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Sessió 12 de la CAI

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

minuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Tarrés i 

Campà, i del secretari, Bernat Solé i Barril. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Carlos Carrizosa Torres, Dimas Gragera Velaz, Ignacio 

Martín Blanco, Sonia Sierra Infante i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi 

Campdepadrós Pucurull, Francesc de Dalmases i Thió, Teresa Pallarès Piqué i Marc Sol-

sona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Najat Driouech Ben 

Moussa, Gemma Espigares Tribó i Josep M. Jové i Lladó, pel G. P. Republicà; Ferran Pe-

dret i Santos i David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano 

Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, pel S. P. 

del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el president de la Comissió Executiva del Patronat de la 

Muntanya de Montserrat, Joan Rigol i Roig, acompanyat del gerent, Xavier Aparicio i Tor-

rens, i el director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, Adam Majó Garriga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva del Patro-

nat de la Muntanya de Montserrat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 

sobre els principals reptes que afronta el patronat (tram. 357-00367/12). Comissió d’Afers 

Institucionals. Compareixença.

2. Compareixença d’Adam Majó Garriga, director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, 

davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les funcions, els recursos, 

els objectius, el pla de treball i les actuacions de l’oficina (tram. 357-00376/12). Comissió 

d’Afers Institucionals. Compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estu-

dis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’elaboració de 

l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel Departa-

ment de la Presidència (tram. 356-00369/12). Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Jordi Matas Dalmases, president del Consell Rector 

del Centre d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-

bre l’elaboració de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encar-

regada pel Departament de la Presidència (tram. 356-00370/12). Ferran Pedret i Santos, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

El president

Bon dia a tothom. S’obre la sessió de la Comissió d’Afers Institucionals, en data 
de 27 de març de 2019, amb quatre punts a l’ordre del dia.

En primer lloc, algun grup presenta alguna substitució o... (Pausa.) Sí?

Josep M. Jové i Lladó

Sí, president. Pel Grup Parlamentari Republicà, la diputada Gemma Espigares 
substituirà la diputada Adriana Delgado.

(Ferran Pedret i Santos demana per parlar.)

El president

Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

President, en el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Da-
vid Pérez substituirà el diputat Miquel Iceta.
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El president

El Grup de Junts per Catalunya presenta per escrit la substitució del diputat Josep 
Costa per Francesc de Dalmases.

(Carlos Carrizosa Torres demana per parlar.) Senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Laura Vílchez sustituye a Inés Arrimadas. Gracias.

El president

Bé.

Compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva 
del Patronat de la Muntanya de Montserrat, per a informar sobre els 
principals reptes que afronta el patronat

357-00367/12

Doncs passaríem al primer punt de l’ordre del dia. Abans de començar, donar la 
benvinguda, en nom de la Mesa i de la mateixa comissió, al molt honorable senyor 
Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya 
de Montserrat, i a la persona que l’acompanya, el senyor Xavier Aparicio i Torrens, 
gerent del mateix patronat.

Serà, la compareixença, per un temps màxim –sent la Mesa elàstica, si fos neces-
sària la inversió de més temps, donat que avui ens ho permet l’horari– d’uns trenta 
minuts. I, després, els grups parlamentaris..., per un temps inicial, en el primer torn, 
de deu minuts cadascun dels grups.

Sense esperar més, donaria la paraula al molt honorable senyor Joan Rigol  
i Roig.

Joan Rigol i Roig (president de la Comissió Executiva del Patronat de la 
Muntanya de Montserrat)

Moltes gràcies, senyor president. Membres de la Mesa, il·lustres diputades i dipu-
tats, a veure, parlar de Montserrat és parlar primer d’un indret emblemàtic del nostre 
país molt important; primera consideració. Segon, és un centre d’una importància 
cultural i espiritual religiosa també de primer nivell, com a referència. Tercer, el 
conjunt és un parc natural importantíssim per la seva especificitat, per la seva geo-
logia –molt feble–, i, per últim, també com a característica fonamental, és un indret 
de visitants i de turisme de primer ordre. Aquests serien, diguem-ne, els elements 
fonamentals per dir molt condensadament el sentit de Montserrat.

La meva exposició tindrà tres parts. En la primera explicaré què és, institucional-
ment, el Patronat de la Muntanya de Montserrat. La segona part serà la gestió que 
estem fent sobre el parc. I el tercer –el motiu una mica, també, de la convocatòria, 
almenys així ho he percebut–, els reptes de futur que té el parc. Aquests en serien, 
diguem-ne, els tres elements.

Nosaltres ens regim per la Llei del Parlament 10/1989, del Patronat de la Munta-
nya de Montserrat, que marca fonamentalment dos aspectes pels quals es fa aquesta 
llei; el primer és la singularitat de l’indret –que això és lògic–, i, segonament, per-
què els serveis que es necessiten superen els ens locals que formen part, diguem-ne, 
del territori de la muntanya de Montserrat. Per tant, la finalitat és la gestió del parc 
natural.

Formen part de tot el patronat –ho recordo, només, així, ràpidament–: la Genera-
litat, els ajuntaments que estan en territori del parc natural, els consells comarcals, 
les diputacions, les administracions centrals... –perdó–, l’Administració central –en 
singular– i el monestir. El president és el president de la Generalitat, i el vicepresi-
dent és l’abat de Montserrat.
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Aleshores, tot això ho encarreguen a una comissió executiva, que en formem 
part, si m’ho permeten, un servidor, com a president, i després hi ha representades 
les institucions dels departaments que afecten la Generalitat, els ajuntaments –que 
s’ho reparteixen entre ells, però hi assisteixen normalment tots els ajuntaments– i 
els consells comarcals. Aquests formem part de la comissió que ens cuidem de la 
bona marxa del parc natural.

Els recordo les competències que tenim atribuïdes. Primer, conservar i restaurar 
la muntanya –en la gestió ja els explicaré, això, en què consisteix, perquè dit així 
sembla molt fàcil i no ho és gens–; segon, gestionar el parc segons la normativa vi-
gent; tercer, prestar els serveis públics –que això, també, quan els expliqui la gestió, 
veuran l’abast que té en si mateix–; a continuació, els mitjans d’accés i de la circula-
ció –que és un altre, ja els ho avanço, coll d’ampolla de la gestió del mateix parc–; 
el turisme, les obres públiques i el respecte a la muntanya santuari, eh?, amb tota 
aquesta daixò.

Elements que tenim, diguem-ne, per fer totes aquestes gestions: el pressupost. 
Parlaré del pressupost, i després parlaré de l’estructura de personal que tenim.

El pressupost de l’any 2015, per agafar una evolució d’això, era de 3.188.000 
euros. El del 2017 és de 4.120.000, però aquí s’ha de tenir present que és un incre-
ment degut a dues circumstàncies: un, que la Generalitat imputa, com a donació al 
patronat, la gestió que està fent l’Institut Cartogràfic i Geològic de la Generalitat, i 
la diputació, un pressupost extraordinari per arreglar –si vostès hi han estat recent-
ment, se’n recordaran– aquell passadís que va des de que arriben a Montserrat fins 
pràcticament a la plaça, que necessitava una reparació a fons. Tot això és el que ha 
fet possible l’augment aquest, que són augments extraordinaris.

El personal. El personal que tenim, l’any 2010 eren vint i ara són disset; és a dir, 
hem anat baixant. El personal fonamentalment està dirigit per la gerència, pel se-
nyor Xavier Aparicio, que està aquí, i que té el parc com a gestió de parc, en el que 
hi han dos aspectes: la direcció i, després, el biòleg –després explicaré per què té im-
portància el biòleg en el parc natural. Després hi han els administratius, i, després, 
l’altra gran gestió, que és l’aparcament. Aquests són... Jo els hauré de parlar de coses 
molt concretes, perquè gestionar un parc vol dir fer front a coses molt concretes, que 
de vegades no tenen, diguem-ne, una dimensió política immediata, però és la realitat 
que ens toca administrar.

Dit això, passem a la gestió, eh? Els he explicat qui formem part del patronat 
i ara vindria la gestió. El parc natural té 7.500 hectàrees. Per tant, és un parc, di-
guem-ne, important, des del punt de vista de la seva magnitud. I, tal com els he 
dit abans, no és un parc purament de natura, sinó que té a dintre seu aspectes de 
 cultura, aspectes de natura i aspectes d’espiritualitat, que cal tenir també molt pre-
sents en ells mateixos. Aquesta singularitat del parc fa que la seva qualitat hagi de 
ser molt significativa; és a dir, anar a Montserrat no és només anar a veure la natura, 
sinó que anar a Montserrat és saber que és un espai emblemàtic del conjunt del país.

L’element que tenim, diguem-ne, immediat és el manteniment d’infraestructures. 
Els ho explico. Vol dir el manteniment dels senders, perquè quan es puja a Montser-
rat hi han multitud de camins, que representen 7,8 quilòmetres. Hi han cinc àrees de 
lleure –que vol dir que has de mantenir un espai digne perquè la gent, doncs, pugui 
estar allà i pugui estar-hi estona–, dotze àrees d’aturada i de descans, tres quilòme-
tres i mig de franges contra incendis. La prevenció d’incendis, que fonamentalment 
té dos aspectes, que són aclarides de pi blanc i millora de les pastures..., després 
m’hi estendré una mica, en això.

Un altre element d’aquest manteniment d’infraestructures són els comptadors 
de persones que hi van. Pensin que a Montserrat s’hi pot arribar per molts indrets, 
i per tenir una mica de control de la població que hi va, doncs, hem de tenir comp-
tadors per a tots aquests indrets. I un altre element important és la senyalització, el 
manteniment de la senyalització. Vostès saben que molt sovint veuen els helicòpters 
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que han d’anar a rescatar gent perquè no obeeixen aquesta senyalització, eh? Això 
és un fet.

Un altre element del parc és el patrimoni natural. Nosaltres tenim una població 
de cabres salvatges considerable; exactament –com que les comptem...– en tenim 
210. I hem de fer, de tant en tant, un triatge per poder, diguem-ne, mantenir aquesta 
població en el nivell que correspon a les possibilitats del parc. I, després, hi ha una 
diversitat biològica molt rica per la seva pròpia especificitat. Concretament els parla-
ré de tres aus –que les hem de mantenir, que les hem de cuidar, que hem de saber on 
fan els nius, com es respecten els ous d’aquests nius, etcètera–, que són: el falcó pe-
legrí, l’àguila cua barrada i l’aufrany. D’aufrany, que és una au molt rara, diguem-ne, 
hi han anys que en tenim dues parelles, anys tres, etcètera, i és d’una atenció espe-
cial per part dels biòlegs. Hem de fer batudes de porcs senglars, sempre controlades 
per la institució oficial, però que representen un problema important. En aquest sen-
tit, hem intentat fer experiències que no ens han sortit, diguem-ne, prou efectives, 
eh?, però estem constantment, doncs, bé, amb els caçadors de la zona fent tot això.

Hi han dos acords, diguem-ne, que traspassen els límits de Montserrat però que 
ens afecten també a Montserrat. Un d’ells és el projecte Life, que el fem juntament 
amb la diputació, amb la Fundació de la Pedrera, amb els departaments d’Agricultura 
i d’Interior, amb els propietaris forestals i amb el mateix patronat, que és la prevenció 
d’incendis. Probablement vostès deuen recordar aquell incendi que hi va haver –ara 
no en recordo l’any– que va deixar despullada la muntanya de Montserrat, i aquest és 
un dels punts de preocupació més important, la prevenció d’incendis, la millora de 
la biodiversitat. I, per exemple, en aquest sentit hem promogut, en l’àmbit del parc, 
ramats de vaques, de cabres i d’ovelles, que són, diguem-ne, un dels elements im-
portants per mantenir l’equilibri entre la part forestal i, a la vegada, la netedat dels 
boscos.

El segon element en el qual participem d’una manera activa és el geoparc de la 
UNESCO, que és un geoparc de l’estructura central del país, eh?, de la Catalunya 
central. I això el que pretén és sempre la protecció geològica i minera, que agafa, per 
exemple, les coves de Montserrat, les coves del Toll de Moià, etcètera; tota una colla 
de realitats geològiques específiques que tenen, diguem-ne, aquesta protecció espe-
cial de la UNESCO.

Forma part de la nostra gestió com a parc natural una col·laboració el més estreta 
possible amb els municipis que formen part del parc, que són els municipis del Bruc, 
de Collbató, de Marganell i de Monistrol. Després, si algú està interessat en veure el 
reguitzell d’activitats que fem, doncs, l’hi podré donar, però són tota una colla d’ac-
tivitats que tenim permanentment en contacte amb aquests ajuntaments.

I un dels punts centrals, que és l’administració dels serveis públics. El parc és, 
diguem-ne, totes les muntanyes de Montserrat, i el nucli central, el nucli edificat, 
pertany directament al monestir, però el parc ha d’oferir els serveis públics a tot 
aquest indret, que supera les possibilitats dels ajuntaments que en formen part. Els 
explicaré –només perquè tinguin, diguem-ne, notícia– quina és aquesta prestació de 
serveis: manteniment i neteja dels sanitaris –sembla una «tonteria»; doncs no, en un 
lloc on van més de 2 milions de turistes això és un fet clau–; segon, vigilància diür-
na i nocturna; tercer, abastiment d’aigua –que l’hem de pujar fins a dalt de tot de la 
muntanya–; neteja viària i de residus; oficina d’informació i promoció turística; en-
llumenament i clavegueram; vigilància de la basílica i l’entorn –vostès saben que la 
basílica té, algunes vegades, algun cert perill, en aquest sentit–; l’enjardinament; els 
primers auxilis; el transport de persones amb mobilitat reduïda.

Tot això, per dir-ho gràficament, són competències –com si fos un ajuntament– 
que donem, diguem-ne, al conjunt de la gent que està allà. Ens augmenten molt, últi-
mament, el consum d’aigua i la recollida selectiva. Els explico el nombre de visitants 
que ens venen per la via del turisme: el 2010, per posar-ne una xifra, eren 2 milions; 
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el 2018, 2.650.000, que és molt –que és molt. I després els explicaré que aquest és 
un dels reptes que tenim en aquest sentit.

Un altre punt de la gestió del parc natural és la mitigació del risc geològic. Vostès 
saben que la muntanya de Montserrat des del punt de vista geològic és poc consis-
tent, i fàcilment, doncs, es desfà; en un àmbit on hi pugen més de 2 milions de ciuta-
dans, doncs, és un risc important. En aquest sentit, sí que hem intentat fer, juntament 
amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de la Generalitat, un projecte de solidificació 
dels punts de més riscos en aquest sentit. I si vostès pugen a la muntanya veuran, per 
exemple, que, allà on hi ha l’Hotel Abat Cisneros, a sobre hi ha unes roques en les 
que hi veuran uns ferros. Aquells ferros són uns ferros que travessen catorze metres 
la roca per fixar-la. I hi ha tot un programa en aquest sentit per afrontar, diguem-ne, 
els riscos més especials. Després, si volen més detalls en aquest sentit, els els po-
drem donar.

Cal dir que, amb el nombre de visitants, hi ha també una altra cosa que ens 
 passa, diguem-ne, que, vaja, és un fet real: que puja molta gent no tant per estar en 
l’espai del monestir, sinó pels esports de muntanya, i especialment l’escalada. Nosal-
tres, en aquest sentit, hem fet un esforç per regular totes aquestes activitats, perquè 
hi havia algunes escalades ferrades que feien impossible la nidificació d’algunes aus. 
Doncs hem prioritzat l’interès biològic i en alguns moments hem deixat, diguem-ne, 
que es pugui fer servir això.

Per altra banda, també en aquest sentit hem posat en marxa una manera de tenir 
controlades les visites, diguem-ne, en el parc, havent-ho de notificar prèviament quan 
s’hi va d’una manera col·lectiva. Això ens ajuda també a saber l’abast de la gent que 
tenim a dintre del parc. Els en dono unes dades: durant l’any 2018, van arribar 19.000 
autocars, 4.000 motocicletes i 245.000 cotxes. Això vol dir que els aparcaments són 
una part fonamental, diguem-ne, de l’activitat del parc.

I els pressupostos que abans els he esmentat tenen, diguem-ne, fonamentalment 
tres fonts: la taxa d’aparcament –que, en aquest sentit, i després de la crisi que hi va 
haver, doncs, anys enrere, passa al fons de la Generalitat–, el pressupost de la Gene-
ralitat i el de les diputacions. Aquest en seria, diguem-ne, l’esquema general.

Com veuen vostès, al voltant de tot això el que pretenem és que hi hagi una qualitat 
de serveis que faci que el visitant que ve, tant el del país, que hi va, diguem-ne, amb 
un grau d’emotivitat determinada pel que significa Montserrat, com l’allau de turistes 
que hi han, que poden venir de Corea del Nord o dels Estats Units o d’allà on sigui, 
hi vegin una qualitat... –perdó–, no del Nord, del Sud, perquè del Nord no en deixen 
sortir, de seguida ho he... (L’orador riu.) Perquè són molt importants, eh?, els visitants 
que ens venen de Corea del Sud, curiosament. Doncs el que estem fent en aquests mo-
ments és que notin que quan venen allà no venen a un lloc, diguem-ne, purament de 
recreació, sinó que venen a un lloc que té un determinat missatge. I la veritat –al meu 
entendre, aquesta és una apreciació personal– és que la gent es porta allà d’una mane-
ra molt cívica i d’una manera molt determinada. Per tant, es respecta, diguem-ne, el 
sentit que té el mateix parc.

Quins són els reptes que tenim?, que em sembla que era el motiu fonamental de 
la meva presència aquí amb vostès. Els n’explicaré quatre. Primer, afrontar la massi-
ficació. Estem en els límits de la capacitat de poder absorbir tota la gent que ens ve. 
I, per tant, això significa que no hem de perdre la qualitat que hi tenim. No podem 
limitar l’anada a Montserrat, perquè no és només un monument que se li puguin, 
diguem-ne, dosificar les presències, sinó que és un indret obert i, per tant, obert a 
tota la ciutadania, i a la vegada, doncs, hem de saber gestionar aquesta massificació. 
Aquest és un dels reptes més importants que tenim.

El segon és l’accés al monestir. Vostès saben que s’hi arriba per dues carreteres, 
la que hi va des de Monistrol i la que hi va des del Bruc. Són carreteres estretes, pe-
tites. Algú se’m queixava de que les bicicletes, quan hi ha aquelles cues immenses..., 
no tenen possibilitats d’arribar amb bicicleta fins a dalt, per exemple, i això passa 
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sovint els finals de setmana. I un dels punts dissuasius dels cotxes és el pàrquing que 
hi ha al cremallera, però aquí hi tenim una dificultat, i és que quan hi va tota una fa-
mília amb el seu cotxe i deixa el cotxe al pàrquing del cremallera, el cremallera els  
és molt car. I aquest és un dels altres punts que nosaltres hem d’intentar veure com es  
pot arreglar per fer coincidir interessos diversos, en aquest sentit.

Tercer element –i també per intentar no quedar arrossegats per la massificació–: 
es tracta de que el missatge de qualitat als visitants no sigui només fruit de  l’ambient 
que es genera allà, sinó que hi hagi una intervenció positiva des del punt de vista 
de l’ecologia i del civisme, que són, diguem-ne, dos valors importants i oberts a tot 
el món que hi pugui accedir. I això exigeix també una política de publicacions, que 
quan un servidor va entrar a la presidència vam haver de reduir per qüestions pres-
supostàries, que queda pendent per veure com i de quina manera podem fer arribar 
a la població que ens arriba, d’una manera més específica, aquest missatge de civis-
me i de respecte ecològic.

I, per últim, les relacions institucionals amb l’entorn. Nosaltres tenim una con-
vivència ens sembla que activa i de servei amb els quatre ajuntaments que formen 
part, diguem-ne, del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Tenir aquesta compli-
citat amb ells ens és necessari a nosaltres i també és profitós per a ells. En aquest 
sentit, doncs, hem de continuar en aquest sentit, i alhora hem de tenir també aquella 
complicitat que traspassa aquests límits, perquè Montserrat no és només un entorn 
geogràfic determinat, sinó que és una irradiació en el conjunt del país. Aquest és, 
diguem-ne, un dels altres aspectes que tenim, i sempre combinat amb aquest àm-
bit que és de missatge cívic i ecològic. I, no cal dir-ho, respectar els aspectes més 
espirituals, que això ja forma part de l’opció personal de cadascú que arriba a la 
muntanya.

Aquesta seria, diguem-ne, la visió global que els volia donar en aquesta primera 
i petita explicació. I em poso al servei de vostès per veure si el que em pregunten 
ho sé respondre.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Passaríem, doncs, al primer grup parlamentari, que és el grup 
proposant d’aquesta compareixença, que és el Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. En nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. I, en primer lloc, gràcies, senyor Rigol, per la seva presència i 
les seves explicacions. El cert és que vull informar-lo a vostè, i també al conjunt de 
la comissió, que en realitat la compareixença que havíem sol·licitat s’emmarca dins 
d’una bateria de compareixences que hem demanat d’organismes i patronats dife-
rents que depenen del Departament de la Presidència, el control parlamentari del 
qual està encomanat a aquesta comissió, perquè ens semblava que era bo, en general, 
i al marge de que n’hi hagués potser una necessitat específica, que la comissió cone-
gués de primera mà la realitat present i els reptes de futur de cadascuna d’aquestes 
institucions, patronats, organismes, etcètera.

I, per tant, per dir-ho així, com estem en seu parlamentària i sempre hi ha la 
sospita de «què busquen?» o «què passa?»..., no, no passa res específic, eh?, simple-
ment tenim ganes de conèixer com funcionen diferents organismes que depenen del 
Departament de la Presidència, i en aquest sentit li agraïm molt l’explicació, que ha 
estat succinta, clara, i crec que ens situa perfectament en les tasques i en els reptes 
que s’han d’afrontar des del patronat.

El cert és que vostè ha abordat algunes de les qüestions que més ens preocupen, com  
ara la qüestió de la massificació, a la que feia vostè referència al final. I vostè co-
mentava que no poden limitar l’accés, diguem-ne, per les característiques particu-
lars del parc. No és que hi estiguem en desacord, eh?, podem convenir amb aquesta 
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afirmació, però el cert és que..., no sé si vostès tenen estudis, projeccions, de fins a 
on podria incrementar-se el nombre de visitants del parc, perquè..., diguem-ne, nos-
altres entenem més la dificultat de limitar l’accés als espais que des del punt de vista 
de patrimoni cultural o d’espiritualitat, com s’hi referia vostè, doncs, tenen un..., és 
molt difícil pensar en limitar-hi l’accés, però en canvi, des del punt de vista de la 
preservació de l’entorn natural, si les projeccions del nombre de visitants són que 
ha de seguir incrementant-se notablement, potser caldrà pensar en alguna fórmula.

Per exemple, sense anar més lluny, tinc entès que..., ara no recordaré exactament 
el nom del paratge natural, però en un dels canals que es formen entre, diguem-ne, 
les roques de Montserrat hi tenen ara mateix limitat l’accés per una qüestió d’ero-
sió del sòl, etcètera, no? Doncs això que passa en un paratge molt determinat, amb 
unes característiques geològiques específiques, amb un bosc de teixos –si no ho tinc 
mal entès–, potser caldrà pensar-hi en altres indrets i paratges, si és que el nombre  
de visitants ha de ser molt alt. Perquè jo entenc que vostès ho regulin, però també és  
impossible tenir ulls i persones a tot arreu que controlin que la gent passi per on 
ha de passar i no trepitgi els plançons, en un ambient tan fràgil com el que vostè 
comentava. I, per tant, potser aquí haurem de pensar en alguna cosa, si és que la 
projecció... Potser vostès em diuen: «No, no, la nostra projecció és que això s’esta-
bilitzarà al voltant d’aquests 2 milions i mig i no hem de patir.» Bé, això seria una 
possibilitat, però no ho sé, i, per tant, li pregunto quines previsions i projeccions te-
nen en aquest sentit.

L’altra és la qüestió, diguem-ne, del risc d’incendi. Entenc que, evidentment, fan 
tot el que és raonable de fer per tal de preveure-ho, però, clar, els he de preguntar, 
simplement per desconeixement, si tenen algun pla específic d’evacuació, tenint en 
compte que els accessos, com ha comentat vostè, són a través de vies, diguem-ne, 
que són relativament..., de poca capacitat, per dir-ho així, no?, i, en canvi, en mo-
ments puntuals, com caps de setmana, poden arribar a concentrar molts milers de 
visitants a la vegada. Per tant, quines són les previsions que hi ha des d’aquest punt 
de vista.

També, des del punt de vista de la gestió de l’accés, clar, com la majoria de l’ac-
cés es fa a través de vehicle privat –perquè és veritat que hi ha el cremallera, però 
la majoria de l’accés és a través del vehicle privat–..., si hi ha alguna previsió de fu-
tur d’intentar, diguem-ne, dissuadir de l’ús del vehicle privat abans i establir algun 
tipus de reforç dels sistemes de transport públic fins als punts de principal interès, 
no?, del parc.

I, per últim, i tot i que no sigui l’objecte de la compareixença, atès que el meu grup 
parlamentari també va tenir una iniciativa en una qüestió molt específica que s’ubica, 
però, dins del parc i, per tant, en l’àmbit del patronat..., és preguntar-li per qüestions 
relatives al compliment de la Llei de la memòria històrica, atès que sabem que hi ha 
una cripta, amb l’interior de la qual no ens posem, però que té unes inscripcions a 
fora, i sobretot té un monument a fora, que a nosaltres ens sembla que és difícilment 
compatible amb el compliment estricte de la Llei de memòria històrica. I, per tant, 
preguntar si, atès que s’havia aprovat una resolució en el Parlament de Catalunya, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha posat d’alguna manera en contacte amb 
el patronat, amb el monestir o amb algun dels actors per tal de donar compliment a 
aquesta resolució aprovada pel Parlament.

Gràcies.

El president

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

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyor Rigol, i gràcies per la seva compa-
reixença i per la seva interessant exposició. Pero también le he de decir que usted 



DSPC-C 224
27 de març de 2019

Sessió 12 de la CAI  10

ha sido una de las personas que más ha ayudado a degradar las instituciones cata-
lanas. No ha habido ataque a nuestro estado de derecho que usted se haya perdido. 
Usted, por ejemplo, estaba en la tribuna de invitados el 6 y el 7 de septiembre, allí, 
 calladito, mientras pisoteaban los derechos de la oposición, que es lo mismo que 
pisotear los derechos de todos los catalanes. No le he visto ningún comentario cri-
ticando que se pisotearan nuestros derechos, y pisotearan, por supuesto, el prestigio 
de esta institución, que, por cierto, no se ha vuelto a recuperar desde entonces.

Usted también ha dirigido el Pacte pel dret a decidir. Yo creo que la mejor defi-
nición del dret a decidir que he visto en mi vida es la de Agustí Colomines, uno de 
sus ideólogos, que dijo: «El dret a decidir és una “xorrada” que ens vam inventar.» 
¿Cómo se siente usted habiendo dirigido un pacto sobre una «“xorrada” que es van 
inventar»?

Usted también se dedica a auditar cuentas de donaciones para pagar multas y 
fianzas a personas que están acusadas por malversación, por desobediencia... (Re-
mor de veus.)

El president

Diputada, en base a l’article 85.4, li agrairia que ens centréssim en el fet i l’ob-
jectiu de la compareixença, que és el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Grà-
cies. Continuï.

Sonia Sierra Infante

Bé, generalment, quan ve una persona sempre es fa un repàs del seu currículum, 
i mai no s’ha cridat a l’ordre a ningú per fer el repàs del currículum de la persona. 
No entenc molt bé aquesta observança del Reglament. Mai havia passat. I sistemà-
ticament, cada cop que ve una persona, el primer que es fa, o almenys jo, és mirar 
la biografia d’aquesta persona i comentar-la aquí. No veig on està el problema de 
comentar la biografia d’actes públics i notoris del compareixent, que segurament ell 
està molt orgullós d’haver presenciat, d’haver fet, i no tindrà cap problema en rei-
vindicar la seva acció.

El president

Continuï, diputada.

Sonia Sierra Infante

Sí. Bé, també ha estat una de les persones que s’ha aprofitat dels privilegis (remor 
de veus) de poder anar a visitar els...

El president

Demanaria silenci a la resta dels diputats. Està intervenint la diputada i està par-
lant, com bé ha dit, amb relació als càrrecs que el president del Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat té, i ho està introduint a dintre de l’objectiu, també, i l’objecte 
d’aquesta compareixença. No entenc tampoc la rumorologia que es crea, i demana-
ria respecte a la resta dels diputats, igual que quan intervé qualsevol de vostès.

Gràcies.

Sonia Sierra Infante

I sobretot perquè una paraula que s’ha repetit en aquesta compareixença..., els 
valors, el missatge de la muntanya de Montserrat, i a mi també em preocupa molt el 
missatge que vostè està enviant com a president de la Comissió Executiva del Patro-
nat de la Muntanya de Montserrat. Perquè totes les seves accions, evidentment, com 
a expresident del Parlament, que és un dels càrrecs més importants que es pot tenir 
aquí a Catalunya, i ara com a president de la Comissió Executiva del Patronat de la 
Muntanya de Montserrat..., mentre vostè és president d’aquesta comissió, fa un altre 
seguit d’actes que, al meu entendre, posen en qüestió la neutralitat del Patronat de 
la Muntanya de Montserrat, que hauria de ser de tots, com la resta d’institucions a 
Catalunya, entre altres coses, perquè les paguem tots. Llavors, a mi m’interessa molt 
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la seva presència en aquests actes al mateix temps que és president d’una comissió 
executiva. El que passa, que sembla que és una miqueta incòmode, el que estic dient, 
per a algunes persones, i estan intentant silenciar-me.

Bé, també ha sortit el seu nom darrerament als mitjans, com vostè ha estat, sem-
bla, un dels mediadors entre el senyor Rajoy i els partits separatistes, durant el re-
ferèndum del 9 de novembre... Jo vull saber si això és cert, si vostè va formar part 
d’aquest pasteleo entre nacionalistes i el PP, per vendre’ns un cop més, a tots els ca-
talans, com hem vist que ha passat de forma reiterada.

Bé, vostè ha vingut avui com a president de la Comissió Executiva del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, i, malauradament, la muntanya de Montserrat, que 
per a tots és molt important i simbòlicament segurament és un dels indrets més im-
portants de Catalunya per a tots els catalans, que tots ens estimem molt la muntanya 
de Montserrat..., però és que, malauradament, els darrers temps, si la muntanya de 
Montserrat ha sortit als mitjans ha estat pels abusos sexuals a menors. De fet, hem 
vist fotos, a la muntanya de Montserrat, de persones abusades quan eren infants i 
que han explicat que l’abadia coneixia aquests abusos i els va ocultar. Estem parlant 
de dècades d’abusos a menors. Un menor abusat vol dir una persona que tindrà la 
seva vida trencada de forma absolutament dolorosa per tota la seva vida, que no es 
recuperarà mai. I, malauradament, en conec casos, i sé del que estic parlant.

Com és possible que l’abadia ocultés aquests casos? De fet, ja tenim veu, que se 
sàpiga; segurament n’hi haurà molts més, però és una cosa que costa molt, a les per-
sones, de poder fer pública. De moment en sabem deu casos, en l’àmbit, sobretot, 
dels escoltes de Montserrat. És a dir, els pares deixen les seves criatures als escol-
tes de Montserrat pensant que els ensenyaran uns valors, uns principis, i es troben 
que van ser abusats. Què en pensa vostè, com a president de la Comissió Executiva 
del Patronat de la Muntanya de Montserrat? Quines tasques estan fent des d’aques-
ta comissió executiva? Demanaran disculpes a les víctimes? Es prendran mesures 
en contra de l’abadia, de les persones responsables d’haver ocultat dècades d’abusos 
sexuals?

Deia abans que vostè ha parlat molt del missatge, del missatge que s’envia, que 
és molt important que els coreans sàpiguen el missatge que s’envia des de la mun-
tanya de Montserrat. Quin missatge està enviant ara mateix l’abadia de la muntanya 
de Montserrat, quan veiem abusos sexuals als mitjans cada dia?

I també, finalment –ho ha comentat ja el senyor Pedret, però també l’hi volia 
preguntar–, com és possible –independentment que aquí s’hagi aprovat o no una 
proposta de resolució, que nosaltres evidentment hi vam votar a favor– que no es 
compleixi la Llei de memòria històrica? Les lleis estan per complir-les. Nosaltres 
pensem que unes plaques o unes estàtues commemoratives d’un cop d’estat no tenen 
cabuda en un espai públic. Aquestes són les preguntes.

Gràcies.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Jo, si no li sap greu, em salto el seu currículum 
personal, perquè crec que el motiu de la compareixença és un altre. Que cadascú 
faci la valoració, sobre la seva trajectòria política, que cregui convenient, però en-
tenc jo que la seva responsabilitat avui aquí és una altra, i les explicacions que ha 
de donar són unes altres.

Jo no ho repetiré, però sí que reitero l’interès en la pregunta dels dos comparei-
xents que m’han precedit quant al compliment de la Llei de memòria històrica a Ca-
talunya. Crec que és un fet rellevant, i crec que el seu compliment és responsabilitat 



DSPC-C 224
27 de març de 2019

Sessió 12 de la CAI  12

de totes les entitats civils, religioses, executives a Catalunya. I, per tant, crec que 
fora bo que totes ens retessin comptes en aquest Parlament, que és qui la va aprovar.

M’agradaria també fer un incís sobre les violències sexuals a menors. Crec que 
no només danyen la imatge del Patronat de Montserrat, sinó que també ens empla-
cen a tots a fer una reflexió col·lectiva. I jo la primera pregunta que li faria, perquè 
crec que és escaient, és si el patronat en tenia coneixement, també. I crec que és una 
pregunta que fora bo que respongués avui al Parlament. I, a banda de si en tenien 
coneixement, quines mesures han pres tant per investigar el que va succeir com per 
redimir i disculpar-se davant dels afectats i davant la ciutadania de Catalunya, i so-
bretot per prevenir-les a futur i per dotar de més transparència la gestió d’unes vio-
lències que crec que han patit l’estigma i el silenci durant molts anys, i la complicitat  
de moltes institucions, però que avui estan sobre la taula, i també el reconeixement de  
totes aquelles víctimes que avui estan trencant aquest tabú i aquest estigma i estan 
situant un problema que durant molts anys ha estat silenciat a casa nostra.

Amb referència a la seva tasca com a president de la comissió executiva, crec que 
hi ha un element fonamental, que és l’ordenació d’usos i d’espais. En això tinc entès 
que el Pla especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat és de l’any 88,  
i que estava sobre la taula la redacció d’un nou pla especial que d’alguna forma 
 respongués a la realitat que avui viu el parc natural, tant la que té a veure amb la 
massificació turística i els reptes que això comporta com la que té a veure amb el 
reconeixement, amb paràmetres actuals, del seu valor natural i la necessitat d’orde-
nar els usos, i la necessitat també de protegir-lo davant d’algunes amenaces que han 
sorgit a la perifèria del parc natural, com va ser la instal·lació d’un càmping –que 
no sé en quina situació es troba, i si ens pogués donar informació sobre això...– als 
peus de la muntanya de Montserrat, i també la d’una pedrera, que em sembla que 
aquesta sí que finalment, entre l’Ajuntament del Bruc i la Direcció General de Mines, 
es va aturar, però que era un projecte, em sembla, d’extracció de cinquanta mil tones 
de pedres, si no recordo malament l’ordre de magnitud, i que d’alguna forma posa en 
evidència la necessitat d’establir una regulació adequada als paràmetres actuals del 
nivell de protecció que necessita l’entorn natural i geològic, i jo crec que també el pa-
trimoni històric i, en aquest cas, religiós, associat al monestir de Montserrat, i el seu 
valor paisatgístic per al conjunt de Catalunya.

I, per tant, diguem que aquesta reflexió, no?, de com es troba la redacció del pla 
especial de protecció, i com es troba la redacció d’aquest pla especial amb relació 
sobretot a les amenaces que ha anat patint, especialment la del càmping, que jo no 
sé si està resolta a dia d’avui.

Després, també he llegit que s’ha acordat fa poc la creació d’un parc rural entre 
els ajuntaments del voltant de Montserrat, diguem-ne, per promocionar o per dotar 
de més valor l’activitat agrícola, ramadera i forestal de la zona del parc. M’agra-
daria saber la valoració que fa de l’elaboració del parc rural de Montserrat i quins 
creu que són els elements centrals que poden dotar de valor afegit la zona, tant en la 
conservació –per exemple, el risc d’incendi, la conservació dels paisatges agrícoles 
típics de l’indret– com en els reptes de futur de la protecció del patrimoni natural  
i geològic de la zona.

I, després, una pregunta que jo crec que és pràcticament una curiositat, una cu-
riositat sana. El Sant Jordi de l’any passat em van regalar..., si no ho recordo mala-
ment, és el tercer llibre de Dan Brown, que és Origen, i el seu inici és al convent de 
Montserrat. M’agradaria saber si hi han hagut contactes per poder gravar la pel·lí-
cula que segurament faran sobre el llibre al convent de Montserrat i quin impacte 
 creuen que pot tenir això sobre l’interès turístic de Montserrat, tant del llibre que 
s’ha publicat com de l’interès cinematogràfic que pot generar.

I jo, amb això..., només agrair-li la seva exposició, i moltes gràcies per la seva 
compareixença.
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El president

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

Esperanza García González

Bon dia, senyor Rigol. Gràcies, president. Bé, és conegut el seu posicionament 
polític envers els últims anys, des de que va deixar de ser president. Però jo li voldria 
preguntar una cosa: si l’espiritualitat requereix fe i també una certa contenció, vostè 
creu que és compatible seguir al patronat de la muntanya sent una de les persones 
que tanca la llista de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats per Barcelona? 
Vostè creu que això és compatible?

També li voldria preguntar sobre qüestions més puntuals, no? Ens ha explicat 
projectes de futur, sobretot per al parc natural, però no ens ha parlat de coses que 
s’havien projectat en el seu mandat, l’any passat i l’anterior, que sembla que o estan 
aturades o no avancen o estan, diguem-ne, posposades envers una activitat que poc 
té a veure amb l’espiritualitat i la contenció de què li parlava a l’inici. I parlo d’això 
pel tema del parc rural, no? Què se n’ha fet, d’aquesta promoció de l’activitat –ter-
ritorial, econòmica, agrícola– per tal de que la zona, doncs, tingui més activitat ra-
madera, forestal...? En fi, el que és reforçar el territori, que també forma part de les 
tasques del patronat del parc.

I, després, a finals de l’any passat es va presentar un conveni de col·laboració en-
tre el monestir i també amb el parc –perquè vostè era allà, present, amb l’exministre 
socialista Guirao–, i es parlava de que com que s’acostava el mil·lenari, l’aniversari 
del mil·lenari de l’abadia, es farien una sèrie d’actuacions que fomentarien no només 
la participació privada amb aquest conveni, sinó que fins i tot hi haurien incentius 
fiscals, per part del Govern d’Espanya en aquell moment, per tal de que s’hi fessin 
activitats privades, actes, etcètera. Es deia exactament «Plan decenio milliarium 
Montserrat». Què ens pot dir d’això, si us plau?

Gràcies.

El president

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

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, molt honorable president Rigol, i ben-
vingut de nou al Parlament, que, com sap, és casa seva. Moltes gràcies per la com-
pareixença, pel to i pel detall de les seves explicacions succintes.

Jo voldria posar en valor, també, i agafant les paraules del diputat Pedret, que és 
la primera vegada, em sembla recordar, que el president de la Comissió Executiva 
del Patronat de la Muntanya de Montserrat ve al Parlament a exposar les seves línies 
de treball, les seves línies mestres. I, per tant, també voldria agrair al Grup Socialis-
tes, al grup proposant d’aquesta sol·licitud de compareixença..., no només a vostè per 
venir, només faltaria, sinó al Grup Socialistes per haver proposat aquesta comparei-
xença, perquè crec que sí, que, com deia el senyor Pedret, és important que tots els 
organismes, no només els dependents del Departament de la Presidència, sinó tots 
els organismes dependents de la Generalitat, vinguin aquí, en seu parlamentària, i 
exposin les seves línies d’actuació. Moltes gràcies, doncs.

I com vostè deia, molt honorable president..., vostè ha exposat l’activitat i els 
principals reptes del patronat, i ara hi entrarem. Un parèntesi: jo voldria parlar de 
les competències del patronat. Per tant, m’agradaria també que m’aclarís fins a quin 
punt aquestes dues preocupacions que també compartim amb el Grup Republicà, 
com són el tema dels abusos a infants i a menors o el tema de monuments d’exalta-
ció feixista..., fins a quin punt això és competència seva. Si ho és, després, en el torn 
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de rèplica, si de cas, també hi entraria, perquè evidentment la preocupació aquesta 
la compartim.

Però intentaré parlar de les competències que tenia entès que tenia el patronat. 
I, abans de tot, també volia fer extensiu aquest agraïment que li deia a vostè i al grup 
proposant..., el nostre reconeixement a tot l’equip del patronat; destacar la ingent tas-
ca que han d’afrontar amb un equip limitat, que em penso que vostè ha dit que s’ha 
anat reduint fins a les disset persones actuals, encapçalades pel seu gerent i pel cap 
del parc, pels senyors Aparicio i Bisbal. Doncs que, si us plau, facin avinent aquest 
agraïment, en nom del nostre grup, a tot el personal del patronat.

Vostè ho ha explicat, les competències i àmbits d’actuació del patronat no són pas 
menors, i menys tractant-se d’un espai que reuneix, com pocs al nostre país, unes 
característiques tan singulars. La necessitat de protegir, posar en valor un espai na-
tural i geològic com és Montserrat, i fer-ho compatible amb la preservació i amb 
l’atracció de visitants que hi vinguin o que s’hi acostin per raons culturals, per raons 
històriques, també per raons de caràcter espiritual o per la mera voluntat de gaudir 
de la natura, ha convertit –i ho ha remarcat molt, vostè– Montserrat en un referent 
turístic de primer ordre.

I això obliga a una gestió –no se’ns escapa– molt acurada d’aquest espai, d’aquest 
equilibri que cal mantenir i que no és senzill. I, com vostè ha dit, creiem que els 
usuaris i els visitants del parc han de ser conscients i han de posar en valor, encara 
més del que ho fan, l’entorn que estan gaudint, sigui quin sigui el motiu de la seva 
visita. I respecte a això també m’agradaria..., si vostè pogués explicar-nos una mi-
queta més o tornar a posar èmfasi en aquesta idea de que hi ha un increment cada 
vegada més important de visitants a Montserrat que superen els visitants que se-
rien els visitants típics i tradicionals del monestir i el seu entorn, i que accedeixen 
a aquest parc natural, i que això, evidentment, deu dificultar la tasca de gestió d’un 
patronat que té el pressupost que té i té la plantilla que té.

El patronat ha d’afrontar el manteniment de les infraestructures, la conservació 
d’aquest patrimoni natural. Ha d’afrontar també la mitigació –diu la llei– dels riscos 
geològics. Vostè ha exposat algunes d’aquestes actuacions. Hi puja moltíssima gent 
–en parlarem ara, d’aquesta massificació–; entenc que aquesta mitigació dels riscos 
està controlada, estan fent actuacions molt importants per evitar aquelles notícies 
tristes i que de tant en tant veiem i hem de lamentar, per culpa d’aquest risc geolò-
gic. I totes aquestes funcions les ha de fer –ho parlava la diputada que m’ha prece-
dit– amb una dinamització i una promoció del territori –si pogués, a banda de donar 
resposta a la diputada, posar una miqueta d’èmfasi en aquest punt de la dinamització 
i promoció del territori, com el tenim...–, i donant i garantint serveis –i ho ha expli-
cat, eh?, ha explicat tots aquests serveis que donaven–, serveis públics, a dintre del 
recinte del monestir, un recinte que visiten més de 2 milions i mig, els últims anys, 
de mitjana anual.

El patronat, doncs, ha de preservar, com la llei li atribueix, l’entorn natural i els 
elements arqueològics, monumentals, artístics, i ho ha de fer en base, ho repeteixo, 
a un delicat equilibri entre aquests entorns naturals i històrics i el fet de rebre, cada 
vegada més, un major nombre de visitants. M’ha semblat entendre que el darrer any 
que tenen comptabilitzat ja superaven els 2 milions i mig –2.650.000 visitants, eh?, 
és el que he apuntat. I aquí és on voldria posar èmfasi en la meva intervenció, en les 
preguntes que li voldria fer.

S’ha dit que Montserrat és un destí turístic de primer ordre, eh?, i a nivell inter-
nacional, també. Més de 2 milions... –perdó–, 2.650.000 visitants el darrer any. Ha 
parlat de 19.000 autocars, 4.000 motos, 250.000 cotxes, aproximadament. Això deu 
voler dir que la gran majoria de la gent que accedeix a Montserrat ho fa amb vehi-
cles motoritzats i d’ús privat, diguem-ho així. Això deu ser un problema, també, i, 
per tant, també potser caldria que en parléssim una mica. Sabem i coneixem que els 
serveis que ofereix el patronat a aquests visitants estan a un nivell molt alt; per això 
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és un destí de primer ordre turístic. Ens en felicitem. Però segurament es poden mi-
llorar, aquests serveis. En quin sentit? Si vostè ens ho pogués explicar...

I, més concretament, la intuïció ens diu..., i vostè n’ha parlat, d’aquesta paraula 
–que no la volia fer servir, però bé–, aquesta paraula de la «massificació». Doncs la in-
tuïció ens diu que la mobilitat és un dels reptes més importants que té en aquests mo-
ments Montserrat; l’accés i la mobilitat al recinte del monestir, però també a la resta 
del parc natural. I, per tant, és un dels reptes més importants que tenim. Com pensen 
afrontar-lo i amb quina visió, amb quina voluntat? Quines són les actuacions que vos-
tès creuen que s’han d’afrontar, tenint en compte aquest gran..., aquests milers i milers 
de cotxes, també d’autocars, que pugen cada any a Montserrat?

I, en darrer lloc, i entenc que vostè, com a president d’aquesta comissió execu-
tiva, la pregunta se l’ha feta, ens l’ha feta en veu alta..., no sé si ens en podrà donar 
una resposta concloent, però la pregunta és òbvia: podem mantenir aquest nombre 
de visitants sense col·lapsar o estressar més les infraestructures i l’equilibri natu-
ral? Vostè ha parlat de massificació. Fins a quin punt podem continuar amb aquests 
ritmes de creixement? I on creu que s’hauria de posar més l’accent: en regular la 
mobilitat, controlar-la, en el pressupost –que suposo que em dirà que necessita més 
pressupost–, en demanar més implicacions de la resta d’agents institucionals? Si ens 
en pogués donar resposta...

I després, evidentment, reitero la preocupació de la gravetat dels fets que han ex-
posat els grups precedents en el tema dels abusos i de l’exaltació feixista. I, per tant, 
si d’això ens en pogués donar una resposta..., si és de les seves competències, o no, 
i després ja en parlaríem.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, la paraula a l’últim grup parlamenta-
ri, que és el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I en nom d’aquest grup té la 
paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Molt honorable president Rigol, senyor Aparicio, gerent, 
diputades, diputats, bé, molt bon dia a tothom. I, president Rigol, benvingut al Par-
lament un altre cop. Com ja s’ha dit, això és casa seva. I ja ho veu, així estem en 
l’actualitat, eh?, no hi ha sessió que no tingui a punt la sal i el pebre del que és l’ac-
tualitat política del país. I quan el diputat Pedret, que és el sol·licitant de la compa-
reixença, motivava per què l’havia demanat, que era per buscar una compareixença 
per objectivar els diferents estaments o entitats que depenen del Departament de la 
Presidència, per buscar aquest interès objectiu, jo no sé per què, però tenia la intuï-
ció de que no tothom aprofitaria la finalitat del sol·licitant per fer-ne el mateix ús, i 
evidentment, doncs, així ha quedat també clar en la intervenció d’alguns dels grups.

Bé, s’han dit moltes coses, però bàsicament en reiterarem algunes que penso que 
són nuclears i importants, en aquest cas. Com ha dit també el company, el diputat 
Jové, també, si en l’àmbit competencial del patronat s’escau o no s’escau el tema de 
poder parlar o dictaminar o tindre posicionament sobre el tema dels abusos sexuals 
i la memòria històrica, que s’ha parlat aquí. Lògicament, també li fem la mateixa 
consideració, i en la rèplica, doncs, hi entraríem amb més profunditat.

Però, en qualsevol cas, jo el que li agraeixo és, a part de, com sempre, aquest to 
superrespectuós, des del més absolut respecte al que vostè dirigeix, que en aquest 
cas és el patronat..., doncs, gràcies per aportar-nos-en les dades, perquè ens fem 
coneixedors de les magnituds. I, a vegades, moltes vegades que es fan demandes o 
proclames, es fan en base a la percepció, i la percepció no és cap element objectiu. 
Per objectivar necessitem dades. I el fet de que vostè hagi pogut aportar dades per 
objectivar aquesta realitat del que és la gestió de la muntanya de Montserrat, amb 
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tota la seva magnitud i amb tota la seva diversitat d’àmbits, jo també l’hi agraeixo, 
perquè ens situa molt bé en com està.

El tema potser principal, que és el que és més recurrent, és preguntar com està 
el tema del pla de mobilitat, que sabem que s’està treballant en el Departament de 
Territori. Diguem-ne que només cenyir-nos a mobilitat tampoc seria escaient, per-
què bàsicament la mobilitat ha de ser una solució d’accés al recinte, però veiem que 
no només és un problema d’accessibilitat, sinó que, un cop, diguem-ne, som capaços 
d’acollir aquests més de 2 milions de visitants l’any, també tenim una problemàtica 
de com gestionem tot aquest entorn molt divers, ja no només amb risc de tema geo-
lògic, sinó també turístic, també espiritual, ecològic, com ha dit, i també, en defini-
tiva, jo diria també un component de turisme familiar, que no ha sortit la paraula en 
cap moment a la seva compareixença, però penso que també seria un fet remarcable 
a nivell de... Quan vostè deia que «la muntanya de Montserrat irradia...», més enllà 
del que seria el seu àmbit geogràfic, diguem-ne que irradia en molts termes, no no-
més en la gestió física, sinó que irradia també en la gestió de comunitat, del que seria 
també la consciència i l’esperit de catalanitat, no? Per això també el fet de que hi  
hagi aquest turisme o aquest component familiar, doncs, de culte espiritual i de país 
associat a la muntanya de Montserrat, també li dona un valor, crec, que també s’ha 
de destacar.

I aquest valor de catalanitat no pot ser mai un valor neutral, perquè els símbols 
representen el que representen, la muntanya representa el que representa, i ningú pot 
anul·lar aquesta realitat del que suposa la muntanya de Montserrat. Més enllà d’un 
espai físic on hi ha una realitat geològica determinada, aquí hi ha quelcom més. 
I, per tant, penso que també és important dir que aquest component, doncs, es man-
tingui, i això en cap cas pot fer que els responsables del patronat..., pugui ser dit, de 
manera molt lleugera, que contribueixen a degradar res, sinó al contrari, per molts 
dignifica i honora, el fet de que gent com vostè estigui al capdavant d’aquestes insti-
tucions, perquè li dona aquest valor, diguem-ne, també de dignitat que es mereix un 
espai i un organisme com aquest.

El fet de poder dir, com dic, eh?, de magnificar les..., de poder-ne posar les da-
des, fa que els que també estem acostumats a gestionar el que serien els serveis, 
quan vostè enumera totes els serveis públics a prestar, que poden ser des de la neteja 
dels sanitaris, l’enjardinament, la llum, el clavegueram, la vigilància..., tot allò que 
sembla..., que, amb perdó, és molt terrenal, eh?, a l’hora de gestionar, doncs, dona, 
tret que de vegades no en som conscients, de tot plegat... I el fet de que això es ges-
tioni amb 3,1 milions d’euros l’any 2015, i que l’increment de 4,1 milions d’euros 
el 2017 sigui motivat per les accions de mesures d’arranjament de l’espai, no tant 
com la millora pragmàtica en la prestació dels serveis directes, doncs, també dona, 
d’alguna manera, que hi ha un component de bona gestió i d’un punt d’austeritat, en 
el bon sentit de la paraula, per poder optimitzar al màxim els recursos del patronat  
i de la institució.

I això penso que també és un fet remarcable, perquè no només es pot valorar 
perquè érem vint i ara som disset treballadors, sinó pel fet que l’increment pressu-
postari associat a la gestió sigui pràcticament constant, igual, any rere any, malgrat 
que hi hagi un increment de visitants que passin de 2 milions a 2.650.000. En teoria 
qualsevol pla econòmic..., de dir: «Si tinc més visitants –ergo tinc més ingressos–, 
això em permet una millora...» Aquí veig que la tendència..., es va molt més a fer 
una cosa estratègica, general, que perduri en el temps.

Nosaltres diem que el turisme es pot concertar; l’espiritualitat, no. Per tant, aquí 
suposo que, a l’hora de fer el plantejament dels usos i com gestionem aquesta mas-
sificació, s’haurà de discriminar molt bé per la tipologia de l’ús de la muntanya, ja 
sigui com ha sigut en el seu moment, que s’ha regulat la part esportiva de muntanya, 
per uns temes de..., es prioritza l’ús, es prioritza el risc geològic, que no pas a un an-
nex en aquest tema, sinó que també, en funció de les diferents tipologies que tenim 
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d’usuaris, diguem-ho d’aquesta manera, o visitants de la muntanya, doncs, puguem 
fer-ho de la manera més convinguda possible.

En qualsevol cas, ressaltar i posar molt en valor que no es cenyeixin de mane-
ra estanca al que seria l’àmbit físic de la muntanya, que tinguin la relació amb els 
quatre ajuntaments que venen..., que no només tinguin una relació, diguem-ne, de 
veïnatge, sinó també de promoció de la zona i de l’espai a nivell de dinamització 
territorial, però també d’activitats diverses i múltiples. Això ajuda a valorar una zona 
de Catalunya, un espai que acostuma a ser molt de pas i només és d’aturada per di-
fondre quan és, a vegades, la visita a la muntanya, i el fet de buscar com podem entre 
tots els agents valorar aquest espai, doncs, està bé.

I el fet de que es financi, lògicament, tot, per les taxes d’aparcament, el fet de que 
vostè posi de manifest en seu parlamentària que la gent pugui aparcar a baix al cre-
mallera, però, clar, si després han de pujar la família en el cremallera, és massa car, 
doncs..., suposo que hi han diferents línies, en aquest pla, no només de mobilitat, 
sinó també de com tarifem, fem sostenible, però a vegades accessible i per a tothom 
el fet de poder fer aquest gaudi turístic o espiritual, ecològic o de lleure que pot tin-
dre la muntanya, i a partir d’aquí, doncs, articular estratègia de futur.

Nosaltres, només redundar en aquestes preguntes. Reiterar-li l’agraïment per la 
compareixença, igual que al Grup Socialistes, per demanar-la, i, en qualsevol cas, 
intentar cenyir-nos a allò que avui vostè representa aquí.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a poder contestar, per part del molt 
honorable Joan Rigol i Roig, president de la comissió executiva del patronat, les di-
ferents preguntes dels grups parlamentaris, en un temps aproximat de quinze a vint 
minuts.

Joan Rigol i Roig

Gràcies.

El president

Té la paraula.

Joan Rigol i Roig

Jo tinc un dubte: no sé si contestar-los un per un o agafar d’una manera trans-
versal els grans temes que vostès m’han plantejat. (Veus de fons.) Em sembla faré 
aquesta última visió, eh?

Primer, una qüestió purament personal. Un dia vostès seran exdiputats del Parla-
ment de Catalunya, i quan hi tornin a entrar en la condició d’exdiputats s’adonaran 
que encara entren a una casa que és casa seva. Aquesta és la sensació que he tingut 
jo aquest dematí. És a dir, jo he vingut aquí, una mica, també, amb l’experiència 
anterior, que no me la puc pas treure de sobre, ni vull, de sentir-me, doncs, això, un 
exdiputat, i en el meu cas, doncs, un expresident. Primera cosa.

Segona. Tot el que vostès diuen a mi em mereix un respecte extraordinari, per-
què tots vostès són representants del poble de Catalunya. I, en aquest sentit, fins i 
tot quan em jutgem a mi, personalment, per les meves opcions polítiques, jo els res-
pecto profundament, perquè tots els que estan aquí davant meu estan legitimats per 
fer-ho amb la força institucional que els dona el fet de ser membres d’aquest Parla-
ment. Primera cosa.

Segona. A veure, hi ha diferències polítiques, lògicament, entre el que jo pugui 
pensar políticament i el que puguin pensar cadascun de vostès. Això és així. Però 
estem sota el mateix sostre, i aquest sostre es diu «institució del Parlament de Ca-
talunya». I, en aquest sentit, malgrat les divergències, tenim una obligació moral de 
dialogar, entre aquestes divergències, perquè –i ara sí que diré una opinió personal 
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meva– una de les coses que fa més mal, al meu entendre, és quan hi ha una bipola-
rització sense ponts per entremig, des del punt de vista polític.

I, per tant, primer punt, accepto les crítiques que se’m puguin fer, però respectin 
quan jo he intentat un diàleg entre diverses institucions, com poden ser la Generali-
tat i gent del món polític, diguem-ne, de la capital de l’Estat. Això sí que ho dema-
no, perquè és una acció políticament noble –és una acció políticament noble. I jo em 
puc haver equivocat molt, i segur que m’he equivocat, però no dubtin que també tinc 
aquest sentit institucional que reclamo per a vostès, però que jo també tinc. Aquesta 
seria, diguem-ne, la meva primera reflexió.

Segon. Competències. A veure, el Patronat de la Muntanya de Montserrat no té 
absolutament cap competència sobre els abusos sexuals d’algun germà de la comu-
nitat de Montserrat. Ni una –ni una. Sobretot, jo sé el que han patit, perquè hi tinc 
una proximitat, amb ells, i sé el que significa, també, d’autocrítica que es fan, però 
no posin el Patronat de la Muntanya de Montserrat on no li toca, els ho demano per 
favor. Perquè el Patronat de la Muntanya de Montserrat és la confluència política de 
moltes institucions del país, i hem d’estar a l’alçada d’aquesta col·laboració institu-
cional. I quan es dona una col·laboració institucional entre Generalitat, diputacions, 
consells comarcals, això exigeix, de debò, una fidelitat entre institucions, que reper-
cuteix, també, en la visió que poden tenir vostès com a diputats d’aquest Parlament. 
Aquesta seria, diguem-ne, la consideració d’això.

I..., ni en els abusos sexuals ni en l’espai aquest del requetès. L’espai del reque-
tès és una funció pròpia de la Generalitat i del monestir, i el patronat farà el que se 
li digui que hagi de fer, però no forma part de la nostra responsabilitat, això. Si em 
pregunten a mi per la valoració del que ha significat la Guerra Civil, els la donaré; 
crec que no és el moment, però sí que els puc dir que no tenim cap competència so-
bre aquest tema.

Un altre punt que també ha sortit sobre les competències de la Generalitat és 
el parc rural. A veure, per la Llei del Patronat de la Muntanya de Montserrat, nos-
altres tenim unes competències exclusives en l’àmbit forestal i en l’àmbit, també, 
d’activitats agràries, en el marc dels límits, que estan perfectament definits, del parc 
natural. I no hi pot haver cap institució que faci que ens vulguin superar, aquestes 
competències. Perquè això és així, és per llei, i una llei del nostre Parlament, que 
ens obliga a tots. Nosaltres hem manifestat la col·laboració positiva amb les inicia-
tives que portin a una revitalització del món rural de l’entorn del Parc de la Mun-
tanya de Montserrat, però aquesta revitalització no significa immiscir-se en unes 
competències que el Parlament de Catalunya ens ha donat com a patronat. I aquesta 
és, diguem-ne, l’actitud que nosaltres tenim. Que moltes vegades hi ha una inèrcia 
institucional que vol prescindir d’aquest fet, i a un servidor li toca el fet de defensar 
les competències del Parc Natural de Montserrat. No sé si m’explico exactament, en 
aquest punt.

Ens trobaran defensant el món rural de l’entorn d’una manera positiva, activa i 
sense cap recel, al contrari; però les competències que ens dona per llei, aquestes no 
estan sotmeses a la dinàmica que hi pugui haver entre consells comarcals o ajunta-
ments, sinó que formen part del mateix patronat.

En aquest sentit, voldria donar una resposta molt sintètica –crec que el temps 
obliga a això– respecte a les competències. Respecte a la massificació, que és un 
dels altres punts, també, de la preocupació de tots vostès, a veure, ara per ara enca-
ra és possible gestionar la quantitat de gent que tenim; el problema serà en la me-
sura que es vagi incrementant el turisme que ens arribi. I això depèn no només del 
turisme que ens arriba a Montserrat, sinó de com va evolucionant el turisme en el 
conjunt del nostre país. Aquest és un altre tema, diguem-ne, que va lligat amb això. 
Ens dona marge per poder-ho afrontar a mesura que es vagin esdevenint aquests in-
crements, si és que es donen significativament, aquests increments.
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En aquest sentit, un dels punts de dissuasió, lògicament, és el pàrquing que hi ha 
al cremallera, però també ja els he dit que el cremallera ha de ser... Una cosa que ens 
n’hem oblidat, perquè és relativament, numèricament, poc important, és l’aeri, però 
també hi és, eh? Un cop dit això, el cremallera hauríem de trobar una manera que 
ens ajudés a desmassificar l’accés. I, un cop som allà, segurament hi ha la possibili-
tat d’un ordenament de visita global que pot estar també reordenat. Però tot això no 
ho tenim plantejat ara, ho serà en el moment en què els fets, doncs, confirmin aquest 
increment, diguem-ne, de visitants. Aquesta és la situació real en aquest sentit.

Escoltin, a veure, vostès són polítics, com jo mateix ho soc, i penso que ho som 
tots en un esforç de dignitat prou gran i prou respectable. Jo personalment crec que 
puc ser president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Mont-
serrat i, després, si se’m demana formar part com a un últim punt d’una llista deter-
minada, per la dignitat de fer política i perquè la política no és sectària per definició 
–la política no és sectària per definició–, crec que és compatible, eh? Aquesta és la 
meva opció i la meva consciència en aquest sentit.

Hi ha per desenvolupar, diguem-ne, coses com l’ordenació de nous usos i espais 
–no sé qui m’ho ha preguntat–, però això està en aquests moments en el departament 
corresponent de la Generalitat de Catalunya, i són ells els que ens han d’impulsar en 
aquest sentit, perquè ho tenen, i ho tenen sobre la taula.

Sobre el mil·lenari i la fiscalitat. El Monestir de Montserrat –no el parc natural– 
ha portat la iniciativa d’acollir-se a un sistema que ja està perfectament ordenat pel 
Govern central, en què, quan es donen fets d’una significança important des del punt 
de vista cultural, hi han uns avantatges fiscals per les aportacions que fan privada-
ment, la gent, a aquest fet. Aleshores, està regulat –hi ha una comissió que ho por-
ta–, i això és el que es va signar, eh? En aquest sentit, al Mil·lenari del Monestir de 
Montserrat, se li vol donar un relleu, diguem-ne, important, la batuta del qual la por-
ta el mateix monestir. Però al patronat també ens hi hem identificat, perquè creiem 
que forma part, també, no dels valors competencials nostres, però sí, diguem-ne, en 
l’entorn i en el marc en què es dona.

Quant a la mobilitat, ja ho he dit.
I, després, em sembla –i això està, també, lògicament, a la crítica que vostès ens 

puguin fer– que el pressupost que tenim és un pressupost que l’administrem tan bé 
com podem. I ja els he dit que ha pujat, aquest increment, per dues partides que són 
excepcionals, però que ens belluguem sempre amb una austeritat determinada, eh? 
I, per tant, em sembla que estem complint amb les exigències, doncs, que en aquest 
sentit està passant tot el país.

Sobre el risc geològic... En això hi estem dedicant molts mitjans i molts esfor-
ços, perquè realment, quan a Montserrat hi anava poca gent, el risc no era tan fort 
com ara, que n’hi ha molta, de gent. I tenim una institució molt competent en aquest 
sentit, que és l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i estem sota les seves 
disposicions. Sàpiguen que tots aquests projectes es fan sempre amb l’acord del ple 
del patronat, no només de la comissió executiva, perquè cada any hem de donar 
comptes de com realitzem el pressupost, com realitzem el pla de gestió, i ho fem 
d’aquesta manera.

Sé que he passat per sobre de moltes de les coses que són de l’interès de vostès, 
però em sembla que el temps m’ha fet sintetitzar més del compte. I com que em sem-
bla que ara en tenen l’oportunitat, ja m’ho recordaran.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Faríem un segon torn, per repreguntar, dels grups parlamenta-
ris, i començaríem pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I en nom 
d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Gràcies, senyor Rigol, per les seves respostes. Tanmateix, 
deixi’m matisar, perquè probablement per la limitació de temps, o per les pròpies, 
no m’he explicat prou bé al principi. Jo no pretenia afirmar que fos competència del 
patronat dur a terme una determinada actuació o una altra sobre un monument, eh? 
Nosaltres, en la proposta de resolució que vam portar a discussió i que es va apro-
var a la comissió pertinent sobre la qüestió del monument dels requetès, instàvem el 
Govern de la Generalitat de Catalunya –per tant, no al patronat, òbviament–... Però, 
atès que la composició del patronat és la que és i que la ubicació del monument és on 
és, li preguntàvem si havien tingut notícia d’alguna actuació destinada a donar com-
pliment al que el Parlament havia resolt, eh? Podria ben bé ser que encara no hagués 
estat així, però, en qualsevol cas, li ho preguntava amb aquest interès, no pretenent 
que vostès encarreguessin l’obra concreta.

En segon lloc, tot i que ha fet un repàs que crec que donava satisfacció a força 
de les preguntes que li plantejàvem, n’hi ha una en la que..., jo no sé si senzillament 
anticipar que dono per fet que sí que existeix aquest pla d’evacuació, però li pregun-
tava específicament per això, no?: atès que els accessos són com són, i són un coll 
d’ampolla, i atès, també, que –sense que jo sigui un expert en incendis– els incendis 
a les faldes de les muntanyes tenen unes característiques especials, li preguntava si 
hi ha previsions específiques, diguem-ne, per evacuar el que poden ser volums im-
portants de persones que puguin en algun moment estar allà mentre es produeix un 
incendi forestal.

El president

Moltes gràcies.

Joan Rigol i Roig

Em permet que contesti un per un?

El president

Seria trencar la dinàmica, però si vol, podem... (Veus de fons.) No, no, podríem 
fer-ho, si no hi han inconvenients per part de la Mesa. Jo no hi tinc cap inconvenient.

Joan Rigol i Roig

Per no deixar, diguem-ne, ningú sense resposta...

El president

Doncs aquest últim torn, si els sembla als grups parlamentaris, el farem amb 
aquesta dinàmica, i així no quedarà extemporània, la resposta.

Joan Rigol i Roig

A veure, del monument, com he dit, la competència no és nostra, però jo me’n 
vaig assabentar, d’aquest monument, i de la resolució del Parlament, ahir. Li dic que 
a partir d’ara m’interessaré ja personalment per veure com està. Primer punt.

Segon. La seguretat en el monestir i a tot el parc està gestionada, primer, pels 
Mossos d’Esquadra –que tenen allà una presència permanent–, pels agents rurals i 
pels mateixos vigilants del daixò. I hi és, eh?, aquest pla d’evacuació està establert.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Seguirem la mateixa dinàmica, en aquest segon torn. I donaríem 
pas al Grup Parlamentari de Ciutadans. I en nom d’aquest grup té la paraula la il·lus-
tre diputada Sonia Sierra. Els recordo, en aquest segon torn..., un temps màxim de 
cinc minuts. Gràcies. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, president. No, simplement per donar les gràcies al senyor Rigol per la 
seva compareixença. I no hi ha cap pregunta.

Gràcies.
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Joan Rigol i Roig

Li ho agraeixo especialment. Gràcies.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Agrair la seva compareixença. Allò de la pel·lí-
cula no ho ha comentat. (Veus de fons.) Si ens pot donar alguna exclusiva o alguna 
cosa... Però, en tot cas, molt agraït.

Joan Rigol i Roig

A veure, jo el llibre aquest no l’he llegit; les meves línies van per una altra banda, 
una mica allunyades d’això. Però em diu el senyor Xavier Aparicio, que sap exac-
tament el compromís amb el monestir i tot això..., i, si m’ho permet el president, li 
passaria la seva curiositat.

(El president dona la paraula a Xavier Aparicio i Torrens.)

Xavier Aparicio i Torrens (gerent del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat)

Bon dia a tothom. Van haver-hi converses, que em sembla que no han fructificat. 
L’únic que s’ha fet es va fer per la presentació del llibre. Es va fer un petit anunci 
dels llocs on pot sortir alguna cosa en el llibre. Però em sembla..., no crec que l’aba-
dia doni permís per filmar dins del recinte, eh?

Això ha sigut... El senyor Rigol ho deia, no?, que Montserrat és una suma de mol-
tes coses, i aquest fet fa que determinada gent, públic, vagi a veure aquells llocs on 
surt..., perquè a la primera pàgina del llibre ja surt el mot «Montserrat».

Joan Rigol i Roig

Ja saben que els wagnerians allà hi veien també la seva daixò..., amb el Sant 
 Grial, que el buscaven per allà.

El president

Bé, moltes gràcies. Donaríem, doncs, la paraula al Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. I en nom d’aquest grup té la paraula la diputada Espe-
ranza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, senyor Rigol, miri, vostè, el 2011 va dimitir com a mem-
bre del Patronat de la Sagrada Família, del temple, i ho va fer coincidint amb el seu 
nomenament com a membre i director del Patronat de la Muntanya de Montserrat. 
Vull dir amb això, fem una reflexió: si és incompatible –si és incompatible– estar 
alhora a dos patronats, un, el del de la Sagrada Família, i un altre, el de la Muntanya 
de Montserrat, vostè no em pot dir que formar part d’una llista electoral, tancant..., 
que és totalment simbòlic, i és clarament simptomàtic, i, vaja, amb una projecció 
molt més incompatible que presidir dos patronats, que això, home..., en fi, que for-
ma part del seu dret a l’activisme..., bé, a l’activisme polític, no? És evident. Vostè té 
unes idees, vostè té un passat, i no li ho he recriminat, en la meva primera interven-
ció, però, home, jo crec que és bastant incompatible deixar la part més tècnica de 
ser el director del Patronat de la Muntanya de Montserrat fora del focus polític –al 
marge de les seves opinions personals, eh?– si vostè és un símbol, un símbol a les 
properes eleccions, on Junts per Catalunya a vostè el fa servir com a tancament de  
llista, com, diguem-ne, un símbol en contra d’aquesta acusació, «Jo acuso l’Estat 
de...», que pretén Junts per Catalunya.

I una segona reflexió –i sé que estic fora de temps, i li demano perdó al president, 
és només una coseta. Vostè ens explica: «Escolti, això del parc rural forma part de 
les meves competències, i jo no deixaré que la Generalitat de Catalunya, diguem-ne, 
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influeixi en aquesta gestió», però jo el que li volia demanar és que ens donés dades, 
dades concretes, de quines accions s’han portat a terme, aprofitant la seva compa-
reixença.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Pot respondre.

Joan Rigol i Roig

Jo mai havia pensat que la meva biografia, a hores d’ara, que ja soc un vellet, tin-
gués tant d’interès, però bé, ho accepto. També m’he assabentat que soc un símbol. 
Jo fins ara em tenia per una patum, però per un símbol (l’orador riu)..., no tant. Però 
bé, gràcies de tot cor.

I la tercera cosa se m’ha escapat, no l’he entesa. No sé si era la competència Sa-
grada Família - Montserrat... (Veus de fons.) Si us plau, perdonin aquesta familia-
ritat...

El president

Diputada...

Esperanza García González

No, jo el que li deia és que em semblava una mica sobtat que vostè considerés 
incompatible estar al Patronat de la Sagrada Família alhora que estava també com a 
director del Patronat de la Muntanya de Montserrat, i, en canvi, no, de ser un símbol 
de tancament de llistes a Junts per Catalunya.

Joan Rigol i Roig

Perdó. No va anar així, eh? És a dir, jo vaig dimitir de la Sagrada Família perquè 
em semblava que el meu projecte ja s’havia acabat, i em van nomenar president de 
la comissió executiva molt posteriorment, després d’això. És a dir, no hi ha solució 
de continuïtat.

I després, perdonin, però és que formar part d’una llista d’un partit polític –i penso 
en els de vostès– no és cap cosa negativa, eh?, és una cosa positiva. I el primer que hem 
de fer els que estem en militància política d’una manera activa és respectar-nos, preci-
sament, la qualitat del que significa el compromís polític personal, perquè és així, i, a la 
vegada, saber que un pot tenir un compromís polític personal i procurar estar a l’alçada 
de la institució, que és transversal. I això és possible, i és una gran aventura personal, 
si m’ho permet.

Gràcies.

El president

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

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Molt honorable president Rigol, jo només voldria tor-
nar a treure el tema de la mobilitat. Vostè ha dit que aquesta massificació..., o que el 
ritme actual de visitants, l’increment de visitants, encara el poden assumir, si no hi 
ha un salt molt important en el turisme, no només a Montserrat, sinó al conjunt del 
país, però tenim un problema de mobilitat, i vostè ho ha dit, i diferents grups parla-
mentaris n’han parlat: els colls d’ampolla, etcètera. No sé si hi ha previsió o s’està 
fent o s’ha fet o hi ha un pla de mobilitat en marxa, o si aquest s’ha de revisar.

I, després, lligat, això, una miqueta al tema del pressupost. El pressupost del pa-
tronat..., aproximadament, diria, si no m’erro, un 40 o la meitat del pressupost, una 
part molt important del pressupost, prové directament de les taxes o del preu que es 
paga en l’aparcament que gestiona el patronat. Per tant, pot haver-hi una certa con-
tradicció, a vegades; allò..., no volem una massificació, hem de controlar aquesta 
mobilitat, però al mateix temps, en funció de quina sigui aquesta mobilitat, si deixa 
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de ser una mobilitat més privada per passar una mobilitat més pública –que és la 
que entenc que ens interessaria a tots i a totes per mantenir aquesta sostenibilitat de 
l’entorn del parc natural–, com ho compensaríem, això? Es veuria afectat de manera 
important, doncs, el pressupost, segurament. Bàsicament, això.

Moltes gràcies per la seva compareixença, per la seva paciència i per les seves 
explicacions.

Joan Rigol i Roig

Gràcies. Sobre el pla de mobilitat, mirin, el que hi ha és aquesta consideració que 
els he dit: encara avui ho podem gestionar. I sí que ja he esmentat en les reunions de 
la comissió que convindria començar a pensar en aquest pla. Sincerament, encara 
no hi ha re, diguem-ne, escrit ni fet ni pensat ordinàriament.

Segonament, sobre el finançament de l’aparcament. Quan hi vaig entrar ja em 
vaig trobar amb una situació. Vostès deuen recordar que el nostre país va passar 
uns problemes financers importants anys enrere, i que els vam patir tots. I una de 
les maneres, aleshores..., bé, el Govern era el que era, i, escolti..., per tant, era el  
de daixò..., van recollir tots els punts, diguem-ne, de recaptació de diners i els van 
centralitzar per poder fer front a pagaments que tenien. Doncs un dels punts –que 
van recaptar-ho tot– va ser els ingressos de l’aparcament de la Muntanya de Mont-
serrat. Els dic això perquè es comptabilitza així, però, de fet, no en disposem, nos-
altres, eh?, perquè la Generalitat, doncs, va tenir aquesta necessitat.

Gràcies.

El president

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

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. No, més que re, agrair-li les explicacions, molt honorable 
president Rigol. Agrair-li, també, doncs, el to i el mestratge, i, sobretot, agrair-li la 
defensa de la política i dels polítics que vostè ha fet avui aquí. Penso que és molt 
necessària i li fa falta, en aquest Parlament, també, de tant en tant, sentir aquesta 
manera de fer i d’entendre, al final, la política, que és, de fet, també, la manera d’en-
tendre la vida.

Moltes gràcies.

Joan Rigol i Roig

Gràcies. Senzillament, per respondre mínimament a això que vostè diu. Moltes 
vegades la dimensió política es forma per col·lectius –pel grup parlamentari, pel 
partit al qual un pot pertànyer–, però, fonamentalment, el compromís polític és per-
sonal. I, per tant, la dignitat de la política està personalment en tots vostès. I com 
que jo hi he passat, per aquí, deixi’m dir que voldria compartir aquest sentiment de 
dignitat de la política en el moment en què més es necessita, i probablement en què 
més es troba a faltar.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. I acomiadar..., donar les gràcies al president del Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, el molt honorable senyor Joan Rigol i Roig, de la mateixa 
manera que al senyor Xavier Aparicio i Torrens, gerent del mateix patronat.

Xavier Aparicio i Torrens

Gràcies.

El president

I suspendrem cinc minuts per poder acomiadar el president.
Gràcies.
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La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i es reprèn a dos quarts de dotze  

i vuit minuts.

El president

Reprenem la Comissió d’Afers Institucionals...

Compareixença d’Adam Majó Garriga, director de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics, per a informar sobre les funcions, els recursos, els 
objectius, el pla de treball i les actuacions de l’oficina

357-00376/12

...amb el segon punt de l’ordre del dia, que és la compareixença..., la Mesa i la 
mateixa comissió donem la benvinguda al director de l’Oficina de Drets Civils i Po-
lítics, el senyor Adam Majó Garriga, davant la Comissió d’Afers Institucionals, per 
informar sobre les funcions, els recursos, els objectius i el pla de treball i les actua-
cions d’aquesta oficina.

Presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, començaríem per aquest grup. 
I en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans té la paraula l’il·lustre diputat... (Veus 
de fons.) Ai, perdó. Disculpin –disculpin–, perquè he tingut un lapsus. Donaríem la 
paraula al compareixent, per un temps màxim de trenta minuts. Quan vulgui pot 
començar.

Adam Majó Garriga (director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics)

Hola. Bon dia a tothom. D’entrada, com no podia ser d’una altra manera, agrair-
vos aquesta oportunitat, i donar les gràcies especialment al grup proposant de la 
compareixença, perquè, com vostès saben, l’Oficina de Drets Civils i Polítics és un 
organisme molt nou, tenim escassament cinc mesos de vida, i, per tant, una de les 
coses en què més centrem els nostres esforços és en donar-nos a conèixer i en expli-
car-nos, tant a la societat com, sobretot, al teixit associatiu que treballa en l’àmbit 
dels drets civils i polítics, als partits polítics i també als mitjans de comunicació i a 
la mateixa institució de la Generalitat, que, com vostès saben, és molt gran, i a ve-
gades la informació no hi flueix tan bé com seria desitjable.

D’entrada, com també vostès saben, la creació de l’oficina s’aprova el juny de l’any 
passat, del 2018, i entra en funcionament, amb el nomenament d’un servidor, l’octu-
bre de l’any passat, també. L’objectiu polític que s’amaga darrere la creació d’aquesta 
oficina és la preocupació, per part del Govern, pel retrocés en l’exercici de drets ci-
vils i polítics, per la degradació de la qualitat democràtica i per l’ascens de diverses 
formes d’autoritarisme que es produeixen al món sencer, a Europa, i, de manera molt 
singular, també a l’Estat espanyol i a Catalunya. A partir d’aquesta preocupació es 
decideix crear un organisme que es dediqui específicament a tractar aquests temes,  
i així és com neix l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

Com es tradueix aquesta preocupació, aquest intent de donar resposta a aquest 
retrocés dels drets civils i polítics i aquesta degradació democràtica que es produeix, 
ho repeteixo, no només a l’Estat espanyol i no només a Catalunya, sinó en molts al-
tres llocs d’Europa i del món? D’entrada, treballem en cinc línies de treball. La pri-
mera és interna, i del que es tracta és de fer assessorament al mateix Govern de la 
Generalitat i a la mateixa Administració de la Generalitat en matèria de drets civils 
i polítics. Cal recordar que de l’Administració de la Generalitat en depenen orga-
nismes tan sensibles en matèria de drets civils i polítics com la seguretat ciutadana 
i la policia o els centres penitenciaris. Per tant, el mateix Govern de la Generalitat i 
la mateixa institució han de fer un esforç, entenem, suplementari per predicar amb 
l’exemple i ser excel·lents en la pràctica que té a veure amb els drets civils i polítics, 
i, sobretot, allà on hi ha marge de millora –i sempre n’hi ha–, per esforçar-se a re-
duir aquest marge de millora.
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En segon lloc, una de les funcions d’aquesta oficina és la divulgació dels drets 
civils i polítics, és a dir, explicar al conjunt de la ciutadania què són els drets civils 
i polítics, explicar-ho, per exemple, a les escoles, explicar-ho al públic en general; 
però no només fer aquesta divulgació, diguem-ne, genèrica, de què són els drets ci-
vils i polítics, sinó que també estem molt interessats –i en la mesura de les nostres 
possibilitats, ho farem– a treballar també en la reflexió sobre drets civils i polítics. 
Perquè, a nivell més o menys genèric, un conjunt ampli de la població o una part 
àmplia de la població pot saber què són els drets civils i polítics, però, després, 
aquests drets moltes vegades col·lideixen amb altres drets o s’han d’adaptar als can-
vis socials, i, per tant, això sempre requereix una reflexió, un debat i una permanent 
revisió de l’exercici dels drets civils i polítics. Per exemple, delicte d’odi i llibertat 
d’expressió, doncs aquí hi ha un debat interessant a fer; dret a la participació polí-
tica i estrangeria, aquí hi ha un altre debat importantíssim a fer, etcètera. Per tant, 
aquesta feina de divulgació i de reflexió també la pensem impulsar i l’estem impul-
sant des de l’oficina.

En tercer lloc, rebem queixes de la ciutadania. Això ho fem a través d’un formula-
ri que tenim al web –ja n’hem rebut, si no m’equivoco, cinquanta-quatre, de formals–, 
però també ho fem de manera proactiva quan a través, per exemple, d’ajuntaments, o 
dels mitjans de comunicació, o per vies més o menys informals, ens arriben queixes 
de persones que creuen que se’ls han vulnerat els drets civils i polítics.

Què fem, en aquests casos? Fem bàsicament una feina d’acompanyament. Moltes 
vegades, allò típic que la gent diu: «És que m’ha passat no sé què i a mi ningú m’ha 
trucat»..., doncs nosaltres truquem i ens interessem pel cas d’aquella persona. En se-
gon lloc, fem un acompanyament presencial, si cal, fins i tot, a posar denúncia; si és 
que no ha sigut el cas, anem a posar denúncia a Mossos d’Esquadra o als jutjats o allà 
on sigui més adequat. Fem també un assessorament jurídic, si així ens ho demanen. 
No fem compareixences, no fem personació judicial, perquè en aquests moments no 
tenim els mitjans per fer-ho, però no ho descartem, o, en tot cas, podem aconsellar el 
Gabinet Jurídic de la Generalitat, a la mateixa Generalitat, que depèn de Presidència, 
que ho faci, si ens sembla procedent, però nosaltres directament no tenim els mitjans 
per personar-nos en cap causa.

Però sí que fem aquest assessorament jurídic, tant amb el suport del Gabinet Ju-
rídic de Presidència com amb el mateix equip jurídic del nostre departament, que és 
el de Vicepresidència, Economia i Hisenda –no sé si ho havia dit, em sembla que no, 
aprofito per dir-ho ara. I, per tant, aquest assessorament jurídic, quan se’ns reclama, 
també el fem.

Per últim, si se’ns demana, també acompanyem les persones, facilitem que aques-
tes persones entrin en contacte amb entitats o col·lectius que defensen casos com els 
seus. Moltes vegades les persones se senten indefenses, si estan soles, i si s’agrupen, 
si treballen amb altra gent, si es reuneixen amb altra gent que pateix una situació 
semblant, la gent, doncs, se sent alleugerida i se sent reforçada. Per tant, fem també 
aquesta feina de facilitar aquesta informació.

I, per últim, recollim els casos per fer, doncs, una estadística: memòries, infor-
mes..., el que calgui.

És a dir, fem assessorament intern, divulgació, recepció de queixes. I una quarta 
pota de l’oficina, molt important, és la relació amb el teixit associatiu que treballa 
en l’àmbit dels drets civils i polítics. Mirin, jo, quan vaig agafar aquest compromís, 
vaig fer-me una llista de les entitats amb les quals creia que havíem d’anar a parlar. 
Me’n van sortir una quinzena, i ja en portem gairebé quaranta, i encara ens en que-
den moltíssimes. Jo personalment he quedat molt gratament sorprès del nivell del 
teixit associatiu de defensa dels drets civils i polítics, del nombre d’entitats, de la 
fortalesa, de la feina ben feta que fan, i, per tant, això és una de les coses que hem 
de posar en valor.
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L’oficina en cap cas, òbviament, vol substituir la feina que fan aquestes entitats. 
El que vol és fer de pont entre aquestes entitats i la mateixa Administració de la Ge-
neralitat, en els dos sentits: tant per rebre queixes o reclamacions d’aquestes entitats 
com per intentar facilitar que aquestes entitats puguin treballar millor i puguin tre-
ballar també millor amb la mateixa Administració de la Generalitat. Per tant, una 
funció bàsica de l’oficina és aquesta, fer de pont.

I una cinquena pota de la nostra activitat és l’elaboració, si s’escau, d’informes, 
memòries sobre temes concrets que tinguin a veure amb la vulneració de drets ci-
vils i polítics.

Dir també, perquè a vegades cal remarcar-ho, que quan nosaltres parlem de drets 
civils i polítics tenim un referent teòric, que és el Pacte internacional dels drets ci-
vils i polítics aprovat per Nacions Unides l’any 1966 i ratificat pel Regne d’Espanya 
l’any 1977. Aquest seria una miqueta el nostre document de referència, la nostra –si 
m’ho permeten– bíblia. Però com que aquest és un document relativament llarg i re-
lativament espès per al gran públic, nosaltres intentem explicar que els drets civils i 
polítics s’agrupen en sis blocs, que segurament els agrupem d’una manera una mica 
esquemàtica i una mica simplista, però em sembla que és la manera més útil d’expli-
car-ho i de que la gent ho entengui, si més no, d’una manera més o menys intuïtiva: 
el dret de manifestació, el dret de reunió, el dret d’associació, el dret a la participa-
ció política, a la llibertat d’expressió i el dret a un judici just. Quan nosaltres parlem 
de drets civils i polítics parlem d’això. Hi han molts altres drets que tenim les per-
sones en aquesta societat i al món, i són tan o més importants que els drets civils i 
polítics, però no són els que entren dintre de les competències de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics.

Dir també que, en l’àmbit de la recepció de queixes de la ciutadania..., aprofito 
per explicar-los que ara hem iniciat una campanyeta conjuntament amb Exteriors per 
tal de que totes aquelles persones, tots aquells catalans i catalanes que viuen a l’es-
tranger, que viuen fora de l’Estat espanyol, i que puguin voler exercir el seu dret a vot 
en les properes eleccions, tant a les estatals com a les municipals i a les europees, i 
tinguin dificultats per fer-ho, perquè sabem que en altres convocatòries electorals hi 
han hagut molts problemes a l’hora d’exercir el dret a vot..., l’oficina s’ofereix per re-
bre totes aquestes queixes, per gestionar i solucionar les que siguin possibles, que no 
deuran ser moltes, perquè els terminis són, com saben vostès, molt curts, però com 
a mínim per prendre’n nota, per elaborar-ne després, posteriorment, també una va-
loració, un informe, i per després també elevar les conclusions que n’haguem pogut 
extreure als organismes competents.

Més coses. Com que amb els drets civils i polítics, com amb tantes altres coses, 
correm el risc de que, al final, parlem de vulneracions de drets civils i polítics i això 
acabi sent una mena de recurs retòric que utilitzem a les tertúlies i en el debat po-
lític, però que al final no acabi de concretar-se en re o que la gent no acabi d’enten-
dre de què estem parlant concretament, nosaltres des de l’oficina hem volgut treure 
les primeres conclusions, que òbviament són discutibles i que amb molt de gust les 
discutiré amb vostès, sobre quines són les principals vulneracions de drets civils  
i polítics que es produeixen a Catalunya l’any 2019, eh?, ara i aquí.

La primera –i aquesta és una que entenem que queda sovint massa silenciada, 
però que té una gravetat important– és que una de cada vuit persones que viuen, 
treballen, paguen els seus impostos, compleixen les lleis i tenen reconeguts més o 
menys tots els seus drets –excepte un– en aquest país, no poden votar. És a dir, en 
aquest país hi ha persones que fa deu, quinze, vint, trenta anys que viuen aquí, que 
viuen amb els papers, diguem-ne, en regla, i que, en canvi, un dret fonamental en 
democràcia com és el dret a votar o a ser votat no el poden exercir. Entenem que 
això no ho podem normalitzar. No podem pensar que això és una cosa que passa 
i que no hi ha res a fer, que és normal. En absolut, és normal: no pot ser que tanta 
gent que viuen aquí no puguin votar perquè l’ordenament legal hi posa excessives 
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traves i perquè, a més a més, l’aplicació concreta d’aquest ordenament legal..., en-
cara molt més.

I nosaltres estem especialment preocupats per una franja d’aquest col·lectiu, que 
són les persones que tenen entre divuit i vint-i-cinc anys, per exemple, que van arri-
bar aquí de petits, que van arribar aquí fa més de deu anys, quan eren nens, que ara 
ja arriben a la majoria d’edat, que són persones que no han conegut altre país que 
aquest, que no tenen altres referències que les que tenim qualsevol dels que som aquí 
en aquesta sala, però que, en canvi, no poden exercir el seu dret a vot i en molts ca-
sos tindran moltes dificultats per poder-lo exercir. Per tant, aquest és un dèficit de-
mocràtic evident de la nostra societat.

Segurament la solució d’aquest problema no depèn..., «segurament» no, segur 
que no depèn directament de les competències de la Generalitat ni d’aquest Parla-
ment, però, en tot cas, com que és un problema que tenim com a societat, ens sembla 
que l’hem de plantejar, i des de l’oficina no ens cansarem de repetir que el tenim, que 
tenim aquest problema.

En segon lloc, un altre àmbit en el que pensem que els drets civils i polítics no 
estan suficientment respectats és en l’àmbit del dret a la protesta. I això té molt a 
veure amb una llei, la Llei orgànica de seguretat ciutadana, coneguda com a «llei 
mordassa», que entenem –i no només nosaltres, sinó molts altres actors de la socie-
tat, moltes entitats de reconeguda trajectòria– que restringeix de manera excessiva 
el dret a la protesta. Per tant, el dret a la protesta vinculat a la Llei orgànica de se-
guretat ciutadana entenem que és una de les mancances que tenim plantejades com 
a societat en matèria de drets civils i polítics.

Un tercer àmbit és –ens preocupa, i molt– la visió també entenem que excessiva-
ment restrictiva de la llibertat d’expressió per part de la judicatura. Sempre havíem 
pensat –no només jo, sinó segurament molts de vostès– que, a mesura que passaven 
els anys, l’exercici de la llibertat d’expressió s’expandiria, que cada vegada tindríem 
més llibertat d’expressió. I això fins a cert punt en aquest país va ser així durant uns 
anys, però ara veiem amb preocupació com això està girant-se enrere, i suposats 
delictes que fa vint anys no eren reconeguts com a tals –per exemple, cantar deter-
minades cançons– en aquests moments sí que són perseguits i sí que són fins i tot 
sentenciats amb anys de presó. Per tant, entenem que hi ha un retrocés en l’exercici 
de la llibertat d’expressió, i, per tant, això també ho volem posar sobre la taula i vo-
lem fer també un crit d’alerta a la societat en aquest àmbit.

Una quarta pota o un quart element que ens preocupa és la proliferació de grups 
d’ultradreta a tots nivells. I sí que és veritat que, per sort, són grups, en general, que 
tenen una activitat amb unes conseqüències relativament lleus; en aquests moments, 
per sort, no tenim violència molt explícita en la nostra societat, i, per tant, l’existèn-
cia dels grups d’ultradreta..., segurament si ho analitzem acció per acció és d’una 
gravetat relativa, però si analitzem el volum d’accions que es produeixen contra la 
llibertat d’expressió, contra el dret a la pluralitat política, contra, per exemple –i molt 
més preocupant–, els centres de menors on hi han menors no acompanyats i que pa-
teixen, doncs, atacs racistes clarament... Tenim multitud de casos d’amenaces contra 
persones pel sol fet de mantenir i defensar un determinat punt de vista polític. Per 
tant, tenim un conjunt d’actuacions que nosaltres vinculem directament a la ultra-
dreta que ens preocupen i que crec que haurien de preocupar-nos com a societat.

I, per últim, entenem que també tenim una mancança evident vinculada a la 
incapacitat, entenem nosaltres, de l’Estat espanyol de vehicular democràticament 
determinades reivindicacions que podríem ubicar, pel seu caràcter de voluntat de 
transformació profunda, en l’àmbit de la dissidència. Això ho hem vist amb relació 
a l’independentisme basc durant molts anys, que sota la suposada empara de lluita 
antiterrorista s’han comès, des del nostre punt de vista, excessos a l’hora de perse-
guir determinades accions polítiques i a l’hora de restringir els drets civils i polítics 
de les persones que, en aquest cas, per exemple, volien la independència d’Euskal 
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Herria. Ho vam veure també aquí al nostre país, amb el Moviment Llibertari, quan 
es van detenir..., no sé si ho deuen recordar..., les anomenades «operació Pandora» i 
«operació Pinyata», en què es van detenir persones pel sol fet de pertànyer a col·lec-
tius llibertaris i després se les va absoldre, però van estar un temps a la presó. I està 
passant, des del nostre punt de vista, actualment amb el moviment independentista, 
al qual, en lloc de donar-li un camí democràtic per poder desenvolupar el seu projec-
te, si així ho volen la majoria de ciutadans i ciutadanes..., l’Estat hi respon, entenem 
nosaltres, amb repressió política.

En aquest sentit, volem recordar –dues coses més i ja acabo–, molt lligat a això 
últim que he dit, que l’article número 1 del Pacte internacional dels drets civils i po-
lítics diu textualment que «tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació» i, a més 
a més, proclama que tots els estats signants d’aquest Pacte internacional dels drets 
civils i polítics tenen el deure de promoure aquest dret de l’autodeterminació. Per 
tant, nosaltres, quan, per exemple, des del Govern espanyol es diu que es neguen a 
asseure’s i a parlar de dret a l’autodeterminació, entenem que estan incomplint el 
seu compromís amb aquest pacte internacional. Altra cosa és que puguem discutir, 
i des de l’oficina estem disposats a impulsar aquest debat, sobre qui, com, de quina 
manera i en quines circumstàncies es pot exercir aquest dret a l’autodeterminació, 
però el que ens sembla que no és acceptable és que un govern, que es deu no només 
als seus votants, sinó al conjunt de la ciutadania, es negui a asseure’s a parlar d’això, 
del dret a l’autodeterminació, que és un compromís internacional que ha assumit.

I, per últim, i tornant al tema de les agressions i de les vulneracions del dret a la 
llibertat d’expressió i del dret a la participació política, com que ens preocupen i com 
que som aquí, som al Parlament, jo sí que voldria aprofitar aquesta oportunitat per 
fer-los una proposta –que després vostès l’entomaran o no i la vehicularan com cre-
guin oportú, no?–: un compromís col·lectiu de tots els grups  parlamentaris d’aquest 
Parlament a rebutjar tots els danys i robatoris i amenaces que es produeixin tant en 
seus de partits polítics com en domicilis particulars o en seus d’entitats –qualsevol 
tipus d’entitats o sindicats, per exemple– o en institucions públiques –com ara edifi-
cis públics. És a dir, un rebuig a qualsevol atac, dany, agressió o amenaça amb mo-
tivació política que es produeixi en aquests àmbits.

Fixin-se que en deixo una miqueta al marge la via pública, perquè la via pública 
és un espai més complex. També en podem parlar, si volen, eh? Però com a mínim 
als domicilis particulars, a les seus dels partits polítics, a les seus d’entitats, a les 
seus de les institucions públiques, que voluntàriament, democràticament, han decidit 
fer un posicionament polític a través, per exemple, d’una pancarta, d’una bandera, 
del que sigui. I també sobretot –no sé si ho he dit– als domicilis particulars: tothom 
té dret o hauria de tenir dret a exposar allò que cregui oportú en el seu domicili 
particular. Un compromís de tots els partits polítics de rebutjar qualsevol d’aquests 
atacs, robatoris o danys que s’hagin produït i que es produeixen, malauradament, 
massa sovint a la nostra societat.

En principi, jo ho deixo aquí. Després, doncs, contestaré amb molt de gust, òb-
viament, a les seves preguntes, i no només a les seves preguntes, sinó també als seus 
suggeriments, a les seves reclamacions, perquè, com ja s’ha dit, l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics no és l’oficina del Govern, ni dels independentistes, ni dels que pen-
sen..., ni dels que són d’esquerres; és l’oficina de tots i totes els ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya.

Me n’oblidava, me n’oblidava perquè ho tenia en un altre paper. Res, explicar 
breument que a l’oficina som dues persones, eh? –un servidor, que n’és el director, i 
una tècnica–; que estem ubicats al Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda, a la rambla de Catalunya, i que no disposem de pressupost propi perquè, 
bé, si s’hagués aprovat el pressupost..., si vostès haguessin aprovat el pressupost, en 
tindríem; com que no s’ha aprovat, no disposem de pressupost propi.



DSPC-C 224
27 de març de 2019

Sessió 12 de la CAI  29 

També dir-los que, com que d’aquest Parlament va sorgir la proposta d’elaborar 
una cartografia sobre la repressió i aquesta cartografia el Govern ens l’ha encarregat 
a nosaltres, ara tenim una persona de reforç que ens ajuda en l’elaboració d’aquest 
informe.

Res més.

El president

Moltes gràcies. Donarem, doncs, la paraula als grups parlamentaris, i comença-
rem pel grup parlamentari que va demanar aquesta compareixença, que és el Grup 
Parlamentari de Ciutadans. I en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat 
Carlos Carrizosa, per un temps màxim de deu minuts.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Gracias por venir, señor Adam Majó. Voy a hacer un 
rápido repaso que tiene que ver con, digamos, el sesgo que tiene para nosotros la ofi-
cina. Yo creo que es imprescindible saber que usted fue concejal en Manresa de la 
CUP de 2007 a 2015. Que la dejó, la CUP, después de veintisiete años de militancia, 
por blandos. Usted militó en el Moviment de Defensa de la Terra. Hizo un libro ho-
menaje al grupo terrorista Època, que se llamaba Ejército Popular Catalán o Exèrcit 
Popular Català, y de ahí creo yo que le viene a usted la vocación militarista, de ver 
paramilitares por la calle. Usted sabe muy bien lo que son paramilitares, porque ha 
hecho un libro sobre un movimiento terrorista que se llamaba Ejército..., en el que, 
por cierto, militó el señor Carles Sastre, otro de los tótems hoy día del independen-
tismo, amigo de los violentos o de los exviolentos.

Mire, la Oficina de Drets Civils i Polítics es para nosotros –ya se lo adelanto, 
como pórtico– un chiringuito creado por processistes para el procés y en interés de 
los partidos separatistas. Ustedes, lo que sabemos de su actividad hasta ahora, en el 
trimestre que llevaban cuando elaboraron el powerpoint que nos han pasado ahora..., 
eran treinta y ocho denuncias en seis meses, seis denuncias al mes –1.200 euros, si 
contamos solo el sueldo que usted se lleva, nos cuesta a todos los catalanes cada una 
de esas denuncias–, y un informe fantasma que nos ha costado muchísimo de loca-
lizar. Usted dio una rueda de prensa el día 25 de enero. Dijo la bomba, el titular, que 
era que veinte grupos de ultraderecha con estética paramilitar operan en Cataluña 
y que ha contabilizado 328 agresiones entre los años 2017 y 2018, y sacaron un co-
municado de prensa. Pero nosotros, cuando usted daba estos datos, pues, bueno, nos 
fuimos a la web a ver dónde estaba el informe; ese informe no existía, no estaba, no 
estaba publicado.

Usted dio esos números, pero no pudimos ver de dónde los sacaban. (Veus de 
fons.) Los citó en una entrevista de TV3 y allí, pues..., hablaban ustedes allí, en la 
televisión pública, de esto, pero nadie aludía a ese informe, ese informe no salía. Lo 
preguntamos en la comisión de la «corpo»: «Oiga, ¿qué informe tenían ustedes para 
el publirreportaje...?» No hay informe. Y usted mismo asiente con la cabeza, que 
no hay tal informe. Entonces, bueno, lo pedimos. Entonces en el Parlament nos ha 
llegado ahora, fuera de todos los plazos..., el día 19 de marzo nos llegó este power-
point al que llaman Primer balanç de treball de l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

Y, bueno, vamos a ver el contenido de este powerpoint. De este resulta que en el 
último trimestre de 2017 se tramitaron treinta peticiones y que usted se entrevistó 
con cuarenta entidades, que nos lo ha explicado aquí: «Yo hice una lista, yo pensé 
en una lista de asociaciones de defensa de los derechos civiles. Me salieron quince, 
pero luego se han juntado cuarenta.» Y por lo visto estas entidades, que usted no 
cita, que usted no dice ni una, le dan un listado de 328 ataques a la libertad de ex-
presión. Y luego, usted, sin citar las fuentes para nada, también determina un listado 
de supuestas entidades de ultraderecha para usted, ¿eh?, que se supone que le seña-
lan esas cuarenta entidades, que a usted le dicen: «Pues, mira, estos son...», no sé.
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Es que usted no cita la fuente de nada: no cita la fuente de los 328 ataques a la 
libertad de expresión, no dice si es la comisaría de Mossos d’Esquadra... O sea, el 
anticientificismo..., o sea, esto no es científico para nada, es una... Bueno, entre usted 
y sus amigos, pues, hacen aquí el powerpoint y nos dicen que estos son los datos, 
pero no cita para nada, con el más mínimo rigor, cuáles son las fuentes, más allá de 
las entidades secretas estas con las que usted se entrevista.

Entonces yo le digo, yo le informo a usted, ¿eh?, de que durante el año 2017 Ciu-
dadanos sufrió catorce ataques a sedes: del 4 de enero al mes de junio fueron cuatro, 
y de septiembre a diciembre fueron diez. En el 2018, hasta hoy, catorce ataques; de 
agresiones y amenazas relevantes, de estas que causan denuncia, hemos sufrido ca-
torce durante los años 2017 y 2018, y de lo más variado, desde carteles amenazantes 
hasta agresiones en carpa, deseos de violación en grupo, señalamientos a conceja-
les, pintadas en sedes sociales, acoso en redes, martilleo de los escaparates de la 
sede, pinchazos de ruedas, rayadas en coche, amenazas de muerte o agresiones por 
quitar lazos.

Y luego también le informo –porque esto no se lo han dicho a usted estas cuarenta 
entidades..., quince amigas suyas y veinticinco que se juntaron luego–..., los partidos 
catalanes denuncian un ataque a sus sedes cada cuatro días en 2018. Los socialistas 
acaparan hasta un tercio del total de las denuncias realizadas ante los Mossos por 
ataques a sus sedes, registrando el mayor número de incidentes. Los partidos catala-
nes denunciaron treinta y un incidentes en total en sus instalaciones, uno cada cuatro 
días, la mayoría en ciudades del área metropolitana de Barcelona. De los partidos 
independentistas, se ha denunciado tres veces menos. Esquerra es el más atacado de 
los independentistas, con solamente seis denuncias. Pues sí, hemos de concluir..., hay 
un problema con la ultraderecha, la ultraderecha fascista, que especialmente se ceba 
con los partidos constitucionalistas. Tendremos que verlo así. Verdad, ¿señor Majó? 
(Pausa.)

Actividades de la ultraderecha que para usted se plasman en centenares de pin-
tadas en paredes y fachadas. Oiga, de los más activos en las pintadas, es Arran. ¿Lo 
ha contado, usted, en estos centenares de pintadas? ¿Están contadas, las pintadas 
de Arran o no? Mire, el día 19 de marzo, Ciudadanos sufrió en su sede un ataque 
con pintadas y con ataques con martillo por parte de unos encapuchados que iban 
vestidos de negro y que martilleaban los escaparates. Le estoy enseñando el vídeo 
de ayer del ataque en la sede de Terrassa del PP, porque el mismo Arran, que rei-
vindicó esta acción violenta, ha publicado estas acciones violentas al son de la mú-
sica, como glorificando la violencia, al más puro estilo ultraderecha, al ritmo del 
rap, como están martilleando las sedes de este partido en Terrassa, que ha recibido, 
pues, siete agresiones de este tipo en el último mes. Y Ciudadanos lo recibió, esto, 
el 19 de marzo.

Y una diputada que se sienta hoy aquí glorificó a este partido o grupúsculo –no 
sé qué es– que nos ataca y comete violencia contra otros partidos políticos, señora 
Sirvent. Y usted no ha dicho nada tampoco, señor Majó. (Maria Sirvent Escrig de-
mana per parlar.)

Maria Sirvent Escrig

President, disculpi.

Carlos Carrizosa Torres

Esto está filmado en vídeo, lo difunden por las redes...

Maria Sirvent Escrig

Per una observança al Reglament, president, si us plau.

El president

Vostè no té la paraula fins que jo la hi doni. 
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Maria Sirvent Escrig

Sí, però és que en les comissions legislatives es poden fer al·lusions als grups par-
lamentaris. Vostè ho hauria de saber, senyor president.

El president

Vostè tindrà l’oportunitat de fer-ho i demanar-me la paraula. No té la paraula, 
diputada. (Veus de fons.) Diputada, no té la paraula.

Maria Sirvent Escrig

Ja presentarem un escrit a la Mesa al respecte.

El president

Diputada, no té la paraula. Després em demana la paraula, fa l’observança i li 
diré el meu criteri. Continuï, diputat.

Carlos Carrizosa Torres

La CUP apoya expresamente esta violencia de Arran. La conselleria de Interior 
no hace nada. La supuesta Oficina de Derechos Civiles no hace nada; que tampoco 
esperamos nada, también se lo digo, pero usted cobra para eso, ¿eh?, para no hacer 
nada. Es que usted está puesto para encubrir todo eso y para participar de ello.

De su informe saca dos conclusiones pintorescas. Una, el retroceso en el ejer-
cicio de la libertad de expresión por culpa de la judicatura, como si usted fuera un 
juez que está juzgando la validez de un país, que, por otro lado, tiene los máximos 
estándares de las democracias plenas del mundo. Y usted también critica aquí, y lo 
ha dicho aquí, que se impide de forma reiterada el derecho a la autodeterminación. 
Le tendré que recordar que, según Ban Ki-Moon, Cataluña no está entre los territo-
rios con derecho a la autodeterminación. Bueno, lo dijo él en voz alta, pero es lo que 
resulta precisamente de la normativa de Naciones Unidas.

Mire, usted nos ha calificado en algunas ocasiones como fachas: «Albert Rivera, 
fascista», «Ni Donald Trump es tan facha como Ciutadans». En una entrevista con 
el Ara dijo que la ultraderecha no tiene derecho a manifestarse. ¿Esto es lo que va 
usted a enseñar a los colegios? ¿Esa labor divulgativa es la que lleva a los colegios, 
adoctrinadora? ¿No? Luego los niños pintan lazos y van los Mossos a quitarlos, ¿por 
eso?

Usted señala en su informe entidades supuestamente de ultraderecha, que con-
sidera usted de ultraderecha porque retiran lazos y «esteladas». Y usted considera, 
como dijo en la entrevista del Ara, que la ultraderecha no tiene derecho a manifes-
tarse, ni supongo que a hacer actos políticos en los pueblos, que es lo que nos niegan 
algunos partidos políticos a nosotros. Algunos alcaldes no nos dejan poner carpas 
en según qué pueblos a los que luego pueden ir otros partidos. Pero, ¿esto no vulne-
ra los derechos civiles y políticos? ¿No vulnera la libertad de expresión por la que 
usted se preocupa?

Mire, yo le iba a pedir a usted que condenase estas acciones violentas, porque 
usted llega aquí como para darnos lecciones después de decir, del movimiento vas-
co, lo reprimido que ha estado, cuando había terrorismo en el País Vasco que estaba 
asesinando a personas inocentes. Usted se fija en las supuestas vulneraciones que se 
han hecho al independentismo vasco, que es muy en la línea de estos libros de apo-
yo a grupos terroristas y armados. Pero, mire, yo le hubiera pedido que usted con-
denase estos hechos a estas sedes, pero lo que usted debería hacer es pedir perdón.

El president

Diputat, hauria d’anar acabant.

Carlos Carrizosa Torres

Pedir perdón –acabo ya, señor presidente–, porque usted forma parte..., es un 
asalariado del Gobierno para que esta situación de hostilidad hacia el disidente que 
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usted decía se perpetúe y se haga a sueldo del Gobierno. Usted no tiene nada de re-
primido. Usted es un represor, señor Majó.

El president

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

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Gràcies també al senyor Majó, per la seva presència avui aquí 
i pel contingut de la seva compareixença, que, en el fons, d’entrada, diguem-ne, hau-
ria de facilitar el debat i la reflexió, però li he de dir que des del punt de vista del 
nostre grup parlamentari ve a subratllar algunes impressions que teníem al respecte 
de l’oficina, en el sentit de que nosaltres entenem que, de les seves pròpies paraules 
en aquesta compareixença, es desprèn que tenim raó, almenys en part, en les críti-
ques que nosaltres sostenim respecte a l’oficina, i procuraré argumentar-ho al llarg 
de la primera intervenció.

En primer lloc, nosaltres entenem que una oficina de drets civils i polítics difí-
cilment pot fer bé les tasques que, en principi, un, en abstracte, podria imaginar, si 
és dependent del mateix Govern. És a dir, això ho diríem aquí i en qualsevol altra 
estructura institucional; entenem que qualsevol oficina que pretengui promoure els 
drets civils i polítics però que, a més, pretengui recollir queixes... Perquè una cosa 
seria si es dediquessin purament i simplement a la divulgació de l’existència d’uns 
drets civils i polítics, siguin els emparats pels textos internacionals, siguin els em-
parats per la Constitució i l’Estatut, perquè això evidentment es podria fer des d’una 
oficina governamental; ara, si es fa també una tasca de recollida de queixes, ente-
nem que el grau d’independència orgànica i política hauria de ser major i que, per 
tant, en el disseny institucional ja és erroni com ho aborda el Govern de la Generali-
tat de Catalunya. Per tant, entenem que difícilment es pot fer la tasca amb la deguda 
objectivitat i independència si aquesta, a més d’un cert assessorament i d’una certa 
tasca de divulgació, també pretén ser centre de recollida de queixes.

Després, també he de dir que resulta..., no sé si dir-ne «redundant», perquè vostès 
parlen de recollir queixes, però, clar, és que quan es vulneren drets civils i polítics 
en principi hi ha mecanismes institucionals que estan al servei de la ciutadania per 
tal de defensar això. Un podria pensar en una vehiculació d’alguna d’aquestes de-
núncies de vulneració de drets a través de la Sindicatura de Greuges, però també, 
òbviament, a través dels recursos d’empara constitucional, per exemple, eh? És a dir 
que hi ha mecanismes institucionals, entenem nosaltres, més que suficients per do-
nar empara a aquests drets.

Però és que, a més, després de pocs mesos de funcionament, vostès elaboren un 
primer document, que és veritat que està penjat a la web, que també és veritat que, 
buscant aviam com s’havia arribat a aquestes conclusions, costa de trobar al darrere 
una argumentació, una fonamentació, diguem-ne, mínimament desenvolupada en 
la que, com dirien els anglosaxons, creiem que vostès han saltat a les conclusions, 
eh? Perquè és que de la seva intervenció un no pot concloure altra cosa que, al mar-
ge d’algunes preocupacions que puguin ser compartides per forces polítiques de tot 
l’espectre ideològic, sempre que convinguin almenys amb uns mínims consensos 
bàsics democràtics..., també se’n desprèn, d’aquestes conclusions que vostès posen 
sobre la taula, diguem-ne, un suport a les tesis independentistes de manera clara.

És a dir, nosaltres percebem, en la seva actuació i en les conclusions que ja han 
extret, més una tasca de propaganda o de difusió de determinats llocs comuns sobre 
com és l’actual context polític que no pas una preocupació sincera per aquest feno-
men, que a nosaltres ens preocupa enormement, de degradació de les democràcies, 
diguem-ne, de matriu liberal occidental arreu del món, eh? Perquè això és un feno-
men que efectivament es produeix, eh?, des de... És a dir, l’auge de moviments polí-
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tics i de formes de lideratge autoritari, des de la Rússia de Putin –recolzat en el na-
cionalpopulisme– fins a l’actual Govern polonès –recolzat en un nacionalpopulisme 
de matriu molt religiosa, no?, perquè forma part de la identitat nacional polonesa–, 
el cas d’Hongria, el cas de Bulgària –on, per exemple, el Govern permet que orga-
nitzacions d’ultradreta patrullin les fronteres i realitzin detencions d’immigrants.

Tot això ens preocupa molt, i podem anar, diguem-ne, variant molt en els fe-
nòmens sociològics i polítics que hi puguin haver al darrere: doncs, la preocupa-
ció pel que passa a França amb el Front Nacional, amb la Lega de Salvini, amb el 
Brexit, amb Bolsonaro, amb Trump, amb tantes altres coses. Tot això ens preocu-
pa molt, i nosaltres som dels que sempre hem dit que ni Espanya ni Catalunya són 
una excepció. Quan hi ha fenòmens globals d’aquestes característiques, quan hi ha, 
diguem-ne, aquest moviment amb cert suport popular de degradació de les institu-
cions democràtiques, creure’s que un és una excepció segurament és el primer in-
dicador de que aquí també hi ha algun tipus de nacionalpopulisme que ens fa tenir 
algun biaix, eh? Per tant, no som una excepció, ni Catalunya ni la resta d’Espanya.

I, per tant, fenòmens com l’auge dels grups d’extrema dreta i el seu comporta-
ment creixentment violent ens preocupen. Com ens preocupa també l’auge de com-
portaments d’una major intolerància política per part de moviments que almenys es 
reivindiquen a si mateixos com d’un altre signe, perquè, efectivament –s’ha assenya-
lat també en la intervenció del senyor Carrizosa–, també es produeix un assetjament 
a formacions polítiques que estan representades al Parlament, però també a altres 
formacions polítiques que no tenen representació parlamentària, per part d’espais 
que ideològicament en principi no s’autoubiquen en l’extrema dreta, no?

I, per tant, això serien algunes de les preocupacions que podríem compartir i per 
a les quals em consta que el meu partit s’ha posat en contacte amb la seva oficina, 
perquè va rebre un correu de la seva oficina i li hem comunicat els incidents que 
hem patit, diguem-ne, tan sols des de meitat del 2017 fins ara, eh? I sumen al voltant 
de cent vint, eh? Ho he comptat molt per sobre, però són al voltant de cent vint de 
meitat del 2017 fins ara. Evidentment, de moltes tipologies diferents. Algunes que, 
per dir-ho així, van amb el sou de ser una formació política, que és que et posin «en-
ganxines» per protestar per una determinada política que un promou o que aquell 
que enganxa l’«enganxina» creu que promou, fins a d’altres que són directament 
amenaces de mort, d’altres tipus, insults, vexacions, etcètera, no?

Però és que, a més a més, vostè en aquestes conclusions –i dic «vostè» perquè 
vostè mateix acaba de descriure la composició de l’oficina, i hem de concloure que és  
una responsabilitat molt individual– ens posa per davant aquesta suposada vulne-
ració sistemàtica o negació sistemàtica del dret a l’autodeterminació. Miri, no hi ha 
lloc en aquesta intervenció, pel temps que tenim, de discutir, diguem-ne, com cal-
dria sobre aquesta qüestió, però el dret a l’autodeterminació tal com està recollit en 
els textos internacionals, incloent-hi els pactes internacionals de drets civils i polí-
tics, no empara un moviment de secessió unilateral a Catalunya, ni Catalunya és un 
dels casos que, d’acord amb els textos internacionals, podria trobar encaix en el dret 
a l’autodeterminació. I, com dic, podem discutir-ho, però és que vostè, com a part 
d’una oficina governamental que en teoria es preocupa pels drets civils i polítics, ja 
salta a les conclusions i ja diu que està sistemàticament negat, això.

I, miri, el principi d’autodeterminació o el dret a l’autodeterminació té, d’acord 
amb la immensa majoria de la doctrina, bàsicament dues vessants: una vessant ex-
terna, que en el dret internacional s’ha relacionat bàsicament amb els territoris que 
no tenien autonomia política, amb els territoris pendents de descolonització, on en 
el seu moment..., les colònies que estaven en procés de descolonització, i una vessant 
interna, i, per tant, dir que a Espanya no es respecta el dret a l’autodeterminació és 
senzillament mentida, en el sentit de que en la vessant interna està plenament res-
pectat. En la vessant interna el dret a l’autodeterminació es vincula bàsicament amb  
el principi democràtic en què –això es pot extreure dels textos de la Resolució 2625 

Fascicle segon
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de les Nacions Unides, no?–..., en el sentit que els catalans i les catalanes, sense cap 
discriminació per raó del fet de ser catalans, participem del Govern, de la cosa co-
muna, amb la resta de ciutadans d’Espanya, és evident que nosaltres estem parti-
cipant de les decisions sobre la configuració de la nostra política, de les polítiques 
econòmiques, socials, culturals, etcètera, i, a més a més, tenim un ampli autogovern.

Per tant, es pot discutir si, diguem-ne, una situació política com en la que ens tro-
bem podria trobar una sortida política determinada, com és el cas del que va passar 
al Quebec respecte al Canadà, però això no implica que aquí hi hagi una sistemàti-
ca de negativa del dret a l’autodeterminació. Això és una conclusió a la que arriben 
vostès i molts independentistes –jo això no ho nego–, però, diguem-ne, no li reconec 
una especial autoritat per negar que es compleixi amb el dret a l’autodeterminació...

El president

Diputat, ha d’anar acabant.

Ferran Pedret i Santos

...en el cas d’Espanya. I així podríem seguir amb altres qüestions, i com que 
després hi ha altres torns de paraula, doncs, suposo que tindrem ocasió d’entrar-hi.

Però ja li dic, nosaltres pensem que aquesta oficina està muntada per tal de donar 
suport a una determinada tesi que sostenen el Govern i les forces polítiques que li 
donen suport, i crec que la seva intervenció avui aquí ho acredita. I, de fet, si m’ho 
permet, nosaltres no som gens amics d’usar els arguments ad hominem, però, en ca-
sos com el d’una oficina com la seva, la tria del perfil que hi ha al capdavant, doncs, 
també ens sembla significativa, eh? –deixin-me que ho deixi aquí. Em sembla signi-
ficativa, aquesta tria, que no contribueix a donar-li, diguem-ne...

El president

Diputat...

Ferran Pedret i Santos

...el caràcter institucional buscadament transversal que podria haver-hi en altres 
casos, eh? I, per tant, ho deixo aquí, però seguim dialogant.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies també al compareixent per la 
seva intervenció, a pesar de que segurament hi haurà coses en què hi coincidirem 
més i coses en què no coincidirem. Jo voldria començar la reflexió precisament pel 
mateix punt on l’ha començat el company que m’ha precedit, que és sobre el grau 
de pertinença d’aquesta oficina. Jo crec que una oficina de drets civils i polítics no 
pot dependre del Govern, i que, per tant, si volem crear una oficina del drets civils i 
polítics que tingui la suficient autonomia i que tingui la suficient capacitat com per 
ser un espai de denúncia de vulneració de drets civils i polítics, crec que el primer 
que hauríem de plantejar i el primer que hauria d’haver estat sobre la taula és quina 
forma jurídica li donem i quina independència governamental posem sobre la taula.

Jo no ho sé, eh? –i ho dic per aportar la meva visió, que sempre és de part i que 
no té per què ser amb pretensions d’universalitat–, no sé si hagués estat més adient 
crear-la en el si de la Sindicatura de Greuges. És a dir, si tots coincidim que estem 
en un moment polític on la defensa dels drets civils i polítics està sobre la taula i està 
sobre la taula tant per les vulneracions que veiem fora del nostre territori com per 
l’auge de moviments civils i polítics que atempten o que busquen atemptar contra els 
drets civils en el nostre país, com també per la situació d’excepcionalitat democràti-
ca que vivim, jo crec que hauria sigut més oportú reforçar la Sindicatura de Greuges 
en aquest aspecte i crear en el si de la Sindicatura de Greuges, si es veia oportú, una 
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oficina d’atenció a la vulneració dels drets civils i polítics i també a la reclamació i 
a l’exigència del seu compliment per part de col·lectius que, al marge de la situació 
política excepcional que vivim –i vostè ha posat el cas dels migrants que no tenen 
dret a vot en aquest país–, segueixen exigint que es compleixin i que es respectin els 
seus drets civils i polítics.

Deixo aquesta reflexió al marge, perquè inclús entenent que l’oficina hauria de 
tenir un grau d’independència major, crec que això no menysté, diguem-ne, l’exer-
cici de fiscalització de la seva funció, i, per tant, també de la seva autonomia i de la 
seva independència.

Vostès fan una reflexió –que també apuntava el company socialista– que jo no 
comparteixo del tot sobre el dret a l’autodeterminació, però que crec que va més en-
llà, no?, de com la interpretem: si a Catalunya se li nega el seu dret a l’autodetermi-
nació, se li neguen a la gent de Catalunya que està a favor d’exercir-lo els seus drets 
civils i polítics. Clar, jo no crec que sigui una relació tan causal. Primer perquè no 
crec que el dret internacional protegeixi el dret a l’autodeterminació de la forma que 
vosaltres dieu, i després perquè no ha sigut històricament cert, és a dir, hi ha comu-
nitats que no han tingut accés al dret a l’autodeterminació i no per això se’ls han 
vulnerat drets civils i polítics fonamentals.

En tot cas, jo crec que la reflexió pertinent és si la negació del dret a l’autodeter-
minació ha generat a Catalunya una vulneració de drets civils i polítics més enllà de 
la seva pròpia negació. I jo crec que aquesta reflexió sí que és pertinent tant en el cas 
del País Basc com en el cas de Catalunya, sense menystenir que el fet de negar-lo 
és negar un dret que democràticament és exigible, eh?, vull dir... Ho dic com a fo-
nament de dret, eh?, no com a fonament polític de la crítica a la negació del dret a 
l’autodeterminació, sinó que crec que una oficina de drets civils i polítics, més enllà 
d’evidenciar –i sobretot com ho fonamenteu– la negació al dret a l’autodetermina-
ció..., crec que la seva tasca hauria de ser..., quines conseqüències polítiques té sobre 
els drets civils i polítics aquesta negació. Ho dic com a reflexió, eh?

Perquè, si no, ens situem en un espai –i ho dic jo, també, que soc partidari del 
dret a l’autodeterminació– on els organismes dependents del Govern generen una 
activitat de defensa de drets que és absolutament redundant amb l’acció política del 
Govern. I, per tant, s’erigeixen, diguem-ne, en oficines de promoció de drets que ja 
promociona el mateix Govern de la Generalitat, que ja promocionen entitats i grups 
polítics amb presència en aquest Parlament, i que, per tant, manquen de part d’uti-
litat pública o que volen revestir de política governamental alguna cosa que és una 
lluita o una batalla política, i més enllà de la seva transversalitat partidista, també.

Després, a mi m’agradaria portar la reflexió sobre els drets civils i polítics una 
mica més enllà. I jo crec que, quan es crea una oficina sobre vulneració de drets 
civils i polítics a la que s’acusa des del minut zero de ser una oficina de part –que 
jo crec que en part és legítima, aquesta acusació–, també té sobre ella, diguem-ne, 
el mandat d’estar a l’altura i de demostrar que no és una oficina de part. I jo aniria 
inclús més enllà dels casos que estan sorgint, que nosaltres també hem rebut atacs 
a seus polítiques i atacs a seus d’entitats. Crec que aquí hi ha una tasca a fer, però 
també hi hauria d’haver una tasca, bé, no només d’assessorar sobre quins drets civils 
i polítics té una entitat a la que se li ataca la seva seu, sinó..., jo no sé si també de 
canalitzar, ja sigui a través de l’oficina o ja sigui a través de la relació entre l’oficina i 
la Sindicatura de Greuges, l’exigència de que es respectin els drets civils i polítics en 
aquest país plenament. Jo no sé si sobre això vosaltres heu emès informes a la Sindi-
catura de Greuges amb relació a mesures i recomanacions que vosaltres proposaríeu 
com d’obligat compliment o que recomanaríeu que s’haguessin de complir a Catalu-
nya per preservar els drets civils i polítics del conjunt d’entitats i de grups polítics.

I, després, a mi em venen al cap –i jo amb això ja acabo, però crec que és una re-
flexió pertinent tant del grau d’independència de l’oficina com de la col·lisió de drets 
civils i polítics que hi ha avui a Catalunya– certes actuacions que a mi em preocu-
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pen en la defensa dels drets civils i polítics a Catalunya i que crec que no tenen un 
espai de promoció o de difusió de denúncia prou ampli a Catalunya. Sé que alguns 
estan en la frontera entre drets polítics i altres drets que també s’haurien de garantir, 
i crec que aquesta frontera a vegades és prou borrosa, però me’n venen alguns casos.

Aquesta setmana, no sé si va ser ahir o abans-d’ahir, vam veure una actuació po-
licial en un desnonament a Manresa on es denunciava que s’havia pactat la sortida 
d’un menor d’un edifici que havia de ser desnonat i que quan aquest menor va sortir 
per la porta la policia va aprofitar per entrar a l’edifici i carregar. Home, més enllà 
de les fronteres borroses entre la defensa dels drets civils i polítics i tal, jo crec que 
això hauria de portar una reflexió a Catalunya també sobre la defensa dels drets ci-
vils i polítics en episodis de desnonaments, i especialment de desnonaments on hi 
ha infants implicats.

També hem vist casos de col·laboració o de suposada col·laboració entre els Mos-
sos d’Esquadra i entitats com Desokupa en desnonaments en aquest país. I jo crec 
que aquí caldria una reflexió sobre el dret de les famílies a tenir una casa, sobre com 
això conculca altres drets o sobre altres discriminacions com les que pateixen els 
migrants o les famílies en situació d’emergència econòmica.

I un tercer aspecte que volia posar sobre la taula, que crec que no té una atenció 
central, però que jo crec que és un greuge als drets civils i polítics en aquest país, 
és el tracte que tenen els temporers en la recollida de la fruita i la desprotecció que 
pateixen per part del Govern de la Generalitat. Sé que són tots casos que estan en 
la frontera, però és que a mi no em ve cap cas actualment on el Govern sistemàtica-
ment, i potser hi posaria els menors no acompanyats també...

El president

Diputat, ha d’anar acabant.

Lucas Silvano Ferro Solé

...–ah, acabo ja?–, on es vulnerin drets fonamentals de poblacions on, diguem-ne, 
el biaix migratori és clar i manifest. És a dir, jo crec que això no passaria en un col-
lectiu de ciutadans nascuts a Catalunya, jo crec que el Govern no s’atreviria a una 
vulneració tan sistemàtica de drets. I això també m’agradaria posar-ho sobre la tau-
la, i m’agradaria saber si en aquests casos també heu obert..., no sé si en aquest cas 
serien diligències o si heu obert actuacions o heu obert alguna relació tant amb el 
Govern com amb la Sindicatura de Greuges.

Només agrair-li la seva intervenció. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. I en nom d’aquest grup té la paraula la dipu-
tada Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; gràcies, senyor president. Quan tingui a bé, si em pogués cedir la paraula per 
una qüestió d’observança del Reglament, l’hi agrairia. No faré servir aquest temps 
de la meva intervenció per fer aquesta observança al Reglament.

El president

Em diu de quin article del Reglament?

Maria Sirvent Escrig

L’article 59.

El president

Digui’m. Expliqui’m, en base a l’article.
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Maria Sirvent Escrig

Sí. En aquest article s’especifica molt bé en què consisteixen les compareixences 
a les comissions. En aquest article s’especifiquen quines són les funcions dels grups 
parlamentaris respecte a aquestes compareixences, i en cap d’aquestes funcions s’es-
pecifica que cap dels portaveus de cap grup parlamentari pugui fer al·lusions als al-
tres grups o a les intervencions d’altres grups, i m’agradaria que s’observés aquest 
article en aquesta comissió.

El president

Molt bé. Suspendrem cinc minuts la comissió per consultar la Mesa, si cal. (Veus 
de fons.) D’acord, dos minuts o el temps que calgui per dirimir-ho amb la Mesa. 
Però, diputada, li avanço que també l’article 85.4, que parla de com reconduir el 
que són les regles del debat..., en tot moment, si jo hagués vist (veus de fons)..., però 
interpreto una interpel·lació directa a un altre grup parlamentari..., com no pot ser 
d’una altra manera, ho hagués advertit. Una altra cosa és al·ludir a un fet que ha 
ocorregut i posar-lo de manifest sobre una explicació que s’està portant a terme.

No obstant això, suspenem dos minuts la comissió perquè es pugui dirimir amb 
els membres de la Mesa en base a l’article 59 que vostè em demana.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i cinc minuts i es reprèn a dos quarts 

d’una i onze minuts.

El president

Reprenem la Comissió d’Afers Institucionals. (Remor de veus.)
Demanaria silenci als diputats, si us plau. Senyora Sirvent, un cop dirimit per 

part de la Mesa, interpretant que no hi ha hagut una interpel·lació directa cap a vos-
tè, el que podrien sospitar és que hi ha hagut una al·lusió, i, si vol, em pot demanar 
la paraula per al·lusions, però no perquè hi hagi hagut una interpel·lació.

Dit això, i abans de donar-li la paraula, senyora Sirvent, com a president d’aques-
ta comissió, li demanaré dues coses. Punt u: respecte a tots els diputats en aquesta 
comissió i a la mateixa Mesa. No trobo que sigui de rebut que aquesta comissió hagi 
de suportar cops de porta com els que s’han vist. I punt dos: interrompre un diputat 
mentre intervé sense que el president li hagi donat la paraula i parlant, a sobre, de la 
veu del president, és una cosa que..., vostè com a diputada extralimita les seves fun-
cions, i la crido a l’ordre en aquest moment perquè no es torni a produir. I li agrairia 
que les formes, l’elegància i l’educació en aquesta comissió es mantinguin com s’han 
mantingut sempre.

Dit això, si em vol demanar la paraula per al·lusions, me la pot demanar. Gràcies.
(Pausa.)
Permeti’n-me... Secretari, entenc que aquí la resta de grups no han tingut cap 

manca de respecte. Si vostè vol que jo ho faci ampli i extensiu a la resta de grups 
parlamentaris, com sempre he fet, no hi tinc cap mena de problema, però entenc 
–entenc– que en aquest moment qui ha mancat al respecte a aquesta comissió és 
una diputada sortint amb unes formes no adequades i que no volem tornar a veure 
en aquesta comissió.

Dit això, continuem. Diputada, té la paraula, si me la vol demanar, per al·lusions. 
(Veus de fons.) Quan acabem el punt, diputat.

Diputada...

Maria Sirvent Escrig

Sí, president. Simplement, per considerar que se m’han dirigit a mi fent al·lusions 
cap a la meva persona... (Veus de fons.) Sí?, m’apropo més al micro, perquè em sen-
tin millor? (Veus de fons.) Doncs, simplement, per considerar que s’han fet al·lusions 
cap a la meva persona en la intervenció del representant de Ciutadans.
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I dos, en el temps de recés, en el que vostès estaven dirimint sobre aquesta qües-
tió, se m’ha dit en tres ocasions: «Los amigos de los que pegan tiros.» Per tant, tam-
bé demanaria que en el temps de recés d’aquestes comissions també es tingués el 
degut respecte als diputats d’aquesta cambra.

El president

Miri, en el punt u li he ofert que em pogués demanar la paraula per al·lusions so-
bre el debat que s’estava produint. Té trenta segons.

Sobre l’altre tema, entenent que estava suspesa temporalment aquesta comissió 
i s’estava dirimint per part de la Mesa, els que formen part d’aquesta comissió i els 
que estaven asseguts i que poden estar parlant entre ells..., ni els mateixos que for-
mem part d’aquesta Mesa hem sentit explícitament allò que vostè ara diu i s’hi refe-
reix, però li dic que no estava en aquell moment la comissió en funcionament, donat 
que estava suspesa i la Mesa n’estava dirimint un tret.

Te trenta segons... (Veus de fons.) Senyor De Dalmases, li torno a dir el mateix 
que li acabo de dir a la diputada. Si vol intervenir, em demana la paraula, li pregun-
taré el perquè i seré jo qui...

Francesc de Dalmases i Thió

Demano la paraula per contradiccions de la presidència.

El president

Escolti’m –escolti’m. Tornem al fet de la comissió. Li demanaria respecte i que 
no caigui en els errors que s’han comès fa un moment. Sembla mentida que, si els 
ho recordo, vostè reiteri un error que s’acaba de cometre fa deu minuts. I abans de 
donar-li la paraula a vostè, està demanada pel senyor Pedret, però m’agradaria sentir 
els trenta segons de la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Senyor president, ja els he fet servir, per dir que he estat al·ludida en aquesta co-
missió. Tenen els enregistraments i poden valorar vostès la situació.

El president

Vol contestar a l’al·lusió? (Veus de fons.) La diputada, la diputada. Vol contestar 
a l’al·lusió?

Maria Sirvent Escrig

Simplement que em ratifico en totes les paraules que he dit en aquesta cambra. 
I ja està.

El president

Molt bé, diputada. Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Amb relació a la crida a l’observança del Reglament que vostès han dirimit en 
aquesta reunió –com no formo part de la Mesa no puc participar de la discussió–, 
veient el que han decidit no puc deixar d’assenyalar i sotmetre a la consideració de 
la Mesa que crec que hem establert un precedent que, si continuem així, ens pot di-
ficultar la dinàmica no de totes les comissions, però almenys sí d’aquelles en què hi 
hagi una compareixença.

Per què dic això? Perquè si de l’incident que s’ha produït es decideix resoldre que 
es dona un torn per al·lusions perquè un grup, en una compareixença, ha al·ludit a un 
altre, ens podríem trobar amb que allò que és molt freqüent, que és que els grups 
que donen suport al Govern, quan compareix algú que forma part del Govern o del 
sottogoverno, al·ludeixen a les intervencions que fem els altres grups, tots poguéssim 
demanar aleshores torn per al·lusions. Perquè és molt freqüent –i no me n’he quei-
xat mai– que els grups que donen suport al Govern, quan compareix algú que ve 
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del Govern o del sotagovern, diguem-ne, al·ludeixin a les intervencions que s’han fet 
prèviament, i a vegades personalment, diguem-ne.

Jo crec que..., en fi, no discuteixo que en aquest cas mereixés una solució d’aques-
tes característiques, però intentem no establir com a sistemàtic que en les compa-
reixences ens comencem a donar torns d’al·lusions entre els grups, perquè, si no, és 
que no acabarem mai.

El president

Gràcies, diputat. Una consideració d’aquest president: entenem que a mi se m’ha 
sol·licitat, en base a un article, que dirimís una situació; jo he suspès, com me toca, 
aquesta comissió i l’he dirimit. És evident..., també tenim les regles del debat en 
l’article 85, que en el seu punt 4 especifica les diferents motivacions que a un presi-
dent el poden portar a retirar la paraula, a advertir i concretar o no interpel·lar, però 
entenc que aquest president i aquesta Mesa han fet allò que els tocava. Entenc la 
seva preocupació; és la meva, també, quan veig fets com els que ens han tocat viure 
en aquesta comissió aquest dematí i en aquests últims moments, i espero que no es 
tornin a reproduir.

Dit això, senyor De Dalmases, em demanava la paraula. Per què em demana la 
paraula?

Francesc de Dalmases i Thió

Contradiccions, president.

El president

Contradiccions amb...?

Francesc de Dalmases i Thió

En el raonament de la presidència.

El president

Quina contradicció...? (Veus de fons.) Perdó?

Francesc de Dalmases i Thió

En els raonaments de la presidència a l’hora d’emetre el seu veredicte sobre el 
que havia passat.

El president

Concretament...?

Francesc de Dalmases i Thió

Concretament vostè s’ha referit que aquesta Mesa no es pot pronunciar sobre allò 
que passa quan està suspesa, quan la presidència, uns minuts abans, s’havia referit a 
com havia tancat la porta la diputada, quan la comissió estava suspesa.

El president

Li donaré la meva opinió com a president. Evidentment, jo no parlaré de cap 
fet que succeeixi entre diputats, i menys, senyor De Dalmases, per responsabilitat 
i corresponsabilitat de qualsevol membre d’aquesta Mesa, que no pot parlar d’allò 
que no ha sentit.

Punt dos: el que sí que he sentit ha sigut un cop de porta en aquesta comissió, la 
mateixa que presideixo i a la mateixa que tots els diputats i grups parlamentaris els 
demanem respecte, educació i elegància..., que vull que perduri i que no es torni a 
trencar en aquesta comissió.

Dit això, senyor Jové, per què em demana la paraula?

Josep M. Jové i Lladó

Per acabar d’aclarir el que ha dit el diputat Pedret, per veure si la Mesa pot valo-
rar-ho, no necessàriament ara, sinó...
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El president

Digui’m.

Josep M. Jové i Lladó

...els propers dies. Compartim totalment el que ha dit el diputat Pedret. Hauríem 
d’establir un criteri, o crec que seria interessant que la Mesa establís algun criteri, 
de quan apliquem l’article 85.4, en el sentit de si ens separem o no ens separem els 
oradors del tema, tots, eh?, vull dir, també els que donen suport al Govern, com deia 
el company Pedret, quan interpel·lem altres grups que han interpel·lat en aquell mo-
ment el Govern; fixar-ne els termes concrets, perquè així tots anirem més còmodes 
i tots ens atindrem millor a les regles del debat. Ja està.

El president

Moltes gràcies, diputat Jové. Aquest president atén..., i també li preocupa, com li 
he dit al senyor Pedret. Però li diré més: a qui li toca dirimir la seqüència del debat i 
quan ho veu ha d’aplicar el Reglament d’aquest Parlament és a aquest president, i en 
tot moment ho intenta fer de la manera més adient i curosa possible.

Dit això, si no hi ha cap més paraula, passaríem al següent punt de l’ordre del 
dia... (Veus de fons.) Ai, perdó. Passaríem la paraula al Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i té la paraula la il·lustre diputada 
Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí. En primer lloc, comencem la nostra intervenció posant en coneixement del 
senyor Adam Majó que han estat vulnerats els nostres drets de representació política 
en aquesta mateixa comissió en el moment en què el president ens ha cridat a l’ordre 
mentre la comissió estava suspesa i en el moment en què un dels representants dels 
grups parlamentaris, en aquest moment en què la comissió estava suspesa, ens ha 
dit «los amigos de los que pegan tiros», entre somriures i rialles, que fan que hi hagi 
un clima molt hostil en aquesta comissió i que no puguem desenvolupar les nostres 
funcions de representació amb normalitat.

Aleshores, respecte a la seva exposició, vostè ha dit que un dels àmbits d’actuació 
era a nivell intern, i, per tant, vostès parlen de les polítiques de seguretat ciutadana 
i de la policia. Nosaltres, davant d’aquests fets que s’han produït en moltes ocasions 
respecte a la policia, hem fet diverses preguntes al departament.

Respecte a l’empresa Desokupa, ens diuen que aquesta empresa no consta en cap 
registre d’empreses de seguretat, de seguretat privada de Catalunya, ni en el registre 
del Ministeri de l’Interior ni en el registre propi del Departament d’Interior. I, per 
tant, nosaltres volíem saber si l’Oficina de Drets Civils i Polítics ha fet alguna cosa 
davant d’aquestes actuacions de Desokupa.

Per altra banda, també ens diu el Departament d’Interior que la manifestació de 
Frente Nacional Identitario no estava convocada en aquest Parlament. Nosaltres vo-
lem saber quines són les actuacions que s’han emprès, tenint en compte que aquesta 
manifestació difonia missatges d’odi, sobretot racistes i masclistes, i, per altra ban-
da, respecte a la sol·licitud que vam fer de les càmeres del Parlament del dia 28 de 
novembre, en què una diputada, la Natàlia Sànchez, va ser amenaçada per un policia 
(remor de veus), i ens diuen que aquestes càmeres només duren vint-i-quatre hores, 
quan nosaltres vam demanar...

El president

Demanaria silenci mentre intervé la diputada. Gràcies. Continuï.

Maria Sirvent Escrig

...com a mesura cautelar que aquestes gravacions no s’esborressin, però de cop i 
volta s’han esborrat.

Per altra banda, també ens diu el Departament d’Interior que les llançadores de 
foam no estan geolocalitzades. Nosaltres volíem saber si vostès tenen coneixement 
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d’això i per què no estan geolocalitzades, aquestes llançadores, quan així s’ha apro-
vat en aquest Parlament.

Per altra banda, i respecte als incidents de Girona i Terrassa, ens deien al depar-
tament que no hi havia perill per a les persones ni per als béns. Tot i així, van ha-
ver-hi més o menys a Terrassa unes vint-i-sis persones ferides i més d’una trentena 
a Girona, i, per tant, sí que hi havia un perill per a les persones i els béns. No sé si 
han pogut investigar aquesta situació.

Respecte a la manifestació de Jusapol, el Departament d’Interior defensa que el 
dispositiu del Cos de Mossos d’Esquadra va garantir el lliure exercici del dret de 
manifestació i d’expressió. Ens agradaria saber que n’opina, també, l’oficina.

Respecte a la llei mordassa, vostè, en una nota de premsa que es refereix a un in-
forme que no hem pogut trobar, diu que la llei mordassa atempta directament contra 
la llibertat d’expressió, o això és el que especifica l’informe. Hem pogut comprovar 
que en un període d’aproximadament vuit mesos aquest Govern ha iniciat 16.093 ex-
pedients en base a l’aplicació d’aquesta llei. També ens agradaria saber què n’opina 
el director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

Per altra banda, i respecte a la concentració que va haver-hi davant del Parlament 
l’1 d’octubre, el departament ens diu que el replegament estratègic de la policia va 
permetre comprovar les intencions d’alguns manifestants. Nosaltres ens preguntem 
què pensa el director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de que col·loquessin tots 
els agents antidisturbis, de control d’ordre públic, darrere de la porta del Parlament 
perquè sortissin contra la societat que s’estava manifestant i que inclús disparessin 
amb bales de foam a diversos manifestants, cosa que els ha produït lesions de diver-
sa consideració.

Per altra banda, i respecte a les actuacions del 29 de setembre i de l’1 d’octubre 
dels Mossos d’Esquadra, ens diuen des del Departament d’Interior que aquestes van 
complir amb els principis de congruència, d’oportunitat i de proporcionalitat. No-
saltres volem saber què pensa el director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics dels 
cops de porra que van rebre els manifestants per sobre de la cintura, dels cops amb 
les defenses als caps, i també dels agents sense identificar que es van passejar aquell 
dia per Barcelona i que, a més, van disparar a Via Laietana a diversos manifestants. 
Ja sap que moltes d’aquestes entitats de les que vostè parla, que treballen respecte 
als drets civils i polítics, demanen que la identificació sigui per davant i per  darrere. 
Sistemàticament aquests agents no van identificats ni per davant ni per darrere, i 
això seria una cosa que potser haurien d’abordar.

Per altra banda, les dispersions amb furgons policials... Quan nosaltres preguntem 
sobre això, què ens diu, el departament? El departament ens diu que la dispersió de les 
persones assistents a una manifestació es fa tenint en compte el manteniment de l’or-
dre públic i la seguretat de les persones i els béns. Per nosaltres, les dispersions amb 
furgons policials no són acceptables, i no ha passat ni una ni dues vegades, sinó que és 
una manera de fer absolutament sistemàtica.

Per altra banda, i parlant dels mecanismes de control per detectar males praxis 
policials, quins són aquests mecanismes? Com es denuncien aquestes agressions per 
part dels cossos policials? A qui s’ha de dirigir la societat civil? Quines garanties 
tenen? Quins són els organismes que té aquest Govern?

Per altra banda, i respecte a dades que ens faciliten Alerta Solidària i la cam-
panya «Decidim Ser» dels CDRs, des del 7 de gener del 2019 fins al 5 de març del 
2019 –és a dir que estem parlant d’un període que no arriba ni tan sols a dos mesos– 
s’han identificat 579 persones; 579 persones dels moviments socials que defensen 
el dret a l’habitatge, que defensen el dret a la sanitat pública, que defensen el dret a 
l’autodeterminació. Ens pot explicar si vostè té coneixement d’aquesta informació? 
Perquè nosaltres són dades que tenim que segur que són pel cap baix, perquè al fi-
nal són dades que són les que tenen Alerta Solidària i «Decidim Ser» i els CDRs; 
per tant, no contemplen la totalitat de dades. Són 579 identificacions en un perío-
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de menor a dos mesos. És molt molt molt greu, i, a més a més, no és una situació 
habitual. Què és el que s’està perseguint des del Departament d’Interior? Quina és 
la pretensió? Què és el que passa, que hi han tantes identificacions a persones dels 
moviments socials que defensen drets que en l’actual estat de les coses no estan ga-
rantits i que aquest Govern no està aconseguint garantir?

Per altra banda, hi han hagut, en aquests dos mesos també, trenta-nou detenci-
ons, seixanta-tres investigacions, i, per tant, seixanta-tres persones que han estat 
processades. S’han citat a declarar deu persones, han escorcollat deu persones més i 
hi han hagut un mínim de deu agressions policials i un mínim de vint-i-quatre atacs 
per part de membres de l’extrema dreta. No arriba a dos mesos, senyor Majó. És 
molt greu, la situació que s’està produint, i sembla que vostès no estan concordant 
l’acció del Govern amb el que demana l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

Quan nosaltres demanem informació al Departament d’Interior, veiem que ens 
diuen que en un any s’han produït 304 identificacions en serveis no planificats i 168 
en serveis planificats. Ostres, si en tot l’any passat se’n van produir 304 en no pla-
nificats i 168 en planificats, com pot ser que en dos mesos se n’hagin produït 579? 
Què està passant? Què és el que passa?

El president

Diputada...

Maria Sirvent Escrig

Què és el que està fent aquest Govern?

El president

...hauria d’acabar.

Maria Sirvent Escrig

Sí, d’acord, president. Què és el que està fent aquest Govern? Quina és la seva 
intencionalitat? Han parlat vostès amb els diversos departaments?

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bon dia, senyor Majó. Miri, diuen que... toda mentira de im-
portancia requiere de una circunstancia para tener apoyo; usted es esa circunstancia. 
Su oficina es precisamente esa circunstancia. Usted es el elemento necesario que 
necesita este Govern para hacer un relato falso de supuesta represión en Cataluña.

Y prueba de ello es que hoy..., hoy sí, hoy nos ha contestado a la pregunta que le 
hicimos en febrero, que nos negó esa información, de cuántos miembros tiene su ofi-
cina. Su oficina le tiene a usted y a dos personas más, y nos ha explicado que un ter-
cero para hacer una supuesta cartografía –no sé–, una cartografía de la represión en 
Cataluña. Usted es el apoyador, el apoyador necesario de la mentira de este Govern, 
que quiere crear ese relato de supuesta represión al independentismo politicosocial 
en Cataluña, y en general en todo el contexto de España, que es mentira.

Porque aquí no hay ninguna represión –ninguna represión. Ni el Gobierno de Espa-
ña ni las personas que son independentistas sufren ningún tipo de persecución ni social 
ni política ni judicial, y prueba de ello es que usted está ahí –está ahí–, en un cargo 
público institucional, bien pagado y remunerado por la Generalitat, sin ningún tipo de 
represión, diciendo exactamente lo que piensa, en su timeline. Usted tiene todo el dere-
cho a la libertad de expresión, pero no en el timeline institucional de la oficina. Porque 
usted nos dice..., o sea, las funciones de su oficina son clarísimas, y nosotros no vemos 
que usted esté cumpliendo con eso.



DSPC-C 224
27 de març de 2019

Sessió 12 de la CAI  43 

Usted puede haber sido veintisiete años militante de la CUP, lo que usted quiera, 
pero mientras cobre un salario público en una supuesta oficina que funciona para 
luchar contra las actitudes violentas o denigrantes que atentan contra la cohesión y 
la convivencia en Cataluña y no lo haga, lo vamos a denunciar. Usted tiene la obli-
gación de hacer el seguimiento de las posibles vulneraciones de estos derechos, así 
como de dar apoyo a personas y colectivos, y no lo ha hecho.

No lo ha hecho con todas aquellas personas que han resultado agredidas física-
mente en las calles por retirar lazos amarillos; no lo ha hecho con los partidos polí-
ticos que han defendido un proyecto diferente del separatista; no lo ha hecho cuando 
los partidos políticos han recibido ataques continuados en sus sedes, y desde luego 
desde el Partido Popular sabemos un poquito del asunto, entre otras cosas porque 
hace tres semanas recibimos un ataque de los señores de Arran, los compañeros de 
la diputada que me ha precedido en el uso..., en nuestra sede en Urgell, cinco veces 
en nuestra sede en Terrassa, a golpe de martillazo, como le ha dicho un diputado 
antes, y vanagloriándose.

Y yo me pregunto: ¿qué ha hecho usted durante todo ese tiempo? ¿Qué ha hecho 
usted? ¿Ha hecho usted de mediador entre sus excompañeros de partido, las juventu-
des de los señores de Arran? ¿Ha hablado a lo mejor con algún miembro de ese par-
tido que ha sido diputado en Terrassa? Porque seguramente..., hasta a lo mejor cono-
cen, ¿no?, a la persona que se lio a martillazos ayer por la noche en nuestra sede de 
Terrassa. ¿Qué ha hecho usted, aparte de emitir un tuit? Que sí que lo hemos  visto, 
¿eh?, sí que lo que hemos visto, que ha tenido usted una discusión con el portavoz de 
nuestro grupo, diciendo que su gran tarea es escribir un tuit donde pone: «Efectiva-
mente, nosotros lamentamos los ataques que reciben Ciudadanos y Partido Popular 
en sus sedes.» ¿Usted cree que eso es cumplir con las funciones de su oficina? Por-
que nosotros creemos que no –nosotros creemos que no.

Mire, ha dicho usted en su comparecencia una cosa que me ha resultado como 
muy sorprendente. Hasta cierto punto –permítanme la ironía– tiene usted una ver-
tiente muy humorística, porque ha dicho: «La oficina es de todos y todas.» No me 
diga. El dinero con el que le pagan a usted desde luego sí es de todos y todas, pero la 
oficina no lo es. ¿Me puede decir cuándo la oficina es de todas cuando en las propias 
comunicaciones, en el propio timeline de la oficina –no en el suyo particular, que tie-
ne todo el derecho del mundo a pensar lo que quiera–, cuelga la siguiente informa-
ción? Bueno, que cuarenta y un senadores franceses –es una cosa importantísima, 
¿no?, en Cataluña– hablan de política nacional de otro país, ¿no?, se meten en eso. 
Cuando ustedes cuelgan que apoyan firmemente... –oye, una oficina de derechos po-
líticos y civiles–, un apoyo expreso a los agresores de Alsasua que dieron una pali-
za a dos guardias civiles junto a sus novias y que fueron condenados por ello. ¿Me 
puede decir qué oficina de todos y todas, de derechos civiles y políticos, es esa que 
se vanagloria y, en fin, saca pecho de asistir al juicio del Supremo contra los excon-
sellers y miembros del Gobierno pasado de la Generalitat? ¿Me puede decir qué tipo 
de oficina de todos y todas de derechos políticos y civiles es aquella...

El president

Diputada, ha d’anar acabant.

Esperanza García González

...–simplemente, un momentito– que cuelga una foto de un cuartel de la Guardia 
Civil señalando –señalando– y haciendo una comparativa entre los lazos amarillos 
que hacen utilizar y que utilizan todos los partidos independentistas cuando gobier-
nan en las instituciones públicas con una bandera de España colgada en la puerta 
de una comisaria de la Guardia Civil? (Veus de fons.) Sí, sí, sí. ¿Eso es la Oficina de 
Derechos Civiles y Políticos en Cataluña? Sin palabras.
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El president

Gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà. I en nom 
d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies. Primer, donar-li la benvinguda al Parlament i agrair-li no només la com-
pareixença que ha fet avui, sinó la feina d’aquests últims mesos i també l’informe al 
que més d’un dels meus companys s’ha referit.

Es posava en dubte part del seu currículum. Miri, deixi’m que li ho digui, per mi 
ser regidor –i no ho he estat mai– hauria de ser un honor, no?, allò que la ciutadania 
et dona el seu vot per poder-los representar. Per tant, quan es parla de regidor amb 
un to despectiu (remor de veus), sigui de la CUP o del partit que sigui..., entenc que 
tots hauríem de tenir-ho com una cosa positiva.

S’ha demanat que...

El president

Demanaria silenci als diputats mentre intervé la diputada. Gràcies.

Gemma Espigares Tribó

S’ha demanat que la seva figura hauria de ser algú transversal. En això crec que 
hi hauríem de poder estar tots d’acord, si és que realment ens estem referint a «trans-
versal»; si «transversal» vol dir que no tingui males idees independentistes..., doncs, 
bé, veient el ritme al que creixem, al final tindrem problemes per fer govern, si hem 
de seguir amb aquestes recomanacions.

Hi ha hagut una de les intervencions que parlava de la pertinença de l’oficina 
dins del Govern, i jo crec que, com a mínim, aquesta s’ha fet en un to positiu, i s’hi 
ha fet una proposta, i, per tant, la recolliria. Perquè per nosaltres l’oficina té tota la 
idoneïtat, i, de fet, ho vam dir des del principi, creiem que havia d’estar molt ben 
coordinada amb el síndic i complementada amb el síndic. I, per tant, demanar-li que 
ens expliqui també una mica aquesta coordinació, que sabem que vostès han dut a 
terme. I, en tot cas, recollir la proposta que es feia en positiu, que crec que també 
ens fa falta a totes.

Recollint el que vostè ens deia, l’oficina té per objectiu coordinar les polítiques 
del Govern –per tant, moltes de les opinions que s’han fet només amb això ja que-
darien en entredit– relacionades amb els drets civils i polítics, i promoure i divulgar 
la defensa dels drets. Per tant, en tot això, en acompanyar, en denunciar, en fer de 
pont i en fer d’observatori ens tindrà al seu costat, escoltant-lo, com no pot ser d’una 
altra manera, en tot allò que ha dit.

Sí que li demanaríem que expliqués una mica més aquesta cartografia de la re-
pressió que se li ha demanat, per poder-la conèixer amb més detall.

I entenem que en aquelles cinc conclusions que de l’informe es desprenen, que 
són la vulneració o la limitació del dret a vot que tenen algunes persones, la llibertat 
d’expressió, l’autodeterminació i la participació política, el dret a manifestació i la 
persecució política..., dit així, com a mínim..., gairebé tot l’arc parlamentari hauríem 
d’estar-hi al cantó, d’aquests cinc punts.

I entenc perfectament que quan entrem als matisos podem tenir discrepàncies 
polítiques de com es llegeix cadascun d’aquests cinc punts, però em sobta quan 
diuen que algú ha saltat directament a les conclusions d’aquests cinc punts, perquè 
com a mínim aquestes cinc estan més que contrastades. És obvi que ens cal rigor a 
totes –a totes–, al Govern el primer, als grups parlamentaris també ens faria falta 
–a tots–, basar-ho en dades, basar-ho en evidència científica; crec que avancem, en 
general, en aquesta línia, i encara ens falta feina a fer. Però, clar, una cosa és dema-
nar rigor i l’altra és que posem en dubte les dades perquè no ens agraden, i en això 
hi podríem tenir com a mínim alguna discrepància.

S’ha parlat de la vulneració del dret a vot, i, de fet, el seu informe parlava de 
que una de cada vuit persones a Catalunya veu limitat el seu vot, i demanaria que 
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ens detallés una mica més aquesta part, perquè em sembla prou important com per 
fer-ho.

Del retrocés en la llibertat d’expressió, no només dels polítics –i avui n’hem par-
lat molt–, sinó també dels rapers, dels humoristes, dels tuitaires, de tota aquesta gent 
que també està reprimida. I, per tant, d’aquesta vulneració de la llibertat d’expressió 
cada vegada creix i creix més.

S’ha parlat també de l’autodeterminació, i vostè feia referència al Pacte interna-
cional dels drets civils i polítics; de fet, ha dit que per vostè era com el document de 
referència. Compartim la necessitat d’analitzar aquests documents amb rigor.

I quan feia referència a que el Govern d’Espanya incompleix com a mínim aques-
ta part del debat, de la voluntat de seure a parlar, nosaltres la constatem i la posem en 
evidència. Quan als barons del PSOE se’ls fiquen els pèls de punta perquè hi ha un 
president que posa damunt la taula que hi ha d’haver un relator, doncs, com a mínim 
aquesta negació al diàleg hi és, i això és preocupant. I és preocupant quan, a més a 
més, ve d’algú de qui sí que esperem que com a mínim estigui obert al diàleg.

Ha parlat de l’augment dels atacs de la ultradreta; 328 agressions en dos anys és, 
com a mínim, alarmant –és, com a mínim, alarmant–, i avui s’ha fet molt èmfasi en 
aquests atacs a les seus dels partits. Jo no hi dedicaré més de trenta segons, a aquesta 
part, i sap que el nostre partit també n’ha rebut, i que òbviament, no?, les condemnem 
totes, absolutament, les agressions, però a mi em preocupen molt més les agressions a 
les persones que als espais, perquè els espais es poden netejar i es poden reparar. Les 
persones que pateixen atacs feixistes –i n’estem veient massa, cada dia, a les nostres 
portes–..., menors no acompanyats, persones del col·lectiu LGTBI, dones –n’estem 
 veient cada dia–, aquestes no tenen reparacions polítiques. I em dol que dediquem 
més temps a parlar d’agressions a seus de partits que d’agressions a persones d’abso-
lutament tots els col·lectius i totes les idees polítiques.

Ha parlat també del dret a manifestació. Que la dreta espanyola avanci cap a 
la repressió, avanci cap a la censura i avanci amb lleis com la llei mordassa és un 
problema, però crec que la resposta que ha tingut la població catalana és exemplar. 
I aquest any hem sortit al carrer més vegades que mai, no només en la defensa dels 
presos i les preses i les exiliades polítiques, sinó en aquests exemples que li posava 
de dones que han estat assassinades, de persones del col·lectiu LGTBI, de persones 
del col·lectiu de menors no acompanyats, que han estat silenciades. I ens preocupa 
no només el creixement de l’auge de l’extrema dreta, que algú posava damunt la tau-
la, i els exemples que es posaven, de persones internacionals..., ens preocupa perquè 
a casa nostra també està creixent. I té noms i cognoms: la ultradreta es diu Vox, però 
la dreta ultra es diu PP i es diu Ciudadanos, i això és un problema, perquè en aquesta 
cursa que fan entre uns i altres fan que cada vegada ens n’anem més cap a una part 
de la societat que busca la confrontació, i això no ens ajuda en res.

I, finalment, s’ha parlat també de la persecució política. De fet, es deia que no 
hi ha persecució, que no hi ha repressió, i a mi m’agradaria algun dia acompanyar 
aquests diputats que no hi veuen persecució, igual que m’agradaria que a mi m’en-
senyessin algunes de les coses que diuen, perquè estic segura que jo no veig tot el 
que passa, n’estic segura. Tots –tots– tenim un biaix per la gent amb la que ens rela-
cionem, i hauríem de poder o hauríem de voler veure-ho absolutament tot. Però com 
que hi ha una part de la repressió i hi ha una part de la persecució que jo l’he vista 
i la pateixo sovint en companys que tinc a la vora, li demanaríem a algun d’aquests 
diputats que sembla que tanca els ulls a aquesta part que m’acompanyi algun dia i 
que miri als ulls els centenars de persones, els centenars d’alcaldes –i avui en tenim 
també alguns aquí– que estan perseguits per la justícia per permetre que la gent po-
gués votar. I això no té nom. Podem tenir opinions diferents, però que hi hagi gent 
que negui la major és, com a mínim, preocupant. La imparcialitat de la judicatura 
està en dubte. És lamentable, la utilització dels aparells de l’Estat, i, a més, sembla 
que no té límits, amb el que estem vivint.
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I, finalment, m’agradaria traslladar-li una reflexió, i és que si l’esforç que estan 
fent alguns i algunes per perseguir llaços i per perseguir independentistes..., si tin-
guessin el mateix esforç en perseguir drets socials, en perseguir llibertats i en per-
seguir aquesta corrupció que viu també el nostre país i el país de la vora, segur que 
tindríem un país millor.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. (Carlos Carrizosa Torres demana per parlar.) Senyor Carrizo-
sa, per què em demana la paraula?

Carlos Carrizosa Torres

Por alusiones, señor presidente.

El president

Endavant.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Pues, solamente decirle a la portavoz de Esquerra Republicana que no hable 
de oídas; que con el mismo rigor que dice barbaridades de Ciudadanos habla de un 
supuesto informe que el propio señor Majó está negando que exista, y eso es signo 
evidente de que usted ni se ha mirado el powerpoint del día 19 de marzo que entró 
en el Parlamento.

El president

Gràcies, diputat. (Esperanza García González demana per parlar.) Senyora Gar-
cía, per què em demana la paraula?

Esperanza García González

Miri, nosaltres entenem que l’aplicació del Reglament en una compareixença al 
que obliga és els grups parlamentaris a fer intervencions, preguntes, aclariments, 
fins i tot recriminacions al compareixent, però en cap cas a insultar un partit polí-
tic democràtic com ha fet la senyora diputada de Junts per Catalunya, i molt menys 
–i molt menys...

El president

Entenc que per al·lusions, així.

Esperanza García González

Per al·lusions, sí.

El president

Molt bé.

Esperanza García González

(Veus de fons.) Perdó, Esquerra Republicana. Perdó, perdó.

El president

Un moment, diputada. Miri, per reiteració premeditada, no. Senyor De Dalma-
ses, vergonya, en aquesta comissió no ens en faci passar. Me sembla que som adults, 
som majors d’edat, li ho he advertit quan hi ha hagut una altra seqüència, li he ad-
vertit que no ho reiteri, i vostè hi torna. Li demanaria cura i respecte per aquest 
president, per aquesta Mesa i per la mateixa comissió i el que significa. Li recordo 
que és la comissió número u d’aquest Parlament, la que contempla els afers, com diu 
el seu nom, institucionals, i la cura i el rigor que ha de mantenir tot diputat són el 
que vostè, quan ve a aquesta comissió, ha de mantenir i ha de salvaguardar, li diria.

Dit això, continuï, diputada, perquè entenia que era per al·lusions.

Esperanza García González

Sí, per al·lusions.
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El president

Hi ha hagut una al·lusió a l’organització política que vostè representa, entenc, no?

Esperanza García González

Home, ens han titllat, clar...

El president

No personal...

Esperanza García González

...de perill...

El president

Correcte.

Esperanza García González

...i d’ultradreta, vaja.

El president

Continuï. Té la paraula per al·lusions.

Esperanza García González

Si aquesta no és una al·lusió... 

El president

Té la paraula.

Esperanza García González

Dit això, i malgrat que sé que no és complementari reglamentàriament, a mi sí 
que m’agradaria que les intervencions, perquè sembla que la diputada sempre té 
dubtes, tant a comissió com a plenari, de fer servir el seu torn d’intervenció per re-
criminar a la resta de forces polítiques..., doncs, que se la cridés una mica a l’ordre 
perquè complís amb la seva funció i amb la seva tasca reglamentària de preguntar, 
sol·licitar aclariments, i fins i tot jo entenc que, si hi ha alguna al·lusió personal, de-
fensar-se amb una intervenció, però fer la compareixença tal com està regulat al 
Reglament.

El president

Sí, diputada. Com no he vist cap interpel·lació directa a cap diputat, havent sentit 
les paraules de la diputada –he vist que ja em demanaven dues paraules–, entenia 
que per al·lusions podríem dirimir la qüestió, i aquest president així ha donat la pa-
raula. Senyora Espigares, em demana la paraula?

Gemma Espigares Tribó

Sí, president, per contradiccions. Per dues contradiccions...

El president

Quines contradiccions concretament?

Gemma Espigares Tribó

Ha quedat recollit, eh?, crec, però per...

El president

No..., quines contradiccions?

Gemma Espigares Tribó

...per constatar que soc diputada d’Esquerra, no de Junts per Catalunya, i per 
constatar que el portaveu a la comissió és el diputat Jové, no jo mateixa. Només per-
què quedin recollides totes dues consideracions.
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El president

Molt bé, diputada. Queden recollides. Alguna paraula més? (Pausa.) Passaríem, 
doncs, al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I en nom d’aquest grup té la 
paraula l’il·lustre diputat Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Doncs tornem al tema. Benvingut, senyor Adam Majó, 
benvinguda aquesta Oficina de Drets Civils i Polítics; gràcies per acceptar aquest 
repte. Es demostra una vegada més que, en contra dels discursos que ho volen negar 
o que ho volen tapar, aquest Govern governa, i en aquest cas governa d’una de les 
millors maneres que pot governar un govern, que és garantint tots els drets de les per-
sones que hi confien i que hi han de confiar. Per tant, els millors desitjos i bona feina.

És evident, perquè ha planat avui en les intervencions, i fins i tot en la mateixa 
presentació del compareixent, que allò que anomenem «el procés d’independència 
de Catalunya», i específicament l’1 d’octubre, va sotmetre l’Estat espanyol a un pro-
cés d’estrès, un procés d’estrès democràtic, i la democràcia espanyola no el va supe-
rar –no el va superar.

En tot cas, avui ens centrarem en drets civils i polítics, que no estan mai ga-
rantits, enlloc. Imaginin-se el país que els sembli, major garant de drets humans, 
de drets civils, drets polítics; tampoc allà estan garantits. I evidentment tampoc ho 
estan a Catalunya i tampoc ho estan a l’Estat espanyol, que, per alegria d’alguns i 
tristesa d’altres, és l’estat en el qual estem incorporades totes les persones que estem 
en aquesta comissió avui.

I des d’aquesta perspectiva de drets humans, de drets civils, de drets polítics, 
ningú, de la ideologia que sigui, pot estar orgullós del nivell de reconeixement...; és 
més, haurien d’estar profundament preocupats per la conculcació d’aquests drets. 
Perquè quan a Galícia es segresta un llibre d’un periodista que ha demostrat en seu 
judicial totes les seves fonts –quan es segresta un llibre d’un periodista que ha jus-
tificat en seu judicial totes les seves fonts–, això no va d’un partit o d’un altre, això 
va de llibertat d’expressió.

Quan a les vies de Múrcia..., no l’1 d’octubre, no l’1 d’octubre arreu de Catalu-
nya, sinó a les vies de Múrcia, per protestes veïnals, la repressió dels antiavalots es 
salta també tots els protocols establerts d’una policia democràtica, això afecta tots 
els ciutadans d’aquest Estat.

Quan a una fira d’art, a Madrid, es retira una obra que fa referència a presos po-
lítics, fins i tot aquells que defensen que no són presos polítics han d’entendre que 
els seus drets i les seves llibertats s’estan posant en qüestió.

I quan un raper fa una cançó i parla del Borbó, fins i tot aquells que diuen amb 
orgull: «Yo, con el rey» han d’entendre que els estan fent malbé els seus drets. Per-
què ni en els pitjors moments de la dictadura franquista, mai a la vida, a un autor 
de lletres musicals se l’havia condemnat a tres anys de presó –ho explica molt bé el 
Lluís Llach. I, per tant, quan el senyor Valtònyc ha de marxar a Brussel·les el que 
està dient és que els drets de tots estan en perill.

I, efectivament, sí, l’1 d’octubre va marcar un abans i un després del concep-
te de la conscienciació, de la sensibilitat respecte als drets fonamentals que hi ha 
en aquest país. No ens cansarem mai de repetir que l’1 d’octubre l’única violència 
–l’única violència– va ser aquella que van exercir els cossos policials espanyols. Que 
ens hauria de preocupar a tots, a tots als catalans, i hauria de preocupar –i hi insis-
tiré en tota aquesta intervenció– a qualsevol espanyol que vulgui defensar la seva 
democràcia.

Perquè si alguna cosa està fora de dubte a Catalunya és que els qui defensem la 
independència formem part d’un moviment cívic, pacífic i democràtic –cívic, pací-
fic i democràtic– que ha rebutjat sempre totes les violències. És més, que ens vam 
creure, quan els llavors partits majoritaris de l’Estat, que eren el Partit Socialista i 
el Partit Popular, parlant d’Euskadi i l’infaust record pel que fa a la lluita violenta, 
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deien: «En absència de violència es pot parlar de tot.» I aquesta és la prova d’estrès 
que la democràcia espanyola..., que han demostrat, perquè quan en absència de vio-
lència hem volgut parlar de tot s’ha enviat gent a l’exili i s’ha enviat gent a la presó. 
I ha calgut que tribunals independents europeus diguessin: «No, vostès em demanen 
que detingui aquest home, i jo l’he detingut, i l’he tingut a una presó» –ara fa un 
any, a Alemanya– «deu dies, però és que els delictes dels quals se l’acusa..., no puc 
donar continuïtat a aquesta euroordre». Per tant, aquest home és un home lliure, el 
president Puigdemont, que s’expressa amb naturalitat arreu d’Europa.

I els que no van anar a l’exili van anar a la presó, una presó preventiva que ens 
hauria d’avergonyir a tots. Perquè la presó preventiva és una qüestió que s’utilitza 
en casos d’extrema gravetat, quan són persones que van venir a posar-se en mans 
de la justícia, que van confiar en la justícia, que van confiar que havien fet tot el 
que havien de fer, tot allò de què una junta electoral central –que només defensem 
quan ens importa– havia dit: «Aquest programa és plenament democràtic i vostès 
poden concórrer a les eleccions i poden portar-lo a terme.» I quan van dir que els 
legisla dors –perquè ens agrada molt dir-nos «diputats», però som legisladors, i te-
nim l’obligació d’adaptar les lleis als moments polítics que vivim–..., no van poder 
fer de  legisladors, i, per tant, van anar a la presó.

Per tant, i tant que estan en perill, els drets. I la seva oficina té molta feina. I ha 
fet molt bé de dir que no en farà substitució, perquè aquest país afortunadament té 
una llarguíssima tradició de coneixement i reconeixement dels drets humans. I vos-
tès no l’han de substituir, sinó que han de donar suport al teixit social i associatiu 
que treballa en això. El Govern està bé que ho treballi, perquè és la millor manera 
d’anticipar la república.

Estem –hi insistirem sempre– defensant els drets humans com a defensa justa, 
i quan es posin en dubte enlloc, enlloc del món, per exemple, els drets de les dones 
a Andalusia, nosaltres direm que s’ha d’anar amb compte; quan es posen en perill 
els drets dels migrants, sigui a la frontera sud de l’Estat espanyol, sigui retenint el 
vaixell d’Open Arms al port de Barcelona, nosaltres hi serem; quan s’ataqui el dret 
de manifestació, com va fer un alt càrrec polític veient com es preparava una mani-
festació a Madrid i va dir: «Amb nosaltres això no passaria», nosaltres hi estarem 
en contra; quan s’ataqui la llibertat ideològica quan algú digui: «L’opció indepen-
dentista amb mi no passarà mai», com va dir un alt dirigent polític després d’aquella 
manifestació, també ens hi trobaran.

I, si us plau, els que us estimeu Espanya, els que legítimament defenseu el projec-
te polític d’Espanya, preneu apunts: és que us fa molta falta, una oficina d’aquestes 
característiques. Només l’any 2018 el Tribunal Europeu de Drets Humans ha con-
demnat en vuit ocasions l’Estat espanyol: per saltar-se la prohibició de maltracta-
ment i tortures, per saltar-se el dret a un tribunal independent, per saltar-se el dret a 
un judici amb garanties, per saltar-se el dret a la vida familiar i privada, per saltar-se 
el dret a la llibertat d’expressió. Només durant l’any 2018. Facin el favor de treure’s la  
bena dels ulls. Si defensen i s’estimen l’Estat espanyol i el volen, vulguin-lo demo-
cràtic, si no els sap greu.

I, senyor Adam Majó, precisament des d’aquesta perspectiva, tingui en compte la 
perspectiva d’internacionalització d’aquesta conculcació de drets. Totes les grans ba-
talles en defensa dels drets humans del món s’han treballat en el propi espai i s’han 
treballat internacionalitzant-les.

I, mirin, quan parlem de víctimes de conculcació de drets civils i polítics, no ens 
cansarem mai de demanar-los respecte. Hi ha qui diu que no els veu, que no els ha 
vist, que no els ha vist enlloc. Els presento el senyor Bernat Solé, eh?, que el perse-
gueixen per permetre que els seus veïns poguessin votar que sí, poguessin votar que 
no, es poguessin abstenir o es poguessin quedar a casa; els presento el senyor Marc 
Solsona, que a Mollerussa va fer exactament el mateix, una persona que vostès co-
neixen i es creuen cada dia en aquest Parlament i que, a banda de ser una persona 
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magnífica, honesta i un d’aquells polítics que dignifiquen aquesta professió, el que 
ha fet és dedicar-se en cos i ànima a Mollerussa. I ara ha d’estar perseguit per la jus-
tícia espanyola? A vostès no els incomoda, que estigués perseguit i que hagués de 
patir tot aquest temps fins que finalment fos arxivat?

Però els diré més: a vostès no els sap greu que hi hagin centenars d’alcaldes i al-
caldesses en aquesta situació? De debò que cada dia quan entren a aquest Parlament 
no els sembla terrible, que la senyora Carme Forcadell hagi passat una altra nit a la 
presó? No els sap greu que el president Puigdemont hagi passat un altre dia a l’exili? 
Serret, Comín, Puig, Ponsatí, Rovira, Gabriel, Sànchez, Cuixart, Bassa, Junqueras, 
Romeva, Rull, Turull, aquestes persones, quins delictes tan terribles van cometre 
que els neguem allò que els ciutadans d’aquest país els havien atorgat, i és que vin-
guin a aquest Parlament a defensar les seves idees?

I, mirin, com que ha sortit, no me’n puc estar, i com que el president ho ha per-
mès... Hi ha hagut diverses al·lusions –per acabar– al tema del debat sobre el dret 
a l’autodeterminació, i és mentida que no ens puguem posar d’acord. Jo sempre 
vull recordar... Jo tinc escoles polítiques molt diverses, i jo sempre recordo el Pacte 
d’abril, que es va signar l’abril del 1977, i el va signar el PSC amb la Federació So-
cialista Catalana del PSOE. I el cinquè punt d’aquell pacte deia: «El reconeixement 
del dret a l’autodeterminació de les nacionalitats i pobles de l’Estat espanyol.» No 
és tan difícil. Intentem-ho.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per contestar als diferents grups parlamentaris, i per un 
temps no superior a quinze minuts, té la paraula el senyor Adam Majó Garriga.

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

Quinze minuts. Ho intentaré. Aviam, d’entrada, jo no he escrit mai cap llibre.

El president

Si necessités cinc minuts més, aquesta Mesa hi estaria disposada.

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

(Veus de fons.) Ah, sí, un llibre d’història. Doncs si això és delicte, mándeme 
preso, que diuen, no?

I, segon, no vaig marxar de la CUP perquè pensés que eren «blandos», com diu 
vostè, sinó per discrepàncies, i segurament molta gent de la CUP deu opinar el con-
trari, però en tot cas això és el de menys. És a dir, la meva trajectòria política és pú-
blica, i no crec que tingui massa..., que sigui objecte d’aquesta comissió.

Dic això del llibre perquè no és la primera vegada que portaveus del seu partit 
s’equivoquen a l’hora d’explicar la meva trajectòria, eh? Sense anar més lluny, una 
diputada o exdiputada del seu partit va dir que jo havia sigut membre de Terra Lliu-
re, perquè sempre..., coses d’aquestes, que són falses, i les diuen alegrement als mit-
jans de comunicació. És igual, no passa re. Però ja que soc aquí, doncs, aprofito per 
demanar-los una mica de rigor, si m’ho permeten.

Segon, l’informe. Efectivament, no hi ha cap informe, això és una confusió, no 
passa re. Nosaltres vam fer una roda de premsa per valorar els primers tres mesos de 
funcionament de l’oficina, i en aquesta roda de premsa vam exposar diverses qües-
tions que ens amoïnaven –algunes d’aquestes conclusions que abans he explicat– i 
vam posar un cert èmfasi en el tema dels grups d’ultradreta no perquè ens sembli 
que sigui el repte o el problema més greu que tenim com a societat en matèria de 
drets civils i polítics, sinó perquè ens semblava que era un tema que no estava prou 
sobre la taula, que no n’érem prou conscients com a societat, i, per tant, ens sembla-
va important que es fes públic i que s’hi reflexionés.

Per què anomenem aquesta xarxa de grups que es dediquen a anar per pobles i 
ciutats, moltes vegades no als seus propis, sinó a alguns de molt lluny? Perquè –faig 
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un parèntesi–..., és a dir, si vostè –o jo– va pel carrer, pel seu barri, i troba un llaç 
o un adhesiu amb la bandera espanyola que no li agrada, l’arrenca, això..., no passa 
re, això és..., tanta llibertat té algú per posar un adhesiu com algú altre per treure’l. 
Aquí no ens hi posem, l’oficina no entra en aquest tema. En què entra, l’oficina? En 
aquests grups organitzats que actuen no al seu poble i al seu barri, sinó moltes vega-
des a cent, cent cinquanta quilòmetres, normalment dirigint-s’hi de nit, encaputxats, 
amb elements perillosos com cúters o pals, etcètera (veus de fons)..., bah (rialles) Sí, 
ensenyen la foto. (Veus de fons.) Que sí, que sí, nosaltres...

El president

Demanaria que no comencéssim un careo ni un diàleg amb el...

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

Per què anomenem «grups d’ultradreta»...? (Remor de veus.)

El president

Perdoni, senyor Majó.

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

Perdoni, perdoni.

El president

Entenc que vostè està contestant els grups. Demanaria als grups que tampoc hi 
hagués la provocació de començar un diàleg quan no toca. Entenc que vostè està per 
contestar les diferents preguntes que li han fet. Continuï, si us plau.

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

Doncs per què anomenem o per què qualifiquem d’«ultradreta» aquests grups? 
Primera, pel seu modus operandi, eh?: actuen de nit, en pobles normalment que no 
són els seus, sinó que es desplacen molt lluny, normalment actuen en poblacions de 
majoria independentista. I van allà a treure banderes de domicilis particulars, de la 
via pública, però que han sigut col·locades per l’ajuntament, i que, per tant, ningú té 
dret a treure-les, provoquen... Editen i publiquen vídeos fent escarni de la gent del 
poble. Això que vostès només veuen aquí..., n’hi han centenars, de vídeos en què 
aquests grups es dediquen a fer escarni de la gent del poble i a vanagloriar-se que els 
han pres una bandera, una pancarta, que els han destrossat una placa, un monument, 
que els han fet unes pintades; se’n vanaglorien i en fan escarni.

Per tant, en la voluntat i en la manera d’actuar, és clarament, entenem nosal-
tres, una actitud d’ultradreta o pròpia de la ultradreta. Però és que, a més a més, 
fent un seguiment senzill de les xarxes socials i de premsa, què descobrim? Doncs 
que molts dels seus membres també són de Plataforma per Catalunya o de Vox o de 
Democracia Nacional, és a dir, de grups que el comú d’aquesta societat considera o 
qualifica d’extrema dreta. Per tant, tant per vincles com per activitat, són grups que 
nosaltres considerem d’ultradreta.

Dit això, vostè m’ha... Ah, sí, ha parlat de que jo en una entrevista havia dit que 
els grups d’ultradreta no tenen dret a manifestar-se. Precisament, des de l’oficina 
sempre hem dit: tothom té dret a manifestar-se, fins i tot aquells que defensen coses 
amb les quals no estem d’acord en absolut. Fins i tot –i en això he tingut algunes 
discussions amb alguna gent– l’extrema dreta té dret, entenem nosaltres, a manifes-
tar-se. Qui no hi té dret és la ultradreta, és a dir, aquells que utilitzen la violència i 
l’amenaça sistemàticament. Nosaltres fem una diferenciació –que no la fem nosal-
tres, la fan molts acadèmics del tema– entre ultradreta, que és aquella que utilitza 
obertament la violència i les amenaces, i aquells que són partits que són d’extrema 
dreta però que no utilitzen obertament això. Per tant, nosaltres hem defensat el dret 
de Vox a fer una concentració, i el dret també, per descomptat, dels ciutadans que 
ho vulguin a fer una contramanifestació pacífica, és a dir, a plantar-se davant d’ells 
a dir-los que no els volen o que no els agraden.
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En principi, això és el que tenia apuntat per a Ciutadans.
Sobre el PSC, sí, vostè diu que una oficina d’aquest tipus no hauria de ser de go-

vern. Precisament hi ha la Sindicatura de Greuges, que depèn directament del Par-
lament i que té, entenem també, una autonomia i una neutralitat, certament, superior 
a la de l’oficina. L’oficina està creada pel Govern, depèn directament de la Vicepre-
sidència, i, per tant, parteix d’un punt de vista, d’una anàlisi de la realitat que és se-
gurament més proper al Govern, òbviament; en matèria de drets civils i polítics, el 
punt de vista és important, i vostè crec que en això està d’acord amb mi.

Però deixi’m posar-li’n alguns exemples. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona 
fa vint anys i escaig que té l’Oficina per la No Discriminació, que depèn directament 
del Govern –no depèn d’un ens autònom, depèn del govern–, i és una  oficina que 
fa pronunciaments que són discutibles políticament, però els fa, i els fa en aquests 
moments des del punt de vista, doncs, de qui està governant a l’Ajuntament de Bar-
celona, i bé que fa –i, per cert, fa molt bona feina, eh? Però vull dir-te que la crea-
ció d’una oficina que depengui directament del Govern no és una cosa tan estranya 
ni té per què no poder ser objectiva i atendre a tots els ciutadans amb objectivitat i 
amb independència del que pensin o del que opinin, diguem-ne, no? És a dir, parteix 
d’una anàlisi determinada de la realitat, però es dirigeix al conjunt de la població. 
De fet, això passa no només amb la defensa de drets civils i polítics; passa amb la 
sanitat, amb l’educació, amb qualsevol àmbit. És a dir, un govern té una determi-
nada visió de la realitat, però després ofereix un servei a tothom, a l’univers de la 
societat; no només, òbviament, als que l’han votat o als que combreguen amb el seu 
punt de vista.

Més coses. Sobre l’autodeterminació. Fixi’s que jo no li estic dient ni que s’ha 
de fer un referèndum demà o demà passat, ni si el de l’1 d’octubre era un mandat 
suficient o no suficient; en això l’oficina, òbviament, no hi entra. El que sí que diu 
l’oficina és: «Tenim un document que és la nostra guia, que és el pacte internacional, 
que parla d’autodeterminació sense les exclusions que ha fet vostè.» En parla d’una 
manera molt genèrica, molt oberta. Parla de tots els pobles i... (Veus de fons.)

El president

Diputat, diputat, diputat...

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

És interpretable...

El president

Si us plau, mantinguem l’ordre...

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

En tot cas, per tant, el que diem nosaltres és: com a mínim el Govern espanyol té 
l’obligació de seure a parlar-ne. Després, d’aquelles converses en sortirà el que sigui, 
però negar-se a parlar d’autodeterminació entenem –i, a més, en el context polític en 
el qual vivim i en el qual viu el país– que és profundament contraproduent. Més per-
què –i a això hi vostè feia una referència– els drets civils i polítics no són drets indi-
viduals estrictament; són col·lectius, també, o, en tot cas, els exercim individualment 
dintre d’una col·lectivitat. I, per tant, en el cas de l’autodeterminació, quan es nega 
a la col·lectivitat a la qual jo pertanyo se’m nega també a mi, aquest exercici, eh?

Més coses. Vostè parlava d’unes imatges d’un desnonament a Manresa. Jo soc de 
Manresa, i, per tant, he seguit bastant el tema. L’oficina no entrarà en qüestions de dret 
a l’habitatge o de drets laborals, perquè no són el seu àmbit; no perquè siguin més im-
portants o menys importants que els altres drets, sinó perquè no són el seu àmbit. Però 
pel que fa a la relació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat amb la societat, amb 
les persones, i, més concretament, pel que fa a l’actuació de Mossos d’Esquadra, perquè 
pertany a la Generalitat, en els diversos àmbits que actua i sobretot en matèria d’ordre 
públic, aquí sí que l’oficina és activa.
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I ja ho enllaço amb l’aportació de la CUP. Miri, el dilluns passat mateix vam 
anar al complex Egara de Mossos d’Esquadra, conjuntament amb Amnistia Interna-
cional, Irídia i SOS Racisme, a parlar amb Mossos, amb una pila de temes sobre la 
taula. Alguns eren els que vostè s’hi ha referit, per exemple, el tema de les càrregues 
amb furgoneta, que no hauria de ser jo qui ho explica, hauria de ser Interior, però, 
en tot cas –això em permeto avançar-ho–, ens asseguren que no es tornarà a produir 
i que han eliminat aquesta pràctica del seu protocol d’actuació en això que ara en 
diuen «control de masses».

Però no només és aquesta reunió. És a dir, tenim una relació constant amb Inte-
rior, i cada vegada que hi ha una manifestació i ens arriben queixes a través de la 
premsa, a través d’entitats o a través de persones individuals, nosaltres les traslladem 
a Interior. I des d’Interior ens en donen la seva versió, que a vegades no és la mateixa 
que la que ens han donat les persones o els col·lectius afectats. I també ens expliquen 
quines mesures prenen tant per corregir protocols com per sancionar, si s’escau, les 
persones que no han actuat correctament –per exemple, doncs, utilitzant la defensa 
de dalt a baix i picant al tronc del cos, no?, a la part superior del cos.

El que també ens diu Interior és: «Nosaltres el que no farem és rodes de premsa 
cada dos per tres per explicar les mesures internes que prenem, perquè no és el que 
ens sembla més útil i perquè això crea un cert malestar intern que dificulta preci-
sament l’aplicació d’aquestes mesures.» Ara, també li ho diré, ara que no ens sent 
ningú: que Interior no ho faci públic no vol dir que vostès, com a parlamentaris, no 
ho puguin demanar, i Interior té l’obligació d’explicar, com a mínim..., si s’han obert 
expedients, per exemple, el nombre d’expedients. Això vostès ho poden demanar i 
ells tenen l’obligació d’explicar-los-ho. Nosaltres el que fem és una feina de trasllat 
de queixes i de suggeriments de millora a Interior. I també he de dir que d’Interior 
tenim una bona receptivitat d’aquestes queixes o suggeriments que els fem.

Més coses. És evident –a la representant del Partit Popular...– el que deia abans, 
no compartim el punt de vista o l’anàlisi de la situació que viu la nostra societat en 
matèria de drets civils i polítics. No ho compartim, estem molt lluny, no passa re. 
Resulta que ara governa qui governa, i amb qui governa sí que en comparteixo, a 
grans trets, l’anàlisi, i, per tant, per això m’han nomenat. Segurament si manessin 
vostès nomenarien algú altre. És obvi, sobre això jo crec que no cal que hi discutim.

Però sí que m’agradaria explicar..., perquè van fer un tuit parlant d’un símbol que hi  
ha a l’entrada de Manresa. Vostè, quan entra a Manresa..., hi ha un edifici públic on  
hi ha un símbol que oneja en solitari –a més, molt gran– i que nosaltres enteníem que 
és un símbol que representa els anhels i els objectius d’una part important de la pobla-
ció d’aquest país, però no de tota; és a dir, és evident que moltíssima gent en aquest país 
no se sent identificada (veus de fons) per la bandera espanyola –sí, sí, ésaquest, aquest–, 
que no se sent identificada... (Veus de fons.) Sí, la Guàrdia Civil. És un edifici públic, 
no?, el paguem entre tots, també, no?; és un edifici públic, com el Palau de la Genera-
litat, exactament igual.

I, per tant, té un símbol que no representa el conjunt de la població, no? –igual 
que els llaços, que tampoc representen el conjunt–, i que, a més a més, és un sím-
bol també de part, partidista, perquè, de fet, molts partits polítics l’utilitzen en les 
seves campanyes electorals i en els seus mítings, igual que l’estelada, que no és cap 
símbol de cap partit, però que també és un símbol que utilitzen determinats partits 
polítics. I, per tant, nosaltres fèiem aquesta comparació. Ja sé que vostè em dirà que 
un és un símbol oficial i l’altre no és un símbol oficial. (Remor de veus.) Sí, sí, però 
estem parlant...

El president

Demanaria...

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

Sí, però estem parlant... (Persisteix la remor de veus.)
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El president

Demanaria silenci als diputats, si us plau. Continuï.

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

I és evident que un l’han hagut de treure i l’altre no, perquè un té darrere la força 
de la llei i l’altre no. Però pel que fa a la llibertat d’expressió i a la neutralitat dels 
edificis públics, és evident que tan poc –és evident per aquesta oficina, vostè pot 
no estar-hi d’acord– ho és la bandera espanyola com un llaç groc. (Remor de veus.) 
Vostès poden riure tant com vulguin, però aquesta és la percepció de l’oficina, i em 
consta que és la percepció, a més a més, de moltíssima gent. (Persisteix la remor de 
veus.)

El president

Demanaria, com he demanat, silenci, si us plau...

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

Més coses...

El president

...als grups parlamentaris i als diputats fins que acabi la intervenció. Tindran..., 
per contestar i per repreguntar.

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

Ja per acabar, des d’Esquerra Republicana comentaven moltes coses. No totes 
les podré respondre, però em preguntaven sobre la cartografia. Vostè també, la re-
presentant del Partit Popular, m’ha preguntat què era això de la «cartografia de la 
repressió». És una proposta de la CUP però que es va votar en aquest Parlament. Em 
pensava que tots aquí n’érem coneixedors, perquè es va votar en..., aquí al costat, a 
la sala de plens. I, per tant, és una proposta de la CUP, el Govern la va acceptar, i 
l’ha encarregada a l’oficina. Teníem noranta dies per fer-la pública, ja en deuen ha-
ver passat uns trenta; per tant, jo..., comptem que segurament després d’eleccions 
municipals la podrem fer pública.

Més coses. Sobre el tema del dret de vot, re, és molt senzill. És a dir, en aquest 
país, si no tens la nacionalitat espanyola, no pots votar, per exemple, en les eleccions 
del 28 d’abril. I per obtenir la nacionalitat espanyola, excepte si provens d’un país 
llatinoamericà, que llavors ja és bastant més senzill..., però, si no, el procés per ob-
tenir la nacionalitat espanyola és molt llarg, perquè la llei ja el fa molt llarg, però és 
que, a més a més, l’aplicació concreta de la llei el fa especialment farragós, és a dir, 
el que la llei diu que ha de durar deu anys n’acaba durant vint o vint-i-cinc. A més a 
més, han de passar uns exàmens, hi han una sèrie de dificultats. Nosaltres entenem 
que això no és de rebut i que, per tant, cal... Si ens creiem la màxima democràtica 
d’«una persona, un vot» i del sufragi universal, això no és acceptable. No és accep-
table que una part tan important de la població d’aquest país no pugui exercir el dret 
de vot, i, per tant, entenem que cal prendre les mesures legals per solucionar-ho.

I, per últim, sobre el tema..., això ho dic perquè...

El president

Estem fora de temps, però continuï i acabi.

El director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

...–sí, és l’últim punt, l’últim punt. Sobre el tema dels atacs a les seus de partits o 
d’entitats o de locals o de domicilis particulars o d’institucions, repeteixo el que he 
dit abans, jo crec que el que no val és que tothom es miri només el que és seu. És a 
dir, aquesta setmana van atacar un local del Partit Popular a Terrassa, certament, i  
van atacar un casal independentista a Badalona, i vostè no en parla mai, d’això. 
I ahir un militant de la CUP va rebre unes bales a casa. Vostès mai ho diuen, això, i 
els altres segurament tampoc mai parlen del que és seu. Per tant, fem l’esforç d’obrir 
el focus, de veure que tenim un problema col·lectiu.



DSPC-C 224
27 de març de 2019

Sessió 12 de la CAI  55 

I, per tant, jo penso que una roda de premsa amb un representant de cada partit 
polític per explicar que es rebutja qualsevol agressió, dany o amenaça per motius po-
lítics, en locals polítics, en seus d’entitats, en domicilis particulars o en institucions 
públiques..., jo crec que farien un bon favor a la salut democràtica d’aquest país.

El president

Moltes gràcies. Passaríem al segon torn, perquè els diferents grups parlamentaris 
puguin repreguntar. I en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans té la paraula, en 
primer lloc, l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Señor Majó, según los medios de comunicación, usted 
dejó la CUP porque no se implicaba suficientemente en la lucha separatista. Usted 
también perteneció al Moviment de Defensa de la Terra, que era el brazo político 
de Terra Lliure.

Después, mire, respecto a la definición que ha dado usted de la ultraderecha 
como personas encapuchadas, que van vestidas de negro, que llevan un cúter, que 
van..., pues esta es la descripción, la pura descripción de estos señores de la CUP 
que han editado vídeos aporreando con martillos las sedes de otros partidos políti-
cos. Y usted, ¿dónde pone la distinción? Es que aquí es donde tenemos el problema. 
Porque cuando tenemos a un señor que es el director de una oficina que se llama «de 
drets civils i polítics» y equipara un lazo amarillo con una bandera española, pese  
a que la bandera española sea oficial y represente, por mucho que usted lo lamente, a  
toda la población, porque es una bandera oficial que nos representa a todos, igual 
que la bandera catalana, y usted está diciendo que no, entonces tenemos un proble-
ma, porque tenemos a una persona que tiene unas ideas políticas que están al mar-
gen de lo que establece nuestra ley y la legalidad.

Y usted nunca podrá entender –y por eso lo hace– que haya personas que tengan 
derecho a manifestarse. Y usted no puede establecer una decisión de qué manifesta-
ción es lícita o cuál no lo es. Usted no lo puede establecer, ni puede decir aquí que 
una contramanifestación es legal, porque no lo es, porque con las personas como 
usted tenemos el problema de que usted reparte carnets de demócrata y de ultra-
derecha, también le da el carnet a quien le cuelga usted el sambenito. Y usted dice 
que los de Arran no son ultraderecha, que hacen lo mismo que usted llama «de ul-
traderecha» y visten como los que usted llama «de ultraderecha» y llevan objetos 
peligrosos como los que usted llama «de ultraderecha», pero para ellos..., usted no 
les da el carnet de ultraderecha, ellos tienen derecho a manifestarse y los demás no.

¿No entiende que las leyes están, señor Majó, para que todos estemos en un mar-
co de convivencia? ¿No entiende que usted, que vive de un salario público –y cuan-
tioso, también– se debe a toda la población y no a sus particulares ideas? ¿No en-
tiende que usted tiene que cumplir las leyes como todos los ciudadanos y que usted 
no está por encima de las leyes y que usted está vinculado por las resoluciones de la 
ONU y del Tribunal de Estrasburgo y de los tribunales españoles y no por lo que, 
como dice aquí, piensa la «percepció de l’oficina»? Oiga, es que la «percepció de 
l’oficina» es la percepció que a usted le salga de las narices, con todos los respetos.

Ese es el problema con la gente que no respeta las leyes ni respeta a los demás, 
que cuando nos aporrean a nosotros, pues, estos no son ultraderecha, pese a que 
cumplen los requisitos de lo que usted decide que es la ultraderecha. Ese es el pro-
blema.

Y, mire, cuanto usted habla..., que, por cierto, le pido..., nunca más nos dé leccio-
nes de condenar violencia, porque nosotros en este Parlamento hemos llevado a vo-
tar la violencia, cualquiera que fuera y quienquiera que la ejerciese, para imponer a 
los demás sus ideas; cualquiera que la ejerza, vista de negro con capucha y martillo 
o vista de negro con capucha y cúter. Y también le digo, depende de lo que ataque 
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y del bien jurídico que esté atacando. Porque si quita un lazo amarillo, ese señor no 
es ultraderecha porque usted lo diga, ¿sabe?

Entonces, nosotros hemos llevado a votar esa resolución aquí al Parlamento y sus 
amigos no la han querido votar, porque ustedes son selectivos, y eso no se ha apro-
bado en el Parlamento, esa condena genérica a todo tipo de violencia propuesta por 
Ciudadanos, porque los partidos separatistas no han querido.

Y si estamos aquí discutiendo que hay un partido que se llama Arran, que tie-
ne el apoyo de un partido político –al que usted ha pertenecido y que está en esta 
cámara– y que perpetra acciones de violencia contra otros partidos y la conselleria 
del Interior, y cuando hay gente que se identifica y sale en los vídeos, con siglas, no 
investiga y no detiene, usted forma parte de ese aparato represor contra aquellos que 
piensan distinto.

Y yo le digo una cosa: Ciudadanos nunca se va a arrugar, Ciudadanos nunca se 
va a acobardar, Ciudadanos nunca se va a callar. Nosotros nunca vamos a dejar que 
ustedes impongan el criteri de l’Oficina de Drets Civils i Polítics por encima de lo 
que digan las leyes y los tribunales. Porque no hacemos lo que a usted le salga de las 
narices, señor Majó; hacemos lo que mandan las leyes y los tribunales, que ustedes y 
otras personas de este hemiciclo acostumbran a no querer respetar. Pero nos tendrán 
ustedes allí en frente, porque nosotros sí que somos demócratas, no repartimos car-
nets de nada y condenamos todo tipo de violencia, no selectivamente, señor Majó.

El president

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

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Bé, senyor Majó, jo, la veritat, és que crec... Ja li ho deia en 
la primera intervenció i no em veig amb cor de dir-li coses gaire diferents en la se-
gona intervenció. Es podria resumir amb la locució llatina que s’acabava, a vegades, 
de posar en alguns articles acadèmics, allò de quod erat demonstrandum, no? És a 
dir que tot el que vostè ha estat dient aquí respon en gran part a la confirmació de 
la nostra sensació de que vostè té un biaix notable que l’invalida per desenvolupar el 
càrrec que vostè ocupa, eh?

Perquè, al marge de la discussió sobre alguns aspectes concrets, que sobretot en 
el debat amb el grup de Catalunya en Comú ha tingut –podríem entrar-hi, òbvia-
ment–..., però és que hi ha tota una altra part de les seves asseveracions que no po-
dem compartir en absolut.

Aviam, vostè em diu: «Sí, hi ha altres oficines, com l’Oficina de la No Discrimi-
nació, que també pengen directament de governs, etcètera, i no tenen, diguem-ne, 
autonomia funcional i organitzativa.» Bé, probablement sí que n’hi ha algunes, però 
sens dubte no tenen al capdavant persones amb un perfil tan discutit com aquest. 
És a dir, jo crec que el mateix desenvolupament d’aquest debat l’hauria de portar a 
reflexionar sobre si val la pena o no val la pena seguir encapçalant un projecte en 
el que bona part de l’oposició parlamentària està qüestionant que vostè reuneixi el 
perfil idoni, eh?, però, diguem-ne, en qualsevol cas, ja li ho dic.

És més, vostè ha fet una asseveració –suposo que fruit de l’oralitat del debat– 
que nosaltres tampoc podem compartir de cap manera. Diu: «Clar, jo comparteixo 
una anàlisi de la realitat amb el govern» –aquí podria fer alguna broma, però crec 
que no pertoca– «i, per tant, m’han nomenat a mi, i si hi hagués un altre govern, 
nomenarien una altra persona que compartís aquesta anàlisi de la realitat». Doncs 
miri, jo potser m’equivoco molt en la manera de concebre qui ha d’estar al capda-
vant d’oficines com la que vostè encapçala, però penso que precisament, al marge de 
les idees que pugui sostenir una persona que estigui al capdavant d’aquesta oficina, 
que, sense dubte, si li han preocupat aquests temes, segur que té al darrere alguna 
trajectòria amb, diguem-ne, preocupacions per la cosa pública, i, per tant, amb unes 
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idees pròpies respecte a com hauria de ser la societat, la política, etcètera..., però, 
al marge d’això, un govern hauria d’intentar que aquella persona que posa al capda-
vant d’una tasca tan delicada, tan important com aquesta, fos, d’entrada, el més de 
consens possible, i, segon, fins i tot procurar que no fos estrictament de la mateixa 
corda que un mateix, eh?

Em puc equivocar, òbviament, però és la nostra opinió. Segons el nostre parer, 
no és el més recomanable, posar al capdavant d’una oficina com aquesta algú que 
comparteix estrictament l’anàlisi de la realitat que fa el Govern i que després, com 
a resultat d’això, òbviament, acaba fent pràcticament el mateix discurs que fa el Go-
vern i les forces polítiques que li donen suport, quan parla de drets civils i polítics.

Perquè, en fi, han merescut alguna valoració de l’Oficina de Drets Civils i Polí-
tics la Llei de transitorietat que es va aprovar en aquest Parlament i el tipus d’estat, 
diguem-ne, en aquell moment, embrionari, nasciturus, a què donava lloc? Perquè, 
des del punt de vista dels drets civils i polítics, l’estat que es dibuixava allà, bé, me-
reixeria potser alguna opinió, però és que, és més, la mateixa manera en què es pre-
tenia fer-lo néixer també crec que mereix alguna consideració. Perquè ja em dirà a 
mi si derogar la Constitució i l’Estatut, o intentar-ho, sense seguir els procediments 
establerts per la reforma estatutària o constitucional, sense les majories, òbviament, 
que serien necessàries, de fet, sense ni un..., vaja, sense ni assolir la majoria que 
seria necessària per nomenar el Síndic de Greuges –que és d’on pensem que hauria 
de penjar l’Oficina de Drets Civils i Polítics–..., si tot això no mereix alguna consi-
deració des del punt de vista dels drets civils i polítics, perquè és una negació radical 
i directa dels drets civils i polítics de tots i totes. (Veus de fons.) Sí, veig que em fa 
que no amb el cap, i li ho torno a repetir, quod erat demonstrandum.

És que..., no, no, fixi’s... (Veus de fons.) Home, li demano una mica de respecte 
pels parlamentaris. És que vostè potser no se n’adona –és el que diuen, els esforços 
inútils condueixen a la melangia, i jo no vull ser-ho, de melancòlic. Vostè potser no 
se n’adona, però comparteix tan íntimament uns determinats posicionaments polí-
tics que quan li posem sobre la taula, diguem-ne, amb poca passió, que nosaltres 
pensem que s’han posat en qüestió drets civils i polítics de molts catalans i catala-
nes derogant la Constitució i l’Estatut els dies 6 i 7 de setembre amb aquella Llei de 
transitorietat, vostè fa onomatopeies i cares, eh? Senyor Majó, reflexioni sobre això, 
almenys, eh? Perquè és que..., en fi.

I també, diguem-ne, retreia als parlamentaris..., deia: «Vostès es fixen només en 
quan passa una cosa i no quan passa l’altra.» Doncs miri, no. Vostè ha fet referèn-
cia a un cas d’ahir mateix –acabo de seguida, senyor president– d’un conseller del 
districte d’Horta-Guinardó de la CUP, que, pel que sembla, va rebre dos casquets 
de bala a la seva bústia, no sé si amb alguna nota o no –no he tingut, diguem-ne, el 
morbo de mirar aquestes coses, perquè em semblen sempre execrables. Nosaltres no 
només ho vam condemnar. Si és que en cada ocasió en que això passi, si ens n’as-
sabentem, nosaltres ho condemnem, i vagi per endavant la condemna a qualsevol 
d’aquestes accions. O sigui, el que ens preocupa molt és que, en el context d’aquest 
debat que estem tenint, hi ha una tendència a deshumanitzar l’adversari polític, a 
considerar que l’altre és el que no és demòcrata, que l’altre és el que no té sensibili-
tat, no té humanitat i demés, que ens impedeix moltíssim poder arribar a consensos 
sobre qüestions tan transcendents com els drets civils i polítics de tots i de totes, 
però el que no pot ser és una oficina que només veu unes determinades coses i no 
veu les altres.

El president

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

Moltes gràcies, senyor president. Crec que hi ha reflexions que avui se li han fet 
que no són el primer cop que les sento en comissió, però, en tot cas, m’agradaria 
començar fent una reflexió una mica més general de com ha anat aquesta comissió 
i d’algunes coses que s’hi han dit.

Jo crec que a ningú, ocupi el càrrec que ocupi a l’Administració pública, li és exi-
gible no tenir passat polític. Crec que és una mala pràctica parlamentària, utilitzar 
el passat polític d’algú com una cosa pejorativa, però això té una cara B. És a dir, 
crec que òbviament l’Oficina de Drets Civils i Polítics la pot dirigir un exmilitant 
de la CUP, d’En Comú Podem, del PSC o de qualsevol altre partit, però crec que 
això parteix de la responsabilitat del que la dirigeix: dirigir-la, diguem-ne, amb la 
responsabilitat institucional que això comporta. I això no vol dir deixar de ser mi-
litant ni  deixar de tenir les seves idees, ni tan sols vol dir deixar de fer declaracions 
públiques.

O sigui que no crec que sobre els que dirigiu oficines hagi de pesar un mandat de 
silenci polític, no té per què, és a dir, no ho dic per això. Ho dic també per la reflexió 
que feia abans sobre la pertinença de que una oficina sobre drets polítics pesi sobre 
el Govern i que això faci, diguem-ne, que la línia política entre l’oficina i el Govern 
sigui la mateixa i això sigui requisit indispensable per dirigir una oficina de drets ci-
vils i polítics a Catalunya, que és el que vostè ha vingut a dir en algun moment de la 
seva intervenció: «Jo sé que si jo no pensés com penso no dirigiria aquesta oficina, i 
segurament si algun dia dirigeix Catalunya algú que no pensa com jo, no seré direc-
tor de l’oficina.» Doncs... (Veus de fons.) Sí, sí, ho ha fet a resposta al Partit Popular.

Jo entenc que a vegades en aquestes preguntes i respostes alguna vegada s’aca-
ben dient coses que després potser les escolta i no s’hi reconeix del tot, ja ho entenc, 
eh? Però jo li volia portar aquesta reflexió a un altre terreny, que és que jo no estic 
d’acord en que hi hagi oficines com aquesta que depenguin del Parlament.

Vostè ha posat com a exemple l’Ajuntament de Barcelona, i és cert, però és que 
un ajuntament no és poder legislatiu i poder executiu, és només poder executiu. La 
Generalitat és poder legislatiu i és poder executiu, i, per tant, ha d’establir un criteri 
sobre quines oficines han de dependre del Govern perquè realitzen tasca de govern 
i quines oficines han de dependre del Parlament perquè reclamen independència del 
Govern. I a mi m’agradaria que una oficina de drets civils i polítics pogués estar di-
rigida per un exmilitant de l’MDT encara que el president de la Generalitat fos de 
Ciutadans, del Partit Popular o de Catalunya en Comú Podem o del PSC, perquè tro-
bo que hauria de fer una tasca no només independent del Govern, sinó inclús crítica 
amb moltes actuacions del Govern, que potser no pot fer si necessita sintonia políti-
ca, però que sobretot ha de fer indiferentment de la sintonia política o del conflicte 
polític que li genera amb el Govern.

I és per això que volia fer una reflexió, perquè quan es crea una oficina com 
aquesta, clar, i depèn del Govern, una de les coses fonamentals és que ha de demos-
trar la seva utilitat pública. I jo crec que, quan depèn del Govern i depèn de la seva 
sintonia política amb el Govern, sempre hi haurà algú que qüestioni la seva utilitat 
pública –jo crec que aquesta comissió, doncs, no n’està exempta–, i sobretot neces-
sita generar..., jo no sé si la paraula és «doctrina» o no, però necessita generar en el 
seu propi funcionament una forma d’interpretar la vulneració de drets civils i polí-
tics que sigui reconeixible més enllà de qui lideri l’oficina d’aquí cinc o deu anys, 
perquè sigui reconeixible més enllà de les discussions que sempre es generen sobre 
drets civils i polítics per un conjunt ampli de la societat catalana i també de les se-
ves institucions.

Jo la reflexió la feia així. La volia fer així també perquè, si no, crec que entrem 
en un debat sobre qui té legitimitat per dirigir institucions governamentals o no go-
vernamentals a Catalunya, quin és el currículum que li hem d’exigir i quina és la 
pulcritud també a l’hora de parlar que li hem d’exigir –tot i que jo sobre això també 
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crec que hauríem de reflexionar una mica tots–, que trobo que sempre és trampós, 
perquè un sempre es considera un actor legítim a si mateix i li agraden les oficines 
que dirigeix gent que pensa com ell...

El president

Diputat, ha exhaurit el temps. Vagi acabant.

Lucas Silvano Ferro Solé

...–i amb això ja acabo–, i quan és algú que no pensa com ell, doncs, sempre tro-
ba que és tot il·legítim i tal.

I una segona reflexió que faria sobre algunes expressions que s’han fet, tant vostra 
com dels grups dels diputats. Això és una comissió parlamentària. O sigui, quan es 
parla de categories polítiques com la ultradreta, o inclús el senyor Pedret, que en un 
altre ordre de coses parla de nacionalpopulisme i tal, jo trobo que com a parlamenta-
ris hauríem d’intentar no banalitzar segons quines etiquetes polítiques, tractar-les..., i 
això no vol que no hi hagi discussió política sobre les etiquetes, però tractar-les amb 
una mica de contingut per no acabar-les utilitzant com un ladrillo o com un totxo a 
tirar-se a la cara tota l’estona entre grups parlamentaris. Perquè crec que banalitza 
molt el debat, que no fa cap favor a aquesta institució, i no es fa cap favor, tampoc, 
al prestigi de cadascú...

El president

Diputat...

Lucas Silvano Ferro Solé

...quan es banalitza.
I amb això..., només agrair al compareixent la seva intervenció i les severs res-

postes, i al president, la seva flexibilitat pel que fa al temps.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I en nom d’aquest grup té la paraula la 
il·lustre diputada Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí. En primer lloc, dir que estem molt d’acord en que no s’han de banalitzar les 
etiquetes, i que una persona que arrenca llaços grocs no és una persona d’extrema 
dreta ni és un grup organitzat ni paramilitar d’extrema dreta. En això estem molt 
d’acord amb el company de Catalunya en Comú. Suposo que aquesta oficina no ha 
entès que un atac d’extrema dreta és treure un llaç groc –li ho pregunto.

Per altra banda, nosaltres també entenem que en aquest mateix fil argumental 
de no banalitzar les etiquetes cal que no equiparem aquells grups organitzats que 
defensen drets civils, socials i polítics, i que defensen que aquests drets es puguin 
exercir de forma plena, amb aquells que defensen la violència estructural i que de-
fensen postulats que condueixen a l’odi i que, per tant, defensen postulats masclistes, 
racistes, LGTBIfòbics, etcètera.

I, per tant, no podem oblidar que determinades accions de protesta van dirigi-
des precisament a poder-se defensar d’aquestes actuacions de violència estructural, 
i aquestes actuacions de violència estructural durant aquestes setmanes han sigut 
molt agressives. S’ha parlat del dret a decidir sobre el mateix cos de les dones amb 
una naturalitat que no podem acceptar en una societat democràtica; s’ha parlat dels 
drets de les dones migrades conforme a que sembla que hi ha determinats grups po-
lítics que decideixen quines persones poden tenir drets i quines no, i inclús sembla 
que fan un favor a les dones migrades deixant-les estar aquí en situació de residència 
legal durant els nou mesos d’embaràs.
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I nosaltres volem que no ens despistem, que no ens desorientem i que sapiguem 
a què van dirigides aquestes accions de protesta; independentment de la considera-
ció que puguem tenir respecte a aquestes accions de protesta, que sapiguem el motiu 
de l’acció política, i que aquestes organitzacions polítiques van molt més enllà i fan 
moltes més accions en defensa d’aquests drets civils, socials i polítics.

El senyor Carrizosa parlava del senyor Majó «y sus amigos». Nosaltres no co-
neixem els amics del senyor Adam Majó. Jo, de fet, és la primera vegada que veig 
el senyor Adam Majó.

Per altra banda, i respecte a la seva intervenció concreta, quan ha parlat dels àm-
bits ha parlat de que vostès tenen un àmbit d’actuació que és realitzar estadístiques, 
memòries, informes. Quantes estadístiques, quantes memòries i quants informes 
han elaborat vostès? Perquè nosaltres, que parlem sovint amb les persones que a ni-
vell internacional estan intentant denunciar aquesta situació de vulneració de drets 
civils, socials i polítics a l’exterior...

El president

Ha exhaurit el temps, diputada. Vagi acabant.

Maria Sirvent Escrig

...no en tenen cap dada oficial.
I, per últim, el cas Pinyata, el cas Pandora, van iniciar-se en base a una investiga-

ció de Mossos d’Esquadra; investigacions similars per part dels Mossos d’Esquadra 
n’hi ha a dia d’avui contra el moviment popular en defensa del dret d’autodetermi-
nació. Estaria bé que ho investiguessin.

El president

Gràcies, diputada. Donaríem pas al Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. I en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Esperanza Gar-
cía.

Esperanza García González

Gràcies, president. Mire, vostè es que es un orteguiano de libro, ¿sabe? ¿Sabe 
aquello de «yo soy yo y mis circunstancias, y si no defiendo a mi circunstancia no 
me salvo yo»? Pues eso es lo que ha hecho hoy aquí, defender su circunstancia. Y lo 
que nos ha demostrado es que está totalmente incapacitado para hacer frente a las 
responsabilidades que se supone que tiene la oficina.

Y es simplemente improcedente, su perfil personal, como también lo es la justifi-
cación de que treinta y ocho denuncias nos hayan costado a los catalanes 1.200 euros 
cada una, denuncias, además, claramente..., con un desvío partidista brutal, e inclu-
so contestar a esta diputada, o, vamos, referirse a mí, diciendo que a usted lo han 
nombrado porque es independentista y si gobernara el Partido Popular seguramente 
no lo hubieran nombrado porque usted no lo es. Eso mismo ya le inhabilita. Fíjese 
qué concepción usted tiene de la responsabilidad institucional y de lo que debe ser 
el ejercicio de la política en las instituciones, que considera que solo –solo– puede 
estar habilitada una persona para ejercer una responsabilidad pública si piensa igual 
que aquel que le nombró, ¿no? Por tanto, ¿qué independencia tiene usted, eh? Inde-
pendentista lo es mucho, pero independencia respecto de este Govern –ya se lo he 
dicho antes, ¿eh?– no tiene ninguna, usted sirve de apoyador, ¿no? 

Porque, además, también le digo una cosa: si yo le pregunto cómo puede ser que 
ustedes cuelguen en el perfil institucional, en el perfil institucional de esta oficina, 
una fotografía de la caserna de la Guardia Civil de Manresa diciendo que la bandera 
española es un símbolo que «reflecteix les aspiracions legítimes de només una part 
de la societat i també és utilitzat per les formacions polítiques en la seva propaganda 
electoral; ordenarà la Junta Electoral Central retirar-la d’aquests edificis públics?», 
y usted me contesta, en relación con esa fotografía, que es que resulta que es que un 
lazo amarillo es tan poco, digamos, neutral políticamente en el balcón de un ayun-
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tamiento como una bandera española en la caserna de la Guardia Civil, pues, mire, 
le voy a hacer un aclaramiento: España no es una aspiración política, España es 
una realidad. La bandera española no es un símbolo solo –no es un símbolo–, es la 
bandera constitucional; es, además, una realidad social, política, histórica, jurídica, 
cosa que la república catalana no es, porque no existe, que parece que usted no se ha 
enterado. Por tanto, no son comparables ni los lazos amarillos ni las «esteladas» a 
una bandera constitucional, como tampoco lo serían a una senyera. Por tanto, usted 
simplemente..., con esta afirmación creo que ha quedado clarísimamente reflejado 
cuál es su perfil político, también en el ejercicio de la función institucional.

Incluso..., es sorprendente, pero usted ha estado… En fin, resulta que usted ve 
fascistas encapuchados...

El president

Diputada, ha exhaurit el temps. Vagi acabant.

Esperanza García González

...con elementos contundentes dañando el mobiliario público o incluso edificios 
de carácter privado, y los ve en los supuestamente activistas de ultraderecha y no lod 
ve en los señores de Arran cuando atacan a partidos políticos.

Mire, es una vergüenza que usted esté en el cargo en el que está. Y, desde luego, 
un despropósito y una desfachatez que encima conteste con el tono en que lo hace.

El president

Gràcies, diputada. Passaríem al Grup Parlamentari Republicà. I en nom d’aquest 
grup té la paraula la il·lustre diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. No deixa de sobtar-me que, quan tots ens fem referència entre 
nosaltres, cosa que algú..., el diputat Pedret abans ha dit, i és obvi que ens interpel-
lem entre nosaltres, a alguna diputada li molestin tant les meves paraules. No no-
més ens interpel·lem entre nosaltres, cosa que en un debat parlamentari és bona, i és 
òbvia, sinó que alguns fins i tot copien arguments d’altres grups, vull dir... Per tant, 
escolta, tampoc no hi hauria d’haver tant de problema.

S’ha posat en dubte si jo li havia fet preguntes i si m’havia passat tota la meva 
intervenció opinant de la resta dels grups. Com a mínim li he fet quatre planteja-
ments, als que, a més, li agraeixo que m’hagi donat resposta, que és la coordinació 
amb el síndic, que és el tema de la cartografia, que és el tema de la vulneració de 
drets a una de cada vuit persones –que, a més, ha explicat molt bé la dilatació en el 
temps que hi ha–, i la preocupació perquè, de les 328 agressions o incidències, cent 
vint fossin a persones. Per tant, com a mínim li he plantejat aquestes quatre qües-
tions directament, a les que m’ha respost, a banda de reflexions que, com tots els 
grups..., si els grups no fem reflexions polítiques, algú ens haurà d’explicar què hem 
de fer els diputats.

I jo crec que he parlat de dues coses diferents, la ultradreta i la dreta ultra, i per 
mi de veritat que són coses diferents. Una cosa és la ultradreta, i, a més, crec que he 
posat l’exemple de Vox, i l’altra és la dreta ultra, entenc que... No sé per què els fa 
tanta por a alguns que els etiquetin de dreta. Escolta, a mi que m’etiquetin d’esquer-
ra no m’ofèn, són les polítiques que el meu partit ha estat fent durant molt temps. 
I fins i tot si m’etiquetessin d’esquerra ultra m’agradaria (remor de veus), perquè en 
aquelles coses com condemnar la violència...

El president

Silenci, si us plau.

Gemma Espigares Tribó

...contra les dones m’hi considero, d’esquerra ultra, i en els drets de les persones 
també. Però, vaja, n’hi ha que tenen la pell molt fina amb els posicionaments que fem.
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En tot cas, jo crec que s’ha posat en dubte que alguns grups condemnem la vio-
lència, i com que ho he fet a la primera intervenció, ho he fet diverses vegades en 
aquest Parlament, tant jo com molts diputats d’aquest grup..., Esquerra Republicana 
sempre condemna tots els atacs, i «tots» són tots. Òbviament, aquells que ens agra-
den molt poc i aquells que no ens agraden gens, perquè tots els atacs, especialment 
contra les persones, s’han de condemnar.

I n’hi poso un exemple, perquè si vostè posa «condemnar la violència», n’hi sur-
ten molts, d’exemples, i un dels primers que surt és: «Lleida s’uneix per condemnar 
la violència contra les dones.» Sap quins eren els grups que hi faltaven? S’ho pot 
imaginar. Aquesta diputada li ho pot dir al sortir de la comissió, perquè segur que 
coincidirem en saber quins són els que no hi eren en denunciar els drets de les dones.

El president

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

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Acabem. Felicitar el director de l’Oficina de Drets Ci-
vils i Polítics, perquè ha sortit molt reforçat d’aquesta compareixença. Imagini’s si 
és necessària, que ni tan sols hi ha acord entre diputats de què són els drets civils 
i polítics i de com defensar-los. Imagini’s vostè si és necessària, aquesta oficina, 
perquè estem parlant d’uns drets que, per molt es digui i es repeteixi, no van de cir-
cumstàncies ni són circumstancials; com deia el cantautor, són drets «que no es fan 
ni es desfan».

De fet –i vostè ho ha intentat explicar una i altra vegada, però no hi ha mane-
ra–, haurien de ser tan poc opinables com que a l’Assemblea General de les Nacions 
Unides, el 23 de març del 76, va entrar en vigor aquest Pacte internacional dels drets 
civils i polítics. I, per tant, que una part de la seva introducció i del debat posterior 
aquí sigui sobre què és o què no és la conculcació d’aquests drets el que fa és refer-
mar-lo, i per això el felicito, que aquesta oficina és extremadament necessària i in-
tentem replicar-la arreu on tinguem influència política.

Abans, en la intervenció anterior, no he tingut temps de..., efectivament, nosaltres 
tenim un problema específic amb l’extrema dreta, amb la ultradreta. Hi tenim un pro-
blema específic, i no és comparable a re. I és un problema perquè és una de les herèn-
cies del règim del 78, perquè era hereu d’un règim feixista. I aquest règim feixista, 
que no va acabar, sinó que va transicionar, com paradoxalment defensen els consti-
tucionalistes –no va acabar, sinó que va transicionar–, doncs, permet, per exemple, 
que es faci exhibició de símbols feixistes en aquest país, i qualsevol democràcia es-
tandarditzable no permetria que es fes ostentació –per exemple, Alemanya– dels sím-
bols nazis. I, per tant, quan vostè diu que tenim un mínim de vint grups d’ultradreta 
organitzats que actuen contra la llibertat ideològica, contra la llibertat d’expressió, i 
documenten gairebé quatre-centes agressions, home, facin la feina, perquè és abso-
lutament important que la facin.

I també tenen molta feina, i la tenim tots, perquè justament en el decurs d’aques-
ta comissió hem sabut que el president Torra ha rebut una querella per desobediència 
que ha cursat, com no podia ser d’una altra manera, la fiscalia de l’Estat –l’Estat, 
que governa el Partit Socialista, que parla de resoldre amb eines polítiques proble-
mes polítics i no deixa de judicialitzar, i és un digne participant del tripartit del 155. 
Una altra vegada estem amb el llaç groc; aquest Parlament va dir que no era un sím-
bol partidista.

Per tant, ni un pas enrere amb els drets civils i polítics, ni al Parlament ni al Go-
vern ni al carrer ni a les places ni, sobretot, a la nostra consciència, cada dia quan 
ens mirem al mirall.

Gràcies, president.
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El president

Gràcies, diputat. Sense més, agrair la compareixença del director.
I suspenem un minut. Els pregaria que no ens moguem..., per dirimir els dos 

punts que ens queden. (Veus de fons.) Per acomiadar-lo, sí. Molt agraït en nom de la 
Mesa i de la mateixa comissió.

Suspenem la comissió.

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i es reprèn a un quart de tres i cinc mi-

nuts.

El president

Si els sembla, reprenem la Comissió d’Afers Institucionals. Els demanaria... 
(Pausa.)

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a l’elaboració 
de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat 
encarregada pel Departament de la Presidència

356-00369/12 i 356-00370/12

Passaríem al punt 3 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença de 
 Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opinió, davant de la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’elaboració de l’enquesta sobre 
l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel Departament de la 
Presidència, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. La vol 
defensar?

Ferran Pedret i Santos

Sí, breument.

El president

Té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Breument, i, si no li sap greu, la defenso conjuntament amb 
la següent, que, si no m’erro, també és petició nostra...

El president

Punt 3 i punt 4. Perfecte.

Ferran Pedret i Santos

...i les podem votar totes dues.
A veure, senzillament, és el primer cop, almenys que en tinguem nosaltres cons-

tància, que des del Centre d’Estudis d’Opinió es duu a terme una enquesta sobre 
opinió política o sobre qualsevol altra qüestió adreçada a un àmbit que supera l’àm-
bit territorial de Catalunya, sinó que s’adreça al conjunt d’Espanya, i teníem interès 
en debatre amb en Jordi Argelaguet en primer terme les circumstàncies que porten, 
diguem-ne, l’encàrrec d’aquesta enquesta i els criteris que s’han seguit en l’elabora-
ció del seu formulari, l’interès que puguin haver suscitat les respostes i algun altre 
aspecte tècnic que seria llarg ara detallar.

I, amb relació al senyor Jordi Matas, president del consell rector, som conscients 
que no han tingut intervenció directa des del consell rector en aquest encàrrec, eh?, 
però precisament per això tenim interès en conèixer el seu parer al voltant d’aquesta 
enquesta i del procediment que s’ha seguit per encarregar-la i elaborar-la.

El president

Moltes gràcies, diputat. Algun grup vol intervenir? (Pausa.)
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Marc Solsona i Aixalà

Simplement, demanar que es votin per separat, les dues compareixences.

El president

Molt bé. És atès.
Votaríem el punt 3 en primer lloc.
Vots a favor del punt 3?
Per unanimitat, s’aprova.
Vots a favor del punt 4?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada, per 9 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció.
Sense cap més punt a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de tres de la tarda i set minuts.
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