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DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

SESSIÓ NÚM. 4
La sessió s’obre a dos quarts de dues del migdia i deu
minuts. Presideix la presidenta del Parlament. Assisteixen
la Mesa la secretària general i el lletrat major.
Hi són presents els diputats Antoni Font Renom i Oriol
Pujol i Ferrusola, pel G. P. de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot i Pere Bosch Cuenca, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Maurici Lucena i Betriu i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Jaume
Bosch i Mestres i Dolors Camats i Luis, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i
Quim Arrufat Ibáñez, pel G. Mixt.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Pla de treball de la Comissió d’Estudi del Dret
a Decidir (tram. 394-00006/10). Debat i votació de noves
propostes de compareixença.

La presidenta del Parlament

Bon dia, iniciem la reunió de la Comissió d’Estudi del
Dret a Decidir.
En primer lloc, preguntar si hi han substitucions per
part de Convergència i Unió?
Oriol Pujol i Ferrusola

Senyora presidenta, jo substitueixo el senyor Jordi
Turull.
La presidenta del Parlament

D’acord. Per part d’Esquerra Republicana?
Gemma Calvet i Barot

Sí, el diputat Pere Bosch.
La presidenta del Parlament

Molt bé. I no n’hi cap més.
Pla de treball
de la Comissió d’Estudi del Dret
a Decidir (tram. 394-00006/10)

Doncs, passem al punt 1 de l’ordre del dia, que és el
Pla de treball de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir; debat i votació de noves propostes de compareixença.
Com vam quedar en la darrera reunió, tots els grups
que conformen aquesta comissió van presentar les
propostes de compareixença; tots les han rebut i se
m’ha proposat, a través de vostès, un pacte inicial sobre les propostes de compareixença a aprovar i que
consten de quinze persones, que ara les diré perquè no
ens en deixem cap altra; amb el benentès que totes les
propostes que s’han fet i que no entren en aquesta primera relació se’ls pugui demanar el seu parer sobre el
procés del dret a decidir, pugui arribar aquí per escrit,
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via electrònica o com sigui, i que es pugui incorporar
al treball de la comissió.
La proposta que se m’ha fet arribar, i que està consensuada per tots vostès, és: Daniel Turp, Adam Price, Jonathan Powell, el senyor August Gil Matamala,
el senyor Pérez-Llorca, el senyor Javier Pérez Royo, el
senyor Mario Zubiaga, el senyor Eduard Kukan, eslovac, el senyor Joze Mencinger, eslovac..., eslovè, el
senyor Xavier Arbós, el senyor Eduard Roig, el senyor
Francisco Rubio Llorente, que els recordo que aquesta
setmana, precisament, ell participa en una sessió convocada pel Col·legi de Periodistes en la mateixa seu
del Col·legi de Periodistes –vaig parlar personalment
amb ell i em va dir que creia que era sobre el mateix
tema i que, per tant, deixava a les mans d’ell i meves,
perquè jo aniré a escoltar-lo segur, si era necessari tornar a venir a Barcelona i venir a la Comissió del Dret
a Decidir, hi estava obert, però, de totes maneres, vam
deixar-ho per parlar-ne després–, el senyor González
Casanova i el senyor Francesc de Carreras i la senyora
Mercè Barceló. O sigui, un total de quinze experts que
ens hi posarem en contacte directe o través dels contactes que vostès tinguin per poder establir calendari.
Sí que els vull dir que, d’acord amb el que ja els vaig
expressar en la darrera sessió, estàvem en contacte
amb diputats d’Escòcia i que tenim ja la confirmació d’un dels dos diputats; hi ha el diputat laborista
i un diputat gal·lès, i tots dos, inicialment, hi estaven
d’acord. Estem pendents de determinar la data de reunió, però el que sí que tenim és la confirmació que volen venir a la Comissió del Dret a Decidir.
També estem en relació amb el Quebec i el Canadà.
No podem dir en aquest moment cap confirmació, però ja estem en contacte perquè ens contestin i ens diguin si estan predisposats a venir.
I jo crec que no tinc res més a dir que recordar que, en
la propera sessió, tenim la compareixença del senyor
Miquel Roca, que si en podem aconseguir alguna més
per a aquell dia, ho farem. I, després, recordar-los,
com ja era de suposar, que després del debat de política general tenim una resolució aprovada, en la qual ja
aquesta comissió té encara més clarament un mandat.
I aquest mandat, jo ho crec, al llarg del mes de novembre, sobretot, doncs, haurem de parlar tant de les vies
com del que s’establia en aquesta resolució ja aprovada i que demà es publica en un monogràfic en el Diari
Oficial del Parlament.
I jo crec que no tenim res més... (Veus de fons.)
Llavors, si volen, fem un roda per parlar-ne...
(Maurici Lucena i Betriu demana per parlar.)
La presidenta

Sí, digui...
Maurici Lucena i Betriu

Allò de la intervenció la deixo per després. No, presidenta, m’agradaria saber exactament, quan vostè es
dirigeix als compareixents que avui aprovem i els que
3
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puguin venir, què els diu exactament que s’espera de
la intervenció inicial, a banda de les preguntes que els
grups parlamentaris puguem fer.

–i a més, això també el Grup Parlamentari Socialista
hi ha insistit– el valor de la pluralitat en les diverses
visions entorn al dret a decidir.

Ho dic perquè, és clar, el títol és genèric, això del dret
a decidir és made in Catalonia. Llavors, com, exactament...? És consulta? O sigui, vostè els envia una carta
on els explica..., els posa en antecedents? I què s’espera de la seva compareixença?

Per tant, ens mantenim en aquest pla de treball acordat. Hem retirat dos dels nostres proposants i acceptarem també de bon grat que les persones que no estan a
la llista de persones convocades com a compareixents
puguin fer aportacions sobre el tema per escrit.

La presidenta del Parlament

Els truquem per telèfon, els enviem una carta i els expliquem el motiu, el contingut de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, i que en aquest moment ens
interessa saber la seva posició o, si són experts, si ha
escrit sobre el tema de la consulta, i que ens donin el
seu parer. I que han d’estar oberts, lògicament, que els
grups parlamentaris els puguin fer preguntes relacionades amb el procés que estem fent.
(La presidenta dóna la paraula a Oriol Pujol i Ferrusola.)
Oriol Pujol i Ferrusola

Senyora presidenta, és una concreció molt –molt– menuda, però en la mesura que nosaltres, des del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, vam suggerir que un dels compareixents fos el senyor Herrero
de Miñón, i assabentats per vostè que sí que va haver-hi alguna resposta, retirem la compareixença, la
sol·licitud, perquè entenc que hi ha una resposta... Seria bo socialitzar-la.
La presidenta del Parlament

Té raó. Vaig parlar amb el senyor Rodríguez Herrero
de Miñón i em va enviar després una carta que deia
que agraïa la invitació, que sabíem de sobres quin era
el seu pensament en aquest sentit, però que ell, com
a membre actual i exercint de conseller del Consell
d’Estat, no podia personar-se en aquesta comissió.
Per tant, vaig parlar amb ell per telèfon; va posar-se
a disposició en el sentit personal, però no en el sentit
polític.
Falta saber la resposta del senyor Pérez-Llorca, que
també li he enviat un correu personal i vaig quedar
amb ell que en parlaríem entre avui i demà.
Si els sembla, fem una roda i donen la seva opinió a
aquestes compareixences i sobre el que considerin relacionat amb aquesta reunió.
En primer lloc, la senyora Gemma Calvet, en nom del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.
Gemma Calvet i Barot

Sí, nosaltres valorem positivament la capacitat que
hem tingut, els diversos grups parlamentaris, en posar-nos d’acord en aquest únic pla de treball, entenent
que els compareixents proposats pels diversos grups i
la compareixent són persones de molt nivell i de molta qualitat professional, i que, a més a més, desprenen
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En principi, aquesta és la nostra posició com a grup.
La presidenta del Parlament

A continuació, en nom del Grup Parlamentari Socialista, el senyor Maurici Lucena.
Maurici Lucena i Betriu

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres també donem la
benvinguda a la facilitat que hem tingut els diferents
grups per consensuar una llista.
A mi em preocupa, presidenta, en línia amb el que li
he preguntat, com es transmet als compareixents què
s’espera d’ells exactament. Alguns, suposo que sent
catalans i havent seguit molt de prop aquest procés no
tindran massa problemes, però em temo que d’altres
sí que poden tenir dubtes. Ho dic, perquè l’escoltava
a vostè mateixa aquest cap de setmana a una entrevista a Catalunya Ràdio..., i, és clar, la consulta poden
ser coses molt diferents en funció de com els esdeveniments polítics es vagin desenvolupant. Hi pot haver
dues preguntes, hi pot haver més preguntes... Quan es
diu «el futur de Catalunya» alguns partits polítics entenen una cosa i altres una altra. I, per tant, crec que
seria bo, no sé si concretar massa o al revés, dir que és
un tema suficientment obert com per acceptar tot tipus de reflexions. Aquest és el primer punt, a part de
l’agraïment per la facilitat del consens, que volia subratllar.
El segon punt, que em sembla el més important, és
que el Grup Socialista vol expressar la profunda preocupació que té pel fet que el passat debat d’orientació
de política general aprovés una resolució que a nosaltres ens sembla que és bastant incompatible amb el
normal funcionament d’aquesta comissió
És a dir, si s’aprova una resolució –per cert, amb la
qual el Grup Socialista òbviament hi està en contra,
hi va estar en contra–, que diu que la negociació amb
el Govern espanyol o amb l’Estat espanyol, incloent el
Parlament, té com a data límit el final d’any, jo no puc
entendre com en un tema tan complex, que no té paral·
lelisme o té pocs paral·lelismes en el món occidental,
com es pot pretendre que els compareixents, en els
tres mesos que queden, ens puguin enriquir el debat
i puguem arribar tots a unes conclusions, que són les
que haurien d’informar les passes polítiques que després el Govern o el Parlament, en el seu cas, han de
donar.
Jo crec que seria bo que la resta de grups, sobretot els
que van firmar aquesta resolució, expliquessin com se
sincronitza la feina d’aquesta comissió amb l’altra. Dit
amb unes altres paraules: nosaltres creiem que la reso4
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lució aprovada, la resolució aprovada per Convergència, Esquerra, Iniciativa i la CUP, en gran mesura desvirtua, desnaturalitza la feina d’aquesta comissió, que
hauria de ser una feina sense límit, perquè el tema és
suficientment complex perquè no tinguem presses.
La presidenta del Parlament

Respecte al primer, senyor Lucena, jo crec que, tenint en compte cada un dels compareixents, podem
fer perfectament una carta-invitació i una trucada telefònica una mica a mida. Perquè té raó que qualsevol persona instal·lada a Catalunya o a l’Estat espanyol
pot tenir més clar què és el que volem. Però els experts, que potser, doncs, estan més allunyats no només de país, sinó de vida política, doncs, el que farem
serà explicar, d’una manera clara i àmplia, el que puguin expressar en aquesta compareixença. Jo crec que
podem buscar la fórmula que permeti, en aquest sentit, arribar amb una certa tranquil·litat a l’interlocutor.
Respecte a l’altre, crec que els grups parlamentaris
poden dir la seva opinió respecte a aquesta proposta
de resolució. I, en aquest moment, té la paraula la senyora Dolors Camats, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Només per sumar el nostre grup
parlamentari a l’acord d’aquest llistat que hem consensuat entre tots els grups. Creiem que garanteix
una presència equilibrada del que havíem presentat
els quatre grups parlamentaris. És a dir, del món de
l’acadèmia, del món dels constitucionalistes, d’experiències internacionals, i, per tant, també una visió internacional, i a banda de la visió nacional o la visió de
dins de l’Estat de tot el procés i del dret a decidir.
I nosaltres, que hem retirat els dos compareixents que
havíem proposat, sí que celebrem que, finalment, també hagi entrat, no?, en aquest cas, la Mercè Barceló
com a nova aportació al llistat per acabar d’arrodonir
o de consensuar aquesta proposta.
En tot cas, sí que volem constatar que aquesta comissió té des del divendres un nou encàrrec, que, precisament, ara el senyor Lucena hi feia referència. Per a
nosaltres dóna encara més rellevància i importància
a aquesta comissió, si calia. I és aquest encàrrec concret a l’hora de concretar la via legal per fer una consulta o referèndum sobre el dret a decidir.
Per tant, ens obliga, una, pel que fa a les compareixences, a ser més efectius, i, per tant, no sense presses
però tampoc sense dilacions, a donar sortida a aquestes compareixences, i, per tant, en això sí que la Mesa de la Comissió n’ha de ser coneixedora que..., no?,
hauríem de fer via, per entendre’ns. Però l’altra també obliga a posar-se a treballar en paral·lel, és evident.
En paral·lel, en què treballem amb aquestes compareixences, anem nodrint de continguts aquestes compareixences, anar també avançant a donar resposta i a
donar compliment a la resolució que es va aprovar divendres, que, hi insisteixo, encarrega a aquesta comissió, perquè encarrega al Parlament, a través d’aquesta
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comissió, acordar, principalment i primerament, la via
per la qual celebrar una consulta legal.
La presidenta del Parlament

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, el senyor Quim
Arrufat.
Quim Arrufat Ibáñez

Sí, gràcies. També sumar-nos al fet que hàgim pogut
fer un llistat conjunt, renunciant alguns, doncs, a alguns dels nostres compareixents. En concret, nosaltres
ens alegrem que quatre dels sis que havíem proposat
hi siguin. Els havíem proposat en dos sentits, experts
propers i molt propers al cas català i a l’Estat espanyol, diguem-ne, amb qui compartim constitució, que
hagin treballat profundament sobre el tema a nivell
estatal, a nivell internacional, i que coneguin les postures del dret constitucional espanyol, fins on arriba i
fins no arriba. I, en l’altra vessant, també, intentàvem
aportar ponents que, des d’una òptica internacional,
ens expliquessin casos propis, diguem-ne, que ens il·
luminessin o ens poguessin, això, posar llum sobre el
cas propi nostre.
Ens alegrem, doncs, finalment, de l’esquema que ha
quedat. Nosaltres, com sabrà tothom que tingui les ponències davant, havíem proposat també Arnaldo Otegi, que entenem que era una de les persones que podia
aportar un coneixement sobre el dret de decidir basat
en anys i basat en experiència internacional de l’exercici d’aquest dret a decidir. En tot cas, hem quedat
d’acord tots els grups que, com a grups, demanarem
als compareixents que no han entrat, diguem-ne, en
aquesta llista de compareixents, les seves aportacions
per escrit i seran distribuïdes a la resta de grups que
formen part d’aquesta comissió per enriquir l’aportació, per enriquir els coneixements d’aquesta comissió.
Ho vam dir a la primera sessió d’aquesta comissió
–crec que aquesta és la segona, tot just– que nosaltres sí que enteníem que havíem d’activar l’operativitat d’aquesta comissió, que no només fos d’estudi, sinó
que també fos l’espai on parlar, on poder, fins i tot,
prendre decisions o acords per impulsar el dret a decidir, i, per tant, ens alegrem del que es va votar al Ple
i que puguem començar a treballar també en aquest
sentit des d’aquesta comissió.
I, ja, finalment, per acabar, un dubte. Perquè ho hem
comentat abans. Des de Presidència només s’han fet
gestions amb Miquel Roca Junyent, Herrero de Miñón
i Pérez Llorca, però hi havia també sobre la taula..., en
Rubio Llorente, però, a part, diguem-ne, de la gent de
l’Estat espanyol, hi havia també la proposta de fer una
sèrie de contactes no només amb Canadà i amb Escòcia, sinó també a nivell europeu. És clar, nosaltres
amb aquesta perspectiva hem fet una llista de compareixents, amb la perspectiva que ja s’estava treballant
en un cert àmbit des de la Presidència, que, si no, segurament, hauríem modificat, perquè enteníem que
era prioritari en la Comissió del Dret a Decidir que hi
hagués, sobretot, dos perfils: coneixedors de la situació jurídica i política de l’Estat espanyol que pogues5
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sin aportar d’allò..., però també coneixedors de la rea
litat internacional, per aportar també, des d’aquest
punt de vista i, especialment, juristes de rang internacional o que parlessin des del coneixement de les institucions internacionals; era el segon perfil que entenem
interessant per a aquesta comissió. I, per tant, confiàvem que Presidència, com ens havia transmès, estigués fent aquestes gestions, i per això la llista que hem
presentat.
La presidenta del Parlament

Per aclarir, que he parlat dels que ja hem confirmat i
dels que hem començat a fer gestions, però també és
cert que en el tercer bloc inicial, que era «institucions
europees», vaig parlar d’ex-alts càrrecs o ex-alts funcionaris, tant del Tribunal de Justícia com d’algunes
altres institucions europees. Aquests, també, a través
del Departament de Presidència i del secretari d’Exteriors estem en contacte per saber què és més fàcil, si
fer-ho des d’allà, com ens van ajudar a fer-ho amb els
dos diputats d’Escòcia, o fer-ho des d’aquí. Però tenim
alguns noms previstos per poder començar a treballar.
Té la paraula, a continuació, el senyor Oriol Pujol, en
nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Oriol Pujol i Ferrusola

Gràcies, senyora presidenta. Doncs, de forma molt breu,
celebrar, com s’ha dit fins ara en gran part –per tant,
repetint-me, eh?–, que hàgim estat capaços d’acordar
tots els grups parlamentaris aquesta nova tongada de
compareixences, quinze noves compareixences. I entenem que no acabem aquí, perquè ara mateix la seva
intervenció, senyora presidenta, ens dóna a entendre
que n’hi haurà més, de tongades. Per tant, que farem
tot allò que calgui perquè la comissió d’estudi, doncs,
pugui atraure el màxim de coneixement, el màxim de
ventall i el màxim de visions respecte a aquest tema,
que és important, per a nosaltres, i entenc que és important, inclús, molt més enllà, per entendre’s, del que
signifiquen els nostres límits, inclús mentals.
Dit això, per tant, celebrar..., tots hem fet una mica de renúncies. Jo agraeixo la col·laboració que hem
tingut de totes les forces, d’aquests cinc grups que en
el fons constituïm això. Això és un petit lament que
sí que faig: hi ha dos grups que continuen essent absents en aquesta comissió –no vull deixar d’aprofitar
la comissió per dir-ho–, que, tristament, no és precisament massa –massa– saludable que continuïn rebutjant quelcom que és estrictament, per entendre’ns,
d’estudi, però també de proposta; perquè, en el fons,
s’incorpora, com dèiem ara, una proposta, i hi ha dos
grups que continuen negant-se a intervenir-hi i a participar-hi.
A mi sí que m’agradaria fer menció, i perquè crec que
és important, a la proposta que ens feia la presidenta
i que s’ha plantejat per part d’algun grups, i jo també m’hi sumaria, al fet que es puguin sol·licitar a tota aquella gent que nosaltres hem suggerit per al bé
de l’entesa que decaiguessin de les compareixences,
poder-los sol·licitar per escrit una ponència, que, si es
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fa des de la comissió, bé, i, si no, ho farem des del
grup per poder-ho transmetre a la resta de grups que
formen part d’aquesta comissió. I jo celebro que això
s’entengui així.
I després, no és per portar la contrària a ningú ni per
entrar en un debat, però, de vegades, si és una comissió d’estudi..., perquè resulta que és només d’estudi; si
és una comissió molt executiva..., perquè és tan, tan
executiva... Bé. Jo crec que aquesta és una comissió
que des que va néixer ha anat evolucionant i, realment,
tenim una nova evolució i un nou compromís i, per
tant, un nou repte, d’acord amb el que va aprovar el
Parlament la setmana passada, que és que, més enllà
de l’estudi, entrem en la concreció d’alguns aspectes
concrets amb relació a com s’articula la petició i a través de quina via legal, etcètera. Per tant, ja és haver
entomat quelcom que jo crec que s’havia d’entomar
per part del Parlament de Catalunya, que és la via política a partir de la qual s’ha de poder anar consolidant
l’exercici del dret a decidir.
Per tant, jo celebro no que aquesta comissió, sinó que
aquest Parlament hagi entomat el que ja, a hores d’ara,
és un grandíssim clam: que la via política passi a prendre rellevància i un actor molt principal en donar-li
forma al que avui és un clam al carrer, no?
I a partir d’aquí, repeteixo el que he dit al principi, donar a entendre, presidenta, que això és una tongada,
que si hi hagués qualsevol cosa tenim prou flexibilitat, com hem demostrat, perquè s’hi pugui incorporar
més gent o incorporar nous mecanismes de treball a
la comissió.
La presidenta del Parlament

Exactament. Jo crec que és així. I ara repassava la proposta, la resolució aprovada, i el que deixa molt clar és
que abans del 31 de desembre es determinin les vies
legals, però no que s’acabin les vies legals, sinó que
es determinin, la qual cosa significa que a partir del
moment de la seva determinació és quan comença la
via a través del diàleg i a través de propostes concretes
jurídiques amb el Govern de l’Estat o amb el Congrés
dels Diputats.
I, després, tornar a confirmar el que ha dit el senyor
Pujol, i que ho han dit altres, que és: o bé des de la
Mesa o bé des dels grups parlamentaris, es demanarà que aquelles persones que no compareixeran en
aquesta segona etapa o que, potser, ja no compareixeran, se’ls demani el seu parer per escrit.
I després dir que serà dinàmica, perquè, de la mateixa
manera que jo avui ja he afegit la confirmació dels dos
diputats d’Escòcia, probablement en la propera sessió
podré dir que ja tenim la confirmació de dos o tres
persones de la Unió Europea, de la Comissió Europea,
que puguin venir, en la línia del que ja vaig dir el primer dia, i el mateix respecte al Quebec o el Canadà.
(Veus de fons.)
Em sembla que la senyora Gemma Calvet volia fer
una puntualització.
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Sí, atès que he intervingut la primera i no m’he allargat, volia aclarir dues qüestions relatives al pla de treball consensuat. Una és que ens alegrem doblement
per la incorporació del Col·lectiu Praga com a compareixent. Primer, perquè quan nosaltres vam presentar
el pla de treball en el seu moment encara no s’havia
constituït. Per tant, vam celebrar que la societat civil
catalana, doncs, fes aquesta aportació des de l’àmbit
acadèmic, i considerem que és indispensable la seva
compareixença. I, doblement, perquè la persona que
hem designat, juntament amb la proposta que també
ha fet Iniciativa per Catalunya, és una dona. I lamentem que sigui l’única dona de tot el llistat de compareixents. És com és i reflecteix una realitat. Però, en
tot cas, ho valorem positivament, en aquest cas, perquè partim d’un dèficit clar.
L’altra qüestió, relativa a la proposta que ha fet el Grup
Mixt sobre la proposició del senyor Arnaldo Otegi.
Nosaltres havíem avançat el nostre vot a favor, i ens
congratulem que hi hagi una aportació d’ell com a home d’estat, entre altres raons perquè aquesta comissió
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s’ha creat com a conseqüència d’uns dèficits democràtics importants a l’Estat espanyol, i és que no s’han
trobat les canalitzacions adequades des del punt de
vista institucional, si més no, veient la reacció del Tribunal Constitucional contra resolucions que hem aprovat tots els grups que estem en aquesta comissió.
Per tant, entenem que no sobra, en absolut, en aquest
context històric i polític del moment, des del parer d’aquest grup, l’aportació que pugui fer el senyor Otegi
des de la seva vessant d’expert en el dret a decidir.
La presidenta del Parlament

Si no hi ha cap altra petició d’aclariment, aixequem la
sessió. I recordar que aquest dijous, el dia 3, hi haurà
el senyor Rubio Llorente, i el dia 15 el senyor Miquel
Roca, i, si podem, ja incorporaríem en la mateixa sessió un altre dels compareixents.
S’aixeca la sessió.
La sessió s’aixeca a les dues del migdia i quatre minuts.
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