si es fa, d’una vegada per 
totes, doncs, hauria de passar pel tamís, per l’aprova-
ció del Parlament de Catalunya, vostè considera que 
aquest model s’ha de definir des del mateix Govern? 
O hauria de ser el mateix Parlament el que prengués la 
iniciativa en aquest punt?

Ha parlat també del codi d’ètica. Del codi d’ètica pen-
so que no només per a la Policia de la Generalitat, per 
al Cos dels Mossos d’Esquadra, sinó també per a la 
resa de policies, que haurien de tenir el seu propi codi 
d’ètica. I ha parlat, doncs, que aquesta necessitat, que 
ja s’ha vist en aquest Parlament que calia fa uns anys, 

ve també d’una recomanació feta des d’Europa. Però 
això encara resta pendent, com ha dit el senyor Bosch, 
tot i que hi van haver intents penso que seriosos, però 
que no van arribar a bon port, l’any 2010, no?

Creu vostè que els valors en què s’ha de basar l’èti-
ca del Cos de Mossos d’Esquadra han de venir, s’han 
d’adquirir amb la formació que es rep del mateix Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya? O potser cal 
anar una mica més enllà i cal integrar aquests valors 
ja des del mateix sistema públic d’educació de Cata-
lunya?

Pel que fa a les tècniques d’execució, vostè no ho ha 
dit així, però jo he entès que venia a dir en certa for-
ma, doncs, que se n’ha fet un gra massa, pel que fa 
a l’ús del les pilotes de goma, potser perquè tot això 
s’ha avaluat sempre en calent. I ha vingut a dir, en cer-
ta forma, que qualsevol altre instrument, si se’n fa un 
mal ús, doncs, pot ser igual de perillós o de lesiu, no?

Des del seu punt de vista, un model en què no es faci 
ús de mitjans que assegurin la distància, com són les 
pilotes de goma, que es basi en el nombre d’agents, 
eh?, que es basi en la quantitat que suposa la manifes-
tació, pot ser igual o potser més perillós per a la inte-
gritat de les persones, tant dels que es manifesten com 
dels mateixos agents de policia?

I finalment, i que té a veure també amb el que s’ha 
parlat de la possibilitat que hi hagi en determinats es-
deveniments l’actuació d’alguns grups més o menys 
organitzats que de forma espontània o de forma prèvia 
s’hagin organitzat per a determinades activitats i per-
què aquests esdeveniments no vagin per la via pacífica 
sinó que acabin amb greus aldarulls, quin paper creu 
vostè que hauria de tenir la intel·ligència, la informa-
ció en la prevenció de la violència en els grans esdeve-
niments de masses?

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Mixt, té la paraula el 
senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, president. Amb tantes coses, intentaré ser 
sintètic. Agrair també al senyor Recasens la compa-
reixença. Amb un petit matís respecte al plantejament 
inicial, quan parlava de models de seguretat, i, per 
tant, de polítiques públiques, i d’estris tècnics i les se-
ves repercussions. En primera instància diríem, des de 
la CUP, que si estem aquí també, en aquesta comissió, 
avui és per les repercussions humanes, algunes d’irre-
parables, dels resultats de l’actuació policial derivada: 
sis ulls i un mort en els últims quatre anys. No és no-
més un model de seguretat o les repercussions tècni-
ques d’estris, sinó el balanç humà que arrossega.

És veritat també que compartiríem que finalment el 
problema és polític, no pas dels agents. Les decisions 
són preses per polítics en un clima i en un context eu-
ropeu en què l’informe presentat, per exemple, per In-
terior plantejava descontextualitzadament Gènova, 
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Londres, Tottenham, la banlieue, sense analitzar les 
causes del que havia passat abans, després, durant i 
després, no? I això a nosaltres ens continua preocu-
pant. Aquest cap de setmana s’ha complert l’aniver-
sari de Gènova, encara avui amb l’estigma del Black 
Block. S’acaba de presentar un documental que al que 
es refereix és que dins dels moviments socials euro-
peus el que es va generar és l’«antitrauma team». o 
sigui, un equip que tractava les seqüeles i els efectes 
psicosocials de la repressió.

Un altre tema en què ens interessaria saber el seu pa-
rer és en l’àmbit de l’ètica i la deontologia policial, 
diferenciem-ho. Com interpretar l’omertà permanent 
que els agents de la Brigada Mòbil fan gala als jutjats. 
Vint-i-nou agents imputats i la mateixa lletania sem-
pre: «Jo no ho vaig veure, jo no ho vaig escoltar, jo no 
ho vaig sentir.» Això és una cultura compartida en un 
àmbit sensible com una unitat antiavalots, però sem-
pre passa el mateix.

Segurament és... O ressaltem molt la seva reflexió so-
bre la indiferenciació de la violència, que deriva tam-
bé en un clima subjectiu sobre l’acció policial. I si 
pensa que hi ha hagut casos on realment, no?, la re-
alitat i els fets ens feien estar en un escenari d’indife-
renciació de la violència o percebre-la com a gratuïta, 
desproporcionada o abusiva.

En posaria tres exemples ràpids. Un cop de puny en-
mig de les festes de Gràcia –està gravat a televisió–, 
sense cap mena de motiu, un cop de puny d’un agent 
antiavalots. La detenció d’una persona discapacitada 
en cadira de rodes: agafar-lo, tirar-lo dins de la fur-
goneta i deixar la cadira de rodes al carrer, l’any pas-
sat davant de la Model. O la referència del company 
Jaume Bosch respecte a plaça de Catalunya el 27 de 
març. Això passa i és un risc, com en qualsevol pro-
fessió: l’abús, la negligència, o simplement també el 
delicte –també es pot incórrer en delictes. Però s’hau-
ria de saber què creu que genera aquesta percepció o 
realitat d’impunitat, no?

L’altra també és matisada, quan deia el perill de legis-
lar ad hoc. I això és obvi que és un perill, al qual ens 
tenien molt acostumats en matèria d’interior i justícia 
els successius ministres d’Interior –diguem-li Acebes, 
diguem-li Mayor Oreja. Però jo diria que en l’àmbit de 
les bales de goma la frase no és ni apropiada ni esca-
ient, almenys pel que fa a aquest grup. Des de fa onze 
anys i dos mesos que demanem, no?, la prohibició de 
les bales de goma –des d’un juliol del 2001 al barri de 
Gràcia, en el cas de Carles Guillot.

I jo crec que ho deixaríem aquí... Bé, respecte a l’estri 
sí que pensem que hi ha un debat important. Una, és 
lícit jugar a la ruleta russa? És legítim disposar d’un 
estri no?, policial que no saps on anirà a parar, que 
finalment és una perversió? Perquè la seva ineficàcia 
finalment és la seva eficàcia. És a dir, la ineficàcia de 
la ruleta russa, que ningú sàpiga on anirà a parar, és 
l’eficàcia que finalment –després ho escoltarem, supo-
so– genera aquest efecte de por premeditada i de por a 
participar de la protesta.

Però jo penso que les diferents reflexions..., sobretot 
la de les cultures policials, eh?, ens interessaria. Si 

coneixent l’àmbit europeu, quines tensions genera, 
doncs, en aquestes unitats el fet de les seves tasques 
encomanades legalment? I quines subcultures polici-
als, en general de menyspreu al dret de la protesta, de 
menyspreu a la integritat física i psíquica i d’entrar en 
una deriva autoritària, prepotent, superba que nosal-
tres hem viscut al carrer.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Finalment, té la paraula, per 
part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la 
diputada senyora Elena Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies. Saludar-lo també i agrair-li la compareixen-
ça. Bé, respecte del plantejament que ha fet, que ha es-
tat força concret i sistemàtic, com és propi d’una per-
sona que té força coneixement i una pedagogia ja més 
que demostrada en tots aquests temes, a mi m’agrada-
ria seguir el seu mateix esquema. Perquè ha començat 
parlant, precisament pel títol de la comissió, dels mo-
dels de seguretat i ha dit que la feina va ser de acci-
ons-reaccions. Però, bé, inclús així, malgrat que sigui 
millorable, existeix un model de seguretat, no? Ales-
hores, com el podríem millorar? Quines pautes i cap a 
on hauríem d’anar?

Després, respecte de l’avaluació. Jo, com que no tinc 
aquesta expertesa i haig d’anar investigant, i la xar-
xa ens ofereix moltes possibilitats, li faré referència a 
un personatge que entenc que ha de ser un professio-
nal –segurament potser el coneix personalment, fins 
i tot, i potser no està ni al nivell seu, no?, ja em dis-
culparà–, que és el senyor Otto Adang, catedràtic del 
Departament de Gestió d’Ordre Públic de l’Acadè-
mia de Policia dels Països Baixos. I que parla preci-
sament d’avaluació, perquè té un programa també per 
com es resolen els conflictes en cas de manifestacions 
i tal. I explica que hi han uns grups de treball a nivell 
de coordinació policial de la Unió Europa en què es 
participa voluntàriament pels diferents països, per tal 
de posar en comú les pràctiques i per tal de millorar. 
M’agradaria saber si nosaltres en formem part, si des 
de l’Estat espanyol se’n forma part.

Quines són les experiències i quines són les conclusi-
ons a què en aquest àmbit s’ha arribat, perquè, en la 
línia del que vostè deia, recomana l’avaluació tan ex-
terna com la interna, no? En l’externa avui també s’ha 
parlat de la possibilitat d’incorporar organitzacions, 
organismes, fins i tot òrgans socials. Com ho veuria? 
Entitats socials –ha vingut el de Justícia i Pau–, quan 
aquestes entitats tenen expertesa en aquest àmbit, no? 
O sigui, sobre avaluació, això: aquestes avaluacions 
externes. Les internes també, les auditories internes, 
com s’haurien de fer? Quan? Prèvies? A posteriori? 
O combinant-ho, no?

Respecte dels protocols, perquè és evident... Jo em 
quedo amb un dels temes que ha assenyalat, si l’he en-
tès bé, que qualsevol... Primer, triem el model, i des-
prés, fan falta instruments. Qualssevol dels instru-
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ments que s’emprin sempre comporten un risc, no? 
Inclús un simple bastó o una simple pedra poden oca-
sionar danys irreparables o acabar amb la vida d’una 
persona.

Els protocols que tenim en l’actualitat, diu –posaria 
l’atenció aquí. Estan prou ben definits respecte de la 
utilització dels mitjans, amb independència dels mit-
jans que puguem utilitzar?

Després, respecte de la formació, una altra pregunta, 
que va lligada –perquè faria meves també les pregun-
tes que han fet els altres companys– amb el que deia 
el company Jaume Bosch. La formació, perquè sigui 
efectiva, se l’han de poder fer pròpia i com..., li pre-
guntava. Jo vaig un pas abans, prèviament: quan pla-
nifiquem la formació, tenim prou en compte els cri-
teris? Ho deixem a l’arbitri de qui? Són els mateixos 
professionals els que ens ho diuen? Seguim les reco-
manacions? Quines són les pautes que seguim, potser 
millor les que hauríem de seguir, a l’hora de fer aques-
ta programació?

I una última pregunta, respecte dels mitjans de comu-
nicació i el paper que juguen en tota aquesta qüestió 
que analitzem, no? Hi han països, i no vull dir que 
aquest hagi de ser el cas, que fins i tot obliguen que 
els mitjans cobreixin una assegurança perquè es pu-
guin autoindemnitzar dels danys que puguin patir. Ai-
xò, evidentment, deu ser un cas extrem, no? No sé si 
és extrem, si és normal...? I el paper que haurien de 
jugar, potser prèviament també, integrats potser tam-
bé en aquestes avaluacions? No ho sé, la reflexió serà 
molt interessant.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. S’han acabat les diferents in-
tervencions pels grups parlamentaris. El senyor Ama-
deu Recasens ara té la paraula per respondre allò que 
estimi convenient.

És evident també –i m’hi uneixo des de la presidèn-
cia de la Mesa– que el títol de la seva compareixença 
era com a exdirector de l’Escola de Policia, però esta-
va... Òbviament que vostè no compareix solament en 
aquesta qualitat, sinó en la qualitat d’haver estat lògi-
cament director de l’Escola de Policia, però pels seus 
coneixements i per ser un expert de reconegut prestigi 
en les matèries de seguretat. Té vostè la paraula.

Amadeu Recasens i Brunet

Moltes gràcies. De quant temps disposem?

El president

Deu minuts. Si acaba amb nou, millor, i si acaba amb 
onze, tampoc passa res.

Amadeu Recasens i Brunet

Com que tinc vuit pàgines de preguntes i no voldria 
defugir-ne cap... (Rialles.)

El president

Vostè sap que els diputats i les diputades a l’hora de 
preguntar pregunten molt, però després és qüestió de 
fer una abstracció d’aquelles que són significatives.

Amadeu Recasens i Brunet

Molt bé. Doncs, intentaré ser sintètic, i si me’n deixo 
alguna estic a la seva disposició tant in com off the re-
cord per seguir-ne parlant quan vulguin, eh?

En principi, la meva relació a l’Escola de Policia és 
una qüestió anecdòtica. Jo entenc que és allò que en 
diuen «l’últim domicili conegut» i, per tant, van apun-
tar-me com a això.

Pel que fa a les preguntes, intentaré agrupar-les. Però 
serà difícil perquè molts de vostès han fet preguntes 
molt concretes, i ja he dit a la meva intervenció inicial 
que plantejava un marc i, després, aniríem al que fos 
pràctic, i efectivament vostès anat molt al que és pràc-
tic. I jo no voldria que es pensessin que n’hi ha alguna 
que no vull respondre. És a dir, no tinc inconvenient 
i no em posen en cap compromís per donar la meva 
opinió, eh? Mai m’he sentit en un compromís per do-
nar la meva opinió.

Pel que fa al tema de la societat del risc, estem en una 
situació en què la situació de la globalització i la lo-
calització, que és aquest joc entre el que és global i el 
que és local –i amb això també responc alguna pre-
gunta que s’ha fet després–, ha alterat els equilibris 
–ha alterat els equilibris. L’estat ja no té el monopo-
li de la violència –això oblidem-ho, eh?–, entre altres 
coses perquè ell mateix se l’ha tret de sobre, eh?, i ha 
deixat que d’altres se’n responsabilitzin. O l’ha dele-
gat, o senzillament perquè l’Estat ja no té la força i la 
preeminència que tenia en el temps dels estats nació 
del segle XIX i part del segle XX.

És a dir, l’estat és un actor més, però ara han entrat 
nous actors en les polítiques de seguretat. I si no sa-
bem agafar-los d’entrada, aquests actors s’acabaran 
imposant. Per tant, sí que la societat del risc, que és 
una paraula que a mi no m’agrada gaire, perquè ama-
ga... Una part del concepte del «risc» amaga que re-
alment hi ha conflicte social i que és el de sempre, no 
ens enganyem. I amb el concepte «risc» estem, d’algu-
na manera, barrejant això amb un terratrèmol. I no és 
el mateix, eh?

El concepte de risc, bé... Deixem-lo aquí, perquè ja 
s’ha imposat. Però, en tot cas, depassa els límits de 
l’estat nació, depassa els límits dels poders públics, és 
el que passa avui en dia. I, per tant, hem d’anar cap a 
una nova visió de la relació de forces entre els actors 
socials. I l’estat n’és un més, l’estat –i quan dic «estat» 
em refereixo a totes aquelles administracions amb po-
ders públics i capacitat de disposar de forces de segu-
retat, eh?

El concepte de «tolerància zero» és una cosa que a 
mi sempre m’ha desagradat profundament, perquè és 
la màxima demostració de la intolerància. I, per tant, 
una tolerància zero no sé què és. Sé d’on ve, és un con-
cepte que prové de determinats criminòlegs d’Estats 
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Units, però després veig que l’han adoptat per a qual-
sevol cosa. És a dir, quan volem dir que una cosa no 
volem que sigui així, diem «tolerància zero». Penso 
que està mal utilitzat, el concepte, i que és un mal en-
focament teòric. Justament al que hem d’anar és a la 
inclusió, no a l’exclusió, eh? I per què? Perquè si no 
incloem els actors socials, ho repeteixo, s’imposaran, 
eh? És a dir, més val que fem per les bones aquesta 
inclusió, aquesta nova manera, diguem-ne, d’entendre 
les relacions socials –entre les quals, l’ordre públic.

Què és l’ordre públic? Per descomptat, no és el con-
trari del desordre públic –no és el contrari del desor-
dre públic. L’ordre públic és una situació estable de 
convivència; el desordre públic és una situació puntu-
al de ruptura d’aquesta convivència. Per tant, no són 
antitètics, l’un i l’altre; són dues coses diferents, eh? 
L’ordre públic té vocació de permanència, el desordre 
públic té vocació de ser immediatament reduït. Ara, 
com es redueix aquest desordre públic? Bàsicament 
és un problema, que també hem d’acceptar, de llin-
dars, eh?, de llindars d’acceptació.

La meva família és d’un poble de l’Empordà on, quan 
jo era petit, les portes no es tancaven, eh?, i la gent 
entrava al crit d’«ah, Maria!». I allò era el nivell de 
tolerància de la seguretat. Però avui en dia aquell po-
ble està amb reixes, tanques, no-sé-què, alarmes, 
no?, i tothom ho troba tan normal. És a dir, el con-
cepte de normalitat en la tolerància del tema de se-
guretat varia segons els llindars de cada moment. I el 
que hem de fer és saber quins són aquests llindars, i 
dintre d’aquests llindars en direm ordre públic i fora 
d’aquests llindars en direm desordre públic. Però, en 
tot cas, parlem de nivells d’acceptació de determina-
des situacions de conflicte social. Per tant, si no sabem 
llegir aquests nivells, no ens en sortirem.

Pel que fa a l’incivisme –això ha sortit diverses vega-
des en diversos temes–, el tema dels moviments de 
masses. Bé, moltes vegades, quan estem confrontats 
a una situació de les que en diem d’ordre públic, ens 
trobem davant d’una situació de moviments de masses 
que s’ha d’entendre en algunes situacions semblants a 
aquelles que alguns autors han parlat quan es referei-
xen al pànic, eh? El pànic provoca moviments de per-
sones com si fossin pràcticament substàncies líquides, 
eh? Si vostès miren com cau una gota, per exemple, 
a l’aigua o miren com es desplaça una massa quan hi 
ha un conflicte en un camp d’esports, el moviment és 
exactament el mateix. És a dir, la massa es desplaça 
d’una manera homogènia, eh?, en funció d’una reacció 
de pànic. Es crea una altra relació de cohesió social, 
que no és l’ordenada, sinó que es crea un nou ordre 
d’aquest aparent desordre, que és el pànic.

Això, els alemanys, per exemple, quan fan un control 
d’una manifestació violenta –el que ells consideren vi-
olenta–, el que fan és trencar-la per diferents llocs, eh? 
Bé, d’altres intenten conduir-la cap a una direcció o 
cap a una altra. És a dir, això depèn..., és un problema 
de conducció de masses. Però, en tot cas, parlaríem de 
no veure el moviment d’aquestes masses com a indi-
vidus, sinó com a una massa associada, eh?, que seri-
en, ho repeteixo, les teories del pànic, que ara natural-

ment no els les explicaré, perquè ja m’han dit que sóc 
molt teòric, i no entraré en aquest tema.

El tema dels valors també ha sortit diverses vegades. 
A veure, els valors professionals es poden ensenyar a 
l’Escola de Policia, l’ètica i la deontologia es poden 
ensenyar a l’Escola de Policia, però han de ser coinci-
dents amb els valors i l’ètica d’una corporació i d’una 
organització. És a dir, també hi ha problemes d’ètica 
en una corporació com, per exemple, la corporació de 
defensa injustificadament a persones que s’han com-
portat fora de la llei. I les defensen perquè és allò –en-
tre cometes–, «un dels nostres», eh? Però també les or-
ganitzacions han de ser ètiques, l’organització en si... 
Quan una organització no és ètica, no pot pretendre 
que els seus components siguin ètics. Per tant, parlarí-
em d’ètiques individuals, parlaríem d’ètiques corpora-
tives i parlaríem d’ètiques organitzatives. Si les tres no 
coincideixen en una mateixa direcció, tenim conflic-
tes ètics ben segur, eh?

Pel que fa al tema de les pilotes de goma... A veure, 
em demanen que em posicioni, eh? I el meu posici-
onament, si volen, és clar: no a les pilotes de goma 
utilitzades com s’utilitzen en determinats moments, 
eh? La pilota de goma està pensada per crear un mur 
de distanciació on l’important de la pilota de goma és 
quan impacta al terra, eh? On ha de crear el mur de 
separació és en el seu impacte al terra; evidentment 
no es pot disparar mai al cos. I quan impacta a terra, 
això té naturalment uns estudis de sortida de velocitat, 
de distància de tret. Com algú de vostès ha dit, ara no 
recordo qui, quan surt el rebot és imprevisible i la de-
formació que té la pilota quan surt del brocal també és 
imprevisible. Per tant, parlem d’un instrument que no-
més hauria de servir per crear un mur de separació per 
mantenir a distància.

Aquí també a la pregunta de si, des del meu punt de 
vista, és millor la gestió d’aquells conflictes a distàn-
cia que a proximitat, jo trobo que és millor a dis-
tància, eh? És evident. El cos a cos no és una bona 
solució, eh? Per tant, si les pilotes de goma s’utilit-
zessin pe mantenir aquesta distància amb aquestes 
condicions, és un instrument més, eh? Si les pilotes 
de goma s’usen inadequadament, llavors més val no 
fer-les servir. Ja sé que no dic «sí» o «no», eh? Dic: 
«Sí, però si i només si s’utilitzen d’una determinada 
manera. I si no, no.»

Pel que deia..., les respostes al senyor Sabaté. Evident-
ment, jo en cap moment renyaré representants del meu 
poble, no se m’ha ocorregut –no se m’ha ocorregut. 
Però sí que he volgut marcar aquesta diferència entre 
el que és la necessària comissió d’estudi d’una situació 
amb el fet que després no es vinguin a fer a corre-cui-
ta, eh?, polítiques... És a dir, era una observació pre-
ventiva: «Que no passi que...», eh? Que no passi que 
ara, arran d’això, seguim fent un model policial a re-
tallades.

Pel que fa a les tanques, evidentment no hi entraré, 
però sí que recorden bastant les de l’aeroport. Les de 
qualsevol aeroport, que has de donar trenta-dues vol-
tes abans d’arribar al lloc. Depèn també dels nivells de 
tolerància que tinguin tant la policia com els diputats 



Sèrie C - Núm. 175 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2013

COMISSIÓ D’ESTUDI MODELS SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC I ÚS MATERIAL ANTIAVALOTS, SESSIÓ NÚM. 8  36

d’acceptació que la gent se’ls acosti molt o poc, eh? 
I aquí sí que tampoc hi puc entrar perquè, ho repetei-
xo, parlem de nivells de tolerància. Hi ha parlaments 
que són blindats i n’hi ha d’altres que la gent s’hi pot 
acostar més. Això ja... Aquí no entraré jo a decidir, 
eh?, quin nivell de proximitat volen.

El tema de l’ocultació del rostre, això sí que és impor-
tant. S’ha de ser molt prudent –s’ha de ser molt pru-
dent–, evidentment. Però de la mateixa manera que jo 
estic més tranquil quan sé que el policia que actua està 
identificat amb un número, també estic més tranquil 
quan sé que la persona que està en una manifestació 
es pot identificar, eh? És a dir, si ho demanem per a 
uns, ho demanem per a tots. I, per tant, el fet de ta-
par-se el rostre no em sembla...

A veure, jo sé que en alguns casos és una simple mo-
da, eh? Per tant, hi ha qui se’l tapa amb mala fe i hi 
ha qui se’l tapa per moda. A veure, tapar-se per ma-
la fe em sembla ja una mala manera, eh?, de mani-
festar la llibertat d’expressió que tenim. Per tant, en 
aquest sentit, no seria favorable que la gent s’ocultés el 
rostre. Això no obstant, atenció amb les implicacions 
que això pot tenir, com ha dit algun de vostès, perquè 
justament que una de les últimes andanades que hi ha 
hagut a França sobre aquest tema ha sigut perquè un 
policia va intentar identificar una persona que duia el 
rostre cobert i, a partir d’aquí, es va muntar una mani-
festació. Bé, una manifestació no, uns aldarulls.

Per tant, que no sigui –que no sigui– que el resultat 
que volem obtenir encara vagi en detriment o sigui 
pitjor, eh?, perquè encara provoqui més conflicte. Per 
tant, és un tema que s’ha de tractar cas a cas i moment 
a moment. Ara bé, evidentment una persona que es ta-
pa el rostre per trencar un aparador o per cremar mo-
biliari públic, això em sembla que és intolerable des 
del meu punt de vista, eh?

Pel que fa al model policial. A veure, i ja vaig aca-
bant, eh? El model policial ha millorat molt. És a dir, 
jo..., ja sé que quan era més jove era dels que deia: «És 
que no hi ha model policial.» No, no, després em vaig 
adonar que de model policial n’hi ha sempre. El que 
passa és que o el fas tu o es fa sol, però de model po-
licial n’hi ha sempre. Aleshores, el que hem de fer és 
avançar-nos que aquest model policial sigui el model 
policial que realment es desitja en funció de la societat 
en què ha d’actuar, eh?

Per tant, model policial..., jo penso que s’ha millorat 
molt des dels anys vuitanta, eh?, i s’ha treballat molt. 
I hi ha hagut persones a Catalunya, algunes d’elles 
malauradament ja mortes, que han treballat molt se-
riosament sobre aquests temes, i crec que hi ha conei-
xement suficient a Catalunya per desenvolupar i per 
dir que el model policial ha millorat. Ara bé, són els 
canvis prou àgils en relació amb això? No ho són mai 
–mai. Igual que els canvis normatius no són mai prou 
àgils, els canvis en el model policial tampoc. Hem de 
procurar que siguin el màxim d’àgils possible, eh? Pe-
rò això vol dir un sentit d’anticipació que té a veure 
justament amb aquest establiment de polítiques públi-
ques parlades amb els actors socials. Només parlant 
amb els actors socials es podrà anticipar realment una 

política, perquè si hem d’anar a preguntar després què 
ha passat, ja és tard. Per tant, millor que els incorpo-
rem, eh?, en aquest nou sistema de diàleg que jo els 
plantejava.

Per tant, i arribo ja pràcticament al final, però... Pel 
que fa al tema de les pilotes de goma, senyor Calbó, 
crec que ja li he contestat més o menys, eh?

Pel que fa a la legitimació de l’ús de la força i la des-
legitimació. A veure, la legitimació es guanya i s’ha 
de mantenir. I, per tant, el problema que tenim aquí és 
que la imatge, i això lliga amb els mitjans de comuni-
cació, és tremenda avui en dia. És a dir, tenim mitjans 
de comunicació que fan la seva feina. Que tampoc són 
neutrals, no ens enganyem. Un mitjà de comunicació 
és d’on és, i, per tant, no tenen una notorietat angeli-
cal, però sí que fan la seva feina d’informació. Crec 
que és fonamental la feina d’informació per a la trans-
parència. Ara bé, tot l’esforç de legitimació que es pu-
gui fer es pot destruir, per exemple, quan veiem un, o 
dos, o tres policies que donen «patades» a una persona 
que està caiguda al terra. És a dir, aquestes imatges 
són les que fan mal –són les que fan mal– a aquesta le-
gitimació que, ho repeteixo, s’ha de guanyar dia a dia.

La formació, senyor Bosch. La formació és de doble 
via. És a dir, la formació pot alterar la pràctica? Sí, 
hauria d’alterar la pràctica. Però, és clar, si es fa for-
mació sense tenir en compte el que passa en un cos 
de policia, estem fora de la realitat. Si es fa formació 
per adequar-nos al corporativisme del cos de policia, 
potser estem fent un flac favor perquè amb la formació 
és el moment de canviar aquestes actituds o aquestes 
ètiques.

Per tant, si no es fa una formació lligada a la política i 
a com es vol que sigui aquest cos en el futur –no ara, 
sinó en el futur–, no ens en sortirem. Una formació 
sense diàleg amb un cos no té futur, una formació que 
legitimi i justifiqui el que fa el cos per sistema tam-
poc té futur. És un diàleg que a vegades és molt tens, 
eh?, i jo l’he patit, i és un diàleg tens entre cos i centre 
de formació. Per això Catalunya va tenir l’encert –va 
tenir l’encert– que la formació no depengués del cos 
de policia, sinó que la formació tingués una entitat..., 
és un organisme autònom. I això és un gran encert, 
perquè li permet aquest diàleg que, d’altra manera, no 
tindria.

El codi d’ètica. S’ha avançat molt –s’ha avançat molt–, 
però a l’article 63 del codi diu literalment: «Els estats 
membres han d’elaborar codis de deontologia de la po-
licia que es basin en els principis recollits en aquesta 
recomanació i que siguin supervisats pels òrgans ade-
quats.» Això vol dir que ens falta –ens falta– el codi 
d’ètica. S’ha avançat molt? Sí. Jo hi era, en aquelles co-
missions del codi d’ètica anterior. I, per tant, considero 
que es va fer un bon treball i jo vaig ajudar en el que 
vaig poder, però encara no estem on hauríem d’estar. 
No existeix un codi d’ètica de policia de Catalunya.

I pel que deia el senyor Fernàndez, evidentment és clar 
que aquesta comissió està aquí per treballar les lesions 
humanes. Això és una cosa que hauríem d’evitar de 
totes totes. És a dir, que hi hagi més ferits amb aquest 
tipus de situacions. Ara bé, per això –per això–, ho re-
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peteixo, és un problema polític, però no només. És un 
problema de tècniques, és un problema de protocols.

S’ha de treballar perquè això no passi. Ara, evitarem 
que això passi? Jo en tinc els meus dubtes. És a dir, 
tornarà a passar, com passa en tots els països del món. 
Aleshores, tinguem present –tinguem present– que 
només reduint les situacions de conflicte podrem evi-
tar que hi hagin aquest tipus de danys, eh?

D’acord. Doncs, jo penso que amb això... Bé, i pel que 
deia la senyora Ribera, i acabo, de mitjans d’avaluació 
sí que n’hi ha. Hi ha aquest, per exemple, el report que 
van fer els anglesos sobre els cinc dies d’agost, eh? Es 
diu 5 days in August: An interim report on the 2011 
English riots. És un report que van fer tot de persones 
foranes a la policia; properes a les organitzacions i al 
Govern, però foranes a la policia.

Jo penso que és fonamental que incorporem aquests 
òrgans socials i que treballem juntament amb això. Hi 
ha escoles com la Cepol, eh?, europea, o hi ha una pla-
nificació de la formació que es fa des de l’Institut de 
Seguretat Pública, que jo crec que és bona i hi hauria 
de ser suficient amb les condicions que ja he plantejat.

Moltes gràcies, i perdonin que m’hagi allargat.

El president

Moltes gràcies, senyor Recasens, una vegada més. 
I, per tant, gràcies per les seves explicacions, les seves 
opinions, que de ben segur que seran molt tingudes 
en compte per part del conjunt de diputades i diputats 
d’aquesta comissió en les seves conclusions.

Gràcies.

Compareixença
de Gemma Galdón Clavell, professora de 
sociologia i criminologia de la Universitat 
de Barcelona (tram. 357-00284/10)

Molt bé. Passem a l’últim punt de l’ordre del dia, que 
és la compareixença de la senyora Gemma Galdón 
Clavell, professora de sociologia i criminologia de la 
Universitat de Barcelona. En tot cas, això és el que 
tinc aquí.

Gemma Galdón Clavell (professora de sociologia 
i criminologia de la Universitat de Barcelona)

Sí, sí, sí. En el meu cas, no faré cap esmena.

El president

Si, a més, hi ha més coses, doncs...

Gemma Galdón Clavell

No.

El president

Bé, primer, li agraïm la seva compareixença. Li dema-
nem també disculpes perquè vostè hauria hagut d’in-

tervenir a un quart d’una i, en fi, anem amb una hora 
de retard, perquè s’ha retardat més del que inicial ment 
estava previst. En qualsevol cas, moltes gràcies per 
la seva compareixença. I sense res més, com que ha 
seguit les altres, doncs li dono la paraula perquè vos-
tè faci la primera exposició. I després ja, la resta de 
grups li faran les preguntes que considerin oportunes.

Té vostè la paraula.

Gemma Galdón Clavell

Gràcies. Com que sóc conscient que sóc l’única cosa 
que els separa del dinar, intentaré ser el més ràpida 
possible. Per començar, jo volia portar un power point, 
però com que he vist que finalment no s’acostuma 
a fer servir el que he fet és distribuir uns retalls de 
premsa i una pàgina al final, que comentaré durant la 
meva intervenció i que espero que hagi arribat a tots 
els grups. Jo volia sumar-me una mica a l’exercici que 
ha fet l’Amadeu, que és començar allunyant-nos de les 
pilotes de goma per començar parlant de l’ordre pú-
blic. Per jo aquest allunyament també el faré tempo-
ral, i els volia parlar del 23 d’abril de 1985.

El dia de Sant Jordi de 1985 hi va haver una mani-
festació de dones que reclamaven l’avortament lliure i 
gratuït. Aquestes dones van voler enlairar un globus i 
va haver-hi una intervenció per part de la Policia Na-
cional, una intervenció violenta, tal com descriuen els 
retalls de premsa. I davant de la percebuda despropor-
ció d’aquesta intervenció, les persones del voltant en 
aquella jornada van començar a increpar la policia, 
anomenant-la «forces d’ocupació», fent crits a favor de 
Terra Lliure. I el que havia començat com una petita 
mobilització no comunicada, això sí, va acabar amb 
greus disturbis a la Rambla que es van allargar fins a 
les deu de la nit.

Això podria ser una anècdota, però no ho és. No és 
una anècdota, perquè d’aquells aldarulls neix la po-
licia catalana. És a dir, creem els Mossos d’Esquadra 
després del que es percep com una mala intervenció 
de la Policia Nacional en un cas d’ordre públic. Preci-
sament el fet que aquesta intervenció es percebi com 
a anòmala i desproporcionada per part de la població 
i de les forces polítiques porta a les reaccions que els 
he distribuït.

En aquell moment, Convergència Democràtica de Ca-
talunya, per exemple, diu que la intervenció policial 
ha estat exagerada, mancada de qualsevol justificació 
i exigeix una investigació sobre l’actuació de les for-
ces de seguretat, i exigeix també mesures exemplars. 
Unió Democràtica de Catalunya mostra la seva indig-
nació per la desmesurada i brutal l’actuació de la poli-
cia. EL PSUC parla també d’una actuació despropor-
cionada. Tot això són cites de la cobertura de premsa 
d’aquells dies. I el PSUC afegeix: «És inacceptable 
que en una democràcia s’intenti impedir l’exercici del 
dret de manifestació i que s’utilitzin mitjans agressius 
que poc tenen a veure amb l’ordre públic.» Esquerra 
Republicana es mostra indignada per la salvatge i bru-
tal actuació de la policia. El PSC declara: «La nostra 
més enèrgica repulsa per la brutal i improcedent actu-
ació de la policia.»
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La Plataforma Unitària de la Policia es manifesta en 
termes semblants. I finalment, l’editorial de La Van-
guardia tres dies després diu: «Esto no debe repetir-
se, esta es la conclusión que creemos que honestamen-
te habrán llegado los miles de ciudadanos que fueron 
testigos de los disturbios. La reacción de la fuerza pú-
blica fue inadecuada e impropia.»

Per tant, creem una policia catalana precisament per-
què no volem que es repeteixin aquest tipus d’inter-
vencions, precisament perquè sabem reconèixer la in-
tervenció davant de problemes d’ordre públic que no 
respon als preceptes democràtics.

Per tant, quan parlem d’ordre públic a Catalunya les 
persones que ens hi hem dedicat durant un temps, és 
especialment sagnant que trenta anys després, quan 
precisament creem una força pròpia perquè volem 
superar els problemes d’una força que es percebia en 
aquell moment com a aliena, inclús com a forana..., 
que trenta anys després tinguem un debat bastant sem-
blant. I segurament moltíssimes persones tenen avui la 
sensació davant de certes actuacions de Mossos d’Es-
quadra que moltes persones van tenir aquell 23 d’abril 
de 1985.

I quins són els principis d’ordre públic que es comen-
cen a imposar precisament després d’aquest debat? És 
al cap de tres dies d’aquest Sant Jordi de 1985 que el 
PSUC presenta el primer projecte no de llei de crea-
ció de la policia catalana i de responsabilitat per part 
de la Generalitat d’un cos de policia propi. Quins són 
els principis d’ordre públic que comencen a emergir en 
aquell moment, no només en el debat sobre ordre pú-
blic a Catalunya, sinó en el debat a tot el nostre entorn? 
Doncs, alguns dels principis bàsics... –i seré molt breu, 
no em puc estendre gaire–, però sí que volia compartir 
amb vostès alguns dels principis bàsics de l’ordre pú-
blic democràtic.

En primer lloc i el que em sembla més important, és 
el tema de la jerarquia de drets. En el nostre marc le-
gal, el dret de manifestació és un dret especialment 
protegit tant per la Constitució com per la doctrina 
del Tribunal Constitucional. El dret de manifesta-
ció és un dret pel qual no s’ha de demanar permís. 
Per tant, sorprèn que alguns responsables policials 
del nostre país parlin de manifestacions il·legals. Al 
nostre país no hi ha manifestacions il·legals. La co-
municació d’una manifestació és desitjable, però en 
cap cas obligatòria i en cap cas minva la possibilitat 
d’exercir aquest dret. Per tant, és un dret especialment 
protegit, i, a més a més, és un dret que se situa per so-
bre de molts altres drets, precisament per ser un dret 
constitucional.

És a dir, posar –contraposar– el dret de reunió i ma-
nifestació al dret a circular, com es menciona moltes 
vegades, no té cap mena de base jurídica. O, perme-
tin-me la frivolitat, contraposar el dret de manifesta-
ció als drets dels camions o dels containers tampoc no 
té cap mena de base jurídica. Això pot agradar més o 
menys, però és el marc legal existent al qual s’han de 
deure tots els representants públics i les forces polici-
als. Per tant, la jerarquia de drets com un dels princi-
pis bàsics de l’ordre públic democràtic.

Un altre dels principis fonamentals és la proporciona-
litat. I la proporcionalitat no per un tema de bonisme, 
no perquè davant de petits riscos hàgim de respondre 
d’una forma petita. Proporcionalitat per un tema d’efi-
ciència i per un tema d’ajustar la intervenció pública al 
risc que s’ha generat. I en aquest cas a Catalunya hem 
vist en els últims anys coses molt preocupats.

El 27 de maig de 2011, en el desallotjament de plaça 
de Catalunya, es reprodueix una conversa entre res-
ponsables de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esqua-
dra en la qual l’inspector de la Brigada Mòbil, en un 
moment en el qual estan arraconats en una cantona-
da de plaça de Catalunya, diu a través dels mitjans de 
comunicació interna: «Estem disparant pilotes, estem 
disparant de tot, no podem disparar munició real.»

El que evidencia aquesta conversa –evidentment la res-
posta per part del comissari és evidentment que no– 
és que no tenim res més després de les bales de goma. 
És a dir, despleguem tot el que tenim de forma cons-
tant. El dia que tinguem aldarulls més importants que 
l’ocupació de plaça de Catalunya, no tenim més eines 
que les que despleguem de forma totalment rutinària 
al nostre país. No respectem el principi de proporcio-
nalitat, no ens hem reservat mesures més contundents 
d’actuació quan el risc generat sigui més gran. I aquí 
tenim un problema.

No tenim capacitat de respondre de forma proporcio-
nal, perquè quan el risc generat és petit, hem desplegat 
el màxim del que tenim. Per tant, incomplint totalment 
un principi bàsic no només legal, sinó d’actuació i d’in-
tervenció pública, com és el de la proporcionalitat.

Un altre principi bàsic –ja els vaig ajuntant: mediació, 
reducció de danys i desescalació, un tema clau en la 
reformulació de les policies democràtiques dels anys 
vuitanta i noranta a tot el nostre entorn. La mediació 
es basa en el coneixement mutu i en el reconeixement 
mutu –n’ha parlat l’Amadeu, i no m’hi estendré.

La reducció de danys està vinculada a aquesta deses-
calació, és a dir, la necessitat que la intervenció pú-
blica s’orienti a rebaixar tensió. I, per tant, el policia 
el que ha de fer i els responsables polítics de la poli-
cia el que han de fer és que allò immanejable es torni 
manejable, no contribuir a la immanejabilitat d’allò 
que ja és aparentment immanejable.

I amb relació a la reducció de danys, evidentment 
separar entre danys físics i danys materials. Un dels 
principis bàsics que s’imposa als anys vuitanta i no-
ranta és que no pot ser que per evitar danys materi-
als creem danys físics. I això a casa nostra ho hem 
vist: per evitar danys materials acabem rebentant ulls. 
I perdonin-me que ho digui d’una forma tan explícita.

I finalment, el quart principi, el de l’estratègia i el con-
trol democràtic. En el control democràtic tenim me-
canismes, tenim l’avaluació, tenim codis d’ètica, però 
el que em preocupa especialment és el de l’estratègia. 
Quan la policia intervé en casos d’ordre públic ha de sa-
ber què vol i com ho vol aconseguir. I mirant alguns ca-
sos recents, a mi, com a persona que em dedico a aquest 
tema, m’és difícil entendre quina és la lògica de l’estra-
tègia policial en la intervenció en casos d’ordre públic.
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No entenc quina era la lògica ni l’estratègia en la in-
tervenció el 27 de maig, que ara comentava, del 2011 
a plaça de Catalunya. És a dir, qualsevol persona que 
conegui mínimament les dinàmiques de l’acció col-
lectiva, que conegui què va ser el moviment del 15-M 
a Barcelona i a tot Espanya, sabrà que era impossible 
desallotjar plaça de Catalunya per molts policies que 
s’hi portessin. Però és que, a més a més, la interven-
ció policial no va ser especialment nombrosa. Què es 
perseguia el dia que es va intervenir plaça de Catalu-
nya i com es volia aconseguir? Si això qui determina, 
qui dissenya l’actuació policial no ho té clar abans de 
començar, és molt difícil que aquesta actuació polici-
al arribi a bon port. I així va passar el 27 de maig del 
2011.

M’agradaria també parlar del 14-N, el dia que l’Es-
ter Quintana perd l’ull, però no per això. Aquell dia 
passen moltes altres coses. Aquell dia passa una cosa 
molt habitual a la nostra ciutat, que és que una mani-
festació perfectament orientada en una gran via com 
és la Via Laietana, per la intervenció policial amb pi-
lotes de goma o salves... –la població, no ho oblidem, 
percep la salva com una pilota de goma. Una manifes-
tació perfectament controlable, perquè avançava per 
una de les grans vies de la ciutat, és a dir, un escenari 
ideal per a qualsevol persona que es dediqui al control 
de l’ordre públic i al control de les mobilitzacions de 
masses, per la intervenció de la policia acaba..., el que 
es fa és desallotjar la Via Laietana i s’envia tothom a 
la trama urbana complexa del Barri Gòtic i de Santa 
Caterina. Això, des del punt de vista de la gestió de 
l’ordre públic, no té cap mena de sentit.

Convertim una situació fàcilment controlable en una 
situació no només descontrolada, sinó que posa en pe-
rill la integritat física dels mateixos veïns, que el que 
fan és sortir de casa. Hi insisteixo, la trama de Santa 
Caterina i del Barri Gòtic és una trama complexa en 
la qual el màxim desig de la policia seria que mai s’hi 
provoquessin aldarulls, perquè és molt difícil distingir 
qui fa què i és molt difícil minimitzar els danys. Repe-
tidament, però, a la nostra ciutat –i el 14 de novembre 
es va tornar a repetir– tenim actuacions policials que 
el que fan és desallotjar grans vies perfectament o fà-
cilment, com a mínim, controlables.

I finalment, l’actuació policial a Gràcia el 30 d’abril 
d’aquest any. El que a Twitter es va anomenar «la mar-
xa sobre Gràcia», de nou jo el que pregunto és qui-
na és l’estratègia d’aquesta intervenció, què es pretenia 
amb aquesta intervenció i com es volia aconseguir ai-
xò que es pretenia. La població i les persones que ens 
hi dediquem no tenim resposta i no la podem deduir 
en base a la intervenció, perquè va ser una intervenció 
totalment desproporcionada en relació amb les forces 
de les persones que s’havien concentrat per protestar 
el dia previ al Primer de maig i que de nou tornava 
–torna– a trencar amb aquests principis bàsics de l’or-
dre públic democràtic com són la jerarquia de drets, la 
proporcionalitat, la reducció de danys i el desescala-
ment. És a dir, és importantíssim en ordre públic saber 
què és el que volem aconseguir. I un cop sabem el que 
volem aconseguir, ens podem plantejar com ho volem 
aconseguir i quines eines fem servir per tal d’aconse-

guir això. I en això, em sumo totalment en l’anàlisi de 
l’Amadeu.

I aquí és on podem parlar de pilotes de goma. És a dir, 
un cop sapiguem el que volem fer, podem parlar de si 
les pilotes de goma són la millor manera de fer-ho. El 
que passa és que de moment al nostre país la sensació 
és que els desplegaments d’ordre públic són totalment 
inescrutables. És molt difícil saber per què ens desple-
guem com ens despleguem i per què es fan les coses 
que es fan.

I la sensació que tenim és el que deia una mica abans: 
que hem ritualitzat la intervenció en ordre públic. La 
policia tendeix a fer sempre el mateix independent-
ment del risc generat, independentment de la quantitat 
de persones que s’estiguin manifestant, independent-
ment de com aquestes persones s’estiguin manifes-
tant. Ritualitzem l’ordre públic, però, a més a més, ho 
fem..., el ritualitzem de màxims, diguéssim: ho des-
pleguem tot sempre. No ens deixem res a casa, digués-
sim; sempre traiem tot el que tenim per tal de reprimir 
o controlar expressions de mobilització al carrer. Això 
és un problema, perquè, com deia, infringeix el princi-
pi de proporcionalitat, però, a més a més, redueix a res 
la resta de principis que mencionava.

Per tant, voldria, per acabar, tornar a aquest 23 d’abril 
de 1985 per recordar-los a tots vostès, com a represen-
tants de tots nosaltres, que hi va haver una vegada en 
aquest país en què tots ens vam posar d’acord que les 
coses s’havien fet malament. Ens vam posar d’acord 
a criticar una actuació policial. No passa re, ho hem 
fet en el passat. Tots ens vam posar d’acord, com de-
ia, a criticar una actuació policial; tots vàrem demanar 
responsabilitats –en aquell cas, al governador civil; en 
aquest, al grup del Govern. I en aquell cas vàrem can-
viar les coses.

Estem trenta anys després en una situació similar, pe-
rò agreujada per la repetició de la mala pràctica en in-
tervenció d’ordre públic i agreujada perquè fa trenta 
anys, perquè ja fa trenta anys que la societat civil ca-
talana i la societat política catalana van demanar que 
canviés la forma d’intervenir en ordre públic. Trenta 
anys després em temo que les intervencions d’ordre 
públic al nostre país poc diferents són de la interven-
ció del 23 d’abril de 1985. Per tant, hem perdut trenta 
anys en la construcció d’un ordre públic democràtic 
acompanyat d’una policia democràtica.

Per tant, jo els demanaria que en aquest debat sobre 
les bales de goma no perdin l’oportunitat d’aprofundir 
en aquest debat, i que no perdin l’oportunitat d’apro-
fitar l’eliminació o la possible l’eliminació de les ba-
les de goma per repensar l’ordre públic d’aquest país. 
Tenien aquest encàrrec per part de la població civil i 
de les organitzacions polítiques d’aquest país fa trenta 
anys. Portem trenta anys de retard, però mai és tard. 
Nunca es tarde si la dicha es buena, que diuen els cas-
tellans. Tenim ara l’oportunitat de ni posar pedaços 
ni mirar cap a una altra banda, i d’encarar la possible 
eliminació de les pilotes de goma com la possibilitat 
de fer un reset i de començar de nou en la construc-
ció d’una policia pròpia, democràtica i garantidora de 
drets ciutadans.
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El president

Molt bé, moltes gràcies. Passem al torn de paraula 
dels grups parlamentaris. En primer lloc, té la parau-
la la senyora diputada Gemma Calvet, en representa-
ció del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, president. Gràcies, senyora Galdón, per la se-
va compareixença i per l’esforç en la preparació. Mi-
ri, primer de tot li volia dir que ens sorprèn el plante-
jament teòric que vostè fa, intentant establir –suposo 
que amb ànim pedagògic– una comparació entre 1985 
i 2013, per diverses raons. Una, pel context polític que 
hi havia aleshores, i per raons òbvies. En aquells mo-
ments es sortia d’una dictadura i hi havia segurament 
una sensibilitat política enfront d’una policia que ha-
via estat un dels instruments i eines de la dictadura de 
molta més recepció democràtica que no el que lamen-
tablement s’ha produït després, durant trenta anys. Per 
tant, em sembla que no són comparables, sobretot per-
què vostè fa una abstracció de context. I, a més a més, 
no se situa en una evolució, com ha plantejat el doctor 
Recasens, en el temps i en el context europeu.

I com a experta de seguretat que és vinculada a temes 
europeus, hem trobat a faltar aquest esment del que 
està succeint aquí comparativament amb el que tam-
bé està succeint a altres policies europees. Per tant, 
no és un debat, aquest, que es pugui vincular al 1985. 
L’hem de vincular al 2013 i al context actual on les 
polítiques vinculades a l’ordre públic i als models de 
seguretat pública s’han d’ajustar o reajustar a valors 
democràtics. Aquest seria el posicionament teòric que 
nosaltres defensaríem.

Però aprofitant que vostè està aquí i que és una exper-
ta en aquests temes, li volem fer una sèrie de pregun-
tes orientades justament a alguna de les qüestions ob-
jecte d’aquesta comissió.

Primer de tot, preguntar-li què és per vostè ordre pú-
blic. Com el definiria i quins elements integradors des 
del punt de vista policial han de conduir, més enllà del 
principi de proporcionalitat que vostè esmenta, a la 
resposta policial concreta davant dels esdeveniments 
de masses. És a dir, quines serien les eines i els ins-
truments que els operatius policials haurien de tenir 
i disposar en la planificació –entenc jo, pel que vostè 
ha dit, superant plantejaments de planificació genèri-
ca– puntual davant de possibles situacions d’incivisme 
associats a les manifestacions?

Aquesta seria la primera pregunta que li faria: defi-
nició d’ordre públic. Segona pregunta: quins instru-
ments creu que s’haurien d’utilitzar en aquesta plani-
ficació més específica que he intuït que vostè demana 
en la reacció policial?

L’altra qüestió és..., vinculat a la valoració que ha fet 
d’aquests trenta anys de retard, clar, jo li he de dir que 
crec que hi ha hagut gent i persones que s’han esfor-
çat moltíssim en el Cos de Mossos d’Esquadra a fer 
també una policia democràtica i amb models d’atenció 
a la ciutadania bastant pioners. Per exemple, amb la 

violència masclista. Hi han estudis que posen en evi-
dència que el Cos de Mossos és un exemple de bones 
pràctiques en aquest tema.

Per tant, quan vostè diu: «Anem amb trenta anys de 
retard», clar, jo crec que fa una afirmació pel que fa a 
l’ordre públic. Bé, doncs si és pel que fa a l’ordre pú-
blic, voldria que ho matisés, no?

Per què creu que hi ha hagut un estancament en les 
polítiques d’ordre públic pel que fa als dispositius de 
la Brimo? Perquè si vostè el que fa és aquesta valo-
ració que jo puc compartir, i és que s’actuava igual fa 
quinze anys que ara, li pregunto: això passa també a 
les altres policies europees? Creu que hi ha hagut una 
emergència del concepte de seguretat pública i d’or-
dre públic vinculat a aquest context a partir de l’11 de 
setembre? I creu que això és motiu de debat polític i 
policial a tots els països europeus? Aquesta seria l’al-
tra qüestió.

Sobre el tema de les pilotes de goma, si vostè creu que 
s’han de prohibir –qüestió que nosaltres compartim, 
ja ho hem dit en bastantes ocasions en aquesta comis-
sió, més que tot per a la lesivitat versus eficàcia, eh?, 
perquè hi ha un desequilibri claríssim des del punt de 
vista del control de l’itinerari de la bola, encara que 
sigui en el model de distància–, com les substituiria 
vostè, amb quines tècniques policials? Si hi ha desor-
dre públic o hi ha danys contra les persones o la pro-
pietat, quines serien les tècniques policials que vostè, 
com a experta en polítiques de seguretat, recomana-
ria? Res més.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula ara, en repre-
sentació del Grup Parlamentari Socialista, el diputat 
senyor Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies també, se-
nyora Galdón, per la seva presència i gràcies per les 
seves opinions, en alguns casos –o gairebé en tota la 
seva intervenció– molt concretes, recents, sobre l’ac-
tuació dels Mossos d’Esquadra.

Nosaltres volem estudiar models –almenys aquest és 
el títol de la comissió d’estudi, no?–, models de se-
guretat i ordre públic. I a mi també m’ha sorprès que 
vostè –li ho he de dir sincerament– que portés una do-
cumentació de l’any 85, les coses han canviat molt. Jo 
anava, el 85, amb molta por a les manifestacions, li ho 
puc assegurar, encara. En fi, pensava que ja estàvem 
en democràcia, però feia quatre dies del 23-F, sap?

Per cert, des del meu punt de vista –però això ja po-
dríem discutir-ho molt–, crec que la creació del Cos 
dels Mossos d’Esquadra va venir més aviat pel 23-F 
que no per la manifestació del 85, que diu vostè. De 
fet, la creació del cos és del 83. I és veritat segura-
ment, com vostè diu, que els fets del 85 van accelerar 
el desplegament del cos. Això és veritat, perquè ho re-
cordo perfectament i sé, en fi, almenys a la meva or-
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ganització qui treballava aquestes coses. I ho entenc, 
que vostè es refereixi a això com un fet important. Pe-
rò la creació del cos..., de fet, ara fa trenta anys. En-
guany fa trenta anys de l’aprovació de la llei al Parla-
ment de Catalunya. Però penso que el president Pujol, 
després del 23-F, i, en fi, la sectorial de Convergèn-
cia de seguretat, doncs, tenien molta por de com havia 
quedat la protecció de les institucions catalanes. I, en 
fi, van tenir un debat intern. En fi, això no és objecte 
d’avui, no?

La regulació de l’espai públic..., a mi m’agradaria sa-
ber la seva opinió sobre aquesta qüestió. Per nosal-
tres és sagrat el dret de manifestació. En fi, només cal 
saber com des de les organitzacions d’esquerra vam 
lluitar molt precisament per aquesta llibertat, no? Dè-
iem: «Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia.» Però 
aquesta era una de les principals de les que reivindicà-
vem durant el franquisme i al final del franquisme. Per 
tant, ningú posarà en dubte que nosaltres ho continu-
em considerant d’aquesta manera.

Ara, les manifestacions han de poder celebrar-se tam-
bé i, per tant, hi ha d’haver algú que les garanteixi. 
Que això es fa a través de designis inescrutables, com 
vostè deia? Jo vull creure que els Mossos, almenys, 
tampoc no... Jo penso que quan governàvem les es-
querres, aquells set anys que hi vam estar, ho fèiem 
millor, fins i tot també en el Cos dels Mossos d’Es-
quadra. Per tant, vostè quan ha dit «sempre, sempre» 
i hi ha insistit..., en fi, em permetrà que discrepi una 
mica, perquè jo penso que la consellera Tura i el con-
seller Saura ho feien millor. Si no, jo... Si pensés que 
ara estem millor, militaria a Convergència Democràti-
ca, i no m’ha passat mai pel cap encara. M’entén? Em 
permetrà la broma.

Per tant, a mi..., en fi, no sé si és que sempre ha es-
tat així. Jo crec que no. Jo crec que els Mossos és el 
cos democràtic, de policia democràtica, que de tant en 
tant ens adonem... I ara, en els dos o tres últims anys 
encara més, amb el conseller Puig, en fi, que tenia un 
tarannà i una manera d’entendre la relació dels cos-
sos de seguretat amb la ciutadania i de la regulació de 
l’espai públic molt diferent del que nosaltres entenem 
que aquest hauria de ser, no?

Però per això m’agradaria saber si vostè pensa que la 
regulació de l’espai públic ha de tenir unes normes. 
I ja sé que de vegades, doncs, aquestes normes són 
molt difícils de complir. El meu company d’Iniciativa 
Jaume Bosch abans ho ha dit, i ho ha dit molt bé. En-
cara que discrepem, ell sempre fa les coses millor que 
jo, les diu millor, però... No, ho dic perquè, quan par-
làvem de l’ocultació del rostre, ell deia: «Això és molt 
difícil de complir o és impossible de complir. Què 
passarà si un dia hi ha gent que s’oculta a través no no-
més de passamuntanyes, sinó també de caretes de per-
sonatges coneguts?» Bé, però si arribem a la conclusió 
socialment que això s’ha de ser així, doncs potser ens 
ho haurem d’estudiar. I jo, doncs, voldria també saber 
la seva opinió al voltant d’aquesta qüestió.

En definitiva, nosaltres som partidaris que hi ha d’ha-
ver una regulació de l’espai públic, que aquest no sem-
pre, sempre, sempre tothom l’hem considerat de la 

mateixa manera ni s’ha fet de la mateixa manera a tra-
vés dels diferents governs que ha tingut aquest país.

I moltes gràcies per la seva compareixença.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el 
diputat senyor Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidente. Gracias, señora Galdón, por su 
comparecencia. Yo quería hacer una breve introduc-
ción en relación a la forma en que enfoca usted preci-
samente el planteamiento de la cuestión, porque sí que 
–y se lo digo evidentemente con todos los respetos– 
me parece un poquito reduccionista intentar gráfica-
mente –que evidentemente tiene, en fin, su efecto– 
vincular la situación del 85 a la situación actual. Es 
decir, veintiocho años después quizá creo que sea ex-
cesivamente reduccionista pensar que nada ha cam-
biado.

Yo creo que evidentemente hay problemas, sigue ha-
bién dolos, es una cuestión transcendental, para eso es-
tamos aquí. Pero, hombre, ha habido signos de mejo-
ra. Yo creo que hay una mayor sensibilización desde el 
punto de vista de la proporcionalidad con la que debe 
actuar la fuerza policial, yo creo que en eso los Mossos 
d’Esquadra reciben una formación adecuada. Lo que 
sucede es que evidentemente estamos hablando de una 
cuestión excesivamente compleja, conflictiva y en la 
que, bueno, vienen a colisionar derechos que se enfren-
tan donde es muy difícil establecer cómo se salvaguar-
da, a cuál se le da ese carácter prioritario. Y eviden-
temente eso dificulta, como digo, poder abordar estas 
situaciones sin que en buena medida pueda producirse 
algún tipo de sacrificio. Me refiero desde el punto de 
vista..., no lógicamente en lo que afecta a la integridad 
física de las personas, sino desde el punto de vista del 
ejercicio legítimo de los derechos.

Evidentemente el derecho de manifestación es un 
derecho fundamental. Lo que pasa que yo de su in-
tervención me da la impresión de que usted lo eleva 
–y permítame la expresión– a los altares, es decir, lo 
considera un derecho incondicionado. Y francamen-
te no es así desde el punto de vista legal. Existe la 
exigencia de comunicación previa, y a partir de aquí 
esa comunicación previa es la que habilita precisa-
mente a los órganos competentes a casi –casi– en la 
totalidad de los casos salvaguardar ese ejercicio legí-
timo de un derecho fundamental. Pero hay algunas 
excepciones que hacen –y son las mínimas, afortu-
nadamente– que evidentemente ese derecho de ma-
nifestación no pueda ser ejercido fundamentalmente 
por la afectación de otros intereses que yo creo que 
quizá usted no pone sobre la mesa. Porque el derecho 
de manifestación es fundamental, sí; pero también el 
derecho de los que quieren disfrutar también de su 
ámbito de libertad debe ser contemplado. Y muchas 
veces en según qué tipo de manifestaciones, en según 
qué tipo de concentraciones, los derechos de terceros 
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se ven, si me permite la expresión, claramente piso-
teados.

Entonces yo creo que encontrar el punto de equili-
bro, que es difícil, es lo que nos debe guiar. Y a esta 
comisión de estudio me parece que también le debe 
ocupar. Pero no establecer esa prevalencia absoluta... 
Bueno, yo no hablaría de prevalencia, yo hablaría in-
cluso de anulación. Es decir, el derecho de manifes-
tación se erige, insisto, en un derecho de carácter sa-
crosanto, incondicionado donde frente al mismo no 
se puede prácticamente, bueno, operar. Entonces, me 
da la impresión de que eso sería bueno que de algu-
na forma usted expusiera esa posición. Si es inequí-
voca, como digo, a la hora de considerarlo como un 
derecho, como digo, incondicionado.

Porque, claro, usted ha hecho referencia al caso de la 
plaza de Cataluña. Bueno, ¿esa concentración se per-
mite sine die, illo tempore? Y, bueno, diremos: «Bue-
no, pero no molestaban a nadie.» Bueno, se producen 
después alteraciones de orden público que evidente-
mente la policía, pues, llega un momento en que tiene 
que resolverlas. Que actúe con la debida proporciona-
lidad, y evidentemente procurando causar el menor 
daño posible tanto a las personas como al mobilia-
rio, es evidente. Lo que sucede es que esas situacio-
nes hay que afrontarlas y hay que enfrentarlas. Y, por 
lo tanto, lo suyo sería que, como digo, se encontra-
ra un punto adecuado de equilibrio, pero no anular 
completamente, como digo, ese derecho de otras per-
sonas que legítimamente tienen también esa posibili-
dad y deben tener esa capacidad de actuar con plena 
libertad.

También quería comentarle un tema que ha salido, 
que ha sido recurrente a lo largo de estas intervencio-
nes, en relación a la mediación como instrumento 
efectivamente útil. Pero que también tiene sus quie-
bras, porque creo que también el interviniente ante-
rior ponía de manifiesto que la mediación tiene el in-
conveniente de que para que haya mediación tienen, 
las dos partes, que querer mediar. Y desgraciadamen-
te eso muchas veces no se da. Entonces, ¿establecer 
la mediación como instrumento que de alguna forma, 
bueno, permita ejercer de forma civilizada el derecho 
fundamental a la manifestación? Evidentemente. Pe-
ro, insisto, teniendo en cuenta que no es la panacea.

Y yo, en cualquier caso, para concluir, sí que tam-
bién quería a estas consideraciones, bueno, que he 
ex pues to, conocer también, entonces, cuál es su opi-
nión. ¿Cuáles serían las soluciones en las situaciones 
en las que se producen manifestaciones o concentra-
ciones en las que se recurre al empleo de la violen-
cia? Si dejamos hacer, si no intervenimos –me refie-
ro lógicamente a las dotaciones policiales– y si, por 
tanto, la actitud más conveniente es, como digo, la de 
inactividad y pasividad, porque, insisto, pueden verse 
afectados otros derechos que la policía también debe 
salvaguardar. Y, por lo tanto, yo creo que esa conside-
ración siempre es interesante tenerla en cuenta. Nada 
más.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, el diputat senyor Jaume 
Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Molt bé. Gràcies. I gràcies, senyora Gemma Galdón. 
Jo crec que vostè l’ha encertat amb l’exemple, perquè 
la prova és que ens estem tots definint sobre l’exem-
ple que vostè ha posat. I jo ho faré breument, encara 
que sigui gairebé per al·lusions, perquè jo hi era lla-
vors. Però sí que jo he entès –vostè ja és molt lliure 
d’explicar el que cregui– que el que ens deia era no 
tant que el Cos de Mossos d’Esquadra estigués exac-
tament igual com estava la policia llavors, sinó que el 
fet que passés llavors allò i el debat social i polític que 
va suscitar... Jo he interpretat que ara s’està reproduint 
un debat similar, i que, per tant, això ens ha de fer re-
flexionar.

Quan dic «per al·lusions»..., i aprofito simplement per 
explicar dues qüestions, perquè jo hi era. En aquells 
moments el senyor Amadeu Recasens, jo mateix i el 
pobre desaparegut Jaume Curbet formàvem part de 
l’equip, que precisament a instàncies del fet que va ha-
ver-hi un debat al mes de maig al Parlament com a 
conseqüència d’això vàrem contribuir, amb el conse-
ller Macià Alavedra, etcètera, a elaborar el que es va 
dir «el model de seguretat de Catalunya».

I dic que sí que ve a tomb, perquè jo crec que allà es 
pretenia –i es va explicitar, eh?, al Parlament– que vo-
líem dues coses. Una, una policia al servei de les insti-
tucions catalanes –per tant, una policia que depengués 
de la Generalitat i dels ajuntaments, que era un paper 
important. I segona, una policia que funcionés dife-
rent d’allò que havíem conegut. Ja no diguem en l’eta-
pa de la dictadura, sinó en l’etapa d’aquells anys de 
transició i posteriors. No oblidem que el 85 ja feia tres 
anys que governava el PSOE a Madrid i que, per tant, 
hi havia la demanda d’un canvi.

I jo crec que ve a tomb i és convenient parlar-ne, per-
què així com s’ha avançat molt..., jo crec que sí que és 
veritat que el tema de la dependència de la Generali-
tat i dels ajuntaments, tot i els intents recentralitzadors 
que sempre vénen de Madrid, això està garantit, però 
no està tan garantit que ens n’hàgim sortit, com a mí-
nim davant de molts sectors de l’opinió pública, res-
pecte a una policia que actua diferent. És veritat que 
la policia autonòmica es crea formalment el 83, pe-
rò durant uns anys el president Pujol va repetir allò 
d’«això no toca», perquè la policia és molt poc agraïda 
a l’hora de després recollir vots i la cosa estava, allò, 
a les beceroles. Però jo crec que aquest element sí que 
és important.

Llavors, jo aquesta reflexió l’he fet més d’una vega-
da públicament. És a dir, hem aconseguit aquest segon 
objectiu del tot? Jo crec que el fet mateix que aquesta 
comissió funcioni reflecteix que no, i que hi ha molts 
sectors de la societat que són crítics amb com està 
funcionant.
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I jo crec que –i vaig a la segona part del que volia dir, 
ha sorgit en diverses intervencions– hi ha un element 
que és molt exemplificador d’allò que no pot ser i que 
recull molt els errors que s’han comès, que és el tema 
de plaça de Catalunya. El tema de plaça de Catalunya 
té un simbolisme evident, perquè es dedueix d’una de-
terminada visió que, ho hem dit abans i ho torno a dir 
ara... És a dir, primer, d’una concepció errònia, que es 
creu que el conflicte social de gran envergadura com 
el que va representar tot aquell moviment d’aquells 
dies es podia solucionar amb una intervenció en sen-
tit clàssic d’ordre públic. El tema és que era molt més 
complex, anava molt més enllà i movia multituds molt 
grans per pensar-se que un grup de policies podia des-
mantellar allò. Però, segona, un error clarament de 
concepció de l’operació, que es pensa que posarà uns 
camions allà teòricament per netejar, quan van a des-
mantellar el que hi havia. Per tant, si s’hagués fet no-
més per netejar, haurien fet falta molt pocs camions; si 
s’anava a desmantellar tot, calien molts camions. I ai-
xò dóna temps a la gent a reaccionar i a moure’s de tal 
manera que impedeix la sortida dels camions.

El David ha explicat moltes vegades que em sembla 
que ell va rebre. Jo no vaig rebre, però vaig estar a 
punt. Jo hi era, allà, mirant-ho. No, no hi participava 
directament. I el que es va demostrar evidentment és 
que davant d’una situació en què la policia podia fer 
ridícul i el Departament d’Interior podia fer el ridícul 
perquè els camions no podien sortir de la plaça de Ca-
talunya, es dóna l’ordre de carregar contra persones 
que no feien re, que estaven assegudes pacíficament a 
terra. I això ho sap tothom qui ho va veure i qui s’ha 
volgut informar.

I aquest jo crec que és el tema. El tema és la propor-
cionalitat a la qual feia referència la Gemma Galdón, 
i que també hi feia referència l’Amadeu Recasens. El 
tema de la necessitat de combatre actituds violentes de 
grups minoritaris. Quan en tot això es perd l’oremus 
i es pensa que els grups violents són la immensa ma-
joria de la gent que pacíficament exerceix una forma 
de protesta, tot i que això impliqui desobeir l’autoritat, 
això no justifica una càrrega policial com la que es va 
produir.

I jo crec que aquí hi ha un fil conductor que seria bo 
que en aquesta comissió poguéssim, d’alguna manera, 
alterar. I, en aquest sentit, ja que la Gemma Galdón ha 
parlat del tema de plaça de Catalunya, jo li demana-
ria si pot aprofundir una mica en la seva visió del que 
va passar allà. Més que l’anècdota en sí, que va ser 
molt greu, sinó com a exemplificadora de com abordar 
aquests tipus de qüestions, que tots sabem que, a més 
a més, ens hi podem tornar trobar el mes de setembre, 
o el mes d’octubre, o el mes de novembre –després de 
l’agost.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en representació del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor 
Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Galdón, 
per la seva compareixença. Bé, ens ha presentat un 
panorama més aviat caòtic, amb una descripció de la 
política de seguretat pública gairebé orwelliana. Ha 
carregat, en certa forma, contra la Policia de la Ge-
neralitat, contra el Cos de Mossos d’Esquadra, com si 
fos una continuïtat de la policia dels primers anys de 
la democràcia –és la percepció que jo he tingut– en 
què de ben segur que, en aquells temps, doncs, resta-
ven posicionaments intolerants per part d’aquella po-
licia, almenys en alguns dels seus responsables, no?

Bé, només dir-li que, a partir de la informació que 
ens ha donat, si els fets van passar el 23 d’abril, el 25 
d’abril d’aquell any es va incoar un expedient per part 
del Govern Civil de Catalunya –de Barcelona– i el 26 
d’abril hi van haver sancions a dos comandaments i 
a diversos números dels que van intervenir allà. Per 
tant, ja hi va haver una reacció, en certa forma, demo-
cràtica –potser democràtica de l’època, no?

Bé, potser no tenim un model prou desenvolupat. D’ai-
xò, n’estem segurs. Però la seva descripció –a mi, al-
menys m’ho ha semblat– ha vingut a deixar una mica 
d’ombra de dubte sobre la totalitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra. I això de ben segur que no ho puc com-
partir, i el meu grup no ho comparteix.

El Cos de Mossos d’Esquadra és una policia democrà-
tica que contempla l’ordre públic com un valor a man-
tenir i assegurar per la defensa dels drets fonamentals 
de tots. I amb un respecte a la jerarquia de drets, sense 
sacralitzar-ne cap, però plenament adient al context le-
gal en què ens movem.

Jo sí que he trobat a faltar una referència, encara que 
sigui mínima, amb caire propositiu. Això ho he tro-
bat a faltar en la seva intervenció. Diu que falla gai-
rebé tot, però en concret no sabem quina seria la seva 
proposta. Per tant, a la seva exposició he trobat això: 
no hi ha cap proposta concreta, llevat de la supressió 
de les pilotes de goma –això sí que m’ha quedat prou 
clar–, que pugui esdevindre en una proposta construc-
tiva per a la millora del model de seguretat i d’ordre 
públic a Catalunya.

En tot cas, pensem que som nosaltres, els grups parla-
mentaris, que amb les nostres conclusions hem d’anar 
des de la crítica del sistema a fer propostes positives 
per millorar el model de seguretat i ordre públic i per 
definir l’ús dels materials antiavalots en els esdeveni-
ments de masses.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del Grup 
Mixt, el senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, Celestino. I moltes gràcies a la senyora Gal-
dón per la compareixença i pel contingut. I unes quan-
tes reflexions, perquè ja se n’han dit moltes. Algú es 
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preguntava què era l’ordre públic, no? I és una refle-
xió, sens dubte, imprescindible. I no és una sola cosa, 
en són moltes; són multidisciplinaris, remeten a l’ac-
tual estructura social i les seves desigualtats. Però, en 
fi, no faré una disquisició sobre l’ordre públic. Sí que 
diria que a mi el que sembla un desordre públic avui 
és... –i ho dic al fil de l’actualitat, que és rabiüda–, que 
el senyor Jaume Matas estigui al carrer em sembla un 
desordre públic, i que li hagin rebaixat la pena per 
corrupció de sis anys a sis mesos em sembla un greu 
desordre públic que altera la democràcia. Ho dic per-
què sempre sortim en aquests debats amb què és ordre 
públic i què no és ordre públic.

En tot cas, jo penso que la proposta de la senyora 
Galdón de portar un exemple és pràctica i profunda-
ment útil, sobretot per saber què ha passat en el temps 
transcorregut. Farem –li proposarem– cinc pregun-
tes, cinc reflexions... Hi havia el 23 d’abril del 85, pe-
rò podem fer la llarguíssima llista de casos on la in-
tervenció en matèria d’ordre públic ha sigut igual de 
temerària, i fins i tot il·legal. Podríem parlar dels Jocs 
Olímpics del 92, no?, com un gran esdeveniment. Cer-
ta obsessió va acabar amb seixanta persones detingu-
des de les quals trenta-cinc mai van tenir judici, per-
què no havien fet res, no?

O un exercici de memòria dràstic, perquè a l’infor-
me que ha presentat la direcció d’Interior en aques-
ta comissió es parla del Cinema Princesa. Algú sap 
què va passar sis anys, dos mesos i divuit dies després 
del Cinema Princesa –del desallotjament del Cinema 
Princesa? Doncs, passava que l’Audiència Provincial 
de Barcelona titllava el desallotjament d’il·legal, anti-
jurídic, il·legítim i funcionament anòmal dels serveis 
públics.

És la primera resposta a la intervenció de la senyora 
Galdón. Però jo li voldria preguntar: si no hi ha lògi-
ca policial, si no hi ha lògica d’intervenció en matèria 
d’ordre públic, quina lògica hi ha? Ho dic perquè hi ha 
altres lògiques, òbviament per nosaltres hi ha una lògi-
ca política. El 27-M a plaça de Catalunya és una lògica 
política; és un desig d’un conseller d’Interior, que juga 
a ser el xèrif del comtat i no coneix ni tan sols el seu 
mateix país.

Podríem recordar l’entrada –la irrupció– manu milita-
ri a l’Autònoma el 1999, fins a la Biblioteca de Lletres. 
Podríem recordar aquells policies amb mocadors es-
telats al coll i barres de ferro o de coure el 24 de juny 
del 2001 al centre de Barcelona, a plaça de Catalunya, 
en les protestes contra el Banc Mundial. Podríem re-
cordar el desallotjament de la Casa de la Muntanya un 
mes després, un desallotjament que va ser també de-
clarat il·legal i en el qual també es van produir robato-
ris i sostracció. La militarització de l’ordre públic el 
16 de març de 2002 a Barcelona en la cimera europea, 
el dispositiu de seguretat del Fòrum 2004, el disposi-
tiu terrible en les protestes de diferent sentit, a favor i 
en contra, de la sala de venipunció a la Vall d’Hebron.

Però si aquí s’ha parlat avui de mediació, d’anticipació 
i d’informació, jo penso que hauríem de parlar també 
del ridícul profund de Felip Puig ara fa un any amb 
la suposada manifestació antisistema de la trobada del 

Banc Central Europeu a Barcelona, que simplement 
no va existir. I tots vam dir que no existia cap mani-
festació, i tot i així van fer 350.000 controls de fron-
tera, identificacions. I no van trobar ni un sol sospi-
tós. I vam cridar no recordo si tres mil o quatre mil 
guàrdies civils per reforçar, i no hi havia convocatòria. 
Ho dic perquè el que va passar el 1985 malauradament 
s’ha repetit en el temps de forma reiterada.

Jo no sé què és el que falla, com a grup no ho sabem. 
Però, en tot cas, la primera pregunta és aquesta: si a 
vegades no és que el problema de la lògica és que hi 
ha una lògica política i no una lògica policial. Dos, 
per què pensa vostè que no s’apliquen, o no s’apli-
quen com es deuria, els criteris de desescalament en 
el conflicte? I, tres, coneixent l’àmbit europeu, quins 
models alternatius contempla? Quatre, he entès –no 
d’aquesta intervenció, també de llegir-la en nombro-
sos articles– que hi ha hagut una degradació, una in-
volució democràtica dels vuitanta cap aquí en l’àmbit 
també europeu. Què pensa que ho ha motivat i què 
caldria fer?

I, l’altra, jo recuperaria la intervenció d’un represen-
tant dels policies en aquesta comissió quan parlava 
efectivament de la violència que es dóna en multituds, 
en determinats casos i episodis que hem viscut recent-
ment a casa nostra, i que deia que evitar aquella vi-
olència o minimitzar-la..., evitar-la requeriria d’una 
violència extraordinària, és a dir, gairebé arrasar, no? 
Però quins pensa que són els mecanismes alternatius 
que pot conèixer?

I l’altra, i finalment, que sempre fem, que és respecte 
a la impunitat, no? Respecte al règim d’impunitat de 
facto respecte a les persones, en el cas de les bales de 
goma és obvi, que fa deu anys que han perdut la vi-
sió. I també si un ordre públic o una gestió de l’ordre 
públic democràtica no hauria d’incorporar també me-
canismes de reconeixement, reparació i garanties de 
no-repetició.

I l’altra, sobre el desescalament i per provocar: quins 
pensa que són els elements que fan que els hooligans 
que vénen al centre de Barcelona quan juga el Barça 
la Champions League se’ls apliquin uns criteris de to-
lerància, no? De no entrar en conflicte, de servir-los 
paella, bars i música al port de Barcelona, perquè res 
no passi. És a dir, criteris de desescalament. Jo he vist 
cinc-cents «tios» del Werder Bremen pixant-se a la 
plaça Reial i cap intervenció policial, perquè tots sa-
bien que intervenir era tirar benzina al foc. Alcoholis-
me, etcètera. Però per què pensa que en determinats 
casos sí que s’aplica una lògica de desescalament, que 
és pitjor el remei que el mal? I quins criteris no polici-
als sinó polítics s’apliquen?

Moltíssimes gràcies. Potser no ho pot respondre tot, 
però ja tindrem temps.

El president

Moltes gràcies. Finalment té la paraula la diputada se-
nyora Elena Ribera, en nom del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.
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Elena Ribera i Garijo

Sí, en primer lloc, agrair-li la intervenció. I deixar as-
sentat que si els números no ens fallen, i no ens fallen 
perquè són dades oficials, la majoria de les manifesta-
cions, i són moltíssimes, són pacífiques. Per tant, par-
lem de casos puntuals que evidentment necessiten un 
abordatge, que és millorable i que per això donen lloc 
a aquesta comissió. Aquesta és la primera reflexió.

Jerarquització o harmonització? Perquè la llei orgàni-
ca –parlem de drets fonamentals– parla d’harmonit-
zar. I sí que és veritat que, com que tots són fonamen-
tals, a veure, aquesta harmonització s’ha de fer i és 
possible i, a més, és que és necessària. Com lliga això 
amb la seva intervenció, que ha parlat de jerarquitza-
ció i semblava que la primacia absoluta era del dret de 
manifestació, que evidentment s’ha de poder donar?

Bales de goma, sí o no? Com abordar l’ordre públic en 
democràcia? Com desaccelerar les situacions de con-
flicte? Com protegir els drets que entren en col·lisió, 
que forma part del mateix que li dèiem? Alternatives a 
les estratègies de tàctica de les intervencions policials?

I després, sense ànim d’entrar en conflicte amb nin-
gú, només recordar unes declaracions de Joan Delort 
del 26 d’abril del 2011, quan va deixar el càrrec de se-
cretari general, que deia: «Mai m’hauria imaginat» 
–entrevistat per El Punt i pel diari Avui– «que podria 
veure les coses que he vist en aquests darrers quatre 
anys. I miri que n’he vist de grosses, però com aques-
tes, mai.» Això només ho deixo aquí, eh?, perquè ja 
que s’ha fet referència a unes altres èpoques passades, 
fem-ne a totes. També, sense citar dates, algú altre 
també ha parlat dels diferents criteris segons si eren 
hooligans o si no, i les èpoques en què es produïen. En 
realitat, cap endarrere no m’agrada mirar-hi si no és 
només que per aprendre, no? Però sí que hem d’inten-
tar ser justos.

Quan parla de la manifestació del 23 d’abril del 85, es 
munta un cacau per un globus, però és que ara ja no 
parlem de globus. No crec que en manifestacions en 
què només s’exhibissin globus anéssim lluny. Alesho-
res, m’agradaria també conèixer la seva opinió sobre 
la violència i els actes violents, que fan els mateixos 
organitzadors del moviment 15-M s’hagin de desvin-
cular de les manifestacions violentes d’alguns que 
perjudiquen la majoria dels manifestants, que són pa-
cífics. Això com ho abordem?

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. S’han acabat les intervenci-
ons. Jo li demanaria, senyora Gemma Galdón, que, en 
fi, vostè intenti fer una síntesi. I, a més, al principi ja 
ha explicat que estava a disposició dels diferents grups 
parlamentaris. Qualsevol material que tingui o el que 
avui ha fet arribar, aquest recull de premsa, pot fer-lo 
arribar directament als membres de la comissió o di-
rectament a la Mesa.

I sí que li demanaria, en la mesura del possible, doncs, 
una certa síntesi a l’hora de contestar o simplement 

donar la seva opinió respecte als temes que han estat 
plantejats.

Gemma Galdón Clavell

Intentaré ser breu. I si ometo alguna cosa, és per in-
capacitat d’abordar-ho tot. I en qualsevol cas, estic a 
la seva disposició per a qualsevol aclariment ulterior. 
El tema de l’exemple del 85 tan controvertit. Mirin, a 
mi em sembla important saber d’on venim, i em sem-
bla rellevant que la nostra policia vingui precisament 
d’una mala gestió de l’ordre públic per part dels cos-
sos i forces de seguretat de l’Estat. I em sembla relle-
vant que trenta anys després en certa mesura reprodu-
ïm els mateixos debats. I em sembla que l’important 
del que jo els volia plantejar –i si no ho han rebut així, 
segurament no m’he sabut explicar– és aquesta repro-
ducció dels debats, aquesta reproducció d’una certa 
incomprensió ciutadana davant de la manera de ges-
tionar l’ordre públic al nostre país, a la nostra ciutat. 
Per tant, ho deixo aquí, i entenc si no comparteixen la 
meva estratègia d’abordatge d’aquest tema.

Pel que fa al que em demanava la senyora Calvet de la 
perspectiva europea, els faré rapidíssimament una mi-
ca de repàs del que ha passat amb les polítiques de se-
guretat ciutadana i d’ordre públic en els últims segles 
al nostre continent. Al segle XVII neix la policia fran-
cesa –la primera policia, diguéssim, dins del marc de 
l’estat nació més o menys democràtic o amb voluntat 
de representació–, i neix com a policia de l’estat. És 
una policia que és el braç armat dels interessos d’un 
grup de polítics. Al segle XIX, Gran Bretanya decideix 
trencar amb aquesta tradició francesa, que és la que 
s’imposa a tot el món desenvolupat, per dir-ho d’algu-
na manera, i la policia metropolitana és formada el se-
gle XIX, com comentava, amb la voluntat de començar 
a intervenir en l’ordre públic, però no des d’una posi-
ció militar.

És a dir, amb el desenvolupament de l’estat modern 
comencen a consolidar-se alguns dels principis funda-
dors d’aquests estats moderns. I el principi fundador 
bàsic és que hi ha una diferència bàsica entre seguretat 
interior i seguretat exterior. A l’interior tenim la poli-
cia, a l’exterior tenim l’exèrcit; a l’interior tenim ciu-
tadans i a l’exterior tenim potencialment enemics. Per 
tant, les eines que desplega un exèrcit no tenen res a 
veure amb les eines que desplega una policia.

Aquesta divisió fonamental entre interior i exterior, 
entre policia i exèrcit, és clau en el desenvolupament 
de les estratègies policials a tot el continent durant 
els darrers segles. Per tant, quan comencen a conso-
lidar-se aquests nous principis, la policia britànica per 
primera vegada comença a aplicar a l’interior tècni-
ques policials, i no militars. Tradicionalment, quan hi 
havia algun tema d’ordre públic a l’interior, dins de 
l’estat nació, es desplegaven forces militars. La policia 
britànica és la primera –ho dic molt ràpid, eh?– que 
comença a experimentar amb mecanismes democrà-
tics i responsables d’intervenció amb el tracte de ciu-
tadans intentant mostrar de forma molt clara que hi ha 
una diferència en com l’estat nació tracta aquells que 
en formen part, els ciutadans, i aquells que no en for-
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men part, que són els ciutadans estrangers, que poden 
ser potencialment enemics. Però, en qualsevol cas, en-
tén que a l’interior mai no hi ha enemics, a l’interi-
or sempre tenim ciutadans amb drets i deures. Quan 
aquests ciutadans passen les línies roges de la convi-
vència, hi ha un mecanisme que és la presó, què és 
un mecanisme rehabilitador, que fa que aquests ciu-
tadans tornin a ser reinserits a la societat, un cop han 
entès –de nou, ho dic molt ràpid– les normes de la col-
lectivitat.

Aquest model anglosaxó triomfa, diguéssim, al món 
anglosaxó, tant a la Gran Bretanya com als Estats 
Units, mentre que el model continental es caracteritza 
per seguir sent molt més una eina de l’Estat que una 
eina de la democràcia o de la ciutadania organitzada.

Arribem, així, els anys seixanta i setanta anys en els 
quals tot aquest panorama es comença a desdibuixar, 
i per això és molt difícil fer una fotografia de l’estat 
de la situació des de llavors. Als seixanta i als se-
tanta, precisament per superar la impossibilitat d’in-
tervenir militarment a l’interior, Margaret Thatcher 
i Ronald Reagan desenvolupen la idea de l’enemic 
interior, que el que fa és justificar de nou la inter-
venció militar dins dels confins de l’estat nació. Per 
tant, als anys seixanta i setanta tenim un allunyament 
d’aquest model més garantista anglosaxó pràctica-
ment a tot el món.

Però precisament perquè hi ha aquest allunyament o 
precisament perquè s’imposa una intervenció militar 
davant de conflictes totalment civils, als anys vuitanta 
i noranta hi ha una reacció a tot el continent en contra 
d’aquestes intervencions policials.

Per tant, quan aquí ens comencem a plantejar la poli-
cia catalana, ho fem seguint una voluntat ciutadana i 
política molt evident a tot el món occidental de crear 
policies democràtiques, i d’eliminar la idea de l’ene-
mic interior i de deixar de justificar la intervenció re-
pressiva en casos de mobilització ciutadana. Això, fins 
als noranta. I acabem els noranta amb una certa con-
solidació –si llegeixen literatura de llavors– d’un enfo-
cament basat en la mediació, en la prevenció..., un en-
focament amable dels problemes d’ordre públic.

De cop, tenim l’11 de setembre i això ens canvia el pa-
norama «securitari». I des de llavors, el que fem –per 
dir-ho molt ràpid, no ho puc dir d’una altra manera– 
és tornar al paradigma dels anys seixanta i setanta, 
o, com a mínim, estem desfent el camí fet durant els 
anys vuitanta i noranta per la societat civil i política 
de tot el món occidental.

És a dir, actualment el que tenim és un combat en-
tre dues concepcions molt diferents de l’ordre públic. 
I a tot Europa el que tenim són els dos models. És 
a dir, tenim una pulsió molt forta per ser cada cop 
més repressius i per intervenir d’una forma cada ve-
gada menys preventiva i més repressiva en casos de 
conflictes d’ordre públic, però alhora tenim una ba-
se creada als anys vuitanta i noranta d’unes polici-
es democràtiques, amb mecanismes de control i amb 
una classe política que es creu que la policia ha de ser 
democràtica i ha de respondre a les necessitats de la 
població.

Per tant, no tenim un model actualment. No podem 
dir: «Hi ha tal país que ho està fent bé.» A tots els pa-
ïsos estan fent coses molt bé i a tots els països estan 
fent coses molt malament. I per això podem tenir una 
policia alemanya que té uns mecanismes de mediació 
i de comunicació a les manifestacions que no existei-
xen a cap altre lloc d’Europa, però que és una policia 
que té desplegaments davant de mobilitzacions que el 
que acaben és desincentivant la presència en mobilit-
zacions. És a dir, tenim un escenari, en el moment ac-
tual, contradictori, que haurem d’anar veient els pro-
pers anys com les forces, civils, socials i polítiques 
acaben de configurar. Per tant, no tenim un model que 
puguem seguir. El model l’haurem de fer i haurem de 
decidir nosaltres políticament i socialment quin és el 
model que volem tenir, quina policia volem tenir. Pe-
rò no tenim el recurs fàcil de copiar models d’altres 
països, hem de copiar cosetes d’altres països, però no 
existeixen models perfectes que puguem trasplantar. 
Això, de forma molt ràpida.

Els deia coses bones i coses dolentes. Mirin, al Japó, 
en termes de repertori de la policia, al Japó han arribat 
a utilitzar xarxes per físicament contenir mobilitzaci-
ons. A Rússia tenim notícia, o almenys la policia russa 
així ens ho confirma, tot i que no tenim evidència que 
això s’hagi utilitzat, que hi ha mecanismes inhibidors 
del moviment de les persones presents en una mobi-
lització. És a dir, hi ha un nivell d’experimentació ac-
tualment amb mecanismes que jo consideraria inac-
ceptables d’intervenció en casos d’ordre públic molt 
evident. El tema és que hem de decidir nosaltres quins 
límits polítics posem a què és allò que ens sembla o no 
acceptable i on està el nivell de tolerància de la nostra 
societat a davant de la intervenció policial.

Per tant, aquest és l’escenari europeu. Ja no podem..., 
ja no tenim els grans models dels vuitanta i els noran-
ta. Per desgràcia estem en un moment de descaminar 
el que havíem caminat i de replantejament de cap a on 
volem anar.

La definició de l’ordre públic. Doncs, una mica el ma-
teix. Ordre públic no és el mateix que public order, 
per exemple. El public order anglès no té res a veu-
re amb l’ordre públic en el model continental. L’ordre 
públic el podem vincular tant a la pau pública, que és 
el manteniment de les normes de la convivència, i, 
per tant, molt més vinculat a temes de civisme, com 
el public order dur en la definició anglosaxona, que 
es vincula només a les mobilitzacions de masses. No 
tenim una definició única d’ordre públic. Per tant, és 
molt més útil –i això ja ho emfatitzava l’Amadeu Re-
casens– parlar de com gestionem el desordre públic, 
que és el que sí que sabem identificar i el que sí que 
sabem delimitar. Amb tota la resta ens fiquem en ca-
mins complicats en termes de la teorització.

Em preguntava la senyora Calvet també quines eines 
proposo jo. A mi em sembla que per començar propo-
so que els quatre principis que he intentat descriure 
siguin d’obligat compliment. És a dir que tinguem una 
base mínima sobre la qual construïm qualsevol altra 
cosa, i el problema del moment actual és que em sem-
bla que no tenim aquesta base mínima. Jo no entenc el 
debat sobre les pilotes de goma si no parlem dels prin-
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cipis d’actuació de la policia en casos d’ordre públic. 
I per això els plantejo una tornada a la base, i per això 
la meva aportació no és de dir-los com poden substitu-
ir la pilota de goma, sinó com podem replantejar-nos 
l’ordre públic, que em sembla que és el debat de veritat 
que tenim sobre la taula, més enllà del cas de l’Ester 
Quintana.

Tot i això, què li puc dir? Importantíssim, tenir proto-
cols d’actuació previs, durant i després. Els protocols 
d’actuació previs inclouen també la formació. És a dir, 
el protocol d’actuació previ no és només la reunió prè-
via que fan els comandaments policials, sinó que par-
teix també d’entendre quin és el model de formació 
que tenim, quins són els coneixements que tenen els 
nostres policies i els nostres responsables polítics. La 
preparació prèvia passa també per la mediació. I vull 
recordar que una de les primeres coses que va fer el 
nou Govern va ser eliminar la unitat de gestió alterna-
tiva de conflictes que havia funcionat durant diversos 
anys al nostre país, una unitat de gestió de conflictes 
que no es va recuperar fins molt després. Per tant, de 
nou, hem desencaminat un camí que havíem comen-
çat a fer en el bon sentit en termes d’entendre molt mi-
llor com funcionen les dinàmiques d’acció col·lectiva, 
que al final és allò contra el que actua la policia.

Evidentment utilització de la intel·ligència: la capaci-
tat de recollir el màxim de dades possible sobre què 
és aquell risc, aquella amenaça, en termes policials, 
a què ens enfrontem, com a passos previs. Durant? 
Doncs, depèn. Depèn de si tenim davant nostre un fet 
amb caires violents o un fet sense caires violents, de-
pèn de quina sigui l’acceptació social d’aquell mateix 
fet. És a dir, ho sento, no hi ha receptes fetes per a 
qualsevol tipus de cas. L’actuació policial ha de sa-
ber entendre el moment concret en el qual es desple-
ga. I per això es requereix la intel·ligència prèvia, per 
això es requereix la mediació prèvia: per saber a què 
ens estem enfrontant i quina és la reacció no només 
dels manifestants, si parlem d’una manifestació, sinó 
de la societat un cop hi intervenim. Tot això ha d’es-
tar al cap de la persona responsable del desplegament 
policial i de la persona responsable de la part políti-
ca d’aquest desplegament policial. I, per desgràcia, em 
temo que això al nostre entorn manca.

I després, importantíssim, tasca de comunicació i que 
continuï la intel·ligència. El nostre país jo diria que és 
l’únic dels que jo conec on la policia no té una for-
mació específica en temes de comunicació, de relaci-
ons amb la premsa. Tenim un problema greu de co-
municació de l’activitat policial. Evidentment aquesta 
comunicació va acompanyada de transparència i va 
acompanyada de saber explicar les coses quan a un li 
demanen que ho expliqui. Però és importantíssim que 
la policia pugui explicar també per què ha fet les co-
ses i com ha fet les coses, perquè si no, ens trobem en 
aquest escenari d’incomprensió –o almenys en el meu 
cas– del que passa.

Per tant, què proposaria jo? Doncs, una planificació 
molt llarga, en aquest sentit, que abasti des de la for-
mació... I em sembla que tenim problemes de forma-
ció en termes d’ordre públic al nostre país, només cal 
mirar la càrrega formativa dels Mossos d’Esquadra 

tant en el període formatiu de formació bàsica com en 
períodes posteriors. Per tant, deia, des de la formació 
fins al procés posterior d’intel·ligència i comunicació. 
Molt ràpid, el que els comentava.

Ha sortit també el tema de l’incivisme. No tinc temps, 
però jo amb això seria molt crítica. És a dir, l’incivis-
me no és un delicte. Es pot incomplir una ordenan-
ça, però en cas de manifestació l’incivisme jo crec que 
no és un problema. En cas de manifestació el que és 
un problema són els delictes tipificats com a tals en 
el Codi penal. L’incivisme em sembla que és una de 
les coses davant les quals s’ha de fer una mica la vista 
grossa, precisament per protegir el dret de manifesta-
ció. I em sap greu no poder-m’hi estendre.

Em preguntaven també el motiu de l’estancament de 
les polítiques d’ordre públic. Doncs, jo penso que, pri-
mer, perquè no hi ha hagut debat. Perquè com a país 
no ens hem plantejat quin model d’ordre públic volem, 
més enllà d’aquell debat que vam tenir al 85 o més 
enllà de les comissions que s’han dedicat a pensar en 
aquest tema. La població no ha tingut una capacitat 
d’intervenir en un debat viu, perquè aquest debat no 
ha estat viu, no ha existit. Hem funcionat a base de 
pedaços, i amb això subscric totalment el que ha dit 
l’Amadeu Recasens en la intervenció anterior. I tenim 
un problema de formació i de control democràtic que, 
hi insisteixo, vol dir transparència –el control demo-
cràtic vol dir transparència. I les policies de tots els 
països tenen molts problemes amb reconciliar-se amb 
el terme de «transparència». Haurem d’explorar qui-
nes vies pròpies desenvolupem en aquest àmbit.

Com substituir les bales de goma? Mirin, en un esce-
nari ideal a mi em semblaria bé que la policia tin gués 
dins del seu repertori les pilotes de goma per utilit-
zar-les, com fa tota la policia del nostre entorn, en ca-
sos d’extrema necessitat. Per posar-los un exemple, 
a les revoltes urbanes de Londres, d’Anglaterra, del 
2011 no es dispara ni una pilota de goma, tot i que 
s’aconsegueix el permís polític perquè això es faci. És 
a dir, a la Gran Bretanya cal aconseguir permís polític 
per tirar pilotes de goma, i inclús en un cas de revolta 
urbana amb morts no s’utilitza aquest recurs. Aquí ho 
utilitzem en manifestacions totalment legítimes, pací-
fiques i acceptades dins del nostre marc legal.

Per tant, en condicions normals jo diria que a mi no 
em sembla malament que hi hagi unes pilotes de goma 
en cas d’extrema necessitat. Però una policia que ha 
demostrat que no sap fer-les servir amb responsabilitat 
em sembla que mereix que actualment es prohibeixin 
per tal que puguem obrir el debat sobre quin ordre pú-
blic volem. Per tant, com substituir les bales de goma? 
Doncs, amb millors estratègies d’intervenció policial 
en casos de manifestació, i n’hi ha.

Comentava abans el tema de no desviar una manifes-
tació perfectament encauzada... –«encaudalada», o 
com es digui–, sí, perfectament «encaudalada» en una 
gran via a una trama urbana complexa, per exemple.

Calen normes de l’espai de l’espai públic?, em pregun-
ta el senyor Sabaté. Sí, però crec que ja existeixen. Les 
normes de l’espai públic són el respecte escrupolós 
pels drets fonamentals i el Codi penal. I em sembla 
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que la policia ja té eines d’intervenció quan hi ha alda-
rulls o quan hi ha algun problema, inclús, de destros-
ses materials a les manifestacions.

Des del PP em comentaven si el dret de manifestació és 
un dret sacrosanto. Jo penso que els drets fonamentals, 
en la seva definició, són drets sacrosantos. La doctrina 
del Tribunal Constitucional diu que una manifestació 
només deixa de ser legítima en el moment que s’utilit-
zen armes. Aquesta és la definició que tenim en el nos-
tre marc legal fins ara. Per tant, em temo que sí, és un 
dret sacrosanto. I, per tant, cada vegada que hi interve-
nim ho hem de fer amb molta cura.

I el tema de la jerarquia de drets. Jo els desafio a tro-
bar algun policia o inclús ciutadà que quan li preguntin 
quina és la funció principal d’un policia en una mani-
festació li digui «garantir el dret de manifestació». Ni 
la policia ni la ciutadania hem assumit aquest princi-
pi bàsic, que és que quan la policia es desplega en una 
manifestació el seu objectiu principal, primordial i bà-
sic és garantir el dret fonamental de manifestació.

I vaig acabant. Si tornés a passar plaça de Catalunya, 
mediació. Cap moviment social aguanta mesos en una 
plaça, es dissol per si sol. I qualsevol coneixedor de 
les dinàmiques d’acció col·lectiva i qualsevol persona 
que hagi mediat amb els moviments socials implicats 
sabria que el mateix moviment s’hauria dissolt i que, 
per tant, es podia eliminar aquest problema, si el vo-
len definir així, des d’una perspectiva de la mediació i 
de la comprensió de l’exercici dels drets democràtics.

La intervenció de Ciutadans..., jo no he posat cap om-
bra de dubte sobre els Mossos d’Esquadra. Jo he for-
mat mossos d’esquadra, formo actualment policia 
d’altres països. Res més allunyat de la meva intenció. 
Parlo concretament d’ordre públic, i sí que penso que 
en ordre públic al nostre país tenim un problema. El 
tema de les propostes ja li he comentat.

Salto molt ràpid...

El president

Hauria d’anar acabant, eh?

Gemma Galdón Clavell

Sí, estic acabant. Models alternatius, ja ho he contes-
tat. Què passa als anys vuitanta.

El tema dels hooligans. Jo no entenc per què s’inter-
vé diferent en casos de hooligans i en casos de ma-
nifestacions polítiques. El que sí que em sembla 
evident és que la reacció davant dels hooligans de-
mostra que sí que podem intervenir de forma dife-
rent davant d’amenaces a l’ordre públic. Per tant, si 
sabem fer-ho, per què no ho fem quan el que està en 
joc són drets fonamentals?

No oblidem que els hooligans no estan emparats pel 
dret de manifestació, perquè no s’estan manifestant. 
Per tant, hauríem de fer-ho al revés, diguéssim: apli-
car aquestes mesures de desescalament en conflictes 
polítics i aplicar altres tècniques en casos de «hooli-
ganisme».

Amb relació a les intervencions de Convergència, com 
harmonitzem els drets? Jo penso que sí que hi ha una 
jerarquia de drets i per això alguns drets fonamen-
tals. És veritat que hi ha una regulació posterior, però 
els drets que s’emparen dins de la Constitució espa-
nyola tenen un rang específic. Per tant, harmonia de 
drets dins de l’acceptació que hi ha drets fonamentals 
i drets no fonamentals.

Majoria de manifestants pacífics. És que jo diria que 
la majoria de manifestants són sempre pacífics, el te-
ma és com aconseguim que tots els manifestants si-
guin sempre pacífics i com aconseguim que els ma-
nifestants no siguin menys pacífics precisament per la 
intervenció de la policia.

El president

Molt bé. Moltes gràcies, senyora Gemma Galdón, per 
la seva compareixença i les seves explicacions.

Simplement, abans d’aixecar la sessió, una informa-
ció d’agenda per als seus membres. Com vostès ja sa-
ben, el proper dia 17 de setembre farem una comissió 
–una altra comissió– de compareixences, que ja s’es-
tan gestionant, a un quart de deu del matí. La següent, 
i aquesta serà l’última, serà el dia 3 d’octubre. Reser-
vin-se matí i tarda per si de cas és necessari disposar 
de tot el dia. El dia 31 d’octubre faríem la comissió per 
aprovar les conclusions.

I els proposo que tinguin fins al dia 24 d’octubre el 
temps per fer arribar a la Mesa aquestes conclusions 
als efectes que els diferents grups les puguin tenir i 
que puguin parlar entre vostès mateixos, perquè su-
poso que en alguns casos hi haurà transaccionals. Per 
tant, des del dia 24 d’octubre fins al dia 31 d’octubre 
hi ha temps suficient perquè es puguin fer aquests con-
tactes. (Gemma Calvet i Barot demana per parlar.) Se-
nyora Gemma Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Sí, president. En qüestió d’agenda, atès que havíem 
previst el dijous 3 d’octubre al matí, hi ha previsió a 
les quatre de Comissió de Justícia i Drets Humans, 
que diversos membres d’aquesta comissió som mem-
bres d’aquesta comissió.

Per tant, demanaria que si cal més temps, en comptes 
de fer matí i tarda del dia 3, es busqués un altre dia per 
fer la continuïtat de la sessió del dia 3. És que estava 
prevista al dematí inicialment.

El president

Ja, ja ho sé. Però, clar, vostès proposen que vinguin a 
comparèixer aquí, doncs, cinquanta persones, la qual 
cosa em sembla molt bé, i, a més, em diuen que el mes 
d’octubre s’ha d’acabar. No podem fer les comissions 
el dia que hi ha Ple, i això també representa un pro-
blema.

Atenent a aquesta sol·licitud, intentarem a veure si és 
possible. Però no li ho garanteixo, perquè el mes d’oc-
tubre hi ha plens i, per tant, el dia que hi ha Ple no..., 
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tal. Bé, jo miraré..., avui, per exemple, és dimarts. Mi-
rarem a veure si el dimarts anterior al 3 d’octubre..., si 
a vostès els sembla bé, podríem fer el dimarts anteri-
or... (Veus de fons.) És festa? Doncs, perfecte. (Veus de 
fons.) Bé, doncs ja ho mirarem.

Però, en qualsevol cas, prenguin nota que el dia 31 
d’octubre és el dia, que és dijous, que farem la comis-
sió per a les conclusions. I jo els proposo que el dia 24 
aquestes conclusions –aquests esborranys de conclusi-
ons– puguin arribar a la Mesa. (Veus de fons.)

Bé, el dia 24 d’octubre no crec que sigui la Mercè! 
Potser fem una Mercè d’un mes sencer. (Jaume Bosch 
i Mestres demana per parlar.) Senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Un altra qüestió, que és que estaria bé que el Depar-
tament d’Interior, abans que els grups comencem a 
redactar les conclusions, ens fes arribar els informes 
que hem demanat, començant pel veritable informe 
sobre les bales de goma, que el director general va dir 
que ens enviaria. Que no ens l’enviïn quan la comissió 
ja hagi acabat la seva tasca.

El president

Bé, nosaltres el que farem serà fer-li una remissió 
al Departament d’Interior del calendari. I, per tant, 
la senyora gestora, la senyora Elena, ja prendrà nota 
d’enviar a la conselleria d’Interior que aquesta co-
missió acaba els seus treballs el dia 31 d’octubre, que 
els grups hauran de fer arribar a la Mesa les seves 
conclusions el 24 d’octubre, i que als efectes que pu-
guin tenir tot el material per poder fer les conclusi-
ons pertinents es demana al Departament d’Interior 
que aquelles coses que han estat aprovades per la co-
missió i que li hem demanat que ens les faci arribar 
immediatament. (Gemma Calvet i Barot demana per 

parlar.) Senyora Gemma Calvet, a veure, té la pa-
raula.

Gemma Calvet i Barot

Senyor president, disculpi. Però a nivell procedimen-
tal seria possible tenir la documentació abans d’aca-
bar les compareixences? Per una raó: perquè si hi ha 
alguna necessitat d’ampliar alguna compareixença 
vinculada al contingut d’aquesta documentació que ja 
potser en alguns aspectes hauríem de tenir, doncs no 
tindrem temps si només posa com a termini les con-
clusions. Jo li agrairia que fos requerida abans del pe-
ríode de cloenda de les compareixences.

El president

A veure, jo li faig un calendari. És evident que si des-
prés en lloc del dia 31 hem d’acabar el 31 a les onze i 
cinquanta-vuit minuts, de desembre, ja ho farem. Però 
ara, als efectes de poder tenir un calendari per a les 
seves agendes.

Jo demanaré, nosaltres demanarem, la Mesa o la pre-
sidència demanarà a la conselleria que urgentment fa-
ci aquesta remissió. Ja està demanada, sí. Però li ho 
tornarem a demanar. Però en última instància això ja 
dependrà més de la voluntat col·laboradora o no de la 
conselleria que no de la capacitat imperativa de la pre-
sidència.

En qualsevol cas, el dia 3 no farem matí i tarda, sinó 
que farem matí. I mirarem de buscar un dia anterior 
o posterior al dia 3 d’octubre per acabar-la. D’acord? 
Doncs, moltes gràcies.

I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres del migdia i sis 
minuts.
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