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Sessió 10 de la CAERIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

(CAERIT) s’obre a les tres de la tarda i tretze minuts. Presideix Aurora Madaula i Giménez, 

acompanyada del vicepresident, Gerard Gómez del Moral i Fuster, i de la secretària, Esther 

Niubó Cidoncha. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, David Bertran 

Román, Dimas Gragera Velaz, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra i Blanca Victoria  

Navarro Pacheco, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Josep Costa 

i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, Antoni Morral i Berenguer, Anna Tarrés i Campà i 

Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, Gemma Espigares 

Tribó, Irene Fornós Curto, Mònica Palacín París, Raquel Sans Guerra, Marta Vilalta i Torres i 

Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialis-

tes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem,  

i Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el president de la Federació d’Associacions Gitanes de 

Catalunya, Simón Montero Jodorovich, acompanyat del director gerent, Pedro Aguilera 

Cortés, i el president de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya, 

Alberto Semidey Viloria, acompanyat del vicepresident, Roberto Salas Martín, i del secre-

tari, Juan Carlos Larrañaga Vázquez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Ca-

talunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a 

exposar la seva visió sobre el compliment del principi d’igualtat de la Unió Europea per les 

autoritats públiques i els responsables polítics (tram. 357-00144/12). Comissió d’Acció Ex-

terior, Relacions Institucionals i Transparència. Compareixença.

2. Compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant de l’Associació de Jubilats 

de Veneçuela, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-

cia per a informar sobre la situació dels jubilats de Veneçuela residents a Catalunya (tram. 

357-00412/12). Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Com-

pareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-

cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència sobre els objectius i el pla de treball del seu departament (tram. 354-00063/12). 

Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 

de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-

nals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transpa-

rència sobre els motius pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la representació de 

les comunitats autònomes als consells de ministres de la Unió Europea en el primer semes-

tre del 2019 (tram. 354-00077/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat  

i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de compareixença d’Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència perquè informi sobre les actuacions per a assolir els objec-

tius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 356-

00358/12). Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la 

Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència perquè informi sobre el funcionament de la Casa de la Generalitat a Perpinyà 

(tram. 356-00362/12). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat  

i votació de la sol·licitud de compareixença.
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7. Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela (tram. 250-00687/12). Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució (text presentat: BOPC 261, 75).

La presidenta

Bé, bona tarda. Iniciem la sessió de..., l’ordre del dia de la Comissió d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència.

Començaríem amb una compareixença; però, abans de començar, m’ha demanat 
la paraula la portaveu del Grup de Ciutadans. Té la paraula, senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí; moltes gràcies, presidenta. Mirin, volíem que quedés constància de que nos-
altres, amb relació a l’ordre del dia que avui es presenta..., quan la Mesa d’aquesta 
comissió va presentar la proposta d’ordre del dia, nosaltres vam demanar que s’in-
clogués una proposta de resolució, que és una proposta de resolució que ja era subs-
tanciable el mes de novembre de 2018 –per tant, és una de les primeres propostes 
que estaven introduïdes en aquesta comissió–, i es va tancar l’ordre del dia sense que 
s’inclogués aquesta proposta. Jo em vaig adreçar a vostè, li vaig preguntar quins eren 
els motius pels quals no s’havia inclòs i vostè em va contestar dient que havia esco-
llit, havia agafat un criteri temàtic i que, per tant, aquesta proposta no s’adeia amb el 
criteri temàtic de la comissió d’avui.

Nosaltres –i aquí, doncs, ja manifesto la posició del meu grup polític– consi-
derem que el criteri temàtic no correspon a la Mesa d’aquesta comissió, perquè és 
un criteri d’oportunitat política, i aquest criteri d’oportunitat política correspon o  
creiem que correspon als drets d’iniciativa parlamentària dels grups polítics. I el fet 
de que no s’hagi inclòs aquesta proposta de resolució..., igualment no s’estan garan-
tint els drets de representació política en condicions d’igualtat entre els partits po-
lítics aquí.

I aquesta és la raó per la qual el meu partit polític hem aixecat una queixa a la 
Mesa del Parlament perquè es pronunciï sobre aquesta qüestió, perquè, hi insisteixo, 
entenem que el criteri temàtic és un criteri d’oportunitat política que no correspon a 
un òrgan rector, com és la Mesa d’aquesta comissió.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Escoltada la seva queixa, i llegida, perquè vostè l’ha 
fet adreçar per escrit..., per tant, donarem la corresponent resposta. Em sap greu 
que vostè pensi que s’ha volgut utilitzar d’una manera política l’ordre del dia; jo ho 
vaig fer amb tota bona fe. Vaig intentar explicar-li quin era el meu criteri i quin era 
el criteri de la Mesa. Es va fer seguint sempre el Reglament del Parlament, l’ordre 
del dia, i escoltant el criteri i l’assessorament del lletrat d’aquesta comissió. Jo sem-
pre vaig intentar traslladar els meus dubtes al lletrat i vaig seguir el que els lletrats 
m’aconsellaven fer; però sempre sota el criteri d’aquesta presidència, que és la que 
ha de decidir l’ordre del dia.

Però, de tota manera, ja li ho torno a dir, escoltada la seva queixa, nosaltres fa-
rem..., com a presidenta i amb la resta de la Mesa farem lectura d’aquesta queixa  
i contestarem al seu grup parlamentari.

Gràcies.
(Ruben Wagensberg Ramon demana per parlar.) Sí, senyor Wagensberg? Per què...?

Ruben Wagensberg Ramon

Per informar d’una substitució. La diputada Irene Fornós substitueix la diputada 
Adriana Delgado.

Gràcies.
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(Susana Beltrán García demana per parlar.)

La presidenta

Sí.

Susana Beltrán García

Nosaltres també comuniquem substitució del diputat Nacho Martín per Dimas 
Gragera.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. I alguna més? (Francesc de Dalmases i Thió demana 
per parlar.) Sí, senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; en el cas del nostre grup, en el lloc del president Puigdemont, hi ha el diputat 
Francesc Ten.

La presidenta

Moltes gràcies. Algun canvi més que s’hagi de fer notar? (Pausa.) No? (Pausa.) 
D’acord.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya per a exposar la seva visió sobre el compliment 
del principi d’igualtat de la Unió Europea per les autoritats públiques i 
els responsables polítics

357-00144/12

Aleshores, començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és la compa-
reixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya 
davant d’aquesta comissió.

Els dono la benvinguda al Parlament a vostès dos, així com a la resta d’acom-
panyants que avui els acompanyen al Parlament de Catalunya. Facin del Parlament  
de Catalunya casa seva, perquè és la casa de tots els catalans i catalanes que vivim 
a Catalunya i de tothom que ens vulgui visitar. Per tant, benvinguts tots a aquesta 
casa i a aquesta comissió, específicament.

Els compareixents són el senyor Simón Montero Jodorovich, que és el president 
de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, i el senyor Pedro Aguilera 
Cortés, que és el director gerent de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalu-
nya. Bé, benvinguts. Bona tarda.

Ja els hem explicat abans, quan ens hem conegut, que vostès tindrien la paraula 
un màxim d’uns trenta minuts; després, els grups parlamentaris tindran una inter-
venció amb un màxim de temps d’uns deu minuts, i, després, ells haurien de tornar a 
contestar, d’acord? Per no fer-ho... Saben que sempre que hi hagi una intervenció de 
grup parlamentari, ells tindrien sempre l’última paraula i, per tant..., hem quedat així.

Així que res més per la meva part. Benvinguts i endavant.

Simón Montero Jodorovich (president de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya)

Muchas gracias, presidenta. Estimados diputados y diputadas, desde la Fede-
ración de Asociaciones Gitanas de Cataluña, y yo mismo, como Simón Montero, 
máximo representante y responsable del movimiento asociativo gitano en Cataluña, 
agradecemos a esta institución la oportunidad que se nos brinda para comparecer en 
esta comisión y, a todos, muchas gracias.

La Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña –Fagic– es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que acoge a noventa y ocho entidades repartidas por todo el 
territorio catalán. Se fundó en el año 1991. Hoy tenemos la gran suerte que consta, 
con nosotros, el presidente fundador, que es el tío Manuel Heredia, y tenemos otro 
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presidente de la federación, que es José Santos, y para mí es un orgullo poder contar 
con la presencia de dos presidentes de Fagic.

Continuando..., diciendo que la federación es la entidad más representativa del 
asociacionismo gitano en la sociedad catalana y es la representación del pueblo gi-
tano en Cataluña. Su principal finalidad es la lucha por la defensa de los derechos, 
libertades y cultura del pueblo gitano. Entre sus fines se encuentra mejorar la condi-
ción de vida y las actuaciones dirigidas al pueblo gitano, recogiendo sus particula-
ridades, aspiraciones y preocupaciones.

Los principales objetivos de Fagic son, entre otros, englobar todas las entidades 
gitanas de Cataluña para conseguir más fuerza y representatividad, desarrollando 
una línea de actuación común y apoyando a las asociaciones federadas; adoptar el 
papel de interlocutor ante el Gobierno de la Generalitat, las administraciones loca-
les y la Administración estatal en cuanto a planes de intervención con la población 
gitana, para asegurar que se respeten los intereses de las gitanas y gitanos, y acabar 
con la desigualdad histórica que ha sufrido y sigue sufriendo el pueblo gitano; inter-
venir ante cualquier actitud o acto de xenofobia, discriminación o antigitanismo en 
relación con el pueblo gitano; defender, promover y estudiar los derechos, la lengua, 
la historia y la cultura del pueblo gitano; fomentar el asociacionismo gitano en los 
barrios, estimulando las diferentes entidades gitanas e incentivando y fortaleciendo 
la red asociativa; promover la integración, la cohesión social, escolar y laboral de la 
juventud gitana y la infancia gitana.

Fagic desarrolla varios programas y acciones que pretenden disminuir la situa-
ción de marginalidad y pobreza que afecta directamente a la población gitana. Por 
eso, desarrollamos proyectos vinculados tanto al ámbito laboral, de la vivienda, es-
colar, de salud, de cultura y un largo etcétera. A grandes rasgos, estos son los obje-
tivos de Fagic. Los tiempos y las necesidades cambian, pero, por varias razones, el 
pueblo gitano ha sufrido una larga historia de desigualdad y de exclusión social; es 
este un motivo más que justificado que justifica la existencia de nuestra federación. 
En resumen: luchar contra la desigualdad y la discriminación.

A nivel técnico, la Fagic cuenta con más de cincuenta profesionales, catorce en 
los servicios generales y el resto vinculados a los programas y proyectos que se 
realizan en nuestras entidades federadas. El personal de Fagic está formado por 
profesionales de diferentes ámbitos, tales como el derecho, la sociología, la comu-
nicación audiovisual, los derechos europeos, la cooperación internacional, los de-
rechos humanos y la gestión del tercer sector; profesionales gitanos y no gitanos 
que garantizan los conocimientos necesarios para establecer procesos de excelencia  
y rigurosidad.

En el año 2018, Fagic atendió a más de dieciséis mil personas gitanas en las di-
ferentes áreas de trabajo, en conjunto con las entidades federadas y agentes clave 
del territorio. En la web y en las redes sociales llegamos a más de sesenta mil per-
sonas. Debido al aumento del crecimiento asociativo gitano en Cataluña, la Fagic 
está representada en todo el territorio. Tenemos contactos en consejos territoriales, 
diputaciones, administraciones locales y autonómicas, para así tener la información 
más actualizada de la población gitana y de los proyectos que desde estos entes lle-
van o quieren llevar a cabo. Esto es básico para adaptar proyectos relacionados con 
el pueblo gitano, ya que desde Fagic se conocen cuáles son las necesidades y reali-
dades del pueblo gitano.

En este punto me gustaría destacar un tema muy importante y relevante para no-
sotros. Si hay un elemento que defina la Fagic es su gitanidad, que recorre todos los 
órganos y áreas de la misma: una junta compuesta por personas gitanas provenientes 
de diferentes ámbitos y referentes de territorio; un equipo profesional intercultural, 
pero con un fuerte peso específico de personas gitanas, profesionales comprometidos 
con la comunidad, con sus demandas, necesidades, y una red de entidades gitanas 
en territorio que se convierten en altavoz de las personas gitanas en barrios y muni-
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cipios. Cabe destacar que el 85 por ciento de profesionales que trabajan en Fagic son 
de etnia gitana.

La Fagic presenta las líneas o proyectos escuchando a la base asociativa. Desde  
la base, adaptamos los proyectos de las administraciones a las necesidades reales de la  
población gitana para hacer verdaderas políticas compartidas. Esto nos garantiza el 
éxito de los proyectos y de los indicadores de calidad de los mismos. En definiti-
va, la Fagic vela por mejorar la calidad de vida del pueblo gitano de Cataluña, por 
nuestra cultura, nuestros derechos y nuestros intereses. Con las líneas de trabajo ci-
tadas, queremos que la población gitana ocupe el puesto que se merece dentro de la 
sociedad catalana.

Y aprovecho esta comparecencia queriendo resaltar que las instituciones de Ca-
taluña han sido pioneras en el Estado e incluso a nivel europeo en muchas cuestio-
nes; entre ellas, en políticas y leyes dirigidas hacia el pueblo gitano. Como ejemplo, 
fue la primera comunidad en Europa en crear el Plan integral del pueblo gitano y un 
intergrupo parlamentario del pueblo gitano, hechos en los que la Fagic trabajó y de 
los que nos sentimos verdaderamente muy orgullosos.

En el Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado el 19 julio del 2006, cabe 
destacar concretamente su artículo 42.7, que indica que los poderes públicos deben 
garantizar el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano como salvaguarda de 
la realidad histórica de este pueblo. Quiero recordar, también, que ha habido varias 
resoluciones importantes del Parlamento de Cataluña en lo que respecta al pueblo 
 gitano: resoluciones sobre la elaboración del Plan integral gitano en Cataluña, reso-
lución sobre el reconocimiento de la entidad del pueblo gitano y el valor de su cul-
tura, resolución sobre la continuidad del proyecto de promoción escolar del pueblo 
gitano.

El Parlament de Catalunya también ha hecho declaraciones pioneras en el Esta-
do, como la del reconocimiento de la persecución y el genocidio del pueblo gitano, 
leída en el Pleno del Parlament el día 29 de marzo del 2007. En el 2015, también 
hizo una declaración, en la cual yo tuve el honor de estar presente, de apoyo a la 
declaración oficial del día 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano. 
Tengo que añadir que dentro de unos días celebraremos aquí, como ya hace algu-
nos años, el 8 de abril. Ese día, los gitanos y las gitanas de Cataluña celebramos en 
el Parlament de Catalunya, ya que es la máxima representación de la ciudadanía y 
de la sociedad catalana, nuestro gran día, el 8 de abril, y siempre agradecemos a la 
institución que nos abra sus puertas para tan emblemática jornada.

No me gustaría desaprovechar esta magnífica oportunidad que me brinda esta 
comparecencia para invitar a todos los presentes al acto institucional que se reali-
zará el 8 de abril en el propio Parlament de Catalunya, a las once de la mañana, y a 
los diferentes actos. Para nosotros, los gitanos y las gitanas, sería una gran alegría 
poder contar con todos ustedes.

Y, para ir acabando, el pasado 28 de julio, el Parlamento hizo una declaración 
en apoyo del pueblo gitano y en contra de las políticas antigitanas en Europa, e hizo 
un llamamiento a la sociedad a luchar contra todo tipo de discriminación y contra 
el antigitanismo creciente en muchos lugares. Agradecemos, desde la Federación de 
Asociaciones Gitanas de Cataluña, el compromiso del Parlament, que ha demostra-
do siempre..., en favor a la mejora de las condiciones de vida y en pro de la igualdad 
del pueblo gitano.

A continuación, daremos paso al director gerente de la federación, Pere Agui-
lera, un gitano más, licenciado en ciencias políticas, miembro de la Comisión de 
Europa contra el Racismo y la Xenofobia entre los años 2008 y 2012, el cual hará 
una exposición de la situación de la población gitana con más detalle y en Europa.

Muchísimas gracias. Opre roma.
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La presidenta

Gràcies, senyor Montero. Bé, més que re, perquè quedi registrat i en acta que 
passo la paraula al senyor Pedro Aguilera, que, com ja he dit abans, és el director 
gerent de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya. Per tant, moltes gràcies.

I abans no ho he dit, però aprofito l’ocasió per felicitar-los el dia 8 d’abril, que 
queda molt a prop d’aquesta sessió de la CAERIT i, per tant, no és casual que hàgim 
convocat aquesta compareixença per al dia 8 d’abril, per poder-los felicitar i perquè 
així des d’aquí podem fer alguna cosa per donar a conèixer la seva festivitat. Gràcies 
per convidar-nos també a tots els assistents d’aquesta comissió.

I sense més, dono la paraula al senyor Aguilera.
Gràcies.

Pedro Aguilera Cortés (director gerent de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Membres de la taula... Moltes gràcies, se-
nyors i senyores diputades. Família, lachi rat, te oves baxtalo. Equip tècnic, gràcies 
pel vostre suport en la presentació d’avui. No és habitual venir un dia que no sigui el 
8 d’abril al Parlament de Catalunya i estem d’enhorabona, no?, perquè sempre venim 
a fer una festa, i avui venim a demanar i, sobretot, a posar en evidència, en valor i 
donar visibilitat a un element o un terme que és nou, que és l’antigitanisme, però que 
és una vella pràctica dintre de l’Europa de tots els temps.

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

Nosaltres hem preparat una presentació, perquè, bé, eren les tres de la tarda, 
quan ens havien convocat, i hem pensat: «Millor..., que mirin cap a dalt i així serà 
millor.» Hem preparat una presentació, que estarà dividida en tres parts: la prime-
ra part tindrà uns trets històrics sobre Europa; la segona part tindrà una visió més 
de quina és la situació de la comunitat gitana en diferents àmbits d’actuació, i la 
tercera part seran unes recomanacions.

Ens agradaria començar aquesta... Si soc capaç de fer això... Ens agradaria co-
mençar a dir, quan parlem de comunitat gitana a Europa, de què parlem i de quantes 
persones parlem. Perquè la comunitat gitana, que és un poble transnacional, sen-
se estat, però reconegut a tractats internacionals com el de Nacions Unides, sense 
tenir cens a tot arreu, s’estima que som gairebé 12 milions de persones a Europa;  
12 milions que tenen un pes específic a diferents països i 12 milions que, a més a 
més, tenen uns drets i uns deures, i que moltes vegades aquests drets estan molt molt 
molt vulnerats, i que moltes vegades, fins i tot, no tenim la representació que creiem 
que ens tocaria.

Vull fer-los una reflexió. El Parlament de Catalunya des de fa quaranta anys fa 
eleccions, i mai, mai hi ha hagut una persona gitana asseguda al Ple del Parlament. 
Crec que ens ho hauríem de fer veure i ens ho hauríem de repensar, sobretot per-
què la gent de la nostra generació ha passat tota la vida sentint que ens havíem de 
preparar, que havíem d’estar a dintre, integrats –aquesta paraula d’«integrats»– a la 
societat, perquè així tindríem totes les oportunitats o estaríem en igualtat d’oportu-
nitats per arribar a tot arreu. I el que veurem en les estadístiques és que no és així.

La comunitat gitana a Europa és de 12 milions. Estem a diversos estats i tenim 
pesos específics molt importants en alguns països. Per exemple, a Turquia, que és on 
més comunitat gitana hi ha, tenim gairebé 2.750.000 gitanos i gitanes, que represen-
ten només el 3,78 per cent de la població total del país. Però a Romania, per exemple, 
on hi ha gairebé 2 milions de gitanos i gitanes, hi ha un 8,63 per cent de població gita-
na i representen el 8,63 per cent del total de la població. Què significa això? Que, com 
a poble transnacional, tenim una veu, podem tenir una veu, volem tenir una veu, i a  
més a més tenim la possibilitat de formar part d’allò que sempre hem demanat, que 
és formar part de la societat.
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Però creguin-me que no és fàcil –i sense intentar ser victimista– quan ens tro-
bem amb situacions o amb..., els he dit que portava algunes coses d’història, com..., 
portem que l’antigitanisme, com a forma de discriminació, com a forma de deshu-
manització, com a forma d’intentar erradicar i aniquilar a tota una població pel fet 
de pertànyer a una determinada minoria, no va arribar a meitat del segle XX amb el 
Porraimos, el Samudaripen, que és com nosaltres, els gitanos i gitanes, ens referim 
al genocidi nazi, va arribar molt abans; va arribar molt abans i això és una cosa que 
està quallant i que ha quallat durant molt de temps.

Els presento dos documents força interessants. El primer és un anunci de venda 
d’esclaus gitanos a la república de Valàquia, que ara és on és Romania, i diu l’anunci 
que hi ha divuit homes, deu nens, set dones i tres nenes a conditione fina, és a dir, en 
molt bon estat, de molt bona qualitat, i que a més a més podrien treballar d’una for-
ma molt interessant. El document que tenen a sota –para los negacionistas, que ho 
tinguin clar, per a aquestes persones que pensen que això no va passar– és la factura 
del pagament de la venda dels esclaus. Això va passar a la meitat del segle XIX, fa 
gairebé cent cinquanta, dos-cents, tres-cents anys, gairebé res si ho comparem amb 
tota la comunitat. No és per posar xifres, però en aquell moment, a la república de 
Valàquia, hi havia 33.267 persones gitanes que eren esclaves, que no eren persones 
lliures a tots els efectes, i que a més a més no podien ser lliures de cap de les mane-
res perquè estaven, curiosament, sota tres estaments: l’Església, els propietaris i la 
noblesa. No hi havia possibilitat de sortir d’aquell espai.

Però podem parlar també de què passava aquí a la península. Hi ha un moment 
negre de la història gitana, que és l’anomenat «la gran batuda», no?, la gran redada, 
per a molta gent. I el nefasto marqués de Ensenada per nosaltres, que, com los reyes 
caóticos –i no católicos–, per nosaltres també, el que van fer són diverses polítiques 
antigitanes durant segles, durant tots els segles.

El 1749, el que es va ordenar va ser que tots els gitanos i gitanes anessin a setan-
ta-cinc ciutats. Aquí està la llista de les ciutats i poblacions on havien d’anar. Jo no 
l’entenc, els puc assegurar que soc incapaç de saber quines són. Em crec a Gómez 
Alfaro, que és un historiador de la comunitat gitana força important i que ho ma-
nifesta. Allà, el primer que es va fer és un cens de les persones i les famílies gita-
nes, i en una sola nit es va enviar a presó a totes les famílies gitanes, sense permís 
perquè les autoritats eclesiàstiques poguessin donar cobijo, com es diu en castellà, a 
 aquestes persones; en una sola nit, van ser empresonades entre nou mil i dotze mil 
homes, dones, nens i nenes gitanos a la península Ibèrica. I no va ser fins al 1.763 
que el Regne d’Espanya va dir, Carles III va dir «que ben poc honor fa a la memòria 
del meu estimat germà», referint-se al que va passar a la gran batuda.

Però ens trobem amb un element que trenca tot això i fa llançar l’antigitanisme 
d’una manera com no s’havia vist mai a la història de la humanitat. I creiem que els 
gitanos i gitanes hem estat els grans oblidats del genocidi nazi. No van ser nome-
nats en els judicis de Nuremberg, no van tenir cap reparació durant els judicis de 
 Nuremberg, ni tan sols hi va haver un petit referent o una petita referència als judi-
cis. Després de tot això, mentre amb altres comunitats que van estar massacrades 
durant el genocidi hi havia reconeixements i fins i tot estats, la comunitat gitana se 
la va oblidar, se la va assimilar i se la va deixar en el més absolut dels oblits.

Jo no volia portar molta informació, però sí que volia portar coses que no acos-
tumen a ser als llibres i que no s’acostumen a conèixer, i quan acabi la meva inter-
venció crec que endevinaran per què.

Els porto una estrofa d’una cançó, que està en romanès i que segurament no po-
dran entendre, però que hem portat la traducció. Diu: «Una estrella trista al cel alt 
no es pot quedar a casa meva. Em van treure del meu propi llit, deixar la meva dona 
i els meus fills. Una estrella trista al cel alt em va portar tota la meva pròpia casa, em 
va portar al campament on em van cremar i fer cendres.» Si no ets gitano, és difícil 
que et puguis emocionar en aquest moment, però quan jo llegeixo aquestes paraules 
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recordo més de mig milió de persones gitanes que van ser exterminades als camps 
de genocidi nazi i que no van tenir cap opció ni cap possibilitat.

L’antigitanisme arriba a descobrir elements de la humanitat que són totalment 
abominables i que, a més a més, no tenen ni cap sentit ni cap raó. Mirin, quan jo 
presento aquesta foto a alumnes que venen a fer xerrades als nostres projectes, el 
primer que tenen és rebuig pel que representa aquest uniforme. És un oficial de 
l’època nazi. I quan presento aquesta –generalment són gitanos i gitanes–, es queden 
bocabadats. Els presento el primo Paul Ansin. Va ser un oficial de l’exèrcit alemany 
que, quan els seus caps van saber que era una persona gitana, van fer el que tocava 
fer amb la llei del país i amb la llei que tocava en aquell moment, que és treure-li 
tots els seus drets –deixava de ser persona–; va arribar al camp de concentració 
 d’Auschwitz-Birkenau, i a l’endemà va ser afusellat al matí.

L’antigitanisme arriba a aquests moments on persones que tenen una visió..., que 
estan dintre de la societat –que podríem ser qualsevol dels que estem aquí avui, 
en aquesta compareixença–, si arriben determinades ideologies o determinats mo-
viments que tenen per qüestió o que tenen per actuació eliminar al diferente..., no 
podríem ser aquí, perquè nosaltres hem manifestat d’una manera molt clara i molt 
transparent la nostra gitanitat.

Però no creguin que després del genocidi nazi l’antigitanisme es va oblidar. El 
que va ser és molt més subtil –molt més subtil. En el període del telón de acero, a 
la part oriental, els gitanos van ser completament assimilats: no podien ser gitanos 
–podien ser obrers, però no podien ser gitanos–; les diferències i les minories no 
existien. Però no creguin que a la part occidental la cosa funcionava millor. La gent 
del voyage, a França, eren vistos como uns bohemis que no tenien cap solució; a 
Itàlia no es permetia que la comunitat gitana estigués dintre de determinats oficis; 
amb els sindi d’Alemanya, amb tot el que havien patit, no se’ls va reconèixer absolu-
tament res, i aquí, a l’Estat espanyol, ni els hi comento, ni tan sols eren persones de 
ple dret, perquè el Reglamento de la Guardia Civil deia clarament que s’havia de fer 
especial observació de los gitanos i dels seus enseres, quan passejaven pels camins, 
només pel fet de ser gitanos. No deien si havien fet alguna cosa dolenta per què les 
autoritats els perseguissin; simplement deien que pel fet de ser gitanos els havien de 
revisar i exigir tota la documentació.

Jo tinc aquí davant una persona a la que respecto molt i que sempre m’ha dit una 
cosa i sempre me’n reia, no?, perquè jo era més jove. Ell em deia: «Yo, cuando veo 
un guardia civil, me entran ganas de pedir perdón.» Llavors, la veritat és que, quan 
comences a veure què va passar i què ha passat durant aquest temps, entens per què 
aquest perdó.

Arribem ja al final del segle XX i principis del segle XXI, on afortunadament ens 
dotem d’un marc de drets europeus. Hi ha dues institucions –n’hi ha més, però a mi 
m’agradaria plantejar el tema de les institucions– que han marcat, sobretot, la de-
fensa dels drets de la comunitat gitana. El primer és el Consell d’Europa. El Consell 
d’Europa, una institució amb quaranta-set estats, que, en l’argot més dels activistes, 
sempre diem que el Consell d’Europa té els drets i la Unió Europea té els diners, i 
el dia que puguin estar tots junts serà fantàstic, però de moment només ens quedem 
amb els drets. 

El Consell d’Europa treballa la defensa dels interessos de la comunitat gitana 
sota tres àmbits d’actuació. El primer són les resolucions del seu consell de minis-
tres. Hi ha hagut resolucions durant els últims anys de diferents àmbits, que tenen 
a veure amb l’antigitanisme: la Declaració d’Estrasburg sobre l’acció efectiva de 
les polítiques públiques amb la comunitat gitana, la situació dels travellers, gens du 
voyage i persones itinerants, els temes que hi han hagut sobre determinades accions 
als camps d’Itàlia o, directament, alguns comentaris, statements, sobre la situació 
que va passar a França.
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El segon element que té el Consell d’Europa és el de l’Assemblea Parlamentària, 
que acostuma a treballar els textos que li envien les comissions on es treballa. Aquí, 
la més important i la que recomano al Parlament que segueixi és la Comissió Eu-
ropea contra el Racisme i la Intolerància. La Comissió Europea contra el Racisme i 
la Intolerància té dos recomanacions de política general claus per a la defensa dels 
interessos i dels drets de la comunitat gitana. Són: la número 3, sobre la comunitat 
gitana, però sobretot –sobretot– la recomanació de política general número 13, so-
bre l’antigitanisme a Europa; i aquest creiem que és un punt molt important, perquè 
és la primera vegada que en un text legal, en un text que després va ser aprovat per 
l’Assemblea Parlamentària i ratificat pel Consell de Ministres, es diu què significa 
i què és l’antigitanisme, no?, que ho basa..., com una forma de discriminació racial 
que deshumanitza, i que sobretot està prolongada en el temps i que té a veure amb 
el racisme institucional, alimentat per una discriminació històrica que es manifesta 
per la violència, el discurs de la por, l’explotació i la discriminació en la seva for-
ma més flagrant. Això està passant; això que els he comentat de l’antigitanisme està 
passant ara mateix.

Dintre del Consell d’Europa sí que hi ha un òrgan de defensa, que, com tots 
 deuen haver imaginat, és el tribunal de drets dels homes. El Tribunal d’Estrasburg 
–conegut com el Tribunal d’Estrasburg; la realitat és que poca gent s’hi refereix com 
el tribunal de drets dels homes..., i les dones, hauríem de dir– el que ha fet és treba-
llar molt tot el tema de la desprotecció de la comunitat gitana en alguns països. Vull 
referir-me només a dos actuacions.

La primera és la del DIH i altres contra Eslovàquia. A Eslovàquia, es va produir 
durant temps, com deia, en el temps, l’esterilització forçosa de dones gitanes, sense 
el seu consentiment i sense conèixer que els estaven fent una esterilització. Aquest 
aspecte va ser demostrat pel tribunal. Eslovàquia va ser condemnada i, a més a més, 
va haver d’oferir compensacions a les víctimes; fins fa poc no havien rebut encara 
aquestes compensacions.

I l’altra, que hi té molt a veure, és el cas d’Ostrava. El cas d’Ostrava és flagrant, 
perquè té a veure amb l’educació, i era el sistema..., ja no existeix, però era el siste-
ma educatiu on els nens i nenes gitanos passaven un pseudotest per accedir a un col-
legi i, curiosament, accedien a la preeducació primària en centres especials, el que 
se’n deia «educació especial». L’educació especial la comparties amb persones amb 
necessitats especials. Jo vaig tenir la sort..., o la desgràcia, no ho sé, però vaig estar 
allà durant aquesta actuació i els puc... Jo he estat en una escola on, quan jo parlava 
de què estava passant a Espanya en aquell moment, em trobava nens i nenes amb 
síndrome de Down en la primera i la segona fila, i a la tercera, quarta, cinquena i 
sisena fila, tenia tota la població gitana que estava escolaritzada en aquell municipi.

Els puc assegurar que és la millor manera, aquestes dues accions, de trencar una 
comunitat, bé per l’aniquilació pel no naixement o, dos, per no oferir-los la possibili-
tat de ser educats i educades en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania. 
No m’estendré més en aquest sentit.

L’altre òrgan que treballa i treballa força també amb la comunitat gitana... Sí que 
volia dir una cosa respecte al Consell d’Europa –i perdonin, que m’he despistat i 
crec que és important–: amb tanta producció literària, com diem els activistes, del 
Consell d’Europa, què passa, que les coses continuen així? Bàsicament, les declara-
cions, les actuacions del Consell d’Europa no són vinculants per als estats membres; 
per tant, moltes vegades queden en allò que es diu «un brindis al sol», que nosaltres, 
els activistes, ho podem fer servir, però si no hi ha voluntat política per fer una polí-
tica clara d’actuació amb la comunitat gitana, no podem referir-nos a les actuacions 
del Consell d’Europa.

En tenim un altre, que és la Unió Europea, no?, la Comissió Europea, el Parla-
ment Europeu; que aquí sí que tenim altres eines. Jo, primer, parlaria de la Carta de 
drets fonamentals, on s’aplica el principi d’igualtat i el principi d’igualtat s’ha de fer 
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efectiu a tot arreu. Però també parlaria de totes les recomanacions, i sobretot de la 
Directiva 2000/43, sobre no discriminación e igualdad de trato, de la Comissió Eu-
ropea. Aquesta directiva és força important, perquè, primer, va definir la discrimi-
nació vers la comunitat gitana, i, segon, va parlar de diferents possibilitats de discri-
minació. Generalment, quan nosaltres arribàvem a defensar una actuació als jutjats, 
ens trobàvem que no podíem fer res perquè no hi havia hagut discriminació directa, 
és a dir, que hi havia discriminació vers una persona, una persona física. També es 
va provar el fet de la discriminació indirecta. I la discriminació indirecta ens ajudava 
molt a poder presentar accions de justícia per la discriminació indirecta. També es 
va aprovar, encara que ara ja no existeix, que..., es va revertir la càrrega de la prova, 
és a dir que la persona denunciada havia de demostrar que no havia fet un acte dis-
criminatori contra la comunitat gitana; però aquest element ja no funciona.

La directiva europea és necessària –i jo crec que nosaltres hauríem de treballar 
molt en establir més directives europees, sobretot, en el tema de l’antigitanisme– per 
una raó molt senzilla: perquè és d’obligat compliment per a tots els estats membres i 
han d’adequar la seva acerbitat comunitària a la legislació del país. I aquesta és una 
eina que s’ha de treballar més i hem de fer servir molt més.

L’instrument que tenim ara per a la defensa dels drets de la comunitat gitana i 
per lluitar contra les desigualtats són les estratègies nacionals europees. La veritat 
és que és una activitat que..., bé, és un programa on la Comissió Europea i el Par-
lament Europeu i el Consilium han estat treballant molt, i a més a més ha forçat els 
estats membres a que tinguin..., cada estat membre de la Unió Europea ha de tenir 
una estratègia nacional.

L’estratègia treballa en quatre àmbits d’actuació, que són: educació, salut, habi-
tatge, ocupació. I hem inclòs...

La presidenta

Senyor Aguilera, hauria d’anar acabant. És molt interessant, però hauria d’anar 
acabant, perquè després puguin preguntar i potser hi haurà..., amb les preguntes 
potser podrà...

Pedro Aguilera Cortés

Sí, cap problema. I, sobretot, el tema de l’antigitanisme i discurs de l’odi.
Portàvem totes les estadístiques que marquen les desigualtats, però... Les tenim 

aquí, les poden fer servir.
Sí que m’agradaria acabar amb algunes recomanacions a aquesta comissió. Nos-

altres creiem que, dintre de l’Intergrup del Poble Gitano, que és una eina de treball 
molt interessant, haurien de demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat la realització d’un estudi sobre la població gitana, que actualitzi el que 
es va fer l’any 2005. Ja han passat quinze anys, hi ha noves generacions, la situació 
és diferent i encara ens referim a aquell estudi per fer polític pública; hem de fer po-
lítica pública amb la situació que ens trobem ara.

Haurien de continuar treballant per l’aprovació d’una llei d’igualtat de tracte  
i no-discriminació que incorpori la comunitat gitana com a grup diana.

Seria bo que es creés un òrgan independent per a la defensa de la no-discrimi-
nació i la igualtat de tracte, en virtut de la Directiva europea 2000/43 i la futura llei 
d’igualtat de tracte i no-discriminació.

En l’àmbit de l’ocupació, creiem que és molt important crear un programa opera-
tiu específic de Garantia Juvenil, per tal de que els joves gitanos, que quadrupliquen 
la taxa de ni-nis a l’Estat espanyol i a Catalunya..., és a dir, si hi ha un ni-ni no gi-
tano, quatre ni-nis són gitanos. Haurien de treballar específicament per compensar 
aquesta desigualtat en un programa operatiu específic.

Ens agradaria que els ajuntaments, les corporacions municipals, incorporessin 
les clàusules socials a tota la comunitat gitana, no només als desavantatjats. Per què? 
Perquè, mirin, una persona no racionalitzada o racionalitzada, que entrega un cur-
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rículum i que posa Dolores o Dolors Vargas Vargas, té moltes menys possibilitats 
d’accedir al mercat laboral que una que posi –perdonin l’expressió– «López Nieto», 
«Pujol i Fontanets». No és res contra ningú, és simplement fer veure que la raciona-
lització va en contra de la comunitat gitana i aplicant aquesta actuació de contracta-
ció pública podríem millorar.

Hem de millorar en l’habitatge –tinc totes les actuacions. I, sobretot, en l’àmbit 
de l’antigitanisme, haurien de treballar amb els poders públics per tal de millorar la 
situació i, sobretot, el reconeixement i el coneixement dintre dels poders públics, de 
la societat en general i dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació són, 
ara mateix, un dels elements que està plantejant més activitats de desigualtat i dis-
criminació. I en poso un exemple. Quan nosaltres vam començar a preparar aquesta 
presentació, fa tres dies, l’últim incident antigitano que hi havia era el de Vallecas, 
una actuació a Vallecas que va passar; però ahir –ahir–, degut a una falsa notícia, 
un jove gitano va ser apallissat a París, i ara mateix està debatent-se entre la vida i 
la mort, simplement per una falsa notícia de que s’estaven segrestant nois per part 
dels gitanos.

Hem de treballar tots plegats, hem de ser capaços d’arribar a la igualtat mit-
jançant el treball per l’equitat. I sobretot el que hem de fer és invertir en el futur 
dels nois i noies gitanos i de la societat en general, perquè quan els nois i les noies 
 gitanos avancin en els seus drets i en les seves actuacions també avançarà la socie-
tat, que és on nosaltres volem també ser, a la societat catalana, a la societat espanyo-
la, però sobretot a la societat europea.

Moltes gràcies. Nais tuqe.

La presidenta

Moltes gràcies. Nais tuqi? 

Pedro Aguilera Cortés

Nais tuqe. «Gràcies» en caló.

La presidenta

Ja. Gràcies, senyor Aguilera. Molt interessant, ja l’hi he dit. Ara intervindran els 
grups parlamentaris i, en tot cas, podrà vostè tornar a compensar la seva... Si s’ha 
deixat alguna dada per donar, potser amb les preguntes que li facin els grups parla-
mentaris podrà afegir-la al seu discurs.

En aquest cas, té la paraula el senyor Gragera, del Grup de Ciutadans, perquè és 
el convocant d’aquesta compareixença.

Gràcies.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, feli-
citaros por la exposición tan desarrollada, tan estructurada, que habéis realizado. 
Ciudadanos fue el partido que propuso esta comparecencia, pero es de honor decir 
que esta comparecencia fue aceptada por todos los grupos de este Parlament. Lo 
has comentado anteriormente, que siempre ha habido unidad en todos los grupos 
que formamos esta cámara, y yo también tengo la responsabilidad de ser el coordi-
nador del Intergrupo del Pueblo Gitano y solo obtengo allí colaboración por el resto 
de grupos. Es un pequeño oasis dentro, quizás, de las disputas diarias. Somos capa-
ces de estructurarnos, de organizarnos por la búsqueda de un bien común; al final, 
la búsqueda de la igualdad, porque en la igualdad debemos estar todos implicados.

La motivación de esta comparecencia, la motivación inicial, fueron unas declara-
ciones xenófobas, absolutamente fuera de lugar, de un dirigente europeo y la acom-
pañábamos de una propuesta de resolución en aquel momento, pero de nuevo creo 
que este Parlamento hizo un acto de dignidad elevando esto y llevándolo al Pleno 
del Parlament como una declaración institucional. Por eso en aquel momento deci-
dimos retirar aquella propuesta de resolución, porque al final ya habíamos mostrado 
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la unidad de todos los grupos, y, hablando con la entidad que hoy viene a compare-
cer, se decidió, pues bueno, que ellos lo hiciesen, dado que es la comisión de exte-
riores..., un poco, la situación en España, en Cataluña, relacionándolo también con 
el contexto europeo.

Has comenzado haciendo, un poco, la visión histórica, ¿verdad? Nos has habla-
do, pues, por ejemplo, de la esclavitud en Rumanía y en Hungría has mencionado, 
y a mí me hacía reflexionar: todos conocemos de forma vasta, de forma suficiente, 
mil historias relacionadas con la esclavitud de las personas afroamericanas en Amé-
rica, pero os debo decir que, aunque estamos informados..., pero no nos llega por 
la opinión más genérica, ¿no? O, por ejemplo, muchos historiadores coinciden que 
los grandes olvidados del Holocausto fueron, precisamente, la población gitana, los 
gitanos que fueron exterminados.

Y esto coincide con otra reivindicación, que creo que es determinante, que creo 
que es fundamental y que se debe abordar, del pueblo gitano aquí en Cataluña, pero 
también en el resto de España –y entiendo que a nivel internacional, pero no he teni-
do oportunidad de contrastarlo–, que es que el currículum de la historia del pueblo 
gitano se incluya también en los libros de textos, que todos podamos conocer, como 
parte indispensable que considero que sois de la sociedad catalana y la sociedad 
española, vuestra historia. Historias como, por ejemplo, las persecuciones del Mar-
qués de la Ensenada, donde también, hace poco, en un municipio de Cataluña, en 
Lleida, con la unidad de la mayoría de partidos que formamos aquel consistorio, se 
consiguió la retirada de una placa que hacía honor a esta persona y se cambió. No 
sé cómo ha quedado la nomenclatura, pero bueno, el acuerdo fue de retirar aquello. 
(Veus de fons.) Se llama 8 de abril, la nueva calle. Pues mira, pronto..., será el primer 
año que se pueda celebrar con la nueva nomenclatura.

En España, es verdad, esta persecución que habéis relatado es conocida. Y al lle-
gar la Constitución, yo creo que defendemos, al final, un país de ciudadanos libres e 
iguales, enmarcados en un contexto europeo también. Y un partido europeísta como 
el nuestro, que cree en una Europa fuerte, en la propia ciudadanía europea, celebra 
que hayáis puesto, pues, como ejemplo de buenas prácticas o ejemplo de foros donde 
se aborda el diálogo de forma diligente, el Parlamento Europeo. Pero sí que es ver-
dad que, aunque legalmente tenemos todos nuestros derechos blindados, creo que el 
camino, ahora, es por hacer que esa igualdad sea efectiva; el camino es blindar esta 
igualdad y que, en las pequeñas o las grandes cosas del día a día..., comentabas el caso 
de que alguien puede, simplemente por sus apellidos, no optar –incluso, quizás, pu-
diendo estar más cualificado que otra persona– a un puesto de trabajo. Pero también, 
hablando con vosotros, con las entidades, me habéis comentado casos, incluso, de lla-
mar para alquilar un piso y, por conocer tus apellidos, no te lo alquilan, porque habéis 
contrastado después, haciendo la llamada, quizás, con otro nombre, que el piso seguía 
disponible, ¿no? O los estigmas que aún existen, incluso algunos que se pueden hacer 
de forma involuntaria por algunas personas. Creo que ahí es donde se debe trabajar.

Y este Parlament, repito, sí que está desarrollando el Plan integral del pueblo 
gitano. Tenemos un foro de debate, que debemos decir que por lo menos está fun-
cionando de forma periódica, que tiene bastante voluntad de abordar estos retos que 
tenemos por delante, en el que nos hemos planteado algunos objetivos. Cada entidad 
pudo proponer, pues, tres puntos, tres aspectos que consideraba prioritarios; los he-
mos ordenado y los hemos calendarizado. Has mencionado antes algunos aspectos. 
Algunos ya... Simón es miembro del Intergrupo del Pueblo Gitano. Lo que yo sí que 
os pediría es si nos los podéis hacer llegar..., entiendo que lo tenéis relatado, si lo 
podéis hacer llegar por escrito, para que se pueda trabajar en el foro del intergrupo.

Y el intergrupo, pues bueno, ha tenido algún pequeño logro, ¿no? Y uno de ellos 
es que se va a presentar, el próximo 2 de abril, una propuesta de resolución con-
sensuada y firmada por todos los grupos que aborda temas como, por ejemplo, la 
igualdad de género también, dentro del pueblo gitano, la lucha contra la segregación, 
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blindar estos derechos, al fin y al cabo, y reconocer los derechos y libertades funda-
mentales del pueblo gitano en Cataluña y, bueno, en el resto del Estado, pero bueno, 
trabajando por lo que nos compete al final en este Parlament.

No querría extenderme más, porque quizás, después, si me hacéis algún comen-
tario sobre lo expuesto..., sino, pues, permitir que tengáis ese tiempo para explicar. 
Tenéis ocasión de venir aquí. Y yo siempre celebro cuando gente de la sociedad 
civil, cuando gente de las asociaciones viene y hace una comparecencia en el Par-
lament. Como bien decía la presidenta, el Parlament es la casa de todos, la voz de 
todos debe ser representada. Y, la verdad, creo que es mucho más agradable cuando 
escuchamos comparecencias en este sentido, ¿no?, que cuando las comparecencias 
nos llevan, al final, al contraste de opiniones políticas. Y yo creo que, en la búsque-
da de la igualdad, en la búsqueda de los derechos fundamentales, no debemos de 
tener fisuras.

Desde luego, contad con el Grupo de Ciudadanos, contad también, el 8 de abril, 
con presencia de nuestro grupo en los actos institucionales que celebre el pueblo gi-
tano. Y al Gobierno también le decimos que en todo lo que sea la búsqueda efectiva 
de esta igualdad en todas esas iniciativas podrá contar con el apoyo del grupo que 
represento.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Gragera. Ara donaríem la paraula als altres grups parla-
mentaris. Volen que ho fem de petit a gran, acabant amb els grups que donen suport 
al Govern, com fem normalment? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Doncs d’acord.

Aleshores, començaria la CUP - Crida Constituent, el senyor Carles Riera, per-
què veig que el representant del Partit Popular no hi és. Per tant, començaria vostè.

Gràcies.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Montero, senyor Aguilera, a vostès i 
a tota la comunitat gitana que ens acompanya, per la seva presència en el Parlament 
i per la seva compareixença. Donar-los la benvinguda també i dir-los que ens hono-
ra profundament la seva presència en aquest Parlament; la seva presència dignifica 
aquest Parlament. Hauria de ser una presència molt més habitual, hauria de ser una 
presència constant, si vostès tinguessin la representació que mereixen i que haurien 
de tenir en l’arc parlamentari i que, malauradament, no tenen encara. I aquesta és 
una realitat que ens hauria d’implicar i comprometre a tota la societat, les institu-
cions i a tots els grups polítics i parlamentaris, inclòs el nostre. En aquest sentit, hem 
de fer autocrítica, perquè el nostre grup parlamentari, en aquests moments, doncs, 
també pateix de la mateixa absència, de la mateixa carència.

En aquest sentit, també els he de dir –i permetin-me que ho digui, perquè és 
quelcom que també ens honora molt– que estem intentant posar fil a l’agulla. Com 
deuen saber, el cap de llista de la coalició amb la que nosaltres participem a les pro-
peres eleccions municipals, Guanyem Figueres, a la ciutat de Figueres, el company 
José Castellón, és un membre de la comunitat gitana i ens honora profundament 
que el nostre cap de llista sigui de la seva comunitat, en una ciutat important, crec, 
per a la comunitat gitana, com és Figueres, que tradicionalment ha donat l’esquena 
als barris gitanos i a la comunitat gitana. I, per tant, espero que aquest sigui un pri-
mer pas del nostre compromís pràctic i real –no només paraules, sinó compromisos 
reals– amb el que vostès aquí venen a proposar i a demanar.

I també, si em permeten la llicència, una salutació des d’aquí a la comunitat gi-
tana de la plaça del Raspall, amb la qual mantenim veïnatge una de les nostres seus 
al barri de Gràcia, i un excel·lent veïnatge i col·laboració veïnal i comunitària. Per 
tant, una salutació des d’aquí.
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Bé, nosaltres poca cosa podem afegir al que vostès ja han dit, eh?, i al que segu-
rament diran tots els grups parlamentaris. Però sí que volem assenyalar i subratllar, 
en tot cas, que és impossible, no es pot entendre Catalunya ni els Països Catalans 
sense el poble gitano, ni la seva història ni el seu present ni el seu futur, efectiva-
ment. I, en aquest sentit, cal reconèixer –i això no s’ha fet prou; de fet, gairebé no 
s’ha fet– les seves aportacions socials i culturals en la construcció del nostre país, en 
la construcció de la nació catalana. Nosaltres pensem que el poble gitano és una part 
consubstancial del procés històric i de la realitat de la construcció de la nació catala-
na i del poble català. I, en aquest sentit, això també requeriria –que tampoc s’ha fet 
i caldria fer-ho– reconèixer i reparar; reconèixer i reparar les injustícies que el poble 
gitano ha patit i pateix. Perquè no hi ha procés de resolució d’un conflicte si no hi ha 
reconeixement, si no hi ha assumpció de responsabilitats i si no hi ha reparació. I, en 
aquest sentit, aquesta reparació ha de dependre de tota la societat, però també amb 
les institucions al capdavant. I, en aquest sentit, seguir treballant incansablement per 
la igualtat de drets del poble gitano dintre del nostre país, igualtat de drets socials, de  
drets civils i de drets polítics i, a la vegada, amb respecte a la seva diversitat.

Per anar acabant, presidenta –no m’allargo gaire més–, dir que, en aquests mo-
ments, la nostra societat comença a patir de nou l’amenaça del feixisme i del nazis-
me, i què els hem d’explicar a vostès al respecte, que l’han patit també en primera 
línia, no? Per tant, nosaltres pensem que cal construir fortes aliances antifeixistes 
en la nostra societat, des de la societat civil, des dels moviments socials, des de les 
associacions, els partits polítics i les institucions. Nosaltres ja hi estem comprome-
sos i compromeses. Els convidem, doncs, a que sumem esforços en aquest sentit, 
que ens agafem ben fort de la mà, per tal de combatre el racisme, el nazisme, la 
xenofòbia, l’antigitanisme i el feixisme, que en aquests moments intenta novament 
fer-se lloc en la nostra societat.

I per acabar, en tot cas, per si tenen ocasió després d’aprofundir en algun tema, 
des del nostre punt de vista, els volem demanar quina és la seva opinió, quin és el 
seu punt de vista sobre la inclusió que actualment es produeix dels nens i nenes 
gitanos, dels i de les alumnes del poble gitano en el sistema escolar català. Quina 
valoració en fan vostès, en aquests moments? A nosaltres ens preocupa molt el pro-
cés de la segregació escolar, per les conseqüències que això té després, des del punt 
de vista de produir segregació social, i ens agradaria saber la seva opinió sobre si 
 creuen que el sistema escolar català va en el bon sentit a l’hora de garantir la inclusió  
i lluitar contra la segregació escolar del poble gitano.

I, per últim, si fos el cas i poden fer-ho, aprofundir una mica sobre..., el seu punt 
de vista sobre la situació de la dona gitana dintre de la nostra societat: quins reptes, 
quines problemàtiques i quins objectius polítics al respecte s’hauria de plantejar el 
Parlament de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Riera. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Té la paraula la seva portaveu, la senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. Gràcies per les seves paraules; gràcies per venir aquí, real-
ment, a explicar-nos des de dins i des dels veritables protagonistes, el poble gitano, 
com ha estat aquesta història i com és aquest present, i sobretot com esperen que 
sigui aquest futur, que esperem que puguem col·laborar des d’aquest Parlament a 
construir-lo realment.

Sumar-me també a la reflexió que feien, i és que està molt bé que els puguem 
convidar a una compareixença a la comissió, però que seria molt millor que estigués 
prou normalitzada la integració del poble gitano a la vida política de Catalunya com 
perquè estiguessin asseguts en alguns dels escons que hi ha en aquesta cambra, i que 
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realment això és un dèficit que crec que mereix una autocrítica per part de tots els 
partits polítics que estem presents en aquesta cambra.

Nosaltres també estem intentant fer pinitos, i almenys ara, a les eleccions gene-
rals al Congrés, per part de la nostra candidatura hi ha un cap de llista que pertany 
al poble gitano. Per tant, creiem que és una cosa en què anem avançant a poc a poc; 
també a Figueres, hi ha aquest candidat. Però sí que ens agradaria que potser en la 
seva resposta ens expliquin una miqueta per què creuen... Més enllà del tancament 
i del fet que els partits, moltes vegades, tendim a reproduir-nos nosaltres mateixos, 
no?, i que al final també hi ha una participació molt concreta d’uns perfils professio-
nals, ètnics i econòmics dintre dels partits polítics, si ens ajuden també a entendre 
una mica, des del poble gitano, com es viu això, com creuen que podrien millorar-se 
les vies perquè aquesta participació política els portés a ser, doncs, representants 
electes a Catalunya i a la resta de l’Estat i a altres llocs, com a membres del poble 
gitano.

Nosaltres treballem també dintre de l’intergrup. Com deia el company Dimas, 
coordinador, creiem que és un dels espais on realment es treballa bastant en positiu, 
bastant en constructiu. Per part meva, serà el primer any que hi participaré, perquè 
soc una de les diputades que acaben de començar en aquesta legislatura i que real-
ment... A vegades és difícil compaginar-ho tot, però hi ha molt interès en fer-ho. De 
fet, des de l’intergrup, i a partir d’una proposta que nosaltres havíem registrat, però 
que s’ha treballat conjuntament, portarem una proposta de resolució a la Comissió 
d’Igualtat de dimarts vinent, per tal que pugui ser aprovada abans del 8 d’abril, que 
justament parla de com afrontar el problema de l’antigitanisme; és, segurament, un 
altre dels aspectes en què, una vegada més, són moviments i organitzacions socials 
i, en aquest cas, les del poble gitano, les que han posat en evidència que s’està pro-
duint això, que és un fenomen que ja ve de molt abans, que li han posat un nom i 
que aquest nom, moltes vegades, ajuda a entendre precisament aquesta discrimina-
ció de la qual parlen i en què cal insistir molt. Es parla dels micromasclismes, però 
segurament hi hauria els microracismes, que les persones que els pateixen dia a dia 
a l’escola, al carrer, a la vida quotidiana, pateixen i saben millor que ningú què vol 
dir, no? I, realment, com podem combatre això des d’aquest Parlament?

Però sí que ens agradaria –i jo callaré, perquè també crec que el que és més im-
portant és sentir-los a vostès–, si poden, a la segona resposta, si ens ajuden a fer una 
miqueta de valoració de les polítiques que s’han estat aplicant fins ara. O sigui, hi 
ha l’Estratègia nacional per la inclusió social de la població gitana. Si ens poden ex-
plicar una mica com, des de la seva entitat, estan veient l’aplicació d’aquesta estratè-
gia: si realment creuen que hi han resultats, si creuen que hi han resultats i recursos 
concrets que s’hi han aplicat, i, si no, com es podria millorar. També del Pla integral 
del poble gitano. Vostès mateixos han fet esment que es va aprovar recentment, però  
que ja porta un parell d’anys, gairebé un any i poc, en vigència, i és fins al 2020. I sí que  
ens agradaria també, fer una miqueta de valoració de com està anant, i sobretot, 
també, de si consideren que s’hi estan destinant els recursos, tan tècnics, com hu-
mans i econòmics necessaris per realment implementar-ho. Perquè moltes vegades, 
doncs, les polítiques públiques es basen en estudis –i vostès mateixos han dit la 
importància d’actualitzar les dades–, però també es basen en els recursos, no?, és 
com traduïm la voluntat de les polítiques públiques en els resultats de les polítiques 
públiques. I, en aquest sentit, bé, una mica, si ens poden ajudar a dimensionar-ho 
una miqueta més, i com des d’aquí també podríem fer, una miqueta, seguiment i in-
cidència en aquestes eines, que són les que d’alguna manera han de garantir aquest 
apoderament i aquest respecte cap al poble gitano i cap a altres pobles.

També s’ha iniciat ara el debat de l’aprovació del Projecte de llei per a la no-dis-
criminació. Aquí també ens agradaria comptar fortament amb la participació del 
poble gitano, perquè creiem que és un dels col·lectius que més hi poden aportar. 
Perquè realment aquest projecte de llei, quan es converteixi en llei, sigui una llei 
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útil, nosaltres necessitarem molt la capacitat sancionadora que ha de tenir la llei i la 
capacitat sancionadora que se li ha de reconèixer als ajuntaments, perquè són real-
ment els ajuntaments els que reben la majoria de denúncies i els que tenen més capa-
citat d’intervenir. Llavors també, una miqueta, saber, per part seva, quines serien les 
principals consideracions de cara al debat d’aquest projecte de llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. I gràcies també al senyor Aguilera i al senyor Montero, per les 
seves intervencions, i també a totes les persones que els acompanyen, per la seva presèn-
cia. El cert és que ha estat una exposició molt interessant. Ho ha dit també la presidenta 
de la comissió, i crec que totes les persones que m’han antecedit en l’ús de la paraula. 
Molt, molt interessant, i en el meu cas diria que doblement,  perquè jo no tinc la sort 
de ser un dels membres de l’Intergrup del Poble Gitano, i, per tant..., tot i que el grup, 
 òbviament, comparteix la informació sovint, no en el grau de profunditat que a un li 
agradaria. I, per tant, crec que ha estat molt interessant, el plantejament que feien. Jo els 
he de dir, en primer terme, que comparteixo la seva preocupació, i la que expressava fa 
molt poc, també, el portaveu de la CUP - Crida Constituent, respecte a l’auge de les acti-
tuds antigitanistes, i de les accions, diguem-ne, antigitanistes arreu d’Europa.

Perquè, en el fons, quan feia vostè el repàs, el recorregut històric, diguem-ne, 
acredita que, com és el cas també de l’antisemitisme, l’antigitanisme té unes arrels 
molt profundes en les diferents societats europees, no?, i que, malgrat els esforços, 
diguem-ne, civilitzadors de les democràcies liberals i, especialment a partir de la 
Segona Guerra Mundial, la fixació d’una sèrie de drets i de garanties, el cert és que, 
de tant en tant, tornen a ressorgir amb força. I no és tan tan tan recent com ens pen-
sem –aquest ressorgir, vull dir, eh?–, perquè tinc encara en la memòria un govern 
italià anterior –de fet, anterior a l’anterior–, en què hi havia un ministre de l’Interior 
que pràcticament animava i celebrava l’actitud d’una turbamulta que va anar a un 
assentament als afores de Roma a incendiar-lo. I d’això no fa tant, però ja en fa uns 
anys, i hauria d’haver estat suficient per posar en alerta el conjunt de les autoritats 
europees i dels diferents estats membres. I, en canvi, no hem vist això; hem vist re-
produir-se atacs, fins i tot físics, a barris i poblacions on es concentra un cert nombre 
de població gitana, en diversos països que són estats membres de la Unió Europea.

Vostè ha posat alguns exemples de polítiques concretes absolutament..., vaja, en 
un cas, clarament de delicte de lesa humanitat; en un altre cas, com a mínim, clara-
ment discriminatòria, no?, si és que no es pot qualificar d’una altra manera, d’Es-
lovàquia. Però també hi ha hagut atacs físics, a Eslovàquia. És a dir, estem parlant 
de persones mortes, tant a Eslovàquia com a Hongria. Ens ha parlat del cas, molt 
recent, de la pallissa a un jove gitano a París... Hem de fer el que calgui per aturar 
aquestes dinàmiques, que, en el cas de reproduir-se, normalitzar-se o banalitzar-se, 
són enormement perilloses, no només per als nostres conciutadans i conciutadanes 
de poble gitano, sinó per a qualsevol que pugui ser minoritzat o racialitzat d’alguna 
manera, sigui per una qüestió tan arbitrària com el fenotip, sigui per les seves cre-
ences religioses, opcions de vida, el que sigui. I, per tant, en el fons, perillós per al 
conjunt de la societat. No es pot deixar, per dir-ho així, «eclosionar» l’ou de la serp, 
perquè, en fi, tenim molt recent en la història europea, i a casa nostra també, saber 
què significa això, i els terribles costos humans que això suposa. Per tant, aquest és 
un primer motiu de preocupació.

Però després, al marge del que és més motiu d’alerta directa, hi han els motius de 
preocupació que ens han acompanyat durant els anys, i que s’ha intentat, diguem-ne, 
posar en marxa polítiques públiques que hi posessin remei, però que no ens n’aca-
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bem de sortir, i... Aleshores, aquesta seria una de les preguntes que jo els vull fer, 
perquè segurament vostès tenen, al respecte, molt més coneixement de causa que jo 
mateix. És a dir, quines són les polítiques públiques que es poden posar en marxa 
més eficaces, més eficients, per evitar la reproducció social dels estereotips i dels 
clixés que pesen com una espasa de Dàmocles sobre les persones, diguem-ne, racia-
litzades, en general, i en concret el poble gitano? Com ho fem, per trencar aquest 
cercle?

Perquè, un pot ser coneixedor de que hi ha codis d’estil en els mitjans de comu-
nicació, i codis ètics també, però periòdicament, també, trobem en titulars especial-
ment, però també en els cossos de les notícies, formes de presentar determinats  
incidents que contribueixen a una estigmatització de tot un col·lectiu, i a nosal-
tres ens sembla que sembla mentida que segueixi passant tants anys després, i que 
contínua  ment veiem comunicats que ho denuncien, però no ens n’acabem de sortir. 
Aleshores, quines polítiques podem posar en marxa per tractar de tallar el cicle, no?, 
de trobar-hi un final.

També comentaven la qüestió de l’escolarització –ho feia també el diputat de la 
CUP–, i aquesta és una cosa que, sense conèixer el detall de les estadístiques, pot-
ser ens ho poden actualitzar, perquè vostè ha dit que tenia xifres a presentar... Ens 
preocupa com, a mesura que passen els anys, doncs, el grau d’escolarització va bai-
xant; ens preocupa també, diguem-ne, el biaix de gènere que hi pugui haver en això, 
etcètera. I ens interessa conèixer les propostes que poden posar sobre la taula. I que 
segur que ho fan en el marc de l’intergrup i en molts altres, en la relació amb els di-
ferents governs i institucions, però com podem, diguem-ne, fer polítiques que tam-
bé suposin un canvi rellevant, un impacte rellevant en això, perquè també portem 
molts anys de democràcia i el cert és que sí que s’ha avançat, però, en fi, es podria 
fer molt més, no? Vostès... De fet, del conjunt de les seves intervencions, a mi m’ha 
vingut a la memòria aquella cita que s’atribueix a un polític francès del segle XIX, 
que es diu Léon Gambetta, que deia que allò que caracteritza més essencialment les 
democràcies no és el fet de reconèixer iguals, sinó el fet de crear-los. En el fons és el 
pas que va de l’article 14 de la Constitució, que reconeix la igualtat de tothom davant 
de la llei, a l’article 9.2 de la Constitució, que parla de la necessitat de promoure les 
condicions perquè, diguem-ne, la igualtat sigui real i efectiva per a tots els individus 
i els grups en què s’integren, i que a més parla d’una cosa encara més dràstica, que 
és que els poders públics tenen l’obligació de remoure els obstacles en la consecució 
d’aquesta igualtat efectiva. I és aquí on els demano, per dir-ho així, que ens posin 
els deures.

Alguna cosa han fet. És a dir, parlaven d’una qüestió que a mi em sembla essen-
cial, que és la de la representació política, també. I és veritat, jo ara podria dir que, 
diguem-ne, encara que fa uns anys ja d’això, però que el socialisme, en el seu dia, 
amb Juan de Dios Ramírez Heredia va tenir un congressista al Congrés dels Dipu-
tats, i un parlamentari europeu. Però, escoltin, crec que va deixar el Parlament Eu-
ropeu l’any 99, i, per tant, no es tracta d’això, sobretot perquè jo crec que això s’ha 
d’abordar combatent també una cosa que els politòlegs en diuen el «tokenisme», 
no? És allò de dir: «Hi poso una persona perquè sembli que estic integrant i estic 
mostrant una pluralitat...» No, no, jo crec que hem de pensar en com fer que estruc-
turalment aquesta representació política sorgeixi amb tota naturalitat, i, diguem-ne, 
sigui..., que a ningú li cridi l’atenció, al final; crec que hauria de ser l’objectiu final. 
En el fons, com passa, per dir-ho així..., segur que un observador d’allà em diria que 
també té les seves ombres, això, però com passa en el cas de Londres, on l’alcalde 
és un senyor que es diu Sadiq Khan, però ningú ha pensat ni per un moment que si-
gui per això que és candidat a alcalde i després alcalde, sinó que ha sorgit així, de 
les files de la seva formació política, doncs, amb tota naturalitat. Això és el que..., jo 
crec que això seria realment un senyal de l’assoliment de certs objectius en matèria 
d’igualtat.
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I, després, evidentment ens convidaven a l’acte institucional del 8 d’abril. Òbvia-
ment, serem allà amb tots vostès. I ens parlaven de qüestions que tenen a veure 
també amb un cert reconeixement, reparació, en termes de memòria històrica. Jo 
no sé si he entès que des de l’intergrup s’estava preparant una proposta de resolució. 
També m’ha semblat que deia, un grup parlamentari, que estava treballant en una 
proposta de resolució, no sé si pròpia o en aquesta mateixa de l’intergrup, perquè em 
puc haver perdut. Però no sé –no en soc coneixedor, em sembla que no–..., no hi ha 
cap monument a Catalunya en record del Porraimos, diria jo. I potser seria una bona 
idea –la llanço aquí per socialitzar-la– que en la proposta de resolució s’inclogués 
la possibilitat de que hi hagués un monument dedicat a la memòria del Porraimos. 
(Veus de fons.) A Barcelona n’hi ha. (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) D’acord. Jo no 
en soc coneixedor. (Veus de fons.) No, però reconegut sí. (Veus de fons.)

La presidenta

En tot cas, faci després la intervenció; més que res és que no queda gravat. És a 
dir, totes les intervencions que puguin fer, si no pitgen el micro no quedarà gravat 
i, per tant, no en tindrem constància en l’acta. Però si volen, en tot cas, que acabi la 
intervenció el senyor Pedret i després en podem parlar.

Ferran Pedret i Santos

Acabo de seguida. Això em passa per improvisar, diguem-ne. Però he fet una 
ràpida recerca i m’ha semblat que no hi havia cap monument físic, un monòlit, un 
daixò, en record del Porraimos, i jo diria que seria una de les qüestions... És veritat 
que forma part de l’àmbit del simbòlic, però, diguem-ne, part de la reparació també 
és simbòlica, també és guardar memòria, també és tenir un lloc on retre homenatge, 
etcètera, i, per tant, a nosaltres ens sembla que seria una bona idea incloure-ho en la 
proposta de resolució que s’estigui treballant. Ja l’hi diré al company del nostre grup 
que està a l’intergrup, però, com tenim aquí el coordinador, doncs, també aprofito 
per fer-ho públicament.

Evidentment, amb això no es cobreix..., en soc perfectament conscient. Però em 
sembla que qüestions com aquestes també s’han d’abordar. I, en fi, en el fons...

Hi havia una última pregunta que els volia fer, que és si vostès es troben amb que 
els diuen, gent de les diferents associacions o persones que s’adrecen a les associa-
cions, vaja, per assessorar-se en qualsevol tema o per rebre qualsevol tipus de ser-
vei..., si noten o perceben que hi hagi, per part de les Forces i Cossos de Seguretat 
de l’Estat..., han fet abans menció al Reglament, entenc que ja derogat, de la Guàrdia 
Civil –més que derogat–, però si es troben amb que hi ha, diguem-ne, més identifi-
cacions del que seria normal. És a dir, si hi ha un racial profiling amb el que es tro-
bin més sovint, i quines són les estadístiques que tenen al respecte, eh?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pedret. Ara és el torn del Grup Republicà. Té la paraula 
la senyora Palacín? (Pausa) Sí? (Pausa.) D’acord.

Mònica Palacín París

Sí; moltes gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies, i benvinguts a la seva casa, 
també, a la que esperem que, doncs, properament, i al més aviat possible, siguin re-
presentants, dones i homes del poble gitano, qui puguin també ocupar aquests espais 
que estem nosaltres ocupant avui.

Posar molt en valor les paraules que han dit de la Fagic, fer-los un agraïment com 
a grup parlamentari, sobretot per les accions que treballen, les accions que ha estat, 
doncs, descrivint pel que fa a la lluita contra la pobresa, contra la discriminació i, 
per tant, aquesta feina del dia a dia, no?, del carrer, de les necessitats, de les famí-
lies, que quan es troben aquestes situacions s’ha d’actuar ràpidament, i quan no tro-
ben aixopluc en diferents administracions, és la Fagic qui està amb ells i amb elles.
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Parlava i comentava..., feia un comentari d’una cosa que jo mateixa havia vist, 
també, que era quan parlava de la definició d’antigitanisme per part del Consell 
d’Europa. I ho he trobat molt interessant, també la coincidència, en aquest cas, de 
posar-ho en valor, perquè quan es reconeix que hi ha un antigitanisme, doncs, com 
a fórmula de racisme, quan aquest prové d’institucions, és més greu encara. I jo crec 
que –ja ho han comentat diferents companys– quan diuen que l’amenaça dels brots 
de racisme, de xenofòbia, etcètera, es va perpetuant als carrers de moltes ciutats de 
la nostra Europa, la que volem tolerant, nosaltres pensem que els màxims responsa-
bles perquè es donin aquests brots són precisament responsables institucionals, res-
ponsables de les institucions. Quan parlem, per exemple, d’un ministre..., i això ja 
ho han anomenat vostès. Quan el ministre italià Matteo Salvini fa les declaracions 
que fa en el seu moment, això provoca brots de violència, perquè el que està fent en 
aquell cas el ministre és avalar, donar ales a la gent perquè generi aquesta violència 
al carrer. També generen ales les declaracions, que també s’han comentat, per part 
del ministre d’Interior francès en aquell moment, el senyor Valls, quan també ar-
remet contra el poble gitano. Això també dona ales perquè als carrers i a les places 
d’aquestes ciutats europees, aquestes ciutats que han de ser tolerants, al final el que 
provoquin són situacions de violència contra els joves gitanos, en aquest cas, o en 
diferents incidents.

I també són les institucions, si no, que posen el dit sobre un problema important, 
que és com alguna premsa..., i en aquest cas he trobat una notícia d’un setmanari 
suís, Die Weltwoche, que fa una portada esgarrifosa –que suposo que l’han vist, eh?, 
aquesta portada– en la qual diu: «Els gitanos venen», no? I és una portada per la 
qual hi hauria d’haver una sanció per part del Govern suís a aquest setmanari que 
ha promogut aquesta notícia, aquesta imatge esgarrifosa, que també dona ales a la 
violència als carrers.

I després, també, l’antigitanisme a les xarxes, aquest que és tan fàcil, aquest que 
des de la distància d’una pantalla ens permet dir qualsevol cosa, qualsevol bajana-
da, des de la impunitat; que també, malgrat que és una violència, diguéssim, virtual, 
però també promou que hi hagi aquesta violència als carrers.

I també volem posar en valor, en aquest cas, una entrevista llegida a la Sílvia 
Agüero, activista gitana i feminista, la qual posa molt, en aquest article, el dit a la 
nafra, pel que és aquest antigitanisme a les xarxes, però per la seva vessant feminis-
ta, de la feina que també cal fer com a societat pel que fa a un doble càstig: el càstig 
per ser, en aquest cas, gitana, i en el cas de ser dona.

Nosaltres..., a mesura que han anat intervenint els companys i companyes, doncs, 
s’han anat dient moltes coses, i, per tant, veiem i ens fem també, si ens ho permeten, 
nostres les consultes que els han fet entorn..., tema interessant, per exemple, quan 
parlaven de com valoren vostès el sistema educatiu, com valoren vostès aquest mo-
del català. Que a mi m’ha vingut a la memòria una cosa. Jo soc filla del barri de la 
Verneda, de Barcelona, i jo anava a l’escola Diego de Velázquez, que a dalt teníem 
la Perona. I Vostès deuen saber l’origen de la Perona, per què se li va dir així. I, per 
tant, jo recordo molt la interacció dels nens, però no al pati de l’escola, sinó perquè 
els nens que estàvem a l’escola del Diego de Velázquez vèiem els nens que estaven 
jugant al carrer, al voltant de l’escola. I va ser l’any 85 –ho recordo, jo estava a punt 
ja d’acabar l’EGB– quan, per normativa, per decret de la Generalitat, no?, es va fer 
la inclusió dels nens i nenes gitanos a les escoles. Per tant, doncs, això queda ja en, 
una mica, aquest reconeixement a la feina de les institucions catalanes com a pione-
res, en aquest cas, per una cosa que és fonamental per a una societat cohesionada, 
que és l’educació, i que, per tant, tots els nens i nenes estiguin a les aules, vagin a 
l’escola, es treballi en xarxa amb les famílies, i, per tant, que aquests nens i nenes 
després puguin gaudir, també, d’aquest projecte també interessant pel que fa a l’ins-
titut gitano, que promou que cada cop més hi hagi joves gitanos i gitanes que acce-
deixin a la universitat, per tant a estudis superiors.
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I aquest reconeixement a les institucions també va amb una pregunta que li han fet 
companys, de la valoració del que és el desenvolupament en aquest moment del Pla 
integral del poble gitano; per tant, doncs, en contacte amb el secretari general, el Ber-
nat Valls, amb qui tenen contacte sovint per poder treballar aquest pla integral, veure, 
no?, quines mancances tenim, o quins elements ens acosten més.

Després, també, valorar que des del febrer es van iniciar els treballs per a la llei 
contra l’antigitanisme, en la qual, doncs, tenen una companya de la Fagic, la Noemí 
Fernández, no?, treballant-hi –per tant, encantada també de posar-nos cara–, i, per 
tant, també veure com van aquests treballs.

I després allò que deien, que fruit de les PRs..., tal com deia el company de Ciuta-
dans, fruit de les PRs que sorgeixen des del Parlament, i de les declaracions, doncs, 
bé, petits..., «petits» no, jo crec que grans, importants passos, precisament perquè 
s’hagin generat totes aquestes lleis, tant la llei per a la no-discriminació, la llei con-
tra l’antigitanisme, el mateix pla integral, que és fruit d’una PR.

I després, doncs, dir-los que –per no allargar-me més– jo vinc del món muni-
cipal: regidora del meu municipi, Pineda de Mar. A Pineda de Mar tenim un petit 
monument en homenatge al genocidi. I, per tant, aquest també el vam treballar molt 
amb la comunitat, perquè, malauradament, el 12 d’octubre de fa dos anys el van 
destrossar, un grup de vàndals, i vam fer que el tornessin a posar. I, per tant, torna a 
estar al seu lloc, i ben posat. Hi treballem conjuntament... Però dir precisament això: 
des del món municipal també tenim un paper molt important, perquè quan vostès 
parlen de l’àmbit d’actuació estratègica 2020, amb els ajuntaments crec que és fo-
namental treballar-ho, sigui a partir de regidors i regidores, o alcaldes o alcaldesses 
que puguin formar part de les llistes, o gent que ens acompanyi amb els projectes, 
malgrat que algunes vegades no formen part de les llistes, perquè en educació, salut, 
habitatge, ocupació, són els ajuntaments, moltes vegades, aquest primer front, no?, 
de batalla, en el qual es treballa moltíssim de manera directa amb les famílies. Per 
tant, també posar molt en valor això.

I dir-los que ens veiem de nou el 8 d’abril, i els agraïm la seva intervenció.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Palacín. Ara és el torn de paraula del Grup de Junts per Cata-
lunya, i té la paraula el diputat Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Montero i senyor Aguilera, per la 
magnífica explicació que ens han fet avui aquí. Salutacions als membres de la Fagic. 
Als tècnics i a tots ens honora que vinguin a aquesta casa, com ja s’ha dit, perquè és 
la casa de tots, és la casa del poble. Jo no formo part pròpiament d’aquesta comissió, 
però he volgut venir a fer aquesta compareixença perquè estic molt content de salu-
dar-los no només en el marc de l’Intergrup del Poble Gitano, perquè em sembla tan 
important o més que ens veiem també en comissió i en tants espais com faci falta, 
que segurament..., tots hi hem coincidit –jo també–, a dir que no són suficients, en-
cara, la presència institucional, la presència efectiva d’associacions com la seva, o 
de persones rellevants del món gitano, en els poders públics, en el Parlament, en els 
grups, en els partits polítics i etcètera.

Dit això, ens agradaria no haver de parlar massa del principi d’igualtat a la Unió 
Europea, sincerament; no ens encoratja massa haver-ho de fer. El principi d’igualtat 
hauria de ser inalienable. I no només ho hauria de ser, sinó que s’hauria de notar 
que és així, eh? Jo, curiosament, el significat del verb alienar..., el diccionari de la 
llengua catalana en posa un exemple que m’ha anat molt bé, avui, per reproduir-lo 
aquí. Diu: «La repressió no ha aconseguit d’alienar aquest poble.» Aquest poble gi-
tano que en la declaració que vam fer el mes de juliol, que vostè ja ha esmentat i 
que esmentava a l’inici..., ja venia de resultes, sobretot, dels nefastos actes de Matteo 
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Salvini, ministre de l’Interior. Aquí ho esmenta i diu: «El poble gitano és un poble 
més d’Europa i de Catalunya, la minoria més nombrosa del continent que ha patit 
una repressió constant al llarg de la seva història.»

I la PR, la proposta de resolució que hem comentat ja i que el dia 2, com comen-
tava el company Dimas, serà aprovada, també s’inicia d’aquesta manera: «El poble 
gitano és la minoria ètnica autòctona d’Europa, la més nombrosa, i també una de les 
més discriminades i oblidades.»

El principi d’igualtat no ens és aliè, perquè hem viscut casos a Itàlia, casos greus 
de xenofòbia i de feixisme, d’intents de cens «per expulsar els gitanos» –ho deia 
així, el Salvini– «i quedar-se, per desgràcia, els italians». Costa de dir, això, fins i 
tot. Jo crec que Europa, els estats i les institucions han de demanar el perdó històric 
per allò que no han fet bé, o pel que han fet malament. Em sembla que això és de 
justícia, que cadascú assumeixi aquest passat com a seu, i que formaria part de la 
dignitat i l’honestedat del present, doncs, parlar-ne en els termes justos, com a mí-
nim, de perdó històric.

Estem en un moment del pèndol de la història complicat, que fa olor de totalita-
risme, i això ens entristeix; totalitarisme de grups que pacten amb la dreta extrema 
i amb l’extrema dreta i que els blanquegen, i que a partir d’aquí entren en els par-
laments, amb grups, com ja s’ha dit, que presenten alcaldables que veien bé en el 
seu moment expulsar els gitanos de França, però que alhora, després, aquesta set-
mana mateix, tenen la gosadia –perquè això és en termes de gosadia– de fer un tuit 
anunciant que el problema dels gitanos a Barcelona és «la inacción de los políticos». 
Clar, una cosa no acompanya l’altra, i desvirtua també, a vegades..., desvirtua una 
mica el paper de la política en aquests termes.

Ja se sap que el nostre grup parlamentari estem a favor d’un gran canvi a Catalu-
nya, un canvi republicà, un canvi per la independència, i un canvi, sobretot, pel dret 
a decidir aquesta independència i una gran transformació. I tenim tota la confiança 
en el poble de Catalunya, de la qual, com ha dit el diputat de la CUP, doncs, també 
el poble gitano forma part –només faltaria– del conjunt de tots els catalans. En for-
men part tant paios, com gitanos, com tothom que en vulgui ser, d’aquest projecte, 
d’aquest projecte gros que en diem «el camí cap a la independència».

I això que volem nosaltres, també ho volem per a Europa: una Europa nova, di-
ferent, sense expulsats, sense presos, sense exiliats, ni censos ni fake news, com la 
que avui vostè ha esmentat i en parla La Vanguardia: «Notícies falses sobre raptes 
de nenes provoquen atacs contra gitanos a París.» No ens agrada aquesta Europa, no 
ens agrada el camí que estem agafant.

La confiança en el poble català, si..., ho diré més bé si puc utilitzar paraules del 
president Torra, que deia: «Parlo d’un poble plural, de llengües i creences, d’orígens 
i de militàncies, cohesionat per uns valors de convivència, de pau i de fraternitat, i  
que sap que si perdem el respecte als valors que ens han de fer ser com som, ho 
perdem tot.» Jo vaig anar a veure el documental, o la proposta de projecte de la 
diversitat del poble gitano, i allà em vaig fer meu aquest convenciment pels valors 
profunds que té la comunitat gitana, el poble gitano, aquests valors per la gent gran, 
per la confiança, per la família, eh?, aquests mateixos valors que ens esmenta aquí 
el president Torra.

Deia ell: «Parlo d’una societat que, malgrat la desigualtat que ens esforcem a 
combatre, ha fet de la cohesió, la igualtat d’oportunitats, l’esforç, el valor del treball i 
de la diversitat i l’acolliment, les seves banderes d’identitat col·lectiva. Parlo d’un po-
ble contra el feixisme, i que combatrà sempre amb tots els arguments de la democrà-
cia, l’humanisme i la decència, l’ou de la serp de la intolerància i el totalitarisme.»

I, per anar acabant, a mi m’agradaria que de totes les propostes que s’han dit 
aquí –i que nosaltres ens fem també nostres i no cal que ara ens dediquem a res-
seguir-les–, més aviat de les que vostè ha dit, si ens pogués, una mica, retornar un 
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cert ordre de prioritat de les seves propostes. Perquè també és veritat que no tot es 
pot fer sempre, tot, i, per tant, aquesta priorització per nosaltres és molt important. 

En el marc de l’Intergrup del Poble Gitano –no sé si s’ha dit, però en tot cas ho 
repetiria jo–, també estem treballant, de cara al món educatiu, com la proposta de 
resolució ja ho esmenta també, a fer compareixences des del Departament d’Educa-
ció per poder treballar el currículum i la inclusió dels temes d’història en el currí-
culum dels nois i noies de Catalunya.

A mi m’agradaria que vostès ens fessin –re, molt breument– una petita explica-
ció d’aquest projecte de la diversitat del poble gitano, perquè també és veritat que un 
dels valors d’aquest projecte, des del meu modest punt de vista, és com aflora la gran 
diversitat, també, del poble gitano, i aquesta és molt important tant per als paios, si 
m’ho permet dir així, com per als mateixos gitanos. Entendre que no ets ningú sense 
l’altre i si no reconeixes a l’altre les diferències. I això em sembla que és la clau, la 
clau per a aquesta Europa nova que tots desitgem.

Volia dir que també, en aquest Parlament –d’acord que es fan poques coses, però 
no l’hem esmentat–, el dia 28 de gener, en el marc del Dia Internacional en Memò-
ria de les Víctimes de l’Holocaust, també s’ha fet..., més enllà del dia institucional 
aquest, em sembla que és posar en valor la gran feina pedagògica en molts insti-
tuts de Catalunya que han treballat en contra de l’antigitanisme amb relació al gran 
desas tre del nazisme. I em sembla que això és molt important que es continuï fent 
i que s’ampliï, perquè és aquell treball en xarxa, aquella petita bassa, taca d’oli que 
s’estén entre els instituts i que em sembla que això és molt important, ja ho dic, més 
enllà de la festa institucional.

Faig meves moltes de les peticions que aquí s’han comentat, i em sembla que ho 
podríem deixar aquí. 

Agraeixo un altra vegada les seves grans explicacions. 

La presidenta

Gràcies, senyor Ten. Ara concloem el torn de paraules del grup parlamentari  
i tenen vostès la paraula per contestar als grups parlamentaris.

Pedro Aguilera Cortés

Bé, no sé si tinc resposta a totes les preguntes, i vull deixar-ho clar, perquè, clar, 
no és fàcil. Com diu la Niña Pastori, «tengo que contarte algo, pero en tres minutos no 
me da tiempo». Doncs una cosa semblant, no? A mi m’agradaria començar, una mica, 
pel marc genèric i anar baixant –i anar baixant.

Primer, com fem polítiques públiques en favor de la comunitat gitana que siguin 
polítiques públiques actives i que treballin per millorar la situació de la comunitat 
gitana, més enllà de si parlem de l’educació, de l’espai que ocupa la dona, polítiques 
que no promoguin la discriminació, polítiques actives d’ocupació o de fer més visi-
ble la comunitat gitana als espais públics? Per mi hi ha dos idees que són clau i que 
després s’han de desenvolupar. 

La primera, desenvolupar l’article 42.7 de l’Estatut de Catalunya, quan parla dels 
poders públics, quan parla de que els poders públics garantiran el respecte a la 
cultura gitana com a salvaguarda de la seva identitat. A partir d’aquí, podem comen-
çar a parlar-ne, podem començar a fer coses, podem començar a dir com ho fem. I la 
segona, i això m’ho van ensenyar a la universitat, i és que moltes vegades en política 
–i fer..., unir això que diré ara–..., cuando te dicen «cuándo» mai te dicen «cuánto» 
y cuando te dicen «cuánto» mai te dicen «cuándo». I, quant a la comunitat gitana, 
això acostuma a passar molt sovint. De veritat que la comunitat gitana estem una 
mica cansats de les palmaditas a l’esquena i cansats de que tot sigui «ho farem, ho 
farem, ho farem», però..., i acaba sense fer. Això pel que parla del desenvolupament 
de l’article.

I la segona, i molt important –i això és d’anàlisi de polítiques públiques 1, jo no 
invento res–, posar la comunitat gitana en el centre de la política pública que hem 
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de desenvolupar, perquè estem també molt acostumats a ser consumidors de política 
pública, i nosaltres no volem ser mai més consumidors de política pública, el que 
volem ser és productors i parts importants del desenvolupament de la política públi-
ca. Com deia el politòleg Dahl: «No vull ser una persona que rebi el que passa a la 
caixa negra, vull estar davant del que passa i intervenir a l’agenda política i agenda 
pública.» I això en els últims anys no ha passat. Ni ha passat ni se’ns ha cridat.

Perdonin que sigui ara..., i em surti l’activista, però és que quan es va tramitar en 
el Parlament de Catalunya tota la negociació de l’Estatut d’autonomia del 2006, nos-
altres vam haver de lluitar per ser-hi, ningú d’aquella època va dir: «Ostres, i si par-
lem amb la comunitat gitana a veure si l’hem d’incloure en l’Estatut?» Hi havia gent 
que pensava que ens dirien que això era impossible, fins i tot gent de la nostra comu-
nitat; però nosaltres pensàvem que no, que era possible i que ho podíem fer. Potser 
és per això, perquè en aquella època –i ho estic veient– érem més joves i no sabíem 
que hi havia impossibles, no? Doncs ara que ho sabem potser seríem més curosos. 

Parlant d’això, parlant d’espai públic, més enllà de l’espai públic, a Catalunya no 
existeix cap –cap, cap– monument, cap explicació que parli, que reti homenatge al 
Porraimos. Però ara sí que dic –i des de la individualitat que tinc ara davant del mi-
cro–: si haig de triar entre el reconeixement del Porraimos o inversió pública perquè 
els nens i nenes aconsegueixin anar a l’escola, siguin capaços de tenir, els propers 
consellers i conselleres, per fi, una persona gitana, i a més a més tenir presència a 
tots els àmbits de la societat, no només en determinats àmbits de la societat, de ve-
ritat que em quedo amb la segona. Ja faré jo el reconeixement a casa meva amb la 
meva família, els meus cosins i els meus tíos i tías i els convidarem a tots vostès, 
però de veritat que això crec que és una de les parts més importants, sobretot pel 
tema que té de reconeixement. 

I parlàvem de l’escola. L’escola –i perdonin l’expressió– és una escola paia, és 
una escola que no reconeix la identitat del poble gitano, és una escola que vol ho-
mogeneïtzar i que no parla de la diversitat, i és una escola que tampoc –i sobretot 
en secundària i quan parlem d’estudis postobligatoris– no parla mai de quines són 
les etapes de la vida de la comunitat gitana, que no tenen res a veure amb la resta de 
la societat, a vegades. Per exemple, l’accés al matrimoni; per exemple, quan arriba 
el primer nen o la primera nena, per a nosaltres acostuma a ser entre els disset i els 
vint anys. Els amics de la meva filla, als disset, vint anys, no pensen mai en tenir 
una família, formar una família i tenir descendència –mai. El que hem de tenir i el 
que hem d’oferir des de la política pública és donar la possibilitat de triar a totes les 
persones de la mateixa manera, siguin com siguin, vinguin d’on vinguin, respectant 
els seus trets culturals, i això té a veure amb gent de cultura, això té a veure també 
amb el que hem parlat abans, que és presència als mitjans de comunicació, presèn-
cia positiva als mitjans de comunicació, als que es poden..., als que podem arribar.

Ho comento –no m’ha donat temps–: Polònia, Àustria, República Txeca o Hon-
gria tenen lleis on el romanès és llengua oficial –hem parlat abans de llengua. Aquí, 
a casa nostra, nosaltres hem perdut la llengua, i ja podem parlar de què passava fa 
cinc-cents anys, però des del retorn de la democràcia alguna cosa hauríem de fer per 
recuperar la llengua, perquè tan important per al país és el castellà, el català, l’ara-
nès, i crec, personalment, que el romanès, perquè no saben la quantitat de paraules 
que venen del caló i del romanès que vostès fan servir cada dia, com per exemple 
chaval. Això és romanès, i ningú ho discuteix; això és romanès, i ningú ho sap, o 
gairebé ningú ho sap –perdonin, que no vull generalitzar; no vull que ningú gene-
ralitzi, no generalitzo jo. Aquí és on hem d’anar.

Ens han preguntat què passa amb determinats polítics o polítiques públiques, 
s’han referit a diferents persones. L’únic que ha canviat des de que jo he fet aquesta 
explicació és la subtilesa de la política pública. És que ara sembla que no és anti-
gitanisme, però l’antigitanisme està present, i el que veiem només és la punta de 
l’iceberg –és només la punta de l’iceberg. Jo recordo Salvini quan deia que totes les 
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persones gitanes s’havien de fer l’empremta digital, vinguessin d’on vinguessin, i 
posaven com a exemple Espanya. I nosaltres li vam dir: «Bé, és que a Espanya se li 
fa a tothom.» Vull dir, això és antigitanisme.

Parlàvem de França, però és que la política en contra de la comunitat gitana a 
França comença molt abans, perquè el senyor que han anomenat, al costat de Sarkozy,  
era un aprenent –era un aprenent. La política antigitana del senyor Sarkozy per gua-
nyar els vots de l’extrema dreta va ser aclaparadora contra la comunitat gitana. Com 
s’aconsegueix aturar aquestes coses? La primera, ser-hi presents –ser-hi presents. 
A l’Estat espanyol hi ha 1.890 escons: Parlament espanyol, Senat, i no fico les elec-
cions europees. Gairebé hem estat oblidats –oblidats. I pot ser que nosaltres tam-
bé tinguem part de culpa perquè no hem cregut en les institucions, hem pensat que 
això de la política no anava amb nosaltres. Però ara no –ara no. I quan tu planteges 
que una persona gitana vagi a la teva llista per fer bonic, malament rai –malament 
rai–, perquè al final passa una cosa que en ciència política es diu el catch-all party, 
no?, l’«atrapa tot el que puguis», i vas intentant atrapar gent de la societat per tal de 
garantir una llista. Amb això el que passa és que es desacredita la intencionalitat  
de presentar-te en una candidatura, perquè al final dius: «Jo no soc d’aquest club, jo 
no soc d’aquest grup, i per més que ho intento mai hi arribaré.» I això el que fa és 
desafavorir la participació política.

Hem de treballar molt en educació –molt, moltíssim. Jo, si hagués de prioritzar, 
com ens han demanat, la priorització és aquesta: treballar per l’educació. Però hem 
de treballar..., ens hem centrat molt, i toca, en la formació i en l’educació obligatòria, 
però és que en el segle XXI la formació i l’educació és al llarg de tota la vida, i no 
fem gairebé cap política pública amb la comunitat gitana que tingui a veure amb la 
formació al llarg de la vida. Jo estic sobtat, i ho dic molt..., dient què passarà d’aquí a 
pocs anys, que els nens i nenes gitanos tots tenen un telèfon mòbil, probablement al-
guns l’últim model, però només el fan servir per a l’oci, no coneixen les possibilitats 
amb què les noves tecnologies els poden fer millorar el seu dia a dia, perquè es pensen 
que això no va a més. Perquè, a més a més, segurament aquests nens i aquestes ne-
nes deuen estar en un col·legi segregat, en un col·legi on més del 90 per cent dels nens  
i nenes són gitanos, on el professorat no té els recursos suficients per treballar aques-
ta diversitat, i a més a més on probablement el currículum futur d’aquesta nena i de 
molta gent..., els diran: «¿Tú para qué quieres estudiar si al final te vas a casar?» 
Quan tu planteges aquest currículum final, el que estàs fent és perdre la identitat  
i perdre la possibilitat de ser membre de la societat i millor persona. 

Com funciona el pla integral? No tinc temps, però ho dic: afortunadament hi ha 
pla integral, afortunadament hi ha actuacions, però probablement necessitem definir 
més i millor els criteris, donar més veu a la societat civil gitana, més veu a les asso-
ciacions que estan a territori, molta més veu, i, sobretot, ficar la comunitat gitana al 
centre de la política pública. Però hem de dir que l’eina del pla integral és extraor-
dinària i nosaltres la recolzem al cent per cent. De fet, una de les nostres propostes 
és crear un estudi per adaptar i ser més eficients en el desenvolupament dels propers 
plans integrals.

El racisme institucional –ho hem comentat abans–, però també el racisme local, 
el racisme que passa quan tu entres en un supermercat i, només per portar una de-
terminada roba, el senyor o la senyora de seguretat comença a perseguir-te. Que al 
final dius: «Et donaré el meu número de telèfon i ja et diré on soc, no passa res. Estic 
a ultramarinos, mírame.» Ja està. Vull dir... 

Parlàvem dels micromasclismes, doncs, el microantigitanisme. A mi, hi ha hu-
moristes que no em fan cap gràcia, però hi ha comentaris que tenim a la tradició 
que veritablement em fan molt de mal. Jo l’altre dia vaig rebre una persona i, inten-
tant-me fer una broma, em va dir: «Eres más sospechoso que un gitano haciendo fo-
oting.» I li vaig dir: «–No trobo la gràcia per enlloc. –Hombre, no et posis així.» No 
hem de deixar que aquestes coses passin, perquè, si no, el que passa és que ho nor-
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malitzem, i la pitjor cosa que pot passar contra el racisme i contra la intolerància és 
normalitzar-lo. I és per això –no m’ha donat temps– que quan tu veus les estadísti-
ques, encara que el 65 per cent de la població gitana té la sensació o ha rebut discri-
minació en els últims dotze mesos, només hi ha un 4 per cent de denúncies, perquè 
al final la gent diu: «Per què he de denunciar si al final res canviaré i a més a més 
estaré tocat i estaré estigmatitzat.» Això és pel que hem de tractar també de lluitar. 

Polítiques públiques, racisme institucional i antigitanisme. Jo crec que hem de 
prioritzar en les lleis d’igualtat de tracte, la llei d’antigitanisme, però sobretot en els 
seus reglaments –sobretot en els seus reglaments. I aquí els demano que siguin..., te-
nint en compte dues tradicions de fer lleis europees, que no siguin..., no continuem 
en la línia italiana, en la qual aproven lleis ràpidament perquè, al cap i a la fi, diuen 
que ningú les farà servir i res passarà. Siguin més curosos, més germànics o més 
francesos en aquest sentit. Hem de debatre tot el que calgui –tot el que calgui– per 
aconseguir que tothom estigui compromès amb el desenvolupament de la llei a fa-
vor de la igualtat de tracte i la no-discriminació i, sobretot, amb la llei de l’antigita-
nisme, i a partir d’aquí podríem desenvolupar moltes polítiques públiques; hi estic 
molt d’acord. 

Res és tan important com l’àmbit municipal, perquè allà és on trobem les ma-
jors dificultats: majors dificultats en l’accés a l’habitatge, majors dificultats en els 
temes de salut, majors dificultats en el tema d’educació, però..., majors dificultats 
en el tema de la venda ambulant, que és el 80 per cent de l’ofici i del pa de cada dia 
de molta gent gitana, on no hi ha llicències per obrir mercats, cada vegada hi ha 
més traves, i sempre que s’estan fent polítiques públiques molt actives per promoure 
l’emprenedoria, per promoure totes aquestes actuacions, la comunitat gitana queda 
fora d’aquestes actuacions. I per això hem volgut ser molt explícits. Quan nosaltres 
parlem d’una actuació en les clàusules socials de contractació pública i responsa-
ble, parlem de tota la comunitat gitana, no només d’aquelles que accedeixen a una 
 PIRMI, no només d’aquelles que estan en dificultats, no, de tota la població gitana, 
com s’ha fet amb altres grups o amb altres col·lectius, com hem sentit aquí. 

La situació de la dona gitana –jo no ho refuso mai, eh?, no me n’he oblidat–; ho 
han comentat per aquí. Jo treballo en una institució on el 85 per cent del personal 
tècnic és gitano, i on el 75 per cent del personal tècnic són dones. I en l’equip direc-
tiu que jo tinc som quatre persones: tres dones i un home. Hem de fer coses? I tant 
que sí. Hem de treballar molt? I tant que sí. Però que estem en una situació de re-
coneixement de la dona gitana? Per descomptat, i crec que cada vegada més. Jo em 
quedo molt content quan arribo a les universitats i el que veig són moltes dones gi-
tanes que estan allà, més que homes gitanos. I aquest serà el canvi i aquesta serà la 
força i el motor de la gitanitat del segle XXI. 

Era impossible no ser activista, ho sento, he intentat no fer-ho, però soc activista. 
I aquí em quedo. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Nais tuqe, senyor Aguilera. Ara donaríem la paraula als grups 
parlamentaris. Si tenen..., si volen fer ús de la paraula, obriríem un segon torn; si no, 
passaríem al següent punt de l’ordre del dia.

(Veus de fons.) Sí, senyor Pedret? (Veus de fons.) Ciudadanos? (Veus de fons.) Ja, 
d’acord. Sí, bé perquè veia que el senyor Gragera volia intervenir. Bé, llavors donem 
la paraula al senyor Gragera, després parlaria...

Dimas Gragera Velaz

Sí; no era intención de abrir turno –éramos los solicitantes de la comparecencia. 
Nos ha quedado claro que el objetivo es conjugar, y le parafraseo, el cuándo y el 
cuánto; que tenemos que hacer políticas para luchar contra el antigitanismo, y las te-
nemos que hacer contando con ustedes, porque una forma de antigitanismo, también, 
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creo que es hacer políticas sin contar con la comunidad o con la colectividad más 
interesada en que esas políticas se hagan. Y ustedes, bueno, han hablado de la par-
ticipación política. Yo les animo, también. Venir aquí a una comparecencia a hacer 
activismo en una sala del Parlament también es política. Y nosotros, por lo menos 
en nuestro partido, no miramos a la gente por su origen, la miramos por su talento, 
y ustedes hoy han demostrado mucho con esta comparecencia. 

La presidenta

Gràcies, senyor Gragera. Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. No, només perquè no es mal interpreti, que ja sé que vostè 
segur que no ho feia, però la idea del monument del Porraimos... Jo tinc claríssim 
–i crec que és una de les coses que s’aprèn més ràpid en política– que l’amor per 
una idea es materialitza amb partida pressupostària, o, si no, poca cosa és, eh? Per 
tant, entenc perfectament que les prioritats són unes altres. Però com havíem parlat 
del context de la memòria històrica, de l’antigitanisme, a mi em semblava que era 
oportú, potser, plantejar aquesta possibilitat, si és que no existeix ja, perquè tam-
bé reconec que no he tingut temps de fer una recerca exhaustiva. Ha sortit, en un 
simple comentari, ja un monument a Pineda que desconeixia i que em comprometo 
a anar a visitar, però que, en qualsevol cas, em sembla que és bo també mantenir 
això, perquè, com s’ha dit, és un dels episodis, lamentablement, encara molt desco-
negut, de l’Holocaust, no?, del conjunt de l’Holocaust. I, per tant, era en aquest sen-
tit; no, en absolut, pretenent que això sigui substitutiu de les polítiques que afecten 
les condicions materials de vida, del dia a dia de la gent, que és bàsicament al que 
ens dediquem, eh? 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Algun diputat més vol fer intervenció o vol fer ús de la 
paraula? (Pausa.) No. Aleshores, si els compareixents... (Simon Montero Jodorovich 
demana per parlar.) Si vol fer breument una... Sí?

Simón Montero Jodorovich

Sí. (Pausa.) Seré breve i acabaría, porque he ido recogiendo las preguntas... Yo 
he visto que nuestro director, pues, con mucha habilidad ha ido respondiendo las 
preguntas, pero creo que han quedado un par de preguntas en el aire que a mí me 
gustaría responderlas en modo rápido, ¿no? 

Para empezar, quiero recordar que el pueblo gitano no tiene poder económico, 
no existe una gran multinacional gitana. No tiene poder político; o sea, la represen-
tación del pueblo gitano en la política, pues, como ustedes saben... Poder social..., 
poco poder social. El voto, el voto de la población gitana..., no se visibiliza, el voto. 
Entonces, no tenemos poder político, no hay poder social, no tenemos poder econó-
mico. Entonces, los sociólogos de turno dicen lo que es el pueblo gitano, y lo peor de 
todo es que muchos gitanos se lo creen. Entonces, por eso quería decir que es muy 
fácil manipular la situación del pueblo gitano. 

A la pregunta del señor Francesc, como decía, es muy importante lo que está 
aconteciendo en Cataluña, ¿no?, como defender el derecho a decidir sobre el pue-
blo catalán. Pues nosotros creemos que es un derecho que nos afecta directamente 
al pueblo gitano, y no han contado con nosotros para nada en ningún momento; o 
sea, no es una crítica, sino que es... Me refiero a que siempre que toman decisiones 
de políticas importantes, parece ser que el pueblo gitano no importa para nada, lo 
dejan al margen.

También, el señor Pedret, que era la otra pregunta –y no me extiendo más, seño-
ra Presidenta–..., era del antigitanismo en las redes sociales, ¿no? Yo le puedo con-
tar un caso que he vivido yo en primera persona, donde hubo una actuación en una 
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barriada de La Florida, donde la policía, Mossos d’Esquadra, interviene, y en una 
detención, pues se enzarza con una persona, parece ser que de etnia gitana. Pero es 
que ahí no acaba la cosa. Hubo un debate, o sea, abierto en las redes sociales sobre 
odio hacia el pueblo gitano, pero lo más grave es que eran los propios agentes de la 
policía de los Mossos d’Esquadra. Evidentemente, nosotros denunciamos el caso y 
Mossos d’Esquadra estuvo a la altura. Pero a día de hoy la cosa ha quedado en nada. 
O sea, que muchas veces, como bien decía Pedro, decimos: denunciar, ¿para qué?, 
si casos tan graves, donde agentes de la autoridad, los que representan –gente que 
la vemos y no nos tiene que dar miedo, sino que da seguridad– no nos protegen en 
muchos casos –no digo..., especialmente en ese caso–, pues muchas veces el pueblo 
gitano se desanima, y muchas veces no se motiva a denunciar. 

Por lo demás, agradecer, como he dicho, al Parlament y a ustedes esta oportu-
nidad de la comparecencia, y decirles que estamos a vuestra entera disposición y 
para lo que crean oportuno. Muchísimas gracias en nombre del pueblo gitano de 
Cataluña.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Nais tuqe, senyor Aguilera i senyor Montero, per ser aquí. Ara jo els acompanya-
ré fins a la sortida i rebrem els propers compareixents. Aprofito per donar la benvin-
guda als acompanyants dels propers compareixents que han anat entrant a la sala,  
i disculpin el retard en el temps horari. 

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i sis minuts i es reprèn a les cinc i catorze minuts.

La presidenta

Bé, bona tarda; moltes gràcies. Reprenem la sessió d’avui.
(Veus de fons.) Bé, a petició d’alguns diputats hem engegat l’aire condicionat (la 

presidenta riu) i espero que estiguin millor. És que... (Veus de fons.) Sí, aquesta sala 
és molt freda, però com que avui hi ha força gent sembla que ha pujat la tempera-
tura.

(Pausa llarga.)

Compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant de l’Associació 
de Jubilats de Veneçuela, per a informar sobre la situació dels jubilats de 
Veneçuela residents a Catalunya

357-00412/12

Aleshores, seguim amb el següent punt de l’ordre del dia, que és la comparei-
xença dels representants de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Venezuela a 
Catalunya davant d’aquesta comissió.

Dono la benvinguda al senyor Alberto Semidey, al senyor Roberto Salas. El se-
nyor Alberto Semidey és el president de l’associació; el senyor Roberto Sala és el 
vicepresident d’aquesta associació, i el senyor Juan Carlos Larrañaga, que és el se-
cretari de l’associació. Ja els hi he comentat a ells..., bé, vostès..., com sempre faig, 
els dono la benvinguda, i dono la benvinguda també als seus acompanyants al Par-
lament de Catalunya. Per nosaltres és un honor poder rebre’ls; pensin que..., pensin i  
facin del Parlament de Catalunya casa seva, perquè és la casa de tots els catalans,  
i, per tant, siguin molt benvinguts en aquesta comissió d’exteriors. 

Jo ja els ho he comentat, tenen en la seva intervenció un màxim de trenta minuts, 
i després els grups parlamentaris intervindran, faran els seus comentaris i faran al-
gunes preguntes, i després vostès tornaran a tenir el seu torn per respondre aquestes 
preguntes. Per no allargar-ho molt, jo els avisaré abans de la mitja hora, d’acord?

Moltes gràcies.
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Té la paraula..., bé, no sé com s’ho volen repartir... (Veus de fons.) Sí? Té la pa-
raula el senyor Semidey.

Alberto Semidey Viloria (president de l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Veneçuela a Catalunya)

Bueno, buenas tardes. Queremos, en primer término, darles las gracias por esta 
invitación, y queremos presentarles a ustedes la situación de los jubilados y pensio-
nados de Venezuela en Cataluña. Como me imagino que la mayor parte de ustedes 
saben los problemas que tenemos nosotros de la falta de pago de nuestras pensiones 
desde el año 2015 por el Gobierno de Venezuela, lejos de querer hacer una crítica o 
una situación sobre la situación de Venezuela que nos afecta directamente a noso-
tros, nos afecta directamente desde hace tres años y medio, este, no queremos entrar 
en un juicio de valores, porque en Venezuela estamos muy polarizados, eso lo sabe-
mos todos, queremos presentar solamente la situación nuestra, nuestra situación de 
indefensión que tenemos en Cataluña, en España; no somos solamente nosotros, los 
que estamos en Cataluña, sino que también estamos en España.

Hemos preparado una presentación de powerpoint para poder más o menos expli-
car de la mejor manera cuál es nuestra situación desde hace dos años, que estuvimos 
aquí también –hicimos una presentación también– y, bueno, hubo una resolución 
después de eso, este, y les vamos a dar más o menos qué sucedió con esa resolución 
y qué ha pasado desde esa resolución hasta ahora. 

No quisiera extenderme más, para entrar en materia, y el secretario, señor Juan 
Carlos, va a presentar la presentación –valga la redundancia.

La presidenta

Sí, senyor Semidey, en tot cas jo li donaré la paraula perquè quedi registrat en 
l’acta, d’acord? Qui prendrà la paraula ara? (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) El se-
nyor Larrañaga, d’acord. 

Doncs moltes gràcies, senyor Semidey. Té la paraula el senyor Larrañaga.

Juan Carlos Larrañaga Vázquez (secretari de l’Associació de Pensionistes 
i Jubilats de Veneçuela a Catalunya)

Muchas gracias, presidenta.
(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-

den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
La Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Cataluña probable-

mente alguno de ustedes la conoce, pues han oído de nosotros, no necesariamente 
todos. Entonces, a los efectos solamente de presentarnos y saber de quiénes estamos 
hablando, nuestro colectivo está compuesto por los pensionados del Sistema General 
de la Seguridad Social en Venezuela y los jubilados de la Administración pública, o 
servicio del estado en Venezuela, que tienen dos regímenes distintos; aunque somos 
la misma agencia, pero los regímenes legales y jurídicos son diferentes. En todo 
caso, estamos pasando las mismas penas, como indicó Alberto, desde el año 2015.

Una cosa que queremos destacar es que, con todo el respeto que nos merecen 
otros colectivos, nosotros no somos un colectivo de emigrantes venezolanos en Ca-
taluña, ojo. El 73 por ciento de nosotros tenemos nacionalidad española de origen 
o de segunda generación; el 23 por ciento son venezolanos, y el 4 por ciento son de 
otras nacionalidades, básicamente italianos y alemanes. Con esto lo que queremos 
significar es que somos un colectivo que hizo su vida laboral en Venezuela, cotizó 
al sistema de seguridad social venezolano, o al sistema de pensiones del Estado, y 
decidió retirarse en su patria o en la patria de sus padres, y hoy el Estado venezolano 
nos ha..., bueno, vamos a seguir, excluido de sus prioridades y sus intereses.

¿Cuántos somos? ¿De cuánta gente estamos hablando? Esa pregunta no es nada 
fácil de responder, porque si algo tenemos, y sobre todo los últimos años, es la más 
absoluta desinformación. El último dato contrastado que tenemos corresponde a 
marzo del año 2017; este dato es del Consulado General de Venezuela en Cataluña. 
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En ese momento ellos declararon que éramos 1.247 pensionados del Sistema Gene-
ral de la Seguridad Social. Ojo, de estos 1.248, distribuidos en el ámbito de compe-
tencia del consulado de Barcelona, es decir, Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón. 
En ese momento sabíamos que poco más de ochocientos estábamos en Cataluña. 
A día de hoy, el mejor estimado que podemos hacer, asumiendo que se comporta 
la misma composición por comunidades autónomas y visto el crecimiento de estos 
dos últimos años del colectivo venezolano, estimamos que, entre pensionados y ju-
bilados, un número razonable de estimación es que somos de 1.150 a 1.200 personas 
viviendo y residiendo en Cataluña.

¿Qué hacemos en el Parlamento hoy? Bueno, todo esto empezó allá, el..., pasado 
mañana hace dos años que estuvimos en esta misma comisión exponiendo la situa-
ción terrible de impago y de exclusión en que nos vimos, sufriendo por el impago en 
aquel momento de dieciséis meses –hace dos años. De esa comparecencia se derivó 
una moción subsecuente, la 153/XI, que fue aprobada por ciento trece votos a favor, 
diecinueve en contra y ninguna abstención en el Pleno del Parlamento. Esta moción, 
en su punto 4 –y ese es el motivo por el que estamos aquí–, decía que el Parlamento 
de Cataluña instaba al Gobierno –obviamente de Cataluña– a establecer las medidas 
necesarias para que, mientras persista el impago de las pensiones de los pensionistas 
de Venezuela que residen en Cataluña, los afectados puedan acceder a los sistemas y 
servicio de ayudas sociales. Este es el motivo de nuestra comparecencia hoy.

¿Qué ha pasado? En el momento en que se aprobó esta moción subsecuente, la 
puerta o el horizonte que teníamos para ayudarnos era la muy novedosa Ley, apro-
bada un par de días antes, de renta garantida de ciudadanía, administrada por el 
Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y Familias. El día 17 de octubre tu-
vimos una reunión en la dirección general de este departamento, en la cual, pues, 
expusimos la situación y manejamos algunas opciones para que nuestro colectivo 
pudiera acceder a esta ayuda, siempre y cuando, por supuesto, cumpliera los requi-
sitos, ta-ta-ta-ta-ta... Inclusive planteamos, en esa oportunidad, el compromiso de 
devolver el dinero recibido en el momento en que el Gobierno venezolano se pusiera 
al día con la deuda que tenía con nosotros (veus de fons), a través de convenios in-
dividuales, claro.

Esto pasó de la dirección al organismo técnico que manejaba la renta garantida 
de ciudadanía, con quien tuvimos un primer contacto el 30 de octubre del año 17, 
con la finalidad de establecer un protocolo para los pensionistas venezolanos y sobre 
todo trabajar el convenio individual del retorno una vez que nos pagaran. El último 
contacto con este organismo fue el 28 de diciembre del año 17. A pesar de que en 
numerosas ocasiones intentamos hacer contacto con ellos durante el año 18, no fue 
posible y eso quedó ahí.

Simultáneamente, con el Gobierno de España se hizo un amplio trabajo, un fuer-
te trabajo a través de la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de 
Venezuela en España, y después de muchas reuniones y de tocar los organismos 
involucrados en esto, que son, por una parte, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Imserso, consegui-
mos, o se logró que en el oficio circular correspondiente a octubre del 2018 por fin 
se reconociera la tasa real de cambio bolívar-euro, que no era la reportada, por su-
puesto, por el Banco Central de Venezuela, sino una tasa real fijada por el Banco de 
España de acuerdo con la información que se disponía de los organismos multilate-
rales. Este reconocimiento de la tasa real, que el primero que lo implantó, por cierto, 
fue la Secretaría General de Inmigración y Emigración, y después en cascada los de-
más, abrió la oportunidad para que nuestro colectivo pudiera tener acceso a los com-
plementos de mínimos para las pensiones contributivas, acceso a las pensiones no  
contributivas y a la pensión especial de ancianidad para inmigrantes retornados ma-
yores de sesenta y cinco años. 
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Si quieren después entramos en detalles aquí, pero lo importante fue que a partir 
de ese reconocimiento surgió una directriz para las comunidades autónomas, que en 
el caso específico de Cataluña lo maneja la Dirección General de Protección Social, 
con quien tuvimos oportunidad de reunirnos el 15 de enero del año 19 para analizar 
estas directrices y ver las consecuencias. Las consecuencias, básicamente, eran la 
apertura para solicitar pensiones no contributivas y para el complemento de la renta 
garantida de ciudadanía para personas no activables, es decir, personas mayores de 
sesenta y cinco años. 

Hasta el momento, aquí hemos aplicado algo más de treinta casos, solicitudes, y 
ya están llevando su curso, su curso normal. No hay ninguna resolución todavía por-
que estamos dentro del curso normal, pero se han admitido, lo cual ya es bastante, 
y esperamos. Volveremos a esto –volveremos a esto.

Situación actual. (Es procedeix a la projecció d’un vídeo.)
Bueno. Impago. La situación actual es un impago. Ustedes han visto la explica-

ción ahora del impago, espero que la hayan entendido, que, en el caso de los pen-
sionados del Sistema General de Seguridad Social, desde diciembre de 2015 a la 
fecha, acumulan cuarenta meses, o acumulamos cuarenta meses sin haber cobrado, 
el equivalente a cuarenta y nueve pagas en impago, en mora. Y por lo que se refiere 
a los jubilados, desde julio del 2015 no han podido convertir ni transferir sus pen-
siones; es decir, cuarenta y seis meses sin ver un céntimo, equivalente a cincuenta 
y ocho pagas.

Con la Generalitat de Cataluña, y por lo que respecta y compete a esta comisión, 
a este Parlamento y a este Gobierno, ¿qué es lo que tenemos? Mucha esperanza. Sí, 
tenemos mucha esperanza; esperanza de que esto que se ha iniciado, expedientes 
que están en estudio y los expedientes que se están trabajando para pensiones no 
contributivas y los complementos RGC de los no activables cristalicen en este pri-
mer semestre. 

¿Qué quisiéramos pedirles a ustedes hoy? Que se constituya una comisión de se-
guimiento y evaluación de este colectivo, fundamentalmente nacional, en todo caso 
residente en Cataluña que prestó sus servicios y cotizó para un sistema de seguridad 
de un estado extranjero y ese estado extranjero a estos nacionales y a estos residen-
tes los ha tirado al abandono y adiós, muy buenas. Eso es.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor Larrañaga. Farà ús de la paraula el senyor... (Veus de fons.) No, 
senyor Salas? (Veus de fons.) D’acord. Doncs moltes gràcies. 

El que farem ara serà, com hem fet abans, donar la paraula als grups parlamenta-
ris. Començarà el Grup de Ciutadans. Ho farà vostè? (Pausa.) La senyora portaveu, 
la senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Moltes gràcies, presidenta. Pues muchas gracias por venir otra vez al Parlamen-
to y a la Comisión de Acción Exterior, y bienvenidos, señor Semidey, señor Salas, 
señor Larrañaga y todos los compañeros y amigos que les acompañan. Ya hace más 
de dos años que nos conocemos, y durante todo este tiempo hemos ido hablando de 
cómo estaban y qué es lo que había pasado desde que hubo esa comparecencia, aho-
ra ya hará prácticamente dos años, hasta ahora. 

Ustedes lo han dicho y yo creo que este es el espíritu también con el que desde 
Ciudadanos vamos a insistir en este caso. Lo que a ustedes les preocupa es qué es 
lo que ha pasado desde que hubo esta comparecencia, y sobre todo desde que hubo 
esta moción aprobada en julio de 2017 por el Parlamento de Cataluña, en la que en 
términos muy genéricos decían que en el ámbito de Cataluña, ¿no?, y mientras uste-
des no cobraran sus pensiones –aquí no distinguiría entre pensionados o jubilados, 
sino en tanto en cuanto ustedes no cobraran la pensión–, podrían ustedes acceder 
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a los servicios de ayudas sociales de la Generalitat de Cataluña. O sea, la idea..., y 
cuando ustedes ahora decían «¿qué se puede hacer?» El seguimiento, entiendo que 
es desde aquí: desde ese compromiso político ampliamente apoyado desde las fuer-
zas políticas en el Parlamento de Cataluña, qué es lo que se puede hacer para que el 
Gobierno y los gobiernos sucesivos que pueda haber en Cataluña en los próximos 
años sigan con ese compromiso que se aprobó en julio de 2017. Entonces, yo ahí 
sí que tengo varias preguntas que me gustaría que ustedes pudieran contestarlas y 
también, pues, informar al resto de fuerzas políticas.

Ustedes dicen que ahora..., entiendo que el 2018 fue un año como bastante vacío a 
la hora de obtener esas ayudas, y que, en el curso actual, en 2019, hay..., se han insta-
do unas treinta solicitudes. Pero ustedes también decían que con los datos del Consu-
lado General de Venezuela –datos de 2017–, potenciales, habían 1.247 pensionados. 
¿Qué pasa con el resto de pensionados que aparentemente no han instado esa solici-
tud? ¿Es que desconocen que tienen esa posibilidad de pedir esa ayuda a la Genera-
litat de Cataluña, o es que no todos los pensionados pueden acceder a esas ayudas 
de la Generalitat de Cataluña? Me gustaría que ustedes lo explicaran un poco más. 

(Pausa. Veus de fons.) Sí, sí, sí, sí; estaba esperando porque estaba hablando; sí. 
Y si es porque –que no lo sé, ¿eh?– muchos de ellos no tienen constancia de que 
pueden acceder a esas ayudas, ¿qué se podría hacer para que todo el colectivo de 
pensionados que están en Cataluña sean informados y puedan acceder, ¿no?, si es un 
tema de que debería informar el Gobierno de la Generalitat, o desde el Parlamento 
se puede hacer algo, o ustedes, como asociación de pensionados, pueden hacer algo.

Ustedes decían: «Bueno, es un problema de pensionados residentes en Cataluña, 
pero también del resto de España.» Entiendo también que desde el ámbito compe-
tencial del Parlamento de Cataluña no podemos abordar una comisión de seguimien-
to de ámbito estatal porque no nos compete, pero sí estamos haciendo seguimiento; 
aunque no sea un seguimiento formal, pero estamos haciendo un seguimiento de la 
situación en la que están ustedes. Y el hecho de que vengan aquí y expliquen a todas 
las fuerzas políticas en qué punto están, ¿no?, a día de hoy, pues ya es una manera de 
seguir, de controlar, y de esperanza de lo que pueda venir más adelante.

Sí, también me gustaría preguntarles..., porque ustedes en un momento me dije-
ron que, por ejemplo, la comunidad autónoma de Canarias había instalado una espe-
cie de ayudas económicas transitorias. Y me gustaría que explicaran un poco en qué 
consisten estas ayudas económicas transitorias, y si ustedes ven paralelismos o ven 
diferencias con la renta garantizada de ciudadanía o..., de cara a pensar qué otras 
posibles ayudas –ayudas sociales, entiendo– podrían venir desde la Generalitat de 
Catalunya. Me gustaría que esto lo explicaran un poco mejor.

También me gustaría trasladarles, ¿no?, desde nuestro grupo político, nuestro 
apoyo, nuestra preocupación por la situación en la que están ustedes. O sea, son 
datos objetivos de la situación actual en Venezuela que más del 80 por ciento de la 
población vive en la pobreza, con lo cual es muy esperable que esos impagos de sus 
pensiones van a seguir en los próximos meses –aun siendo muy optimistas, van a 
seguir–, y, por lo tanto, creo que es muy pertinente su comparecencia para que en el 
ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya puedan ustedes explicarnos y 
puedan también recibir las observaciones críticas, o lo que estimen las otras fuerzas 
políticas, de cómo ustedes pueden acceder mejor a esas solicitudes. Porque, además, 
en algún momento –no sé si lo han dicho ahora, pero me lo explicaron– había ha-
bido ya denegaciones de solicitudes. (Veus de fons.) Exacto. Entonces, también me 
gustaría que nos explicaran a todos a qué se han debido esas denegaciones, y si esas 
denegaciones son subsanables, o qué se puede hacer para que no haya tantas dene-
gaciones, y sobre todo para incentivar al colectivo de pensionados en Cataluña a pe-
dir esas ayudas, que fue un compromiso del Parlamento de Cataluña y que todavía, 
pues, tiene que hacerse realmente efectivo.

Y nada más. Muchas gracias.

Fascicle segon
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La presidenta

Moltes gràcies, senyora Beltrán. Seguirem amb el torn, tal com ho hem fet abans. 
Té la paraula el diputat de la CUP - Crida Constituent, senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, gràcies per la seva compareixença, i també donar la ben-
vinguda a les persones que els acompanyen en la seva compareixença al Parlament 
de Catalunya.

Bé, sense pretendre en absolut qüestionar els seus drets, els seus drets socials i 
econòmics, que no posem en qüestió en absolut; sense entrar a qüestionar tampoc 
les obligacions de l’actual Govern de Venezuela amb aquests drets socials, i sense 
tampoc entrar a qüestionar en absolut, al contrari, els compromisos i obligacions 
que pugui tenir la Generalitat de Catalunya arran de la moció aprovada al Parla-
ment i arran dels compromisos adquirits pel Govern –i, per tant, en aquest sentit, 
doncs, valorar positivament que la Generalitat de Catalunya estigui responent a les 
seves necessitats i drets com a ciutadans de Catalunya, eh?, que vostès són–, nosal-
tres considerem que Catalunya ha de ser un país d’igualtat i de justícia social per a 
tothom, d’igualtat de drets socials, civils i polítics per a tothom, i, per tant, en aquest 
sentit, els drets econòmics formen part d’aquests drets socials que nosaltres defen-
sem per a tothom i sense exclusions, independentment del seu origen, independent-
ment de la seva cultura, de la seva llengua o de la seva ideologia.

Dit això, sí que volem aportar una reflexió i aportar algunes dades, que no sé si 
vostès compartiran; en tot cas, després tindrem ocasió de contrastar-ho en la seva 
darrera intervenció. Segons a nosaltres ens consta, és un fet objectiu innegable la si-
tuació de greu crisi econòmica per la que passa avui Venezuela; entre altres causes, 
segurament és deu, per un cantó, a un fet rellevant i que té una influència important 
en l’economia veneçolana, com és la caiguda important dels preus del petroli, doncs, 
des de ja fa alguns anys; però també a això hi hem d’afegir, entre altres causes se-
gurament, el greu, el sever bloqueig econòmic i financer que en aquests moments, ja 
des de fa temps, pateix l’Estat veneçolà. Això, sens dubte, té una conseqüència ma-
terial molt concreta, i és la caiguda de la disponibilitat de divises per part de l’Estat 
veneçolà. És un..., pràcticament, un fet automàtic, no?, que es deriva d’aquesta cai-
guda del preu del petroli i, d’altra banda, del bloqueig econòmic i financer. Això té 
com a conseqüència, com dèiem, una caiguda important de les divises. I això genera 
tota una sèrie de problemes econòmics afegits i derivats, eh?

Amb tot, segons les dades que nosaltres tenim, hi insisteixo, el 2019, si analit-
zem bé les xifres de les que disposem, el 74 per cent del pressupost nacional de Ve-
neçuela per al 2019 està relacionat directament amb la inversió social –segons les 
dades que nosaltres tenim, eh? I, d’altra banda, també hem de constatar que precisa-
ment s’ha produït una universalització del sistema de pensions, que abans no existia 
–una universalització del sistema de pensions–, que en aquests moments fa que hi 
hagin aproximadament uns 4,5 milions de persones a Venezuela que són beneficià-
ries i receptores de pensions. Concretament, això afectaria a tots els homes majors 
de seixanta anys, a totes les dones majors de cinquanta-cinc anys, incloses les que 
han estat mestresses de casa; és a dir que és un sistema d’universalització de pen-
sions, des del nostre punt de vista, efectivament universal i altament inclusiu, sí?, 
segons les dades que tenim, eh? Homes de més de seixanta anys; dones de més de 
cinquanta-cinc anys; les persones que es troben amb ingressos inferiors al salari mí-
nim també semblaria que són beneficiàries d’aquest sistema d’universalització de les 
pensions; hi insisteixo, les que han estat mestresses de casa, I també amb un criteri 
important, que és la igualació de la pensió al que és el salari mínim. Sí? Aquestes 
són les dades que nosaltres tenim. 

Per tant, des del nostre punt de vista, hi han dos fets: un, les conseqüències ne-
gatives que té sobre l’economia veneçolana la caiguda de la disponibilitat de divi-
ses, amb totes les conseqüències que això té tant en l’economia interior com en la 
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seva economia exterior; però malgrat això i en aquest context, sí?, cosa que abans 
no existia, aquest progrés o aquest pas endavant des del punt de vista del sistema de 
pensions i la seva universalització, que ha fet que es multipliqui per molt el nombre 
de persones que en són beneficiàries.

La nostra pregunta és si, en aquest context –és la pregunta i la reflexió que volem 
compartir amb vostès–, una de les mesures que serien més eficaces, no?, per tal de 
que aquestes polítiques públiques de l’Estat i del Govern veneçolà no tinguessin els 
dèficits que actualment tenen, atesa la crisi econòmica, és precisament aconseguir 
el desbloqueig econòmic, aconseguir el desbloqueig financer de l’economia vene-
çolana. Des del nostre punt de vista sembla una obvietat, però potser és un tema 
que mereix ser discutit. Sens dubte, assolir, aconseguir la fi del bloqueig econòmic 
i financer permetria, òbviament, que respirés l’economia veneçolana i que les polí-
tiques públiques, les polítiques socials avancessin encara més del que han avançat 
en aquests anys, malgrat haver-ho de fer en un context de severa crisi econòmica i 
financera. Segurament, això també comportaria un augment de divises, amb totes 
les conseqüències positives que això podria tenir, entre altres coses, pels problemes 
que en aquests moments estem plantejant aquí, en aquesta compareixença.

Per tant, des del nostre punt de vista..., i aquest és el nostre compromís també, és 
que la lluita contra el bloqueig, contra el bloqueig econòmic i financer que actual-
ment pateix l’Estat veneçolà, el poble veneçolà, és una clau per al canvi econòmic 
i per tal de trobar solucions efectives a problemes com el que en aquests moments 
aportem.

Gràcies per la seva atenció.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Riera. Té la paraula, pel Grup de Catalunya en Comú Po-
dem, la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies..., muchas gracias a las tres persones que nos han explicado un 
poco cuál es la situación de los jubilados y pensionistas en Venezuela. Nos hubiera 
gustado que hubiera alguna mujer, porque seguramente, desde el punto de vista de las 
mujeres –y veo que hay unas cuantas aquí–, habríamos podido tener otro tipo de in-
formación. Pero bueno, igualmente, gracias por la información, desde, como pueden 
comprender, el desconocimiento de un caso tan concreto. Y, en este sentido, muchas 
gracias por la información que nos han dado.

Sí que nos gustaría, un poco, dirigir nuestra intervención a plantear dudas tam-
bién en estos dos aspectos que más o menos se han planteado, ¿no? Uno es la situa-
ción del impago de las pensiones, y, el otro, el tema del compromiso del Gobierno 
de la Generalitat de Catalunya, a instancias de una moción del Pleno del Parlament, 
para facilitar que ustedes puedan acceder a los recursos sociales, y en este caso a la 
renda garantida de ciutadania, como personas residentes aquí.

En el primer tema, y, como les digo, también desde el desconocimiento, pero a 
través de haber preguntado y haber leído un poco, sí que me gustaría que nos aclara-
ran un poco el tema de los impagos. Si realmente es un impago o es el hecho de que 
se está pagando en bolívares. Porque nosotros sí que de lo que habíamos tenido la 
información es que el pago en bolívares sí que se está realizando, que anteriormente 
había una conversión, que hacía el mismo Estado, de estos bolívares a dólares o a 
euros, de alguna forma, para facilitar la capacidad adquisitiva de las personas que 
residían en el exterior, pero a consecuencia precisamente, como comentaba el com-
pañero de la CUP, del bloqueo económico que ha sufrido Venezuela, de la caída de 
los precios del petróleo, de la falta de recursos, es muy difícil seguir manteniendo 
esta política, de alguna forma, de ayudar a compensar este cambio de divisas que 
realmente hiciera que la pensión en bolívares fuera una pensión que tuviera un valor 
adquisitivo comparable en el exterior, no?
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Entonces, básicamente es saber esto: si realmente el tema es..., ¿solo es un impa-
go o es que hay un pago en bolívares en las cuentas en Venezuela y el problema está 
en la conversión a dólares o a euros y, por tanto, la traslación al poder adquisitivo 
aquí, de alguna forma?

También, cómo valoran ustedes esto: el hecho de que en realidad era, digamos, 
como una ayuda que se daba justamente para poder potenciar este valor adquisitivo, y 
el hecho de haberla dejado de recibir ahora..., si realmente el tema también era lo ex-
traordinario que era que durante un período de bonanza económica se hubiera podido 
hacer este tipo... No sé si tienen informaciones de otros países donde se haya hecho 
algo parecido, donde las personas cobran en su moneda local y, digamos, es el propio 
Gobierno el que les ayuda a hacer esta conversión y después la dejan de recibir..., para 
saber si tienen más información.

Si se han puesto en contacto también con asociaciones de personas que proven-
gan de otros países que tengan una situación parecida. También, un poco, para ha-
cer una red, ¿no?, en el tema, de que al final no dejan de ser derechos de personas 
que están en una situación de vulnerabilidad económica y que, por tanto, el tema..., 
como saben bien, la aplicación de la renda garantida de ciutadania está teniendo 
muchos problemas, se están denegando la gran mayoría de las solicitudes que se 
presentan, las organizaciones que impulsaron la ILP han hecho varias denuncias. 
No sé si ustedes están en contacto con los miembros de la ILP para plantearles... 
(Veus de fons.) Perfecto. Si pueden después explicarnos un poco cómo, desde esta 
red un poco más organizada, están planteando estas demandas.

Y ahí sí, realmente, preguntarles si nos pueden dar detalles concretos de cuáles 
han sido los problemas para acceder con que se han encontrado; este incumplimien-
to que dicen del Gobierno de la Generalitat, ¿qué explicaciones les han dado?, para 
poder tener más información a la hora de hacer el seguimiento de este tema, que sí, 
creo que es un tema que desde aquí nosotros podemos, como comentaban anterior-
mente, dar seguimiento desde la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Ara és el torn del Grup Socialistes i Units per 
Avançar. Té la paraula el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. I gràcies també als senyors Semidey, Salas i Larrañaga, per 
la seva compareixença. I també donar, evidentment, la benvinguda a la comissió a 
totes les persones que els acompanyen. S’han fet ja moltes preguntes; per tant, jo 
tractaré de condensar els dubtes que em puguin quedar.

En primer lloc, jo entenc que quan demanaven una comissió de seguiment es re-
ferien a una comissió de seguiment del Parlament de Catalunya respecte al grau de 
compliment de la Moció 153/XI, aprovada pel Parlament. Per tant, entenc que no hi 
ha cap problema de competències o d’interferència amb les competències estatals, 
sinó que es tracta de seguir des d’aquí com es dona compliment a un acord del Par-
lament. Des d’aquest punt de vista, no hi hauria d’haver cap problema, almenys de 
tipus competencial; una altra cosa és discutir si l’instrument més pràctic és aquest o 
un altre. Però, en qualsevol cas, completament disposats. Ens sembla que els acords 
que s’aproven pel Ple del Parlament de Catalunya o per qualsevol de les seves comis-
sions haurien de complir-se, s’hi hauria de donar compliment. I, per tant, seguir com 
es dona compliment a aquests acords és una tasca fonamental que té encarregada 
qualsevol parlament, no?, la tasca de control de l’acció de govern i d’impuls de l’ac-
ció de govern. I, per tant, des d’aquest punt de vista, hem de ser capaços de fer-ho.

El que em sobtava també –i és veritat que s’ha preguntat, però és una de les 
qüestions que els volia preguntar– és: com és que estem parlant només de trenta sol-
licituds? És això que es preguntava, no?: hi ha hagut una manca d’informació des 
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del mateix Govern de la Generalitat de Catalunya? No se n’ha fet prou difusió, de la 
possibilitat d’acollir-se a aquestes mesures? Etcètera.

Després, jo el que he entès del que explicaven és que tant en el cas de l’àmbit espa-
nyol en general, com en el cas de l’àmbit de Catalunya, del que estem parlant és d’accés 
a ajudes preexistents, és a dir, a mecanismes ja preexistents, no? I, en canvi, es mencio- 
nava l’exemple de la comunidad autónoma de Canarias com l’establiment d’una línia, 
diguem-ne, específica d’ajudes. Ho esmento perquè, quan estem parlant de l’accés a 
sistemes de protecció o ajudes ja preexistents, és possible que els requisits d’accés es-
tiguin pensats per a unes determinades situacions i pugui ser difícil..., aquesta podria 
ser una de les causes de que només hi hagi trenta sol·licituds: que hi hagi molta gent 
que, fins i tot tenint coneixement de la possibilitat, examini la seva situació personal 
i familiar i digui: «Bé, doncs, per patrimoni o per la renda de la unitat familiar, no hi 
tindré accés i m’estalvio el tràmit perquè ja veig que no m’ho donaran.» Podria ser una 
de les causes, no? En canvi, si es parlés –perquè la moció, en la seva redacció literal, no  
en limitava la possibilitat– d’establir una línia específica d’ajudes, es podria dissenyar 
els requisits pensant en la situació concreta, certament excepcional, del col·lectiu al que 
vostès representen.

Perquè, clar, entenc que són persones que no venen, com és en el cas de moltes 
de les ajudes públiques pensades, de situacions, diguem-ne, de risc d’exclusió so-
cial, etcètera, sinó que probablement en la seva vida ja feta aquí, doncs, tinguin..., 
hi deu haver situacions de tot, òbviament, però tinguin situacions patrimonials que 
els facin difícil accedir a determinades ajudes, no?, i, en canvi, hi ha, possiblement, 
la possibilitat de pensar en l’establiment de línies d’ajuda específica, que no ho han 
esmentat, perquè entenc que si aconseguissin accedir a les que ja existeixen això 
podria donar satisfacció a les demandes, però que si aquesta via és molt difícil, o 
almenys és difícil per a una gran part del col·lectiu al que representen, potser es po-
dria parlar d’habilitar alguna ajuda puntual i específica. Perquè, com s’assenyalava 
també, és previsible, lamentablement, que la situació es perllongui, i estem parlant 
–vostès ho han dit–, en un cas, de més de quaranta mesos d’impagament, en l’altra, 
de més de quaranta-sis mesos d’impagament, i per molt que un pugui tenir aquí una 
certa xarxa familiar que pugui fer de coixí, el cert és que estem parlant ja de molts 
mesos, i qualsevol, per dir-ho així, fons o caixa de resistència que un pogués tenir, 
ha d’estar ja molt molt molt escurat, eh?, i, per tant, evidentment jo crec que hi ha 
també una urgència de resoldre això.

Nosaltres som coneixedors de que, pel que fa als expedients de la renda garanti-
da de ciutadania, hi ha problemes en general, tant en l’admissió a tràmit, com en el 
temps de tramitació fins que es resol favorablement o es denega. També, diguem-ne, 
tots som coneixedors, crec, del percentatge de denegacions. Creiem que hi hauria 
d’haver, atenent aquesta situació tan específica, potser alguna fórmula de tramitació 
específica, tenint en compte que estem parlant d’una situació que no hauria de ser 
cronificada, però sí que ja dura un temps i que és previsible que duri almenys uns 
quants mesos més. Per tant, sense que això hagi d’afectar, diguem-ne, el principi 
d’igualtat, etcètera, es pot pensar en fórmules que precisament per estar més espe-
cíficament pensades per al seu cas, doncs, puguin donar resposta més immediata.

En fi, jo crec que..., aquestes eren les qüestions que els volia traslladar, i, bé, espe-
ro la informació que ens puguin donar per complementar aquella de la que disposem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula el senyor Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Sí; gràcies, presidenta. Agrair la compareixença que vostès han fet avui al Parla-
ment de Catalunya, i que no és nova, com vostès han explicat, perquè, efectivament, 
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ja havien comparegut i ja han sigut objecte de debat en aquesta moció a què vostès 
es referien, en aquest cas, en el Ple del Parlament, al juliol del 2017. En fi, han sortit 
molts temes, per tant, seré molt breu, perquè crec que gairebé està tot dit, eh?

En qualsevol cas, sí que podíem posar sobre la taula, diguéssim, la tasca... Bé, 
de fet, potser una prèvia, perquè vostès resideixen a Catalunya a dia d’avui i de fa 
anys, i, per tant, d’entrada..., i això és error nostre, eh?, no és de vostès, però és ve-
ritat que aquest objecte no hauria de ser a la Comissió d’Exteriors, perquè això no 
és una qüestió d’exteriors. És evident que hi té vincles, perquè el seu país d’origen, 
en aquest cas Veneçuela, doncs, és part, diguéssim, d’aquest inconvenient o d’aquest 
problema en què vostès es troben, però, efectivament, això..., vostès són catalans 
com nosaltres, diguéssim, viuen aquí, fan vida aquí i, per tant, és una qüestió, com 
han remarcat a més a més vostès, del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el qual vostès mateixos s’hi han estat reunint, i que nosaltres volem posar 
en relleu justament això, no?: que hi han reunions, que s’està mirant de trobar una 
solució justa a una situació injusta. I, per tant, que amb tots els agents, també, insti-
tucionals del nostre país s’està treballant en aquest sentit.

Han sortit moltes qüestions. És veritat que hi ha part d’aquestes competències que 
no són de la Generalitat de Catalunya. Vostès s’hi han referit, també. Em sembla que la  
Generalitat, o el departament, vaja, els ha ajudat a tenir aquest contacte també amb 
l’Imserso, que en bona part és..., en el cas espanyol, diguéssim, del sistema tributari, 
no?, i, per tant, de qui gestiona les prestacions per a les persones jubilades, és l’Im-
serso, que depèn de l’Estat; però crec que hi ha hagut gestions, per part de la Genera-
litat, justament per poder-hi mantenir aquest contacte i poder trobar aquesta solució 
que abans comentàvem.

I la necessitat, com deia –que vostès són catalans; més, no?, com tots nosaltres–, 
que no hi hagi limitacions en cap moment a l’accés als serveis públics de Catalunya. 
En aquest sentit, és cert que..., i això potser depassa una mica aquesta situació, però 
aquest Parlament va tenir, en certa manera, conflicte amb el Govern de l’Estat es-
panyol pel decret que es va fer, en aquest cas a l’Estat espanyol, limitant l’accés a la 
sanitat. Saben vostès que després el Parlament va legislar justament per no deixar a 
fora a ningú, de la sanitat universal, que era una mesura impulsada, en aquell cas, pel 
Govern del Partit Popular a nivell estatal, i que justament volia deixar fora els que no 
eren residents, fins i tot les persones que no havien cotitzat suficients anys, del siste-
ma públic estatal, però en aquest cas, que tenim les competències de sanitat, també 
català. I, en aquest sentit, el missatge, diguéssim, del Parlament i del Govern ha sigut 
clar, no?, sempre en aquest sentit, que és que la sanitat ha de ser universal.

I quan diem això, les prestacions a les que vostès puguin tenir dret, atesa la seva 
situació, diguéssim, actual de vulnerabilitat, en el sentit que no ingressen, no per-
ceben les pensions, s’ha de resoldre. Si no estan percebent la prestació, la proposta 
és, efectivament, que es pogués concedir alguna prestació de les que es contempla. 
Probablement, l’element més fàcil o més clar seria la renda garantida de ciutadania, 
que vostès han citat i que va, diguéssim, cronològicament, coincidir bastant, a més 
a més, amb el debat de fa dos anys que vam tenir amb tots vostès. I, per tant, pro-
bablement aquest és el mecanisme més senzill, més fàcil, més equiparable, per po-
der-hi donar sortida. I per això cal treballar, perquè tota aquesta situació que vostès 
estan passant, i d’altres persones, diguéssim, que s’hi puguin trobar..., i s’hi referia 
la senyora Segovia, no?, no només d’origen veneçolà, sinó d’altres orígens, que es 
puguin trobar en una situació similar o anàloga a la que vostès plantejaven, doncs, 
poder-ne trobar la sortida –deixin-m’ho dir així– «temporal», perquè l’objectiu final 
no és només arreglar la qüestió de les prestacions aquí, sinó que és poder arreglar, 
efectivament, el problema inicial que els ha portat a aquesta situació que vostès es-
tan, que, en qualsevol cas, sí que depassa molt la humil feina que des del Parlament 
de Catalunya podem fer, però, en qualsevol cas, en aquest mentrestant, diguéssim, 
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hem de ser capaços, entre totes i tots, de poder-hi trobar una solució que sigui..., en 
fi, que posi punt i final a la situació en què vostès es troben.

Per tant, agafem el compromís de seguir-ho treballant, de seguir-ho impulsant, 
amb aquesta advertència, diguéssim, que probablement correspondria a la Comissió 
d’Afers Socials, però, en qualsevol cas, el compromís personal de traslladar-ho i de 
fer que, bé sigui aquí o bé sigui allà, doncs, es pugui seguir aquest cas. Res més.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Del Moral. Té la paraula el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Li dono la paraula al seu portaveu, el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Amigues i amics de la Pejucat, moltes gràcies per 
l’explicació, moltes gràcies per la vostra compareixença. I m’agradaria començar 
amb un agraïment específic i dues disculpes.

El primer agraïment és que heu volgut que aquesta compareixença no fos espe-
cíficament sobre la situació política de Veneçuela. Jo em penso que això us honora 
com a causa, perquè en aquest moment estàveu preocupats per una qüestió especí-
fica. Aquest Parlament també se n’ocupa. Ens preocupa molt la nostra presència al 
món, ens preocupa molt els drets humans a tot arreu, però jo crec que avui heu fet 
bé de centrar-vos, en la presentació, en el que efectivament us preocupa.

I una disculpa. Una disculpa és que, com han comentat els companys que m’han 
precedit, vosaltres a tot efecte sou catalans, heu triat Catalunya per viure, sabeu que 
aquesta és una societat que no mira d’on vens sinó on vas, i, per tant, agraïdíssims 
que hagueu vingut a aquesta comissió; però, efectivament, la comissió que tocaria 
seria la de Treball, Afers Socials i Famílies, i, per tant, farem per tal que la relació 
sigui fluida i que el que heu demanat pugui funcionar com ha de funcionar.

I una altra disculpa, i és que vosaltres, que sou unes persones que teniu una sen-
sibilitat especial pels drets polítics, per la repressió, per la negació de l’alternança 
política, hi ha una cosa que no hem fet. I és que en aquest periple que vosaltres heu 
fet reclamant els vostres drets –que són drets; que són drets que no es fan ni es des-
fan, com deia el cantautor–, potser és important tenir present..., segur que ho teniu 
present, però a mi m’agrada posar-ho negre sobre blanc i que quedi gravat. I és que, 
en aquest periple, la consellera que durant més temps ha gestionat aquesta qües-
tió vostra per part del Govern de Catalunya és la Dolors Bassa, que és una política 
magnífica, que és una sindicalista magnífica, i que porta més d’un any a la presó de 
forma injusta i que està afrontant un judici injust.

Per què us ho explico, això? Perquè afrontar amb normalitat una qüestió de drets 
sense tenir en compte els atacs fonamentals a drets democràtics essencials que ha 
viscut aquest país i que en tota aquesta estona de debat no hagi sortit el nom de Do-
lors Bassa..., ens n’hem de disculpar. I, per tant, la recordem, li donem les gràcies 
per tota la feina que ha fet, i li donem les gràcies al conseller actual, que continua 
fent-la.

Dit això, que per nosaltres és essencial en el nostre raonament per entendre el 
moment polític que vivim, sí que em vull afegir a la curiositat entre el potencial de 
persones afectades per aquesta qüestió i el nombre de persones que l’estan patint. 
En aquest sentit..., després us l’escriuré, però tenim un correu específic de la conse-
lleria perquè les persones s’hi puguin posar en contacte, resoldre dubtes i saber si ho 
poden resoldre o no, que és conselleria.tss@gencat.cat, i és a partir d’aquest correu 
que seria interessant..., em sembla que podem parlar amb tota honestedat i sinceri-
tat: una qüestió que afecta mil persones no és el mateix que una qüestió que afecta 
trenta persones. I, per tant, una de les bones feines que pot fer la vostra associació 
és treballar en aquest sentit perquè això sigui al màxim d’efectiu.
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En la línia del que havíem comentat abans, jo també els agraeixo l’esperança que 
tenen en el departament, perquè, malgrat aquesta enorme dificultat que jo els he ex-
plicat, i és que alguns partits es van posar d’acord per tancar aquest Parlament, per 
enviar mig Govern a la presó i l’altre mig Govern a l’exili, mantenen aquesta espe-
rança en la institució. Això vol dir que el Govern governa, i això vol dir que tot allò..., 
em remeto a les seves paraules, eh?: que estem dins dels terminis i que, per tant, la 
conselleria i el Govern estan complint. I, per tant, el que hem de fer, en tot cas, és 
augmentar quantitativament el nombre de persones que hi poden accedir, perquè, 
efectivament, com ha dit algun diputat que m’ha precedit, es fa molt difícil d’imagi-
nar, si sabem quina és la situació habitual de la immensa majoria de jubilats i pen-
sionistes d’aquest país, no podem ni imaginar el que significa estar entre quaranta i 
cinquanta mesos sense cobrar. I, per tant, aquesta és una qüestió que ens preocupa 
i que, efectivament, la volem continuar i fer-ne tot el seguiment que sigui possible.

Més enllà d’aquestes ajudes que ja estem tramitant, també seria interessant..., i 
amb això m’afegeixo –i acabo– a algunes peticions que han fet alguns companys que 
ens han precedit: si vostès tenen exemples que en altres països o que en altres parts 
de l’Estat hi ha hagut alguna actuació més efectiva, estic segur que el conseller que 
tenim en aquests moments al capdavant del Govern, fent-se responsable d’aquestes 
qüestions, estarà absolutament obert a estudiar-ho i a treballar-ho, i des d’aquest 
Parlament ens comprometem a demanar-li que ho faci. Perquè, com els dic, nos-
altres intentem..., i m’agrada pensar que tots els grups polítics d’aquest Parlament, 
però molt especialment Junts per Catalunya, per nosaltres els drets no són re eteri 
i abstracte, sinó que representen el progrés en el dia a dia o el retrocés en el dia a 
dia. Nosaltres, malauradament, vivim una època de retrocessos, però no renunciem 
a cap avenç.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Sí, senyor Pedret, per què em demana la 
paraula?

Ferran Pedret i Santos

Per una contradicció. Per demanar-li al portaveu de Junts per Catalunya que re-
tiri l’acusació que ha fet, vetllada, a determinats partits, d’haver-se posat d’acord per 
enviar gent a la presó. És un greu desconeixement del funcionament d’un estat de-
mocràtic i de dret, i entenc que deu ser degut a l’escàs temps que es té per intervenir 
oralment, però em sembla una infundada i greu acusació.

La presidenta

Sí. (Pausa.) Sí, m’apunta el lletrat que, en tot cas, no són contradiccions, sinó 
que és una petició adreçada directament al diputat. Jo hauria de demanar al diputat 
si vol fer una intervenció, vol atendre la queixa o no. Està en la seva disposició de 
contestar al senyor diputat Pedret.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí, absolutament. No oblidem mai que en aquest Parlament, i fins i tot en les co-
missions, hi som sobretot per fer política, i que, per tant, qui m’hagi volgut entendre 
m’entendrà, i nosaltres hem explicat mantes vegades que l’obcecació d’alguns partits 
polítics a no fer política i a judicialitzar la política ha portat gent a l’exili i a la pre-
só. I això no ho retirarem mai; al revés, els recordarem sempre, al tripartit del 155, 
que són els culpables directes de tenir companys d’aquesta casa a l’exili i a la presó. 
(Remor de veus.) I ho diu un grup parlamentari que té companys que... 

La presidenta

Si us plau, si us plau, té la paraula el diputat De Dalmases. (Remor de veus.) Si 
us plau... Si us plau, si podem mantenir una mica de silenci... Té la paraula el senyor 
De Dalmases.



DSPC-C 231
28 de març de 2019

Sessió 10 de la CAERIT  41 

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, presidenta. És el que passa. Aquesta setmana també ho hem vist: que 
quan a un ministre li parlen de Catalunya s’aixeca i se’n va. És la manera que tenen 
els socialistes d’abordar aquestes qüestions.

No ho retirem; al revés, el que farem és que hi hagin el màxim d’espais de diàleg, 
com aquesta comissió, com aquest Parlament, per poder resoldre políticament un 
problema polític. I una cosa que ens hauria d’afectar a tots, que és que hi hagi gent 
a l’exili i a la presó, doncs resoldre-ho definitivament.

I disculpes als compareixents, perquè aquest no era el tema que veníeu a tractar, 
però com veieu és un tema que molesta enormement als que el van provocar.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. En tot cas, seguim el debat. Ara seria el 
torn de vostès per contestar. Tenen fins a quinze minuts. Ja saben que han de..., bé, 
poden contestar el que vulguin, però, en tot cas, els agrairien, jo crec que tots els 
grups parlamentaris, si poden respondre a les preguntes del que vostès han vingut 
a plantejar-nos avui.

Gràcies.

Roberto Salas Martín (vicepresident de l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Veneçuela a Catalunya)

Bueno, como fueron varias preguntas bastante extensas y tenemos quince minu-
tos, vamos a hacer por mi parte una parte de la exposición a las diferentes pregun-
tas, y también Juan Carlos intervendrá.

Primero, aclarar que nuestra misión como asociación de jubilados se formó para 
cobrar cuando empezó el impago en el año 2015, hemos dicho, el 2016. En septiem-
bre de 2016 se conformó esta asociación con los principales objetivos de cobrar la 
pensión de Venezuela, la cual creíamos que pudiera..., algo temporal. Bueno, ya han 
visto que no ha sido temporal. Y por eso fue que en aquel momento vinimos a la 
comisión de exteriores, porque era..., para que reclamaran el impago, el Parlamento 
catalán, y después ver en qué nos podían ayudar mientras ese impago de Venezuela 
no lo pagaban a los jubilados.

Otra cosa que quiero aclarar es que en Venezuela las mujeres se pensionan a los 
cincuenta y cinco años, como bien dijo el señor Riera, y los hombres a los sesenta. 
Mucha de esa gente que está dentro de ese grupo de los mil doscientos pensionados 
que decimos en Cataluña son personas que están en edad laboral, tanto las mujeres 
a los cincuenta y cinco años, como los hombres a los sesenta. Porque ustedes saben 
que, a las diferentes solicitudes, excepto en la renta garantizada ciudadana, no se 
puede acceder si no tienes sesenta y cinco años, si no tienes..., en el caso de las pen-
siones contributivas, que hayas cotizado en España para aportar, para poder cobrar 
una pensión en España, y lo que llaman el Convenio bilateral con Venezuela, nos 
pagarán lo que llaman «los complementos a mínimos». Ese es un caso. Pero a ese 
no pueden acceder las personas menores de sesenta y cinco años.

Y, en este caso, en las pensiones no contributivas va más allá, porque ustedes 
saben que cada año, por las reformas que hubo, cada persona..., este año tocaría ju-
bilarse con sesenta y cinco años y ocho meses; el año que viene, con sesenta y cinco 
años y diez meses. Entonces, gran parte de esos jubilados y pensionados que estamos 
registrados en el consulado de Venezuela y que cobramos una pensión de Venezuela, 
varios las pudimos traer, exportar para España por el convenio bilateral; otros, que 
vinieron desde el 2015 y acá, aparte de no pagarles, no les trasladaron la pensión a 
España para poder cobrar y están en el limbo, ni cobran en Venezuela ni hubieran 
cobrado en España, porque no la pudieron trasladar no por problemas ni de la Gene-
ralitat ni del Gobierno español, sino del Gobierno venezolano.
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En ese ínterin, entonces, la pregunta inicial que hicieron desde Ciudadanos: si 
nuestros jubilados o nuestros asociados jubilados saben y conocen estos ciclos. Co-
nocemos excelentemente todo lo que tenemos, hacia donde podíamos aportar mien-
tras sucedía este impago. Recuerdo que esto creíamos que iba a ser una cosa a lo 
mejor de seis meses, ocho meses, un año como máximo. Y ustedes ven que llevamos 
tres años y cuatro meses. Entonces, empezamos a explorar, con las diferentes alter-
nativas que nos brindaba el Estado español y la comunidad autónoma, a qué podía-
mos acceder mientras se cumplía ese impago de Venezuela, ¿no?

Vimos que, bueno, una de las pensiones contributivas..., las no contributivas, bue-
no, dije que eran sesenta y cinco años, y que las personas, para acceder a la pensión 
contributiva del Estado español para poder cobrar una pensión mínima, pero mientras 
recibía del Estado español –le daban lo que llaman los «complementos a mínimos»–, 
pudiera acceder y tenía que haber cotizado un mínimo de dos años, bien fuera por tra-
bajo efectivo antes de cumplir los sesenta y cinco años, o bien por haber cotizado por 
un convenio especial de emigrante retornado, tanto estando en España como estando 
en Venezuela, a través del consulado, que se firmaban ese tipo de convenios: «Yo me 
voy a ir para allá, no tengo trabajo, y cotizar...» Pero eso que cotizaban allá se perdió 
hace más de diez años, porque uno no tenía..., no es como aquí, que tú puedes ser de 
un banco, acceder a unas divisas para que te puedan cotizar allá. Allá no, no tienen..., 
el Estado es el que maneja las divisas.

Entonces, sí se hizo todo eso. Vimos las pensiones no contributivas, vimos que las 
maneja, como dijeron, el Estado español; los fondos salen del Estado español, pero los 
manejan las diferentes comunidades autónomas, en este caso la Generalitat de Cata-
lunya. Y vimos también las que eran las pensiones en sanidad, que eran para españo-
les de origen que retornaran, que tuvieran sesenta y cinco años, pero tenían que estar 
en unas condiciones de patrimonio y de unidad de convivencia familiar, que aplican 
para las diferentes pensiones, como es las no contributivas. Y, bueno, entonces vimos 
todas, exploramos todas las posibilidades que había para poder ayudar mientras su-
cediera ese impago.

Caramba, pero nos sorprendimos que cuando vamos a pedir las pensiones –los 
que ya veníamos, varios de nosotros, cobrando pensiones contributivas y cobrábamos 
los complementos a mínimos–, apareció el problema del tipo de cambio de Venezue-
la, donde el Banco Central de Venezuela, que es el equivalente al Banco de España 
aquí, decía que nosotros debíamos cobrar, ese impago que estaba ahí, a diez bolívares 
por dólar; cosa que era mentira, pero ese era el cambio que aparecía. Y entonces, de 
unas pensiones que eran normalmente –antes del 2015 cobrábamos mensualmente–, 
cuando se pagaban puntualmente en Venezuela, unos trescientos euros mensuales, 
que eso era lo que uno llevaba al INSS, a los que cobrábamos pensiones contributi-
vas, los complementos a mínimos, y veías y proyectabas los doce meses del año y 
nos daban complemento o no nos lo daban, porque si pasaba del tope de la pensión 
mínima de España nos lo eliminaban.

Vimos por ahí y fuimos, entonces, pero esos complementos mínimos empeza-
mos a ver que nos los rechazaban a partir del 2016, porque decían que nosotros 
–esto, hablo del Estado español en general, pero que afectaba en las diferentes pen-
siones– lo que teníamos que tener es cobrar una pensión, para finales del año 2016, 
de cerca de 2.500 euros mensuales. ¿Qué pasó? El tipo de cambio de Venezuela se 
siguió manteniendo, hasta enero del 2018, a diez bolívares. Allí hubo un cambió de 
convenio cambiario, pero que el Banco de España no lo reflejaba porque dijo que no 
tenía cómo poder calcular el tipo de cambio. Entonces nos quitaron..., para decir un 
ejemplo, en enero de 2018, según la seguridad social y a su vez todo lo que es la co-
munidad autónoma para las pensiones no contributivas, teníamos que estar cobran-
do una pensión mensual de 23.500 euros mensuales. ¿Alguien de acá se lo cree? No, 
¿verdad? Pero eso era lo que decía; que encima de no pagarnos la pensión el Esta-
do venezolano, afectaba para que nosotros, con un mes de pensión, superáramos el 
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tope que daban las pensiones no contributivas, que eran 5.448,60 u ocho mil y pico, 
8.400, que eran las pensiones no contributivas. Entonces, nos quitaron las pensiones 
y tuvimos gente –varios de los que están aquí, que cobraban pensión contributiva– 
cobrando durante tres años cincuenta y dos euros mensuales.

Y peleamos para el tipo de cambio, que nos lo reconocieran, que nos dijeran por 
qué. Pero que eso era..., pero ese era el tipo de cambio que aparecía en el Banco de 
España y por las tecnologías que..., o el tecnicismo –perdón; no «la tecnología», el 
tecnicismo– que tenía la seguridad social de España, que era el que a su vez remitía 
a los demás, decía que esas eran las pensiones, pagara o no pagara. ¿Qué caminos 
había? Estoy hablando de las pensiones contributivas. ¿Qué caminos había para po-
der..., que nos pagaran estos complementos al mes? Bueno, hacer una reclamación 
previa. O sea, hacer la solicitud de los complementos, hacer una reclamación pre-
via. La reclamación previa, o te la contestaban o no te la contestaban. Si no te la 
contestaban, cuarenta y cinco días hábiles y proceder con una demanda, que había 
que hacerla a título individual de cada uno. Entre el proceso de solicitud hasta que 
llega la demanda, te la acepta el tribunal..., o sea: reclamación previa, demanda, y 
el tribunal te contesta y vas a juicio, el promedio son ocho a diez meses; aparte de 
pagarle unos honorarios a un abogado.

No cobramos la pensión de Venezuela: tres años. Nos quitan los complementos 
mínimos: cobramos cincuenta y dos euros. Y vamos a pagarle a un abogado: pues te 
cobrará..., un abogado de Galicia, que era el que manejaba casi todos los casos..., y 
esos casos que se demandaban se ganaban, después de un año, todos. En los tribu-
nales sociales han condenado a la seguridad social a pagar los complementos míni-
mos. Estábamos hablando de complementos mínimos, ¿eh? Y entonces, al pagarle, 
decía: «Bueno, demanda.» Pero tenías que esperar un año. Y ustedes dirán: «Bueno, 
¿y cómo vivían ustedes?» Bueno, algunos, que tenemos hijos, con su familia, nos 
ayudaban con un préstamo, con algo, para poder pagar el alquiler; otros se mudaron 
o nos mudamos a la casa de los hijos o a la casa de algunos amigos; otros venezo-
lanos que no eran jubilados pero que tenían trabajo nos dieron, le dieron cobijo a la 
gente que ya no podía pagar ni una habitación. Y así hemos ido. Nos daban comida 
en Cáritas; nos daban ayudas, por exclusión social, en la electricidad, o sea, lo que 
es la parte energética de agua, luz y gas. Y así hemos ido superando todo este pro-
ceso..., bueno, no sé cómo decirles, pues lo nuestro no es exclusión social, yo creo 
que sube a un nivel más.

Eso fue con las pensiones contributivas. Con las no contributivas, como dice el 
señor..., o varios expresaron, las da el Imserso; salen los fondos de España, pero los 
maneja la comunidad autónoma. Nos aplicaron lo mismo. El caso este era peor, pues 
las contributivas, si venia una persona y trabajaba dos años acá, llegaba a los sesenta 
y cinco años y seis meses, equis, podía acceder. Había que pedir eso a Venezuela, las 
cotizaciones en su..., había que pagar un gestor en Venezuela para lograr la pensión 
contributiva, porque allá no te respondían nada los años cotizados. La no contributi-
va la manejaba el Imserso y la pasaba a la comunidad autónoma pero no aplicaba el 
mismo tipo de cambio. Lo que pasa, que, en las no contributivas, lo que todos uste-
des conocen que es, hay que aplicar no solamente si son sesenta y cinco años rasos, 
pero hay que haber vivido diez años en España, y los últimos doce en España. Gran 
parte de nuestro conglomerado no tiene más de cinco, seis, siete años, el grueso, que 
se vinieron de Venezuela, porque cada vez que se fue agravando la situación allá, 
más gente fue... Pero bueno, ustedes lo saben, lo que ha pasado. Y entonces no había 
cómo acceder a esas pensiones contributivas.

Los que pudieron acceder se las negaron por el mismo problema: el tipo de cam-
bio. Ustedes, señores..., el departamento de prestaciones, la dirección de prestaciones 
del bienestar social, con el cual nos reunimos y nos atendieron muy  amablemente, 
resolvió este problema del tipo de cambio. Nos dijeron: «Sí, pero teníamos ese im-
pedimento.» Entonces, ahora, ya no..., la pensión que era de 23.000, ahora en este 
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momento son tres euros mensuales lo que nos tocaría cobrar, si pagara Venezuela 
en este momento, por el tipo de cambio que hay, que acepta el Banco de España, y 
a su vez la seguridad social.

En todo esto, como les hemos explicado –y es, un poco, contestando las pregun-
tas; después, Juan Carlos va a hacer otra participación–, vimos que lo más cercano 
que estaba para ayudarnos, como bien han dicho ustedes, era la renta garantizada 
ciudadana, que el actual conseller del Trabajo de Cataluña de la Generalitat, el señor 
Chakir El Homrani, nos recibió en su oficina, aquí en el departamento, y le dijimos... 
Nos atendió muy bien. Nos dijo: «Los voy a derivar.» Él fue el que nos derivó a la 
Dirección de Economía y Finanzas, donde nos atendió muy amablemente el encar-
gado, el director de ese departamento, el día 17 de octubre –hacía dos días que se 
había implementado ya la renta garantizada; como ustedes saben, empezó a partir 
del 15 de octubre del 2017.

Automáticamente nos atendió, nos dijo: «Bueno, vamos a ver.» Nosotros había-
mos participado ya en varias reuniones, desde la ILP, con el señor Diosdado Toleda-
no, que ustedes creo que lo conocen. Estuvimos con eso y dijimos: «Bueno,  creemos 
que nos pueden ayudar mientras sale el pago de Venezuela, mientras podemos re-
cuperar las pensiones contributivas por el tipo de cambio, las no contributivas por 
el tipo de cambio también, y las pensiones de sanidad», que eso era un mínimo, el 
que lo podía cobrar. Dice: «Bueno, nos parece muy bien. Creo que ustedes aplican.» 
Y por el mandato que se había hecho aquí el 28 de julio para ayudarnos, dice: «Us-
tedes aplican a ese tipo de ayudas. Vamos a establecer un protocolo especial para 
los pensionistas venezolanos», cumpliendo las normas de la renta garantizada: que 
estuvieras dos años residiendo en Cataluña... O sea, no es que nos iban a dar un trato 
especial a las normas a aplicar, lo que se iba a hacer era, de una parte de lo que eran 
los ingresos, que decían..., porque, como les digo, algunas personas nos prestaban 
plata para pagar el alquiler, y, según las lagunas que había en la Ley de renta garan-
tizada, eso se podía tomar como ingreso. Y dice: «No, no, ingreso es solamente lo 
que ustedes perciban por un trabajo, por una pensión, por algo que ustedes hacen, 
¿no? Si alguien les da una ayuda, eso no es un ingreso para ustedes, por la parte...»

Y nos dijo, dice: «¿Ustedes estarían dispuestos a firmar un convenio individual a 
las personas que accedieran?, con los dos años de residencia, que no tuvieran bienes, 
la unidad de convivencia...» Digo: «Claro, por supuesto que sí. Nosotros..., nuestra 
misión importante es cobrar nuestra pensión de Venezuela.» El día que nos cobren 
firmamos un convenio y se les detalla cómo existen los complementos a mínimos 
y cómo existen las pensiones no contributivas, que si en un momento dado, como 
pasaba antes, recibían en el año más plata de la que habían dado..., nosotros, varios, 
estábamos en el año 2015, donde justificadamente nos pidieron que reintegráramos 
los complementos a mínimos del año 2015, porque en verdad habíamos superado 
el umbral durante ese año con las pensiones que cobrábamos de Venezuela. Y ahí 
estamos pagando, mensualmente, veinticinco euros, treinta euros, de acuerdo con lo 
que les hubieran dado ese año. Y lo del 2016 también nos lo están haciendo pagar; 
lo cual fuera injustamente, porque, si no nos habían pagado las pensiones, cómo va-
mos a reintegrar un complemento a mínimos que nos lo quitan a partir de octubre 
del 2016, cuando ellos dicen: «No, ustedes cobran una pensión, tienen asignada una 
pensión de Venezuela de dos mil euros mensuales.»

Entonces, bueno, en base a todo eso, nos reunimos. Nos dijeron que nos iba a 
atender la persona de la comisión técnica de la renta garantizada. No nos atendió 
nunca. Nos dijo: «El 28 de diciembre, para buen establecer, traigan ustedes sus plan-
teamientos.» Les hemos mandado como..., les mandamos como siete mails, ¿no? 
(Pausa.) Varias oportunidades, hasta el día de hoy. Y, sí, se han metido..., treinta son 
las solicitudes que se han empezado a meter ahora en las pensiones no contributi-
vas, por el tipo de cambio. Pero gran parte de los que aplicaban a las dos..., a las no 
contributivas les quitaron les complementos mínimos. Dijeron: «Bueno, tengo los 
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sesenta y cinco años y diez años de residencia, me voy con la pensión no contribu-
tiva.» Solicitaban la pensión no contributiva. Se las rechazaron por el mismo caso: 
«Ustedes tiene una pensión asignada de Venezuela de cincuenta y tal y no sé cuán-
tos dólares...» Pero bueno, si no la cobramos... Y eso es mentira. Entonces, de esas, 
les diría que hay más de doscientas personas que solicitaron tanto las pensiones no 
contributivas, la solicitud de los complementos a mínimos, la parte de la renta ga-
rantizada las personas en edad laboral; que muchas de las personas o varias de las 
personas de nuestra asociación, como les dije, firmaron el convenio que había que 
firmar, que por eso les pagaban un complemento de ciento cincuenta euros si les 
aprobaban la renta garantizada, e hicieron un convenio para poder buscar un traba-
jo. Porque nosotros lo que queremos es trabajar o que nos paguen nuestras... Pero 
¿quién les da? Si no consigue gente con cincuenta años, no lo vamos a conseguir con 
sesenta y cinco, setenta años, ¿no? Entonces, le dijimos...

La presidenta

Senyor Salas...

Roberto Salas Martín

...que, bueno, que solicitaran. Hicieron cursos de formación...

La presidenta

Senyor Salas, hauria d’anar acabant. Ha exhaurit el temps.

Roberto Salas Martín

Bueno, ya vamos a pasar... Lo último era eso, para que, bueno, ustedes supieran 
un poquito el periplo que hemos tenido. Las treinta solicitudes son de este año.

Juan Carlos Larrañaga Vázquez

Muy rápidamente, en dos minutos... (Veus de fons.) ¿eh? (Veus de fons.) ¿Dos mi-
nutos? (Veus de fons.) Bueno, muy rápido.

Con respecto a la pregunta que hicieron sobre..., que si esto está pasando en todo 
el planeta Tierra. Sí. ¿Que hay otras asociaciones? Sí. ¿Que tenemos contacto? Sí. 
¿Qué Venezuela paga? No. Eso por ahí.

El caso de Canarias. En el caso de Canarias lo que hicieron fue una variante de 
la renta garantida, o sea, lo que ellos llaman «salario mínimo de inversión», o «sala-
rio básico de inserción». Entonces, la variante que hicieron para los venezolanos fue 
hacer un solo pago al año. En vez de doce mensualidades, hacer un solo pago. Esa es 
la variante que hicieron para los venezolanos.

Con respecto a las causas..., es importante: las causas del impago y la supuesta 
caída –repito: supuesta caída– de los precios del petróleo. Tal como demostramos 
en nuestra primera comparecencia, este Gobierno recibió el petróleo a nueve dóla-
res el barril, y lo llegó a tener a ciento cuarenta en Venezuela, lo que había sido una 
dilapidación y saqueo de la riqueza petrolera del primer decenio de este siglo. En-
tonces, cuando...

La presidenta

Gràcies, senyor Larrañaga.

Juan Carlos Larrañaga Vázquez

Y, por último, con respecto a... (Veus de fons.) No, esto es muy importante, por-
que tiene que quedar claro. El bloqueo es mentira podrida. El bloqueo es a las cuen-
tas individuales de los ladrones, no es a las cuentas de Venezuela, que quede bien 
claro. El bloqueo es... Y el bloqueo tiene dos meses, y es a las cuentas individuales 
de cada uno de los responsables de este desastre venezolano. Y ya he terminado.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Larrañaga. Bé, gràcies, senyor Larrañaga; gràcies, senyor 
Salas, i gràcies, senyor Semidey. Ara, en tot cas, donaríem la paraula breument, si 
volen intervenir els grups parlamentaris. Senyora Beltran?

Susana Beltrán García

Sí, muy brevemente. Me quedo con el dialogo constructivo que se ha dicho en 
esta comisión, especialmente de los partidos que son gobierno actualmente; se han 
comprometido a ayudarles a ustedes. La moción que se aprobó es suficientemente 
amplia como para entender que puede haber ayudas, no necesariamente preexisten-
tes, sino que puede haber ayudas específicas para ustedes, y vamos a estar, a lo largo 
de este tiempo, de este año y los próximos, viendo cómo se cumple esto.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Algun altre diputat més vol... (Ferran Pedret i Santos 
demana per parlar.) Sí, senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Sí, senzillament per agrair les explicacions tan, diguem-ne, específiques i con-
cretes sobre el camí, l’iter que ha seguit tot això; jo crec que ens ajuda a comprendre 
la situació kafkiana en la que s’han trobat. I jo també em vull disculpar per haver, 
en algun moment, caigut en alguna provocació d’algun expert que hi ha en aquesta 
comissió, en fer-la, perquè crec que avui el tema era un altre, però penso que els pot 
interessar quedar-se a sentir el següent debat que tindrem sobre una proposta de re-
solució sobre Veneçuela.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Alguna altra paraula? (Francesc de Dalmases i Thió de-
mana per parlar.) Sí, senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Agrair-los la seva compareixença. Dir-los que ens agrada molt que també des de 
fora..., saber que aquest Govern funciona: el que està anant bé, el que pot anar mi-
llor i el que podem millorar; que ho farem. I nosaltres no ens disculparem pel que 
hem sentit, perquè per nosaltres forma part de la nostra responsabilitat política fer 
presència d’aquesta excepcionalitat democràtica en la que vivim.

Els posaré un exemple. Avui mateix l’advocacia de l’Estat, en mans del poder so-
cialista, com se sap, ha demanat imputar els votants de l’1 d’octubre; així, en massa. 
En aquesta situació estem actualment. Per tant, no em disculpo, sinó que els demano 
la seva complicitat i els demano que ens entenguin i que ens ajudin.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Bé, si no hi ha res més... En tot cas, acomiadaria 
els convidats. Els torno a donar les gràcies per aquesta molt interessant, encara que 
molt trista situació que estan patint. I, per tant, jo crec que tots els grups parlamen-
taris aquí estem compromesos a poder-los ajudar i els reiterem el nostre suport.

Ara, en tot cas, suspendré la sessió un minut o dos per poder acomiadar-los, i 
tornem amb l’ordre del dia. Per descomptat, estan convidats a quedar-se, si es volen 
quedar als següents punts del dia.

Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de set del vespre i tres minuts i es reprèn a dos quarts 

de set i vuit minuts.

La presidenta

Bé, d’acord, seguim amb l’ordre del dia.
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Tenim..., del punt 3 al punt 6 de l’ordre del dia són sol·licituds de sessions infor-
matives o compareixences. Aleshores, com que les quatre sol·licituds són de dife-
rents grups parlamentaris, és a dir, les proposen diferents grups parlamentaris, jo 
el que els demanaria és si volen fer vostès explicació de cada una de les sol·licituds, 
els grups parlamentaris, o, si no, passaríem a votació. (Veus de fons.) Sí? (Pausa) En 
volen fer explicació? (Pausa.)

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i el pla  
de treball del seu departament

354-00063/12

Aleshores, seguim amb el punt... (Veus de fons.) Bé, la defensa de la sol·licitud. 
El punt número 3 és la sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els objectius i el pla de treball 
del seu departament. I aquesta sol·licitud l’ha demanat el Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i, per tant, té la paraula el diputat David Bertran per poder defensar aquesta 
sol·licitud.

David Bertran Román

Moltes gràcies, presidenta. Per explicar la nostra sol·licitud de compareixença. 
Creiem que és molt convenient que el conseller comparegui per explicar tot el que 
ha anat succeint recentment. Entre altres coses, ha sortit a premsa que el Tribunal 
de Cuentas ha posat sobre la taula un informe que indica sospites de malversació de 
fons, des del 2011 fins a l’actualitat, en aquest departament del que és hereu, que és 
la Secretaria d’Acció Exterior, en temes pel que fa a propaganda, a mitjans interna-
cionals, pel que fa a observadors, a contractació de lobbys, a desviació de fons que 
havien de ser dedicats a cooperació internacional. Llavors, en aquest sentit, creiem 
que és molt convenient que el conseller vingui a comparèixer.

D’una altra banda, parlar sobre la situació de, bé, la simbologia partidista que 
s’ha mantingut a la delegació de Londres i que hi ha estat, fins i tot, quan el termini 
per part de la Junta Electoral Central s’havia exhaurit, i, per tant, que hi ha hagut 
d’haver un segon advertiment. I, per tant, doncs, que vingui a explicar quina és la 
línia del departament en aquest sentit, pel que fa a les delegacions, si es volen con-
vertir –si no ho són ja; que, evidentment, ja fa molt de temps que estem en aquesta 
línia– en oficines separatistes.

També és important conèixer quina és la voluntat del departament pel que fa a 
l’apertura d’aquesta segona tanda de delegacions que s’ha fet a indrets com els Paï-
sos Bàltics o els Països Balcànics; quina és la motivació d’aquestes delegacions, així 
com de l’anunci que hi ha d’una tercera onada de delegacions.

I també d’altres temes que creiem que s’han deixat endarrerits i que s’haurien 
d’actualitzar, com, per exemple, el Pla Marroc. Hi havia un pla Marroc del 2014 al 
2017, que, ara per ara, no hi ha un pla en aquest sentit actualitzat. Creiem que seria 
molt convenient, donat que és un partner estratègic. 

Què hi ha del pla de cooperació?, que també, per al trienni 2019-2021 tampoc 
el coneixem; si és que hi ha un pla de cooperació; si és que s’hauria de presentar.

I també pel que fa al pla de contingència del Brexit, que sí que hem sabut recent-
ment que hi va haver una reunió, però que no s’ha publicat ni s’ha fet comunicació 
en aquest sentit, i que afectarà, aquest potencial Brexit, a moltes empreses catalanes 
exportadores, i que, bé, és crucial saber, per als nostres empresaris, quin és aquest 
pla de contingència que es prepara, per part de la Generalitat, en aquest sentit.

Aquestes serien, entre altres raons, les raons per les quals demanem aquesta 
compareixença del conseller Bosch.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Beltran. Els recordaria que la defensa..., és per defensar la sol·li-
citud; després, les preguntes i què és el que voldrà plantejar ja ho farà si s’aprova la 
sol·licitud. Però m’agradaria que es centressin en el com, per què defensen la sol·li-
citud de compareixença. Si poguessin... (Veus de fons.) Sí, no té la paraula. No té la 
paraula, senyor diputat. (Pausa.) D’acord? Si ens poguéssim centrar en la defensa de 
la sol·licitud. Gràcies.

Algun grup vol posicionar-se sobre... (Ruben Wagensberg Ramon demana per 
parlar.) Sí, senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Sí, el 17 de gener, fa pocs dies més de dos mesos, ja va comparèixer el conseller, 
a petició pròpia a més, per explicar les actuacions i els objectius en aquesta dotzena 
legislatura, i ja vam votar, a la darrera CAERIT, la compareixença de la Mireia Bor-
rell, per a tot al que ara es referien, a temes d’Europa, Brexit, etcètera. 

Gràcies.

La presidenta

Algun altre grup en vol fer defensa? (Francesc de Dalmases i Thió demana per 
parlar.) Sí, senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

Sí, a nosaltres ens ha anat bé l’explicació que han fet i, de fet, ens afegim al que 
s’ha explicat fins ara. El conseller havia comparegut el 17 de gener i, per tant, no 
veiem la raó per què ara hauria de tornar a comparèixer. I, en tot cas, que un conse-
ller d’Acció Exterior faci acció exterior no només no hauria de sorprendre a ningú, 
sinó que vol dir que fa bé la seva feina.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. 
Bé, i sense més paraules, aleshores passaríem a votar la sol·licitud de comparei-

xença.
Vots a favor?
Set vots a favor.
Vots en contra?
Onze vots en contra.
Abstencions?
Dues abstencions.
La sol·licitud ha estat rebutjada per 7 vots a favor, 11 en contra i 2 abstencions.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre els motius pels quals la 
Generalitat ha renunciat a assumir la representació de les comunitats 
autònomes als consells de ministres de la Unió Europea en el primer 
semestre del 2019

354-00077/12

Punt número 4 de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa en aquesta 
comissió amb el conseller d’Afers Exteriors sobre els motius pels quals la Generali-
tat ha renunciat a assumir la representació de les comunitats autònomes als consells 
de ministres de la Unió Europea en el primer semestre del 2019. El grup parlamen-
tari que ho proposa és Catalunya en Comú Podem. En vol fer la defensa, senyora 
Segovia?
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Susanna Segovia Sánchez

Sí, breument. Va ser una petició motivada per una informació que va aparèixer: 
que la Generalitat hauria renunciat a la participació a la delegació de l’Estat espa-
nyol al Consell de Medi Ambient de la Unió Europea, i ens agradaria saber-ne els 
motius, que els pogués explicar en aquesta comissió. Entenem que..., l’altra s’ha re-
butjat, les podríem haver fet conjuntament, però bé, mantenim igualment la petició 
de compareixença.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. Algun grup vol fer alguna defensa? (Susana Beltrán 
García demana per parlar.) Senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí, gràcies. Nosaltres hi votarem a favor, perquè efectivament hi ha una direcció 
general, que és l’encarregada de relacions amb el Parlament, que no està fent les se-
ves funcions respecte dels emparaments..., i també relacions amb la resta de comu-
nitats autònomes. I volem saber, doncs, què fa aquesta direcció general, que es va 
negar la compareixença perquè vingués aquí a explicar..., i ens agradaria saber què 
està fent aquesta direcció, i en general què està fent la conselleria d’Acció Exterior 
en relació amb els temes europeus i en relació amb les comunitats autònomes.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. (Ruben Wagensberg Ramon demana per parlar.) Se-
nyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Sí. Els motius pels quals el conseller no vol acompanyar un ministre –que a més 
és una participació rotatòria i que només pot parlar si li sobra, no?, el temps a aquest 
ministre–, en definitiva són plenament obvis i coneguts des de fa molt de temps  
i, per tant, hi votarem en contra.

La presidenta

Gràcies. Algun altre diputat vol fer ús de la paraula? (Pausa.) Senyor De Dal-
mases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí. En el nostre cas també ens hi posicionarem en contra, i ens sorprèn des de 
quina perspectiva, ni tan sols federalista, es pot acceptar aquesta situació tan pejo-
rativa per al responsable d’Exteriors, totalment subjugat a l’agenda i a la rotació amb 
la resta de comunitats autònomes. Ens sembla sorprenent.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. (Carles Riera Albert demana per parlar.) Senyor 
Riera.

Carles Riera Albert

Sí. Només per explicitar que, tot i que hem d’assumir –és una obvietat– que no 
estem en una fase resolutiva del nostre conflicte polític amb l’Estat espanyol, però, 
malgrat això, pretendre que el conseller d’Exteriors representi les comunitats au-
tònomes espanyoles al costat del senyor Borrell a la Unió Europea ens sembla una 
ironia, sincerament.

I, per tant, també hi votarem en contra.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. 
Bé, sense més paraules passaríem a la votació.
Vots a favor de la sol·licitud de compareixença?
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Nou vots a favor.
Vots en contra?
Onze vots en contra.
I no hi ha cap abstenció.
La sol·licitud queda rebutjada per 9 vots a favor, 11 vots en contra i cap abstenció.

Sol·licitud de compareixença d’Arnau Queralt, director del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, 
perquè informi sobre les actuacions per a assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides

356-00358/12

El punt 5 de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença d’Arnau Queralt, 
director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, per-
què informi sobre les actuacions per a assolir els objectius de desenvolupament sos-
tenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Els grups que ho proposen, entre 
d’altres, són el Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya. Volen fer ús de la 
paraula per defensar la sol·licitud de compareixença? (Pausa.) No? (Pausa.)

Podem passar directament a les votacions? (Pausa.)
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà, perquè informi sobre el funcionament 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà

356-00362/12

El punt número 6 és la sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, 
director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, perquè informi sobre el funciona-
ment de la Casa de la Generalitat a Perpinyà. El grup proposant és el Grup de Ciu-
dadanos. Per fer la defensa, té la paraula la senyora Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Hemos solicitado la comparecencia del señor Josep Puigbert 
porque en varias ocasiones hemos solicitado información respecto a la actividad de 
la Casa de Perpiñán y sus costes y no nos contestan a lo que les preguntamos, vul-
nerando nuestros derechos como diputados y los de la ciudadanía a la que represen-
tamos.

Pese a que no nos contestan, sabemos que desde el inicio de esta legislatura las 
actividades que se han realizado en la casa de Cataluña de Perpiñán son más propias 
de las defensas de los políticos presos y huidos y de los intereses de los partidos in-
dependentistas que los que vienen recogidos en los objetivos que deberían regir la 
actividad de esta entidad. Y además se está sufragando con dinero público. 

Por ejemplo, la Diada del 2018 se celebró en dedicatoria a la libertad de presos 
polítics i exiliats catalans. Ha habido un ciclo de conferencias, llamado «55 urnas 
por la libertad», donde solo han participado ponentes separatistas. Vemos que la 
Casa de Perpiñán es un chiringuito más, financiado con dinero público, al servicio 
del procés. Y cuando se lo preguntamos, amparándonos en nuestro derecho como 
diputados, no nos contestan. ¿De qué transparencias presumen, cuando ni tan si-
quiera publican los gastos de los viajes a Perpiñán de los cargos públicos? Dan por 
supuesto que las instituciones son suyas, que el dinero público se lo pueden gastar 
para promover la ideología de su partido, y en el extranjero actúan una vez más con 
deslealtad a los intereses de España. 
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Reiteramos por esto nuestra solicitud de que el señor Puigbert comparezca en 
sede parlamentaria, aunque es probable que al rodillo independentista, una vez más, 
se le siga llenando la boca presumiendo de transparencia a la vez que votan en con-
tra de que el señor Puigbert venga a dar la cara. 

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Sí, senyor Wagensberg, vol fer ús de la paraula? (Pau-
sa.) Bé, senyor Pedret... (Veus de fons.) Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies. No, senzillament per comentar que, al marge de les consideracions so-
bre els motius que el grup proposant té per demanar aquesta compareixença, el meu 
grup parlamentari té demanada una compareixença d’una representació de la Casa 
de Perpinyà a la Comissió d’Afers Institucionals, que és on nosaltres entenem que 
correspondria que, en tot cas, se substanciés. No seria el primer cop que una comis-
sió vota una compareixença i després, entre les meses, es compagina perquè vagi a 
la comissió on s’hauria de veure, però nosaltres entenem que la Casa de Perpinyà 
penja del Departament de Presidència, i que el control parlamentari d’aquest depar-
tament està, més o menys, atribuït a la Comissió d’Afers Institucionals.

En fi, aquesta és la consideració que nosaltres volíem posar..., almenys sotme-
tre-ho a la consideració del grup proposant, eh?, que em sembla que allò hauria 
d’anar a la CAI, en qualsevol cas.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Sí, en el mateix sentit que el diputat Pedret, des del rodillo independentista els 
voldríem dir que aquesta compareixença ja està aprovada a la CAI, que, en  qualsevol 
cas, segur que és molt interessant i els emplacem a anar a la CAI a escoltar-la.

Gràcies.

La presidenta

Sí, Alguna paraula més? (Pausa.) Senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; sí, sí. Que, efectivament, nosaltres també, sense que serveixi de precedent, 
estem d’acord amb el Partit Socialistes, i específicament amb el diputat Pedret en 
l’apreciació que ha fet, i ens sembla que seria lògic. 

Dir-los als proposants que, ja que parlem de la Catalunya Nord, i perquè pu-
guin parlar del mateix però variar-ho una mica, tenen una paraula molt bonica, que 
malauradament al català central ja no fem servir però a la Catalunya Nord encara és 
molt actual, i és «guingueta». Guingueta vol dir «xiringuito».

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Alguna altra paraula? (Pausa.) No? (Pausa.)
Aleshores, passaríem a votar.
Vots a favor de la sol·licitud de compareixença?
Sis vots a favor.
Vots en contra?
Onze vots en contra.
Abstencions?
Tres abstencions.
La sol·licitud queda rebutjada per 6 vots a favor del Grup de Ciudadanos, 11 vots 

en contra dels grups de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el Subgrup de 
la CUP - Crida Constituent, i 3 abstencions per part del Grup Socialistes i Units per 
Avançar, i Catalunya en Comú Podem.
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Seguim amb el següent punt de l’ordre del dia... (Matías Alonso Ruiz demana per 
parlar.) Sí, digui’m.

Matías Alonso Ruiz

Si, presidenta, per una qüestió d’observança del Reglament en relació amb el 
capítol primer, secció primera, «Els grups parlamentaris» del Parlament. 

La presidenta

Digui.

Matías Alonso Ruiz

El grup parlamentari al que estem adscrits els sis membres d’aquesta comissió 
del meu grup parlamentari és el Grup Parlamentari de Ciutadans. Per tant, quan 
vostè faci esment del nostre grup parlamentari li demano que faci servir la deno-
minació del grup parlamentari, no la que vostè vulgui. Per tant, quan es dirigeixi al 
nostre grup, digui que som el Grup Parlamentari de Ciutadans.

La presidenta

Sí, normalment és el que faig. No és el que he dit?

Matías Alonso Ruiz

Acaba de fer-ho dos cops seguits: ha dit «el Grup Parlamentari de Ciudadanos». 
Per tant, quan vostè parli del nostre grup, faci servir la denominació oficial del nos-
tre grup, no...

La presidenta

Sí, segurament m’ha traït el subconscient i m’he equivocat anomenant...

Matías Alonso Ruiz

Aquí està vostè per moderar una comissió, no per tenir subconscient.

La presidenta

Sí, sí, el que passa, que som humans. No intenti deshumanitzar-me.

Matías Alonso Ruiz

Com vostè fa habitualment, vol dir? 

La presidenta

Li demano... 

Matías Alonso Ruiz

Com vostè fa habitualment, vol dir?

La presidenta

No té l’ús de la paraula, estic parlant jo.

Matías Alonso Ruiz

Com vostè fa habitualment...

La presidenta

Estic parlant jo, no té l’ús de la paraula.

Matías Alonso Ruiz

Doncs miri...

La presidenta

Estic parlant jo, no té l’ús de la paraula.

Matías Alonso Ruiz

Miri, vostè el que ha de tenir...

La presidenta

No té l’ús de la paraula.
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Matías Alonso Ruiz

...és un mínim de respecte.

la presidenta

No té l’ús de la paraula. Vol...

Matías Alonso Ruiz

...un mínim de respecte, d’acord?

La presidenta

No té l’ús de la paraula, senyor diputat. No em faci que l’hagi d’amonestar.

Matías Alonso Ruiz

Faci el que vulgui, eh?

La presidenta

No, faré el que dicta el Reglament.

Matías Alonso Ruiz

Jo no tinc cap problema –no tinc cap problema.

La presidenta

Faré el que dicta el Reglament.

Matías Alonso Ruiz

En tot moment...

La presidenta

No té l’ús de la paraula, senyor diputat.

Matías Alonso Ruiz

...faci-ho en tot moment.

La presidenta

No té l’ús de la paraula –no té l’ús de la paraula. (Pausa.) Demano respecte per 
a aquesta presidenta. I respecte... No té l’ús de la paraula, senyor diputat. Respecte 
al que m’ha demanat, jo em disculpo si jo en algun moment he dit «Ciudadanos». 
D’acord? Però no té l’ús de la paraula, i no em falti al respecte vostè a mi. Quan jo 
estic aquí exercint de presidenta ho faig el millor possible, i per tant demano discul-
pes si he dit «Ciudadanos» en dues ocasions. Vostès tampoc considerin... No poden 
dir «Juntos por Cataluña» perquè no existeix cap grup que es digui «Juntos por Ca-
taluña», però vostès a Espanya es diuen Ciudadanos i pot ser que m’hagi equivocat i 
hagi dit «Ciudadanos». De tota manera, jo els demano disculpes i reitero que si m’he 
equivocat... Jo sempre dic «Grup Parlamentari de Ciutadans». Per tant, no hi ha cap 
altra intenció ni intencionalitat en les meves paraules.

Gràcies.
(Pausa.)

Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela
250-00687/12

Sí, procedim ara a l’últim punt de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre 
la situació a Venezuela. El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya..., bé, tots els 
grups parlamentaris: Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i el Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent han presentat aquesta proposta de re-
solució.

En tot cas, demanaríem als grups parlamentaris... Per l’ordre com està a la pro-
posta de resolució, com està entrada al Parlament, al Registre del Parlament, li to-
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caria parlar al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, per fer la defensa de la 
proposta de resolució.

Ferran Pedret i Santos

Presidenta, puc demanar un aclariment, senzillament? És un aclariment abans 
d’entrar al debat, diguem-ne. És que, pel format, no acabo de saber si la part resolu-
tiva és tot el que tenim escrit o només l’últim paràgraf.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Queda aclarit, senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

Sí, sí.
(Veus de fons.)

La presidenta

Sí. Vol fer ús de la paraula de defensa, senyor De Dalmases? (Pausa.) Té la pa-
raula.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí. Des d’aquest grup, dir que ens agradaria que l’atenció que mereixen els drets 
humans a Veneçuela des d’aquesta comissió d’exterior tinguessin una preocupació 
equivalent en d’altres espais d’arreu del món. Perquè, bé, quan nosaltres demanem 
aquesta coherència en el coneixement i el reconeixement dels drets en un espai, 
també hauríem de pensar en un altre. I en aquest sentit ens n’alegrem, de que avui 
arribi aquesta proposta de resolució en aquesta comissió; ens alegrem especialment 
que hagi estat fruit d’un debat molt enriquidor en el qual ha participat activament la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el grup dels comuns, el Grup Re-
publicà i nosaltres mateixos com a Junts per Catalunya, perquè demostra que, efec-
tivament, des del diàleg i defensant principis democràtics essencials, doncs, podem 
arribar a acords. I ja que ho hem fet a tants quilòmetres de distància, ens agradaria 
també que això passi sovint amb realitats nacionals més properes.

En tot cas, tenim la sensació que aquesta PR és significativa i és rellevant, però 
que la qüestió de Veneçuela ja l’hem tractat en altres ocasions i, per tant, poc hi po-
dem aportar. Algunes novetats sí que hi han, no? A banda d’insistir que estaria bé 
que no hi projectéssim les nostres fílies i les nostres fòbies, sí que ha estat bé que 
finalment es discutís avui, perquè sembla que l’operació Guaidó, que havia agafat 
molta molta molta volada, va caient de tot arreu. Fins i tot ha caigut de l’ordre del 
dia d’aquesta comissió, que se n’havia de parlar i donar-hi suport. Deu ser que allò 
que aquest grup parlamentari ja va dir en la darrera intervenció, quan fèiem aquesta 
equivalència entre Guaidó i el senyor Pedro Carmona, de l’any 2002, amb aquest su-
port entusiasta del senyor José María Aznar, doncs, en aquell moment vam parlar de 
ridícul, i aquesta vegada tornem a insistir en aquest ridícul, que sabíem que aques-
ta era una operació política que no tenia res a veure amb la transformació social  
ni amb la pobresa del poble veneçolà, que sabíem que si fos així no hauria comptat 
amb el suport de països que són coneguts i reconeguts per tractar amb autèntics sà-
trapes arreu del món, que sabíem que l’acció humanitària que l’emparava no tenia 
el suport de cap organització internacional de referència ni de cap organisme que el 
volgués avalar perquè no era tal.

Reiterem –i per això ens felicitàvem del text que finalment ha sorgit d’aquesta 
proposta de resolució– que Veneçuela és una democràcia imperfecta –que ho és–,  
que no serem nosaltres qui la blanquegi, que efectivament hi ha persecució política, que  
hi ha un empobriment generalitzat, i que trobem a faltar una necessària autocrítica 
des del Govern i els seus governants, però que per exemple és tan imperfecta com la 
democràcia espanyola, on també hi han presos polítics, on també hi ha persecució 
judicial de l’oposició, i on no només s’empresonen polítics sinó també líders socials. 
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O, per exemple, en alguns aspectes sí que sembla que en podria aprendre algú algu-
na cosa, però nosaltres precisament en el cas de Guaidó vam veure manifestacions 
arreu del país, i en canvi fa molt pocs dies a Madrid vam veure un altíssim dirigent 
d’un partit estatal que deia que si ells governessin una manifestació no hauria tin-
gut lloc. Per tant, això del reconeixement o el no reconeixement, la conculcació de 
drets, doncs, va una mica per barris, i nosaltres demanaríem que fos més coherent.

Finalment, dir que la qüestió de la governança, el desenvolupament, els bloque-
jos, el no diàleg entre oposició i govern a Veneçuela i a tot arreu no es resol amb 
menys democràcia, sinó que es resol amb molta més democràcia. Que confiem en 
la societat veneçolana. Sabem que les urnes no divideixen, sinó que uneixen i acla-
reixen, i esperem que en una propera convocatòria electoral es pugui decidir lliure-
ment qui governa, i aquesta situació, que efectivament podem analitzar sense fílies 
ni fòbies, que es tracta d’una situació greu, que té causes internes i externes i que 
no és una situació conflicte de blanc o negre sinó que té molts matisos, es pugui re-
soldre de la manera que la resolen o la intenten resoldre la majoria de la societat ca-
talana quan s’enfronta a una situació d’aquestes característiques, que és a través de 
les urnes, que és a través del diàleg, que és a través de la negociació, i que, per tant, 
nosaltres ens sentim profundament orgullosos d’aquesta resolució, i molt ens temem 
que a algú que potser hi votarà en contra no li acabi d’agradar això que és important 
generar consensos en la defensa i promoció dels principis democràtics essencials de 
respecte als oponents polítics i de condemna de la repressió política i els empreso-
naments polítics.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Seguint amb l’ordre dels grups proposants, passo 
la paraula al Grup Republicà. Té la paraula el senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Sí; moltes gràcies, presidenta. Bé, la intenció dels grups proposants crec que era 
–o almenys en el nostre cas sí que ho era, o ho és– la intenció d’intentar separar dos 
debats que creiem que amb tota la mala intenció del món pels poders fàctics a nivell 
internacional segurament s’han volgut barrejar des d’un inici. Els ha interessat, i és 
evident, és molt evident que ho han aconseguit.

Creiem que, per una banda, certament, hi ha un debat, que és el debat sobre la 
situació política, la situació social, econòmica del país, que és complicada, sens dub-
te. Un debat en el qual s’ha de poder fiscalitzar el Govern, o s’ha de poder fiscalit-
zar l’oposició, que és un debat legítim, un debat de fiscalització fins i tot dels poders 
fàctics, un debat de contraposar idees, models polítics. Aquest seria un debat molt 
interessant i molt democràtic. I, per una altra banda, hi ha un debat que són les raons 
estratègiques, econòmiques i geopolítiques d’instàncies internacionals per ingerir 
directament en la sobirania del poble de Venezuela. Unes ingerències que a més no 
són noves. Creiem que són dos debats completament diferents i que molt malinten-
cionadament, per tant, s’han barrejat.

Fa més de dos mesos –ho apuntava ara el diputat Dalmases– de l’intent del cop 
d’estat que ha estat fallit. Un cop d’estat, una intencionalitat que és clara; d’entrada, 
per això que diuen en la ciència, no?, que l’experiència també ajuda a demostrar les 
coses. I, per tant, ens podem remuntar fins al 2002, quan va haver-hi aquest altre 
intent de cop d’estat, amb una violència segurament més evident, també, pel segrest 
del president del país de llavors, Chávez.

Són moments, certament, molt diferents, amb actors molt diferents –amb actors 
interns, però també amb actors molt diferents. L’altre dia, el diputat Carles Riera ens 
recomanava un llibre de la Naomi Klein, La doctrina del shock, que també, per si no 
l’han vist, també té una aplicació molt més fàcil de veure que és en format documental. 
Avui, per entendre aquest cop d’estat del 2002 també ens agradaria recomanar un altre 
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documental, en aquest cas disculpeu-me, perquè no en sé l’autoria, però seria La revo-
lución no será televisada, un documental bastant bo i clarificador dels fets del 2002.

I és un cop d’estat intencionat, però també fallit; és evident que és fallit, perquè 
després d’aquests mesos no hi ha hagut canvis efectius en el control del Govern ni 
en el control de les fronteres. La sobirania econòmica, certament, sí que fa molt de 
temps que està bloquejada. Però encara que hagués funcionat, en un eventual cas 
que aquest cop d’estat hagués funcionat, el que és evident és que aquesta societat 
venezolana seguiria igualment polaritzada. Per tant, no s’hagués solucionat el pro-
blema de fons de la societat veneçolana.

Creiem, a més, que són justament aquestes ingerències les que també contribuei-
xen en aquesta polarització de la societat, i que, per tant, dificulten el diàleg entre les 
dos parts; un diàleg que nosaltres entenem que és l’única sortida duradora i a llarga 
distància per a qualsevol societat, i també la societat veneçolana. I, en aquest sentit, 
sí que m’agradaria llegir l’última part de la proposta de resolució que hem presentat, 
en la qual «el Parlament de Catalunya es vol refermar en el diàleg, en les urnes i en 
la negociació en la defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania i en el respecte 
de la sobirania nacional com a principals eines de resolució democràtica dels con-
flictes i, per tant, emplacem a totes les parts enfrontades a fer-ne ús.»

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. Seguint amb l’ordre dels grups proposants, tindria 
la paraula la senyora Susanna Segovia, portaveu del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies. En primer lloc, recordar una mica l’històric d’aquesta ara proposta de re-
solució a la Comissió d’Afers Exteriors, que havia de ser una proposta de resolució a 
debatre i aprovar o no al Ple del Parlament, que com a tal es va treballar, es va acordar 
amb els quatre grups que la vam cosignar en el seu moment, però que quan va arribar 
a la junta de portaveus el fet que un dels grups cosignants no donés suport a que aquest 
debat es fes al Ple, curiosament, va fer que aquest debat s’hagi hagut de portar a la 
CAERIT i que s’ha portat al dia d’avui. Crec que és important dir-ho, perquè precisa-
ment, segurament, el text de la proposta de resolució està molt pensat perquè havia de 
ser un debat al Ple del Parlament, perquè crèiem que la magnitud del que havia passat 
a Veneçuela valia la pena que fos un debat públic i amb tots els diputats i diputades 
d’aquesta cambra, i era un debat important, també, de cara a un posicionament cap a 
la ciutadania i cap a la societat catalana.

Nosaltres ens afegim al que ha dit el diputat d’Esquerra. La moció té dos grans 
esperits: un és la importància de la cerca de solucions dialogades, de solucions po-
lítiques allà on hi ha conflicte, i, dos, és el rebuig a qualsevol tipus d’ingerència per 
motius geoestratègics i sobretot de recursos naturals, com la que va fer els Estats 
Units i molts dels governs que en el seu moment van reconèixer el senyor Guaidó en-
front del que era el president constitucional de Veneçuela, que segueix sent el senyor 
Maduro. Per tant, és una proposta que bàsicament, més enllà de parlar de Veneçuela, 
que també, el que ve a parlar és d’això, de quin ha de ser el rol d’aquest Parlament 
quan el que hi hagi sigui un conflicte entre els interessos geoestratègics i polítics de 
les grans potències i la democràcia dels respectius països i la sobirania de cada país.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Té la paraula, pel Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, celebrar i valorar molt positivament des 
del nostre grup que haguem arribat a un acord de mínims sobre la situació políti-
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ca a Veneçuela entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els comuns i la 
CUP - Crida Constituent, i que, per tant, en conseqüència aquest Parlament aprovi 
una proposta de resolució que reculli aquests mínims polítics que han estat objecte 
del nostre consens.

Val a dir –és una obvietat– que el contingut, el text d’aquesta proposta de reso-
lució està lluny en contingut i en forma del que serien els nostres plantejaments, els 
del nostre grup, sobre la situació política a Veneçuela, tant en la seva vessant interna 
com en la seva vessant geopolítica, eh? Però, per nosaltres, que aquesta proposta de 
resolució s’aprovi en aquesta comissió, encara que nosaltres també haguéssim vol-
gut que es pogués aprovar en el Ple del Parlament, sens dubte representa un progrés.

Des del nostre punt de vista, a Veneçuela el que està en aquests moments a debat 
és, sobretot i principalment, la seva sobirania nacional –la sobirania nacional–, la 
sobirania popular del poble de Veneçuela davant d’un intent de cop d’estat propiciat 
pels Estats Units, amb el suport immediat del feixista Bolsonaro i de la dreta llatino-
americana, així com amb el suport explícit de la majoria de les grans corporacions 
extractivistes a escala global, i també, val a dir-ho, dirigit políticament i militarment 
pel comandament dels Estats Units per a Amèrica, situat a Colòmbia. Aquesta és la 
«calanya», el perfil del cop d’estat i del consens que reuneix el senyor Guaidó.

Òbviament, és un cop d’estat al qual poc preocupen i interessen la democràcia, 
els drets socials, civils i polítics i la sobirania del poble de Veneçuela. El que inte-
ressa és, òbviament, el control dels recursos estratègics i d’un dels principals jaci-
ments de petroli del planeta i el control sobre una zona geoestratègica i geopolítica 
molt important al continent americà. Per tant, òbviament, celebrem que avui s’apro-
vi en el Parlament de Catalunya una proposta de resolució que denuncia i qüestiona 
aquest cop d’estat des d’aquests principis; principis, com he dit al començament, 
de sobirania nacional, de respecte als drets col·lectius del poble veneçolà i també a 
les decisions populars del poble de Veneçuela a través de les urnes i el seu procés 
constituent.

Des del nostre punt de vista –això no ho diu la proposta de resolució, però sí que 
ho diem nosaltres en el nostre posicionament–, aprofundir i desenvolupar la revo-
lució bolivariana iniciada pel comandant Chávez és el camí, és el millor camí per 
superar aquesta crisi, precisament la fidelitat, la lleialtat als principis fundacionals 
de la revolució bolivariana.

Per tant, amb aquests plantejaments i des de la defensa dels principis globals inter- 
nacionals i democràtics que haurien de regir sempre les relacions internacionals de 
no ingerència i de respecte a la sobirania nacional i popular dels pobles, celebrem 
que avui s’aprovi aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Ara per defensar..., és el torn dels grups que no són els 
proposants, per defensar la seva postura. Per manifestar la seva postura és el torn del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i crec que en aquest cas defensarà el senyor Mejía.

David Mejía Ayra

Gràcies, presidenta. En primer lugar, una previa: nuestro grupo parlamentario, 
Ciutadans, sigue manteniendo, como no podía ser de otra manera, el apoyo al pre-
sidente legítimo Guaidó, y de la misma manera ponemos encima de la mesa que 
conocemos que se están haciendo gestiones diplomáticas en muchos países para im-
plementar esta presidencia legítima.

Dicho esto, esta propuesta que presentan los partidos independentistas junto con 
Catalunya en Comú Podem, aquí en el Parlamento, es un despropósito. Bajo nuestro 
punto de vista es un despropósito, que además incluye falsedades y que se mezcla 
y compara realidades absolutamente diferentes, y, además, que tiene como objetivo 
principal blanquear la dictadura que está viviendo Venezuela.
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Para empezar, hay que decir que la posición de la comunidad internacional no tie-
ne nada que ver con el control o con la gestión de los recursos que hay en el país, tal y 
como dice la moción, sino que precisamente la posición de la comunidad internacional 
tiene que ver con la dignidad que merecen los ciudadanos de Venezuela. La posición 
internacional tiene que ver con la situación de emergencia social que vive Venezuela.

También en esta moción se habla de unos supuestos intereses económicos, cuan-
do de lo que se debería hablar es de la vulneración sistemática de los derechos hu-
manos que se está produciendo, frente a la libertad de pensamiento, la libertad de 
asociación, la persecución de la disidencia, las torturas, y así podríamos tener un 
largo etcétera.

Se exige en esta moción el respeto a la soberanía nacional, cuando precisamente 
es el señor Maduro quien se inventa la Asamblea Constituyente, que es paralela a la 
Asamblea Nacional, que es donde reside la auténtica soberanía nacional. Por cierto, 
esto a los catalanes nos recuerda mucho acciones similares que se han producido en 
nuestra tierra. Ya que hablamos de la soberanía nacional y del respeto que debería-
mos tener a la soberanía nacional, recordar que, en nuestro país, donde recae la so-
beranía nacional es en el conjunto del pueblo español. Por lo tanto, hipocresía dura 
de todos, pura, de todos aquellos partidos firmantes de esta moción.

También se hace referencia al diálogo, pero en democracia el diálogo se produce 
dentro de la legalidad, y en Venezuela el diálogo debe servir para que haya un cese 
de la usurpación, para que haya un gobierno de transición y para que hayan unas 
elecciones libres. Efectivamente, para que hayan unas elecciones libres –libres, con 
urnas de verdad y no manipuladas–, porque lo que hay que denunciar en esta moción 
no son los supuestos intereses ajenos al pueblo venezolano, sino que lo que hay que 
denunciar, por ejemplo, es el ataque que están sufriendo los diferentes líderes de la 
oposición, los ataques que está sufriendo en los últimos días, también lo hemos vis-
to, el presidente Guaidó; la falta de luz, que ya llevan más de ochenta horas sin luz el 
90 por ciento de la población venezolana; la falta de comida; la falta de agua; la falta 
de medicinas; la vulneración de los derechos humanos. Y lo que hay que condenar y 
lo que hay que denunciar también es que lamentablemente hay más de 5 millones de 
venezolanos que han tenido que huir de su país por culpa de la dictadura que están 
sufriendo. Por lo tanto, es una situación absolutamente dramática e insostenible. Y de 
todo esto –de todo esto–, de todas estas preocupaciones que realmente sí son las co-
sas que nos deberían ocupar en esta moción, no hay ni una palabra en la moción que 
presentan los grupos independentistas conjuntamente con Podemos.

Nosotros no intentaremos maquillar la dictadura de Maduro como se pretende en 
esta moción, y lo que pedimos a los grupos independentistas y a Catalunya en Comú 
es que no miren hacia otro lado frente a la crisis humanitaria que se está viviendo 
en Venezuela y que está sufriendo el pueblo venezolano, y lo que les pedimos es que 
se replanteen, por favor, esta moción; porque, si no, desde Ciudadanos votaremos 
obviamente que no a esta moción, porque nosotros lo que votaremos es sí a la liber-
tad del pueblo venezolano, y lo que no haremos es blanquear ni un ápice el régimen 
chavista que está encabezado por Maduro.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor Mejía. No es preocupi, jo no li tindré en compte que vostè hagi 
dit Podemos o hagi dit Ciudadanos per referir-se al seu grup. Sí, per què em demana 
la paraula, senyor Alonso?

Matías Alonso Ruiz

Presidenta, em sembla que acaba de fer un comentari que està absolutament fora 
de lloc, i li he de fer saber que el nostre partit es diu Ciudadanos - Partido de la Ciu-
dadanía, Ciutadans - Partit de la Ciutadania a Catalunya, i això és des del nostre 
naixement, que ja fa uns anyets, 2006. No com vostès, que un dia es diuen d’una 
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manera i un altre, d’una altra. I quan vostè faci referència a un grup parlamentari, 
l’ha de fer conforme a la nomenclatura d’aquest grup parlamentari. Però és habitual 
en la pràctica parlamentària, en qualsevol debat, dirigir-se a qualsevol grup amb el 
nom del seu partit. Això és molt habitual, i mai hem aixecat el dit per dir el contrari. 
Per tant, crec que ha fet un comentari que li sobra.

La presidenta

Gràcies per l’apreciació, senyor Alonso. Li torno a reiterar que com a mínim 
aquesta presidenta no fa cap al·lusió quan es refereix a Ciudadanos. Si ho he fet en 
dues ocasions, no ho he fet amb cap mala intenció. Per tant, li ho torno a reiterar. 
I només feia el comentari perquè, com vostè ha pogut comprovar, ens equivoquem 
tots, i en l’ús de la paraula jo crec que s’ha de ser una mica lax i no interpretar tantes 
vegades..., i fer una anàlisi d’un mal ús i una mala intenció.

Sense més, crec que és el torn de paraula del Grup Socialistes i Units per Avan-
çar. Té la paraula el senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Es diu que, poc abans de la caiguda de la Unió Sovièti-
ca, s’explicaven els ciutadans soviètics els uns als altres un acudit en què un d’ells 
s’adreçava a l’altre dient: «Mira, tot el que ens han dit del comunisme era mentida.» 
I l’altre li responia: «Sí, però és que tot el que ens havien dit del capitalisme era ve-
ritat.» Ho dic perquè a vegades les coses no són tan blanc o negre com a vegades es 
pinten. I en aquesta ocasió, parlant de la crisi política, constitucional, social i econò-
mica que es viu a Veneçuela, segurament hauríem de convenir, si poguéssim tenir 
un punt de vista mínimament objectiu sobre el que està passant, que aquelles críti-
ques que s’adrecen al Govern de Veneçuela no són estrictament incompatibles amb  
les crítiques que es puguin adreçar al que ha promocionat el Govern dels Estats 
Units, o fins i tot, encara que sovint es deixa fora de l’equació, amb les crítiques que 
es puguin adreçar als interessos també geoestratègics, també relacionats amb els re-
cursos naturals i la posició geoestratègica que ocupa Veneçuela, d’una altra ex gran 
potència, fruit d’aquesta dissolució que abans esmentava, que és la Federació Russa.

Perquè aquí, a més a més d’aquests actors, que són els principals, n’hi ha d’altres. 
Potències, diguem-ne, globals i regionals, com el Brasil de Bolsonaro, com la Xina, 
com la República Popular de la Xina, etcètera. Hi ha molta gent jugant sobre el tau-
ler de Veneçuela, també la veïna Colòmbia, etcètera, que en el fons estan usant com 
a peces, en el seu joc d’escacs, els ciutadans i ciutadanes de Veneçuela, pensin el que 
pensin respecte a la divisió política que efectivament es produeix al país.

Per tant, a nosaltres ens costa molt avalar qualsevol de les posicions com si fos 
la bona, la vàlida. A nosaltres ens sembla que és bastant difícil de defensar que 
Veneçuela sigui simplement una democràcia imperfecta, si no és que, diguem-ne, 
considerem en aquesta categoria l’ampli rang que hi ha des de les democràcies més 
avançades del món fins a la mera dictadura. Si és així, clar, aleshores tota democrà-
cia existent és imperfecta. Però crec que en qualsevol dels índexs que apareixen..., a 
vegades es cita molt el que fa un observatori, diguem-ne, al voltant de The Econo-
mist, però hi han ONGs internacionals que també elaboren índexs sobre els graus 
de democràcia i de qualitat de la democràcia;. en qualsevol dels índexs, Veneçuela 
s’ha enfonsat en els darrers anys pel que fa al nivell de la qualitat del seu sistema 
democràtica, doncs, fins equiparar, la majoria dels índexs, la democràcia existent  
a Veneçuela amb la d’altres estats en els que no es pot dir que mai hagi arribat a 
consolidar-se un sistema plenament democràtic.

Per tant, quan es fa una comparació del Govern, del sistema polític veneçolà amb 
Espanya, jo els he de dir honestament que penso que, en primer lloc, s’insulta la in-
tel·ligència del comú de la ciutadania, i, en segon lloc, es posa en dubte com a mínim 
l’objectivitat, no dic ja l’honestedat intel·lectual, de qui fa aquests plantejaments. Em 
sembla, diguem-ne, que simplement queda en els diaris de sessions aquesta afirma-
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ció, perquè es pugui contrastar històricament per qui tingui més distància respecte 
al context polític que estem vivint, eh? Per als historiadors i historiadores quedarà 
aquest tipus de comparacions i si eren escaients o no.

En qualsevol cas, a nosaltres ens sembla que és veritat que el que necessita ur-
gentment la població veneçolana, els ciutadans i ciutadanes de Veneçuela, és el 
 restabliment d’alguns mínims consensos bàsics. Ara, també hem de dir que, amb 
igual sinceritat, ens sembla que això està molt difícil, vaja, està molt lluny d’ocórrer; és 
molt difícil que es produeixi en un termini raonable de temps, les posicions estan molt  
polaritzades. A més a més, es dona una circumstància que afortunadament no es 
dona en el nostre entorn més immediat –no em refereixo a Catalunya o a Espanya, 
sinó fins i tot al conjunt d’Europa–, que és l’existència d’una forta distribució d’ar-
mament entre la població, i entre grups organitzats que estan enfrontats. En aquest 
sentit, no em refereixo només als grups que al voltant de l’exèrcit s’han anat estruc-
turant des del Govern veneçolà, sinó també a grups d’oposició que tenen accés a 
armament i que, diguem-ne, el conflicte als carrers ha provocat ja la mort de parti-
daris tant del Govern veneçolà com de detractors del Govern veneçolà.

Per tant, ens sembla enormement delicat, en un moment com aquest, pronunciar-
se d’una manera que pugui ser, diguem-ne..., entenc que pot ser fruit de l’intent de 
generar un consens entre els grups parlamentaris que fan la proposta, però que en 
el fons té una redacció que crec que està molt allunyada del principi de realitat, al-
menys en el context immediat del que està passant. És a dir, fa una sèrie de declara-
cions genèriques amb les que podríem estar d’acord –òbviament, amb una sèrie de 
confusions respecte a la nostra pròpia situació, que evidentment no hi podem estar 
d’acord–, però no deixa de fer això: una sèrie de declaracions genèriques amb les 
que, bé, tothom podria estar d’acord. És a dir, que hi hagi diàleg, que hi hagi nego-
ciació, que hi hagi un respecte a la sobirania nacional, a una resolució democràtica 
dels conflictes polítics... Òbviament; però tot això està molt allunyat, i podria inter-
pretar-se d’una redacció, diguem-ne, entre tímida i vergonyant, que s’està avalant 
d’alguna manera l’actuació del Govern veneçolà, i nosaltres això no ho volem fer; de 
la mateixa manera que tampoc tenim un especial interès en defensar les maniobres 
polítiques, diguem-ne, una mica a l’estil de la doctrina Monroe, que s’han produït 
des del Govern dels Estats Units.

Per tant, ens sembla que la millor contribució que podem fer des d’aquí és pro-
curar tenir una anàlisi més rigorosa i realista del que està passant a Veneçuela, saber 
que el conflicte està molt a prop de poder derivar en un conflicte obert, en un conflicte 
civil obert, i que la principal tasca de totes les cancelleries, per dir-ho amb la termino-
logia internacional, hauria de ser evitar que s’arribés a una confrontació armada a Ve-
neçuela, que per les característiques del país es podria perllongar durant molts anys.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. A continuació passaríem a votar la proposta de resolució.
Vots a favor?
Dotze vots a favor, del Grup Junts per Catalunya, Grup Republicà, Catalunya en 

Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Vuit vots en contra, del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Parlamentari 

de Socialistes i Units per Avançar.
I no hi ha cap abstenció.
Aleshores, queda aprovada la proposta de resolució per 12 vots a favor i 8 vots 

en contra.
Sense cap més punt a l’ordre del dia, suspenem la sessió. (Veus de fons.) S’aixeca 

la sessió –perdó: s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i deu minuts.
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