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Sessió 16 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 vuit minuts. Presideix Aurora Madaula i Giménez, 

acompanyada de la vicepresidenta, Mònica Palacín París, i de la secretària, Esther Niubó 

Cidoncha. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, Ignacio Martín 

Blanco, David Mejía Ayra i Blanca Victoria Navarro Pacheco, pel G. P. de Ciutadans; Josep 

Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, Josep Riera i Font i Anna Tarrés i Cam-

pà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alfons Montserrat Esteller, Jordi Orobitg i Solé, José 

Rodríguez Fernández i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Ferran Pedret i 

Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Ca-

talunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords de 

col·laboració (tram. 250-00549/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 231, 100).

2. Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània (tram. 250-00777/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 

320, 60).

3. Proposta de resolució sobre la situació al Sudan (tram. 250-00778/12). Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 320, 61).

4. Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a Hondures (tram. 250-

00800/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presen-

tat: BOPC 337, 41).

5. Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan (tram. 250-

00801/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 337, 42; esmenes: BOPC 

370, 5).

La presidenta

Bé, bona tarda. Benvinguts tots a una nova sessió de la Comissió d’Acció Ex te
rior, Relacions Institucionals i Transparència. 

Abans de començar l’ordre del dia, els demanaria si hi ha algun canvi en els 
grups parlamentaris que m’hagin d’informar.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí. El senyor Pep Riera substituirà el senyor Toni Morral i el senyor Josep Costa 
substitueix el president Puigdemont.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Algun altre canvi? Substitució? Sí, senyor Wa gens
berg. 

Ruben Wagensberg Ramon

La diputada Irene Fornós substituirà d’aquí uns moments la diputada Marta Vi
lal ta. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Seguint l’ordre del dia, hem proposat cinc propostes de resolució, el que 
passa que la proposta número 3, sobre la resolució sobre la situació al Sudan, i la 5, 
que és sobre la resolució de suport a la transferència de poder al Sudan, comentà
vem si les podríem substanciar..., fer el debat i la votació conjuntament. Sí, senyor 
Pedret? (Veus de fons.) Bé, votació separada, el debat conjuntament. D’acord. Doncs 
faríem els punts 3 i 5, els faríem junts, els debats els faríem junts. D’acord.
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Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes 
dels acords de col·laboració 

250-00549/12

Bé, comencem pel primer punt de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre la 
transparència i el retiment de comptes dels acords de col·laboració. És una propos
ta que proposa el Grup Parlamentari de Ciutadans, i per tant, té la paraula, senyora 
diputada.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Las comunidades autónomas, y por tanto también Cataluña, 
pueden celebrar acuerdos con entidades extranjeras y lo único que se pide es que respe
ten las leyes, ¿no? Está establecido en el Estatuto de autonomía de Cataluña. Llevamos 
mucha práctica durante muchos años y lo único que hay que hacer pues es respetar 
la competencia en relaciones internacionales, que es una competencia ex clusiva del 
Estado.

Y choca cuando algo tan fácil y tan sencillo, y además existe una práctica al res
pecto, encontrarnos pues, no hace muchos días, como el conseller Puigneró se que
jaba en Twitter de que se estaba bloqueando un acuerdo importante entre Cataluña 
y Occitania para el Corredor Mediterráneo, tecnología 5G.

Pero sorprende, porque además me estuve leyendo los documentos que había 
pues to el conseller Puigneró, porque decía que era bochornoso, «era vergonyós», era 
vergonzoso, como se estaba vetando ese acuerdo tan importante entre la región de 
Occitania y la región de Cataluña. Pero es que lees el documento y lo único que está 
diciendo es que se respeten las directrices en los contenidos de quien tiene la com
petencia exclusiva en relaciones internacionales. 

Al final, llegas a pensar que lo que es vergonyós es el respeto a las leyes, ¿no? 
O sea, este es el talante, al menos es el talante en Acción Exterior y Transparencia. 

Y, por supuesto, cuando ves lo que está diciendo, es algo tan obvio, ¿no? Decía, 
en ese comunicado el Ministerio de Exteriores le pedía al conseller Puigneró que 
citara al Reino de España, porque es una competencia que pertenece a España. 

Ustedes, los partidos separatistas, se pasan tiempo hablando del Reino de España, 
pero cuando lo tienen que plasmar en un documento, el Reino de España desapare
ce. Desaparece el hecho de que no se trata, desde un punto de vista de las relaciones 
internacionales, de dos países, como comentaba el conseller Puigneró, y así habían 
presentado en el memorándum, sino que se trata de dos regiones europeas. Es decir, 
toda una serie de requisitos que son necesarios para poder tirar adelante y para que 
este acuerdo entre Occitania y Cataluña sea efectivo. 

O sea, al final, piensas que estos acuerdos, en realidad, y estas quejas en Twitter, 
en los medios de comunicación de «el Estado nos bloquea», simplemente es propa
ganda separatista. Porque, en realidad, no quieren cumplir, o sea, es decir, no quieren 
que aquí haya conectividad 5G, que no haya Corredor Mediterráneo con la conecti
vidad 5G. Porque si fuera así, lo único que tienen que hacer es cumplir las leyes, que 
además es muy fácil. 

En esta resolución lo que estamos pidiendo es que se haga acción exterior, que se 
hagan estos acuerdos y que se respeten las competencias del Estado para que es
tos acuerdos resulten en beneficio de la ciudadanía de Cataluña. Y que, una vez se 
subscriban y se cumplan todas las condiciones, se haga un balance de cuál ha sido 
el resultado, cuál ha sido el impacto de estos acuerdos y podamos también, en sede 
parlamentaria, controlarlos e impulsar, si es que es así, la celebración de estos acuer
dos.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, el senyor Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres cenyintnos a la literalitat tant de l’exposició de 
motius com de la part resolutiva de la proposta de resolució que se’ns proposa, ens 
sembla que la petició que fa el Grup de Ciutadans és raonable. 

És a dir, s’han publicat els balanços fins a determinada data. A partir de determina
da data, fins aquí, no estan publicats i no són els no publicats només els del darrer exer
cici, sinó que, per les raons que sigui, des de 2013 falten aquests balanços. I per tant, es 
demana que s’elabori i es publiqui aquest balanç d’activitat del Registre de convenis i 
es demana un balanç específic dels acords de col·laboració amb ens públics d’altres es
tats i organismes internacionals en uns exercicis determinats, 2013, 2014, 2015, 16 i 17. 

Per tant, això ens sembla a nosaltres, d’entrada, una petició raonable i funció d’a
questa comissió reclamar que aquesta documentació estigui a disposició de tothom, 
també a disposició dels parlamentaris, perquè puguem exercir la nostra funció de con
trol del Govern, doncs, com és més adient, que és amb tota la informació disponible.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Té la paraula, la senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Bé, de fet, assistim, novament, a una proposta de resolució de 
Ciutadans on utilitza la transparència per, en realitat, qüestionar les competències que 
té el Govern de Catalunya en acció exterior i què és el que fa des de l’acció exterior.

Nosaltres estem d’acord en que cal transparència, no estem d’acord en que s’uti
litzi la transparència per a uns altres fins i unes altres argumentacions.

Si hi ha algun problema amb les competències que es creu que té el Govern de 
Catalunya, perquè s’ha repetit diverses vegades: «les competències exclusives de rela
cions internacionals les té el Govern de l’Estat espanyol», potser caldria una rellegida 
de l’Estatut d’autonomia.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular... 
Bé, no hi ha el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular  Crida 
Cons ti tuent –crec que no hi és–, aleshores és el torn del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Únicamente para manifestar nuestro voto favorable.

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la pa
raula el senyor...

Jordi Orobitg i Solé

Orobitg.

La presidenta

...Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, de fet ja ho ha dit el mateix portaveu del 
Partit Socialista, no?, «cenyintnos al que es porta a aprovació», i és que és així, la 
portaveu, en aquest cas, del Grup de Ciutadans, aprofitant que el Pisuerga pasa por 
Valladolid, ens ha fet una explicació de temes de roent actualitat, que, de fet, no tenen 
res a veure amb aquesta proposta. I per tant, jo demanaria que ens cenyíssim a les ini
ciatives parlamentàries, perquè si no..., jo no vull coartar el dret d’expressió de ningú, 
però crec que aquí estem per treballar.
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Pel que respecta... (Veus de fons.) Sí, encara que riguin, és així. Pel que respecta 
a la proposta de resolució, jo crec que aquí existeix un cert equivoc. Perquè, clar, 
vostès presenten aquesta proposta en ares de la transparència, una transparència que 
existeix. Perquè tots aquests convenis i totes aquestes dades poden ser consultats, es 
poden consultar online. (Veus de fons.) Sí, sí, una altra cosa és, i sense ànim ofensiu, 
que vostès no sàpiguen utilitzar els filtres que es proporcionen, en aquest cas, a qui 
vol fer la recerca, per trobar tota aquesta documentació. 

I el canvi de la sistemàtica no té a veure amb una voluntat d’opacitat. Té a veu
re, precisament, amb que fins l’any 2013 s’obrava, com vostès saben, en diferents 
seccions, d’ordenació d’aquests convenis. Tenen la secció primera de convenis amb 
comunitats autònomes; la segona, de convenis amb l’Estat; la tercera, convenis 
amb òrgans consti tu cionals o estatutaris, i la quarta, que era d’acords amb ens pú
blics d’altres estats o organismes internacionals, que aquesta, suposo, que és la que 
més els preocupa, no?

Aquest canvi sistemàtic no obeeix a una voluntat d’opacitat, sinó a l’aprovació 
de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’any 2014. 
Això introdueix una sèrie de canvis en què no em vull estendre gaire més, però que 
també, amb tota l’entrada en vigor de la llei, ha comportat un increment notabilíssim 
del nombre de convenis, cosa que feia inviable seguir amb la mateixa sistemàtica. 
I, per tant, a dia d’avui, tota aquesta informació que vostès demanen, eh?, està inclo
sa al Registre de convenis, que està disponible en línia, i que està permanentment 
actualitzat. Per tant, amb aquesta eina telemàtica, aplicant els filtres convenients, 
tota aquesta documentació que vostès demanen la tenen a la seva íntegra disposició.

I per tant, nosaltres entenem que es tracta més d’una queixa de la sistemàtica d’or
denació d’aquesta informació, que de manca de transparència respecte a ella; perquè, 
en tant que la proposta de resolució el que demana és que se’ls en doni coneixement, 
el que els hem de dir és que compten amb l’eina per tenirne coneixement.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Orobitg. És ara el torn del Grup Parlamentari de Junts per Cata
lunya. Té la paraula el senyor Costa.

Josep Costa i Rosselló

Bé; gràcies, presidenta. Jo una mica en la mateixa línia que altres grups ja s’han 
expressat. Les PR del Grup de Ciutadans són bastant previsibles. Jo ja sabia que no 
parlarien de transparència, sinó que parlarien d’acció exterior, i per tant que qüestio
narien l’acció exterior de la Generalitat, encara que la proposta no en parli.

De fet, per què? Perquè, en l’exposició de motius, la proposta de resolució admet, 
i aquí estic llegint entre cometes, que «aquests acords es poden consultar al web del 
Registre de convenis de col·laboració i corporació de la Generalitat». 

Per tant, diguéssim, no estan demanant informació que no estigui disponible. No 
estan instant el Govern a que doni més transparència, sinó que el que demanen –no és 
massa evident– és que, segurament, es faci algun tipus d’informe en base a la docu
mentació que ja és pública. I no entenem què és guanya en termes de transparència 
fent informes sobre informació pública. Perquè aquí, a l’hora de fer informes, tothom 
pot fer els seus propis informes i aplicar la seva pròpia subjectivitat. Perquè estic 
segur, ara, si m’ho permeten, que si el Govern fes informes o fes balanços sobre la 
informació que és pública, aleshores l’oposició ho criticaria perquè diria que les va
loracions o les, diguéssim, les dades o la forma d’interpretar les dades que es fa no és 
correcta, i per tant, no estaríem en l’àmbit de la transparència, sinó en l’àmbit de la 
subjectivitat de l’acció política, que, com ja hem vist, és el que mou aquesta proposta 
de resolució.

És evident que si tota la informació ja està publicada, no hi guanyaríem en trans
parència fent balanços o publicant balanços, sinó que el que faríem seria, d’alguna 
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manera, entorpir una mica l’acció de govern, dedicar recursos a fer una activitat que 
creim que, efectivament, és innecessària.

Com ha dit el portaveu del Grup Republicà, el motiu pel qual aquests balanços es 
deixen de publicar és que entra en vigor la Llei de transparència i hi ha més trans
parència que abans. És a dir, si algú pretenia fer veure que pel fet de deixarse de fer 
aquests balanços o aquests informes hi ha menys transparència, en realitat és el con
trari, perquè aquests balanços es deixen de fer quan entra en vigor la Llei de trans
parència, i per tant, hi ha més transparència que abans, no menys.

I el que no sabem és si volen que es publiqui alguna informació que no tenen 
o que el Govern es dediqui a fer sumes i restes i gràfics sobre els convenis que ha fet, 
que, com dic, abans no aportaria informació, sinó que portaria només valoracions.

En qualsevol cas, ja he dit, aquesta PR només tenia l’objecte de poder fer el discur
set de criticar l’acció exterior de la Generalitat, i per tant, nosaltres aquí sí que apro
fitarem per donar suport a l’acció exterior del Govern de la Generalitat, a la que fa el 
conseller actual, a la que feia el conseller Maragall i també, especialment, a la que 
feia el conseller Romeva abans de que fos injustament empresonat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Costa. Sí, senyora Beltrán? (Veus de fons.) Breument, si us plau.

Susana Beltrán García

Gràcies. No estem demanant els convenis, perquè, efectivament, els convenis fa 
anys que hi són. El que passa que abans hi havia una sèrie de balanços, que anaven 
molt bé, perquè tu veies l’impacte i la continuïtat d’aquells acords i tu podies veure 
que se n’havia fet, els plans d’acció..., que tot això no es penja en els convenis, i po
dies anar fentne un seguiment. I aquests balanços d’activitat, que són posteriors a la 
publicació d’aquests convenis, desapareixen. 

I el que estem demanant és que es facin, any per any, de forma..., això és trans
parència, de forma que després, en el Parlament, puguem controlar aquest desen
volupament d’aquests acords. Perquè l’únic que hi ha és la voluntat de publicarlos, 
però no el seguiment i l’impacte i l’efectivitat que tenen aquests acords. Em sembla 
que soc prou clara.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Bé, si no hi ha més paraules, passem a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Deu vots a favor.
Vots en contra?
Deu vots en contra.
A l’haverhi un empat, s’ha de dirimir pel que diu la Mesa del Parlament respecte 

al vot ponderat, i per tant, decau.

La presidenta

Sí, senyora Beltrán. 

Susana Beltrán García

Sí, únicament per expressar la nostra discrepància amb la manera de computar 
el vot i que consti en acta.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. (Ruben Wagensberg Ramon demana per parlar.) Sí, 
senyor Wagensberg?

Ruben Wagensberg Ramon

Sí, només per corregir i complementar quan he dit abans la substitució dels dipu
tats, que, finalment, la Marta Vilalta, la substituirà la Montserrat Fornells, i la diputa
da Adriana Delgado, Alfons Montserrat.
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La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg.

Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània 
250-00777/12

Passem al punt 2 de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre els assentaments 
a Cisjordània, proposada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té 
la paraula el senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Com és ben conegut, el Quart Conveni de Ginebra, del 49, 
relatiu a la protecció de la població civil en temps de guerra, estableix certes obli
gacions de la potència ocupant i també certes prohibicions. No és objecte d’aquesta 
proposta de resolució els incompliments que hi pugui haver de les obligacions com 
a potència ocupant d’Israel en el cas dels territoris palestins, però sí alguna d’aques
tes prohibicions.

En aquest cas concret, parlem de l’article 49 d’aquest Conveni de Ginebra, que 
estableix clarament la prohibició a la potència ocupant de transferir part de la pròpia 
població als territoris que ocupa.

El dret internacional humanitari prohibeix l’establiment de colònies o assenta
ments, atès que es tracta d’una forma de transferència de població a territoris ocupats. 
I, a més, qualsevol mesura adreçada a ampliar o consolidar assentaments també con
travé..., és il·legal conforme al dret internacional humanitari. La confiscació de terres 
per construir o ampliar assentaments o colònies també està prohibida. 

Tot això ha estat sistemàticament vulnerat per Israel al llarg de, ja són dècades, 
de construcció, ampliació d’assentaments. I, des d’aquest punt de vista, és indiferent 
la regulació que en l’ordenament intern en faci Israel, que, diguem, en desmantella 
alguns perquè els considera irregulars i n’autoritza d’altres, perquè, des del punt de 
vista del dret internacional, absolutament tots són contraris al dret internacional.

A això se li afegeix una preocupació, que és que, en els darrers mesos, en els dar
rers temps, hi ha diverses actuacions del Govern israelià i diversos anuncis fets pel 
Govern israelià que desequilibrarien molt un statu quo ja molt delicat, ja molt desi
gual, en el sentit de que s’anuncia la possible annexió de tots aquests assentaments 
i, diguem, els perímetres de seguretat, al territori d’Israel. I, fins i tot, més darrera
ment, després de la presentació d’aquesta proposta de resolució, es parla de l’annexió 
de la Vall del Jordà, que és una qüestió enormement sensible perquè, com és sabut, 
els recursos hídrics de la regió no abunden i el control de la Vall del Jordà és abso
lutament estratègic.

Ens preocupa per la situació en els territoris ocupats de Palestina, per la situació 
a la regió, però també pel que suposa de canvi de tendència en el que s’havia anat 
establint en el dret internacional després de la Segona Guerra Mundial. És a dir, el 
dret internacional públic avorreix l’annexió de territoris ocupats després d’un con
flicte bèl·lic per part de la potència ocupant. I alterar aquest equilibri i que els estats 
estiguin començant a perdre, diguem, la por a annexionarse obertament territoris 
adquirits després de conflictes bèl·lics, creiem que obre un escenari enormement de
sestabilitzador arreu del món. És a dir, és una amenaça per a la pau si es consolida 
una política de facto d’annexionarse aquests territoris i si, amb l’aquiescència d’al
guna de les grans potències, es reconeix internacionalment aquesta annexió, com ha 
estat el cas dels Estats Units respecte als Alts del Golan. Això sí, en solitari, perquè 
la majoria de la comunitat internacional no avala aquesta annexió, no?

Per tant, nosaltres el que estem demanant és que el Parlament de Catalunya s’ex
pressi en el sentit de mostrar la seva preocupació, d’expressar el seu rebuig i de llan
çar un missatge, encara que sigui, diguem, modestament, des d’aquesta comissió, de 



DSPC-C 346
3 d’octubre de 2019

Sessió 16 de la CAERIT 9 

que aquest tipus d’anuncis d’annexionarse territoris ocupats és quelcom que resulta 
molt i molt perillós i desestabilitzador.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. És el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la pa
raula la senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí, gràcies. Altres vegades en aquesta comissió s’han demanat compareixences..., 
justament, en la darrera comissió, perquè vingués aquí a parlar la Coalició Prou 
Complicitat amb Israel. 

Nosaltres, com vostès saben, el nostre partit és contrari al boicot, és contrari al 
BDS, però nosaltres no vetem les compareixences encara que siguin de qüestions 
amb què nosaltres no estem d’acord, cosa que no podem dir el mateix dels partits 
separatistes, que quan es tracta de parlar de qüestions que no els agraden, doncs, fan 
servir la seva majoria parlamentària per vetar aquestes compareixences. Nosaltres 
no. Nosaltres creiem que en el Parlament s’ha de parlar de tot i també s’ha de parlar, 
evidentment, de qüestions que no compartim.

Ara bé, una cosa és votar a favor d’una compareixença i una altra cosa és posi
cionarnos i votar una resolució. Perquè, si vostè, diputat Pedret, diputat socialista, 
no?, em pregunta: «El dret internacional és contrari, no?, a alguns dels fets que estan 
ocurrent a la Franja de Cisjordània?» Des d’un punt de vista del dret internacional, jo 
no tinc res a discutir, perquè, certament, hi han violacions del dret internacional. N’hi 
han. Ara bé, en el moment en que tot això es posa dintre d’una resolució i es dema
na als partits polítics que ho votin, això agafa una transcendència política i no és una 
transcendència estrictament jurídica.

Aleshores, aquesta –i ho hem comentat altres vegades– estratègia política que 
vostès tenen d’anar presentant resolucions, no només en parlaments autonòmics, 
sinó també en ajuntaments, no?, de posicionarvos en contra d’Israel per diferents 
motius, és una estratègia que nosaltres no compartim. Nosaltres no creiem que 
aquesta presentació massiva de resolucions en ajuntaments, en parlaments autonò
mics, ajudi a solucionar el conflicte. Vostès sé que em diran que sí, però nosaltres 
no compartim aquest posicionament. A més, creiem que el tema de Cisjordània, els 
Alts del Golan són temes d’alta diplomàcia que requereixen una... i requereixen una 
negociació a uns altres nivells que, evidentment, no es pot fer en aquest Parlament 
de Catalunya.

Israel... Perquè, a vegades, vostès parlen com si hi haguessin diputats que no co
neguéssim el conflicte a Cisjordània i, certament, no és així, no? Nosaltres hi hem 
anat, i no fa gaire, a Cisjordània. Hem parlat amb l’alta Autoritat Palestina, hem par
lat també amb autoritats d’Israel, hem parlat amb ONGs, hem parlat amb Nacions 
Unides, hem parlat amb la Unió Europea. I, al final, arribes a una conclusió que és 
molt desoladora, i és que és un problema molt molt complex, que, evidentment, nos
altres no podem solucionar, però que, a més a més, requereix unes negociacions i un 
diàleg que jo crec que aquesta saturació, aquesta estratègia política d’anar enviant i 
d’anar presentant resolucions no hi ajuda en absolut.

Nosaltres creiem en una política exterior comuna de la Unió Europea, nosaltres 
creiem que el lloc on s’ha de dialogar i on s’han de debatre aquestes qüestions i tam
bé ser interlocutor amb Israel és la Unió Europea. Israel ho està demanant. 

I per tant, l’únic que podem fer nosaltres és donar suport a les posicions del nos
tre partit de que això ha d’anar més amunt. I, per tant, nosaltres no donarem suport 
a aquesta resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Co
mú Podem. Té la paraula la senyora Segovia.
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Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. El nostre grup votarà a favor d’aquesta proposta de resolució. La subs
tanciació del sentit del vot podríem ratificar perfectament la que ha fet el diputat Pedret 
anteriorment. 

Per tant, m’agradaria utilitzar aquests minuts que tinc per, d’alguna manera, tras
lladar a la resta de diputats i diputades a veure si em poden ajudar a mi, que soc una 
diputada que porta poc temps aquí, porto només un any, a entendre una mica quin 
és el paper de les propostes de resolució i d’aquesta comissió. Perquè, després d’al
gunes intervencions, jo, realment, no sé massa per què estem aquí. Perquè els com
panys i les companyes de Ciutadans ens han acompanyat en diverses trobades amb 
persones que venen de Palestina, de Colòmbia, del Sudan, de molts altres llocs, i 
quan els demanem què podem fer nosaltres, una de les coses que diuen és: «Donar 
suport polític al que estem demanant.»

Clar, jo per mi, però deu ser des del desconeixement del fet de ser tan principiant, 
les propostes de resolució són posicionaments polítics. Per tant, jo entenc que quan 
algú afectat per un conflicte ens demana un posicionament polític, traduintho una 
mica a la dinàmica legislativa, però puc estar equivocada, ens està demanant una pro
posta de resolució.

Per tant, entenem que el fet de que aquesta comissió debati i aprovi, o no, pro
postes de resolució el que està fent són posicionaments polítics que incideixen, sí, 
en els conflictes internacionals. Perquè, si no, la gent que ens ve a veure aquí i ens 
explica la situació que estan vivint i ens demanen aquest suport no ens el demana
rien, si no els hi servís. 

Després, torno a insistir que crec que cal que dediquem una sessió a que ens fa
cin una relectura de l’Estatut d’autonomia on parla de quines són les competències 
en acció exterior de la Generalitat de Catalunya, en articles que no estan recorreguts 
pel Constitucional, per tant, estan perfectament vigents.

I la següent cosa que també voldria dir és que jo també espero que el fet de que vo
tem una proposta de resolució a favor, que el que demana és que es respectin les reso
lucions de Nacions Unides, no sigui titllat per altres grups, ni d’antisemitisme, com ha 
passat a vegades, ni de tenir fòbia a l’Estat d’Israel, com també ha passat altres vegades.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Para anunciar nuestro voto en contra.

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la pa
raula el senyor Wagensberg. 

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. 
Vostè, senyora Beltrán, ha dit que la presentació massiva en ajuntaments i en 

aquest mateix Parlament de propostes al voltant d’Israel no solucionarà el problema. 
Probablement, no. En aquest cas, per això, sí que subscric les paraules de la dipu
tada Segovia, que aquesta comissió en concret està per fer aquests posicionaments 
polítics, que sí que tenen la seva eficàcia, malgrat que, malauradament, no podem 
solucionar els problemes del món.

Però el que sí que m’agradaria traslladar és que la presentació massiva en ajun
taments i en aquest mateix Parlament de propostes de resolució o mocions al vol
tant de Venezuela, en aquest cas, sí que ajudaran, perquè això és el que vosaltres feu 
constantment. Per tant, no entenc aquesta diferència, no?, en el cas del país.
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Després, vostè ha dit que en aquest Parlament s’hi pot parlar de tot. M’alegra sen
tirho, li traslladaré la setmana vinent a la presidenta Forcadell, quan la vagi a veure 
a la presó. Gairebé porta dos anys tancada en una cel·la d’onze metres quadrats pre
cisament per permetre que en aquest Parlament s’hi pogués parlar de tot. De veritat, 
li traslladaré les seves paraules.

I en relació a..., entrant ja a la proposta de resolució en concret, no cal afegir gaire 
més, perquè subscrivim totes les paraules del diputat Pedret i de la Segovia. Aquests 
assentaments el Consell de Seguretat de les Nacions Unides ja va adoptar, el 22 de 
desembre de 2016, una resolució en la qual es reafirmava que l’establiment d’assen
taments en territori ocupat, des de 1967, no té validesa jurídica i constitueix una vio
lació flagrant del dret internacional i un obstacle important per a la solució dels dos 
estats, per una pau justa, duradora i cabal.

Estem molt a favor també d’aquests posicionaments, també de la mateixa alta 
representant i vicepresidenta de la comissió. Compartim aquests posicionaments i 
aquestes resolucions. Sí que trobem a faltar una actuació o almenys una proposta de 
mecanismes, com pot ser els mecanismes sancionadors per, potser sí, tenir alguna 
eina més efectiva per resoldre aquest conflicte.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Cata
lunya. Té la paraula el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; moltes gràcies, presidenta. És curiós, eh?, que avui s’ha parlat en aquest punt 
de fílies i fòbies, i jo crec que, precisament, Israel i Veneçuela, i en el cas d’Israel 
respecte a Palestina, doncs, ens repetim contínuament en allò que pensem els grups. 
Crec que ho hem expressat ja diverses vegades durant aquesta legislatura. 

Nosaltres ens basem en el principi de coherència. I és que allò que defensem a 
casa nostra ho defensem a Europa i ho defensem a la resta de continents. 

Saben que en aquesta comissió ens hem expressat contínuament a favor de la pro
posta, inicialment de Nacions Unides i després votada per la Unió Europea, la solució 
dels dos estats. Ens preocupa que tingui una mala salut aquesta situació actualment 
a causa de la geopolítica i d’algunes presidències de potències destacables que l’estan 
posant en joc. 

Però, en tot cas, sobre el paper d’aquesta comissió, sí que ens sembla que, proba
blement, podríem aprofundir en alguna d’aquestes qüestions de forma més comple
xa i no de forma puntual, com es va produint. 

Nosaltres, ja ho dic, sobre aquesta qüestió ja ens hem expressat. Sobre la de Ve
ne çuela també. Parèntesi: vaig veure que, inicialment, a l’ordre del dia, hi havia la 
PR de Guaidó; veig que ha tornat a caure. És una llàstima, perquè aquí sí que hau
rien pogut ensenyar cartellets i fotos del president Guaidó amb les seves conegudes.

Bé, en tot cas, sobre..., arran del que us explicava, del punt 1 i del punt 3, nos
altres ens abstindrem perquè ja hem deixat clara la posició nostra manta vegades.

Sobre el punt 2. Evidentment, no podem fer altra cosa que votar a favor. I, pre
cisament, a partir d’aquest principi de coherència que us demanem, que ens dema
nem a nosaltres mateixos i que proposem a la resta de grups, ens agradaria que hi 
hagués el mateix compromís, i no anar buscant pactes apartats, articles de conven
cions, sinó, escolta, que un dia ens poguéssim tots plegats ajuntar i defensar el Pacte 
internacional de drets civils i polítics o defensar les institucions internacionals quan 
es pronuncien. 

Per exemple, la del Grup de Treball contra les Detencions Arbitràries de Nacions 
Unides. Quan diu, per exemple, i cito directament el seu punt 144: «La privación de 
libertad de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras es arbitraria, por cuanto 
contraviene los artículos 2, 9 a 11 y 18 y 21 de la Declaración universal de los de
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rechos humanos, y los artículos 13, 14, 19, 21, 22 y 25 del pacto, y se inscribe en la 
categoría 2, 3 y 5. El grupo de trabajo pide al Gobierno que adopte» –al Gobierno 
español, ¿eh?, ho dic perquè consti en acta– «adopte las medidas necesarias para 
remediar la situación de los señores Cuixart, Sànchez y Junqueras sin dilación, y 
ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes incluidas en lo 
dispuesto en la Declaración universal de los derechos humanos y el pacto.»

I vostès diran: «Ja ens estan repetint –ja ens estan repetint– sempre els seus man
tres, les seves referències.» Però és que sap que passa? Que, una mica en la línia del 
que explicava ara el diputat Wagensberg, ahir aquest diputat, junt amb altres diputats 
d’aquesta casa, vam sortir de Lledoners. I el que per vostès només són alguns noms 
que apareixen de forma recurrent en les nostres intervencions, són persones que por
ten més de dos anys detingudes. I pels quals hi ha organismes internacionals que han 
demanat que se’ls apliqui una justícia que a Espanya no troben.

Ens interessa molt aquest afany constant de la recerca del coneixement i el reco
neixement dels drets nacionals, dels drets humans més enllà de les nostres fronteres, 
però ens agradaria que aquesta preocupació fos directament proporcional també a 
casa nostra.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Pel que he entès, farem votació separada dels punts? 
(Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) Farem votació separada, aleshores, dels tres punts. 
(Veus de fons.) Passem a la votació. (Veus de fons.)

Bé, vots a favor del punt 1? Passem a votar el punt 1. Vots a favor del punt 1?
Vuit vots a favor.
Vots en contra?
Set vots en contra.
Abstencions?
Cinc abstencions.
Queda aprovat el punt 1.
Punt 2.
Vots a favor?
Tretze vots a favor.
Vots en contra?
Sis vots en contra. (Veus de fons.) Ah! Set, perdó. Set vots en contra.
Abstencions?
Cap, no?
Queda aprovat el punt 2.
Punt 3.
Vots a favor?
Vuit vots a favor.
Vots en contra?
Set vots en contra.
Abstencions?
Cinc abstencions.
Queda aprovat el punt 3. 
Queden aprovats els tres punts d’aquesta moció.

Propostes de resolució acumulades relatives a la situació al Sudan 
250-00778/12 i 250-00801/12

Bé, el punt 3 és la Proposta de resolució sobre la situació al Sudan. Com hem con
vingut abans, farem el debat conjuntament. Com que les dues, el punt 3 i el punt 5, 
són presentats pel mateix grup parlamentari, el Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula el seu portaveu, el senyor Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, el primer és comentar que, des del moment de la presenta
ció de la primera proposta de resolució, que és del 9 d’abril del 2019, i també, fins i tot, 
des del moment de presentació de la segona, que és del 3 de maig del 2019, els fets han 
anat succeintse arreu i al Sudan, òbviament, també. I la situació política ara és lleu
gerament diferent de la que es plantejava en les propostes de resolució, però no del tot. 

I per tant faig, senzillament, una explicació succinta del que ja, de fet, es conté 
en les exposicions de motius. Però la qüestió és que hi ha hagut un moviment ini
cial ment produït per l’encariment de productes bàsics, com el mateix pa i també 
d’altres productes bàsics, que, posteriorment, van evolucionant cap a un sèrie de de
mandes polítiques i de canvi de règim. 

Recordem que el que havia estat el president sudanès Omar alBashir va accedir 
al poder l’any 89 amb un cop d’estat, i des d’aleshores, doncs, va exercir el poder de 
manera autocràtica amb..., vaja, amb un règim que de cap de les maneres podia ser 
equiparable a cap democràcia, ni tan sols a una democràcia fallida. I que, fruit d’a
questes revoltes, hi ha hagut un incipient procés de transició, en el que hi ha una junta 
provisional, un consell dominat, bàsicament, per estaments de l’exèrcit sudanès, que 
és veritat que ha establert ja negociacions amb la representació dels diferents partits 
polítics i de la societat civil sudanesa que havien protagonitzat les revoltes, i que hi 
ha converses per una transferència de poder cap al poder civil. 

Però, tot i així, creiem que segueix sent rellevant que ens pronunciem al respecte 
de que aquesta transferència de poder es produeixi al més aviat possible i que pugui 
donar lloc a la celebració d’unes eleccions que compleixin amb els estàndards inter
nacionals i que, per tant, siguin lliures i justes i que, a partir d’aquí, doncs, pugui ha
verhi un sistema plenament democràtic al Sudan.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. És el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la pa
raula el senyor Mejía, ai, Bertran.

David Bertran Román

Només, presidenta, sap que, bé, hi ha una esmena. No sé si els grups esmenants 
voldrien participar... (Veus de fons.) Cap problema per mi, però, vull dir, a la segona 
hi ha una esmena i... (Veus de fons.) Vull dir, això ho heu esmenat vosaltres.

La presidenta

És veritat, sí, sí. Gràcies, senyor Beltran.
Sí. Per posicionarse sobre...

Ruben Wagensberg Ramon

Sí, molt curt. Nosaltres votarem a favor, després, a més, de que ens hagi acceptat 
l’esmena el Partit dels Socialistes. Des del nostre grup parlamentari compartim la pre
ocupació per l’escalada de violència que viu la República del Sudan, just després de 
l’assaltament de les forces armades sudaneses a l’acampada opositora la  matinada del 
passat 3 de juny. 

No hi ha cap justificació per l’ús exagerat de la força en la dispersió de la concen
tració pacífica que hi havia davant del quarter general de l’exèrcit, que, com a garant 
de l’ordre i la seguretat, la junta de transició militar n’ha d’assumir la responsabilitat 
i aturar, per tant, aquesta repressió violenta. Tota escalada de violència compromet el 
procés polític i pot portar a un estancament d’aquest, fet que no respon a les aspira
cions legítimes del poble del Sudan.

I també compartim que la prioritat política i civil, ara mateix, i inajornable tam
bé, si em permeteu, ha de ser trobar, no sé si el consens o la fórmula entre la ciutada
nia i els militars perquè es permeti aquesta transició de poder cap a l’autoritat civil.

El poble de Sudan té dret a una transició ordenada, encapçalada per un govern 
civil i que pugui garantir amb temps les condicions per unes eleccions justes, lliu
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res i transparents i no convocades en un termini de nou mesos, tal com proposta la 
junta militar.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. També per posicionarse sobre l’esmena, té la pa
raula la senyora Tarrés, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari, Junts per Catalunya, do
narem suport a les dues propostes sense matisos. I sense matisos perquè és evident 
que donem suport a la democràcia arreu del món. 

I ens ocupa i ens preocupa la situació del Sudan per la violència que viu i desit
gem que el consens al que han arribat... –sembla ser que ja han arribat a un consens–, 
les notícies que surten aquest mes d’agost és que han constituït un consell sobirà i 
estan compartint govern militars i societat civil. Els estan repartint cinc militars per 
sis civils, on els militars governaran durant vintiun mesos i els civils durant divuit. 
Amb l’objectiu de portar el poble sudanès cap a la democràcia, i així que puguin or
ganitzar unes eleccions d’aquí a tres anys i pocs mesos.

Dit això, també m’agradaria recalcar que això que defensem per al Sudan ho de
fensem, en aquesta comissió, per a tots els pobles del món. I n’estem segurs que els 
diputats que aquí estem presents estaran amb nosaltres.

Senyor Pedret, el que ens agradaria és que aquest desig que tenen vostès per al 
Sudan també el tinguin per casa nostra i que compartissin amb nosaltres la voluntat 
de solucionar el conflicte polític català mitjançant un referèndum que canalitzi la vo
luntat política de la ciutadania del nostre país. 

És evident que entre el cas del Sudan i el cas català hi ha tot un món, però creiem 
que quan el que estem defensant són els drets civils i polítics hem de donar exemple. 
Sabem aquell lema: «Think globally, act locally.» Senyors del PSC, si vostès pensen 
i els preocupa la democràcia arreu del món, estem amb vostès i sempre ens hi troba
ran, ens trobaran defensantla. Però també els animem que en aquest tema s’apliquin 
el lema i actuïn també localment.

Si demanem en aquesta proposta que el Parlament manifesti la necessitat que els 
sudanesos puguin expressar la seva voluntat política votant, demanin també, si us 
plau, el mateix per als catalans. És hora de recordar que, d’ençà del 2010, la propo
sició democràtica del Parlament de Catalunya ha estat la d’exercir el dret a l’autode
terminació com a via per resoldre el problema nacional català, i busquem diàleg i 
busquem negociació i solució política al conflicte polític. I la resposta per part d’Es
panya només ha estat la imposició i la violència.

A nosaltres, els catalans, igual que als sudanesos, res ens agradaria més que as
solir una resolució pacifica i democràtica del conflicte. Però, malauradament, sem
pre ens quedem sols, a l’altra banda o no hi són o s’aixequen.

També ens agradaria que la mateixa preocupació que tenen per la violència arreu 
del món, la tinguessin a casa nostra. Perquè els recordo que l’1 d’octubre del 2017 el 
senyor Pedro Sánchez va tuitar que no estaven d’acord amb les càrregues policials. 
I, ara, que presideix el Govern espanyol, ens amenaça cada vegada que necessita ta
par la seva incapacitat de solucionar el conflicte.

En aquests moments, la crida a una protesta es converteix en un preàmbul de la 
«sublevació»; la protesta en sospita de revolta; la desobediència és transformada en 
sedició. I tot plegat sota el paraigües d’una presumpta rebel·lió. I en aquests últims 
dies, embolica que fa fort, tots ens hem convertit en terroristes. En quin moment l’Es
tat ha decidit que tot s’hi val per anul·lar un poble?

Senyor Pedret, el que no volen per als sudanesos tampoc ho han de voler per als 
catalans. La nostra història demostra que la lluita reivindicativa catalana sempre ha 
estat i sempre ha militat en la noviolència i en la democràcia. Sempre hem demos
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trat que som un moviment pacífic en busca dels drets fonamentals i polítics de tot 
el poble. 

És per aquesta raó que votarem a favor de les PRs, perquè a Junts per Catalunya 
sempre ens hi trobaran quan es tracti d’expressar rebuig per l’ús desproporcionat de la 
força, assolir resolucions pacifiques i democràtiques per als diferents conflictes, defen
sar la nostra solidaritat amb tots els moviments populars que defensin la democràcia 
i defensar el dret de tot poble a organitzar unes eleccions lliures, justes i transparents, 
on tota la ciutadania, la sudanesa, la catalana, els espanyols, els israelians, per anome
narne només uns quants, puguin expressar la seva voluntat política.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Tarrés. Sí, ara, sí, senyor Bertran, és el torn del Grup Parla
mentari de Ciutadans.

David Bertran Román

Gràcies, presidenta. Bé, per començar, sobre les propostes de resolució, que és so
bre el que estem parlant, doncs ja ha explicat el company Pedret quin ha estat el desen
volupament dels esdeveniments durant aquest any 2019 i hem vist que diverses de les 
coses que es demanava en aquestes propostes de resolució ja estan encaminades.

Veiem que hi ha, doncs, un pla de transició establert amb la mediació d’actors re
gionals, com són Etiòpia i la Unió Africana. Veiem que hi ha també observació per 
part de la Unió Europea, ja que, recentment, en aquesta formació d’aquest govern 
civil i militar que hi ha hagut va serhi el ministre d’Assumptes Exteriors finlandès. 

I, bé, nosaltres creiem, doncs, que la resolució pacífica i democràtica del conflic
te, doncs, està encaminada. Veiem que hi ha, doncs, un període de tres anys perquè 
hi hagi aquestes eleccions lliures i justes. I, bé, precisament, pensem, doncs, que el 
Sudan..., ha de ser el Sudan, com a país, la seva gent, qui decideixi sobre els seus 
afers de forma substantiva.

Nosaltres pensem doncs, en aquest cas, respecte a aquestes propostes de reso
lució, que no són matèria del que és aquesta comissió d’Acció Exterior, perquè ja 
ho diu el nom, no és de política exterior, que és del que estem parlant. Pensem que 
aquest tipus de propostes seria més adient, doncs, a nivell del Parlament nacional o, 
fins i tot, de la Unió Europea, perquè, avui en dia, nosaltres som ferms europeistes i 
creiem que l’acció exterior ha de ser uniforme. Ja s’ha demostrat en diverses ocasions 
que la divergència d’actuacions en el si de la Unió Europea s’ha mostrat contrària 
als interessos d’aquells països que es volia ajudar. I pensem, doncs, que el Parlament 
Europeu i a les seves institucions és on s’haurien de tractar aquests tipus de temes.

Voldria mencionar que pensem que les propostes de resolució, les intervencions 
que es facin han de ser adequades. I, bé, hem vist que hi ha hagut una intervenció per 
part de la representant de Junts per Catalunya que ha fet uns símils bastant desafor
tunats entre el que és la situació al país africà del Sudan, que ha patit una dictadura, 
la dictadura d’Omar alBashir, ha passat per, doncs, una situació molt complicada 
políticament, amb protestes que han desembocat algunes en utilització de munició 
real, hi ha hagut morts. Bé, no acabem d’entendre quina és la forma de comparar 
ambdues situacions i pensem que és bastant desafortunat. Sobretot perquè és palès 
que Espanya és una democràcia plena, i així està demostrat als rànquings mundials, 
Freedom House, The Economist diuen que estem entre les millors democràcies del 
món. I seria impensable per a qualsevol persona que sigui coneixedora del tema com
parar la situació del Sudan amb la situació que tenim aquí a Catalunya i a Espanya. 
Doncs..., és un fanatisme que no compartim. 

I, per això, doncs, demanem que quan es facin aquestes intervencions que no te
nen a veure amb la proposta de resolució es tingui en compte. Perquè, clar, comparar 
les càrregues policials que hi puguin haver a..., l’actuació policial que hi pugui haver 
a Espanya amb el que ha passat al Sudan, doncs no hi ha cap tipus de comparativa. 
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En definitiva, nosaltres ens abstindrem en aquests punts perquè, compartint, doncs, 
la idea que hi en aquesta proposta de resolució, en el fons, pensem que la forma, la 
millor adequació hauria de ser tractarho a nivell del Parlament Europeu i a nivell de 
la Unió Europea.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Bertran. És ara el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Doncs també votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. 
Tam bé, gràcies als darrers grups en intervenir..., tenim la sort de que hi ha altres 
persones que ja expliquen les raons que motiven aquesta proposta de resolució i, en 
aquest cas, em remeto als diputats Pedret i Wagensberg, que són els que han parlat 
del conflicte al Sudan. No podem dir el mateix de la diputada Tarrés, que ha de
dicat un minut a parlar del Sudan i nou a parlar de Catalunya. No sabem si és per
què no té res a dir sobre el Sudan o perquè no tocava ara.

I sí que m’agradaria fer una al·lusió també als temes de coherència, que se n’ha 
parlat, no? Perquè abans ha parlat de la coherència a l’hora de criminalitzar, a l’ho
ra de defensar drets i resolucions de Nacions Unides, però em sembla curiós que es 
parli de criminalització de moviments socials des de grups que s’ha criminalitzat 
clarament el moviment del BDS. Per tant, tampoc acabo d’entendre massa aquesta 
coherència que, per una banda, es pregona, però, per una altra, no es practica.

Llavors, crec que hauríem de ser tots una mica més conscients, intentar fer el de
bat sobre les propostes de resolució que es porten aquí i podernos posicionar i parlar 
del que és l’assumpte d’aquesta comissió, que, en aquest cas, és una proposta de reso
lució sobre el Sudan, un país en conflicte, on hi ha hagut forta repressió; un país que 
segueix vivint conflictes provocats per la colonització que va haverhi per part d’Eu
ropa, d’aquests valors europeus que defensem, que han tingut conseqüències greus 
i que les continuen tenint. I que és un dels països que també és dels que veuen com 
milers i milers de persones fugen del conflicte, creuen Àfrica, creuen el Mediterrani, 
molts d’ells moren intentant arribar a les costes segures de la Unió Europea, i se les 
troben tancades i sense vies segures.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. És ara el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Po
pu lar. Té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Para anunciar que nosotros no vamos a apoyar esta moción, 
porque, evidentemente, que nosotros no compartimos que el sino de un país sea di
rigido por una dictadura militar, pero tampoco nos hagamos trampas al solitario. 
Si nos creemos que porque se pongan urnas en Sudán eso va a ser una democracia 
con voto libre y secreto, pues... Oiga, en Sudán hay conflictos muy importantes, no 
solamente de donde una parte importante de la población no tiene garantizada su 
subsistencia, sino es que ha habido y hay conflictos raciales entre la población negra 
y la población árabe; ha habido y hay todavía conflictos y que provocó la escisión 
de Sudán del Sur, de origen cristiano, por cuestiones religiosas. La situación geopo
lítica y política, en este caso, de Sudán es muy compleja para que lo pretendamos 
despachar en dos folios. 

Y, evidentemente, que nosotros compartimos pues los fines bienintencionados 
de la PR y que, evidentemente, queremos que Sudán sea regido por una democracia 
convalidada con las occidentales, pero es que pensar que eso puede ocurrir porque 
caiga la dictadura militar y se ponga una urna, seguramente de cartón, como he
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mos visto en muchas ocasiones en países latinoamericanos y africanos, pues creo 
que es una quimera, creo que es, bueno, una ingenuidad que tampoco va a solventar 
la situación real de Sudán, que es, insisto, mucho más compleja de lo que pretende 
señalar la PR.

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. Per posicionarse sobre les esmenes, el senyor Pedret 
té la paraula.

Ferran Pedret i Santos

Ni que sigui uns segons, per unes contradiccions. No, no, respecte a l’esmena, po
sicionarme molt ràpidament dient que l’assumim, entenem que no altera el que és la 
voluntat de la proposta de resolució, millora el redactat i, per tant, assumida, i espe
rem que pugui fer el major consens.

Respecte al que deia el portaveu del Subgrup del PP. Escolti, jo puc entendre que 
vostè plantegi que la situació al Sudan és molt complexa i ho seguirà sent malgrat 
que es puguin organitzar unes eleccions, doncs, justes, lliures i transparents. Però, 
vull pensar que no ha volgut formular alguna mena d’argument que tingui a veure 
amb una espècie d’incapacitat de la societat sudanesa o de les societats llatinoame
ricanes o africanes per assolir democràcies plenes, perquè ha semblat que fos aquest 
l’argument i jo vull donarli l’oportunitat perquè aclareixi que no és així.

Entre altres coses, a Tunísia, sense anar més lluny, quan s’havia argumentat tant so
bre la incompatibilitat entre les societats àrabs i la democràcia, doncs està, amb moltes 
dificultats, però està començant a arrelar una democràcia en la que ja hi ha hagut alter
nança de poder i en la que ja hi ha hagut processos socials i polítics molt interessants.

Per tant, jo li demano que matisi això que ha dit perquè, si no, podrien quedar en 
el diari de sessions unes afirmacions que jo crec que serien molt rebutjables.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Sense més, passem a votació. (Anna Tarrés i Campà de
mana per parlar.) Sí, senyora Tarrés?

Anna Tarrés i Campà

Per al·lusions, presidenta.

La presidenta

Sí, breument.

Anna Tarrés i Campà

Senyora Segovia, el Grup Parlamentari Junts per Catalunya realment està a favor 
d’aquesta proposta de resolució, sobretot perquè estem a favor de la democràcia i 
perquè realment condemnem tot tipus d’exercici de control, realment, com en plena 
dictadura, com s’ha fet allà.

També li recordo que ha estat el poble qui ha aconseguit canviar tota la situació. 
I, en aquest sentit, hem fet el paral·lelisme. Crec que és de rebut poderho fer, que 
és de rebut... El Grup Parlamentari Ciutadans ha reconegut que hi ha hagut violèn
cia. (Veus de fons.) Sí, sí, vostè ha dit, crec que ha dit que..., que hi ha hagut càr
regues policials, que no podem comparar les càrregues policials del Sudan amb les 
de Catalunya. 

Per tant, que quedi molt clar que nosaltres ens posicionem i ens solidaritzem 
amb el poble del Sudan, però que això no treu que puguem fer les nostres reivindi
cacions. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Tarrés. Ara sí, passem a la votació. 
(Veus de fons.) Sí, votarem per separat, si els sembla bé, votem per separat. (Su

sa na Beltrán García demana per parlar.) Sí, senyora Beltran?
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Susana Beltrán García

És que, perdoneu...

La presidenta

Sí, per què em demana la paraula?

Susana Beltrán García

Sí, per una qüestió d’ordre, una qüestió reglamentària. Per l’article...? (Veus de 
fons.) 

La presidenta

Breument.

Susana Beltrán García

...88. (Veus de fons.) Una què? (Veus de fons.) Sí, sí, demanem, si us plau, que es 
llegeixi l’article 88 del Reglament. (Veus de fons.)

La presidenta

Sí, senyora Beltran, aquesta presidència intenta que als debats es protegeixi el 
tema, però crec que en tots els debats que s’han fet, no només d’aquesta PR, sinó de 
les PRs anteriors, tots els grups han fet ús de la seva paraula lliurement i crec que, 
des de la presidència, som bastant laxos en el debat. 

Susana Beltrán García

Clar, presidenta, però...

La presidenta

Jo crec que... I no ho dic per vostès, sinó que vostès interpel·len..., i van i passen 
contínuament a l’actualitat política, i ja sabem que la situació política a Catalunya 
és la que és i s’hi fan constants al·lusions. Per tant, no és només en aquesta proposta 
de resolució, sinó que ho han fet vostès també en les altres propostes de resolució. 
Per tant, jo crec que estem aquí per debatre i em sembla que és el que s’intenta des 
d’aquesta presidència.

Susana Beltrán García

D’acord, presidenta, ho tindrem en compte.

La presidenta

Gràcies. D’acord, passem a votar. En tot cas, si els sembla com dèiem, vota
ríem per separat les propostes de resolució. Passarem a votar la proposta de reso
lució, a l’ordre del dia, el punt número 3, Proposta de resolució sobre la situació 
al Sudan.

Vots a favor?
Tretze vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Set abstencions.
Queda aprovat el punt número 3.
El punt número 5 de l’ordre del dia és la Proposta de resolució de suport a la 

transferència de poder al Sudan.
Vots a favor?
Tretze vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Set abstencions.
Queda aprovada la proposta de resolució.
Perfecte.
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Proposta de resolució de suport a una campanya feminista 
a Hondures

 250-00800/12

En aquest cas, es dona la coincidència que tant la presidència d’aquesta comissió 
com la vicepresidència de la comissió defensaran el debat pels seus grups parlamen
taris d’aquest punt de l’ordre del dia i, per tant, segons l’article 50.3 del Reglament del 
Parlament, en el cas excepcional en què siguin absents de la comissió el president i 
el vicepresident, i també en el cas que només hi sigui present un d’aquests càrrecs 
i hagi d’intervenir en el debat, que és el cas, la sessió, la part que correspongui ha 
d’ésser presidida pel membre de la Mesa del Parlament que designi el president del 
Parlament.

En aquest cas, com que tenim un membre de la Mesa del Parlament que forma 
part d’aquesta comissió, li demano al senyor Costa si pot exercir de president acci
dental. (Pausa.) 

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

D’acord. Procedim amb el quart punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de 
resolució de suport a una campanya feminista a Hondures, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. I per exposar la proposta de resolució, té la paraula 
el diputat Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Bé, des que es va produir el cop d’estat contra el president 
d’Hon dures Manuel Zelaya, l’any 2009, hi ha hagut, com es poden imaginar, una mul
titud de conseqüències –com es poden imaginar i com coneixen–, però aquesta pro
posta de resolució es centra en una de molt concreta, que no per això és menor.

Una de les conseqüències va ser la immediata prohibició de la distribució de mè
todes anticonceptius d’emergència, com l’anomenada píndola del dia després. Això es 
produeix, a més, en un context..., en un país on qualsevol forma d’interrupció volun
tària de l’embaràs està penada, no està permesa i està penada, i a més en un context 
de violència sistemàtica i estructural també específica contra les dones. En concret, 
violència sexual a uns nivells que, diguem, excloent els països que es troben en un 
conflicte bèl·lic en marxa obert fa que sigui el país amb més violència sexual contra 
les dones, feta aquesta operació d’excloure aquells que es troben immersos en una 
guerra. Imagininse com és la situació que es produeix una agressió sexual cada tres 
minuts en un país amb la demografia d’Hondures.

A més, des d’aquesta esmentada prohibició dels mètodes anticonceptius d’emer
gència, la taxa d’embarassos entre adolescents s’ha incrementat fins a esdevenir una 
de les més altes de la regió.

Les dones víctimes de la violència sexual o que necessiten recórrer als anticon
ceptius d’emergència es veuen obligades aleshores a provar d’aconseguirne en el 
mercat negre, amb els riscos per a la salut que això suposa, per l’absència de control 
sanitari sobre la composició i els efectes de les píndoles que es venen clandestina
ment o bé a sotmetre’s a operacions d’interrupció de l’embaràs clandestines, amb 
tots els riscos, evidentment, que això suposa per la salut i la vida de les gestants.

Per tant, hi ha hagut diverses organitzacions feministes que han encetat una 
campanya per reclamar que es permeti la comercialització segura de les píndoles 
anticonceptives d’emergència, que a més reben –com molts activistes socials, sin
dicals, de defensa del medi ambient o dels drets de la població indígena– molta 
pressió, formes de coerció de tota mena, d’amenaces contra la seva vida i, per tant, 
nosaltres pensem que en aquest context és important que s’expressi la solidaritat 
del Parlament de Catalunya amb aquesta campanya del moviment feminista hondu
reny i el suport a la legalització de la comercialització de píndoles anticonceptives 
d’emergència.
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El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Gràcies, senyor Pedret. A continuació, no hi ha esmenes, per tant, ten
dria la paraula el diputat David Mejía, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

David Mejía Ayra

Gràcies, president. Bé, des de Ciutadans subscrivim el contingut d’aquesta pro
posta presentada pel Partit dels Socialistes. És evident, com veiem a l’exposició de 
motius, que les dades són realment preocupants a Hondures especialment, on veiem 
que la taxa de violència sexual contra les dones és elevadíssima –ho hem vist i ho ha 
dit, ho acaba de dir el diputat Pedret–, cada tres minuts, però també ens preocupen 
aquestes dades arreu de molts països del món.

I també és evident que, amb aquestes dades, el fet que l’avortament estigui pro
hibit i penat no és la solució, i no ens sembla ni de rebut ni creiem que sigui la mi
llor legislació que hauria de tenir aquest país i els altres països que estan en aquesta 
situació.

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució amb l’esperança de 
que tots aquests països que pateixen aquesta xacra de manera massiva puguin adop
tar mesures reals i necessàries per poder solucionarho.

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Mejía. A continuació, és el torn del Grup Parlamentari de Ca ta
lunya en Comú Podem. Té la paraula la diputada senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Doncs, sí, efectivament, Hondures és un dels casos més fla
grants i més evidents de violència masclista i és el que ens ocupa ara. La prohibició 
d’accés a la píndola anticonceptiva d’emergència és un dels exemples que hi ha, però 
n’hi ha molts més, com per exemple el fet de que no hi hagi tampoc educació sexual 
i afectiva a les escoles; que no es treballi la coeducació; que estigui prohibit l’avor
tament en tots els seus casos. Hem vist recentment com, per exemple, a l’Equador 
s’intentava despenalitzar l’avortament en casos d’agressió sexual i en casos de me
nors, especialment, i es tombava una cosa que és clarament la vulneració dels drets 
sexuals i reproductius de les dones.

Nosaltres creiem que s’ha d’anar més enllà, que s’ha de denunciar aquesta vul
neració de drets, però que també s’ha de predicar amb l’exemple. S’han de garantir 
els drets sexuals i reproductius a tot arreu i, sobretot, s’ha de treballar molt des de la 
més petita infància, per treballar cap a una societat igualitària entre homes i dones.

I creiem també que això és un posicionament polític. Ara mateix, amb aques
ta proposta de resolució estem fent un posicionament polític des del Parlament de 
Catalunya sobre un assumpte internacional i ens felicitem que, en aquest cas, el 
Grup de Ciutadans hagi decidit donarhi suport, malgrat ser un posicionament polí
tic sobre un tema de relacions internacionals.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyora Segovia. Pel Subgrup de la CUP no hi ha ningú. Per tant, té la 
paraula pel Subgrup del Partit Popular, el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Para anunciar nuestro voto favorable.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Molt bé. A continuació, és el torn del Grup Republicà i té la paraula la diputada 
Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, amb aquesta ja són algunes les propostes de reso
lució que hem portat a aquesta comissió. Algunes parlen d’esterilitzacions forçoses, 
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casos de violacions; en aquest cas, il·legalització..., com a protagonistes, malaurada
ment, sempre les dones. I això ens porta a fer i hauríem de fer la reflexió de que el 
que fem quan portem una proposta de resolució per condemnar aquests fets..., i, per 
tant, per fer veure a aquests governs que aquestes mesures són del tot rebutjables; 
normalment, són polítiques sortints des de conceptes patriarcals.

Per tant, quan parlem de feminisme, quan parlem de que les societats riques han 
de partir des de la igualtat no és una cosa exclusiva dels moviments de dones, sinó 
que des d’aquí, des del Parlament, donant tots plegats la veu en contra d’aquestes 
mesures, doncs també hi podem fer molt.

Les dones hondurenyes, creiem, estan doblement castigades. Un cop més, ens tro
bem un país on l’alt número de dones..., tal com ha dit el diputat Pedret, les agressions 
que es donen cada dia fa que moltes d’aquestes dones es quedin embarassades. Per 
tant, si es queden embarassades i no poden accedir a la píndola d’emergència, d’inter
rupció, doncs, és un doble càstig, perquè si després no poden accedir a l’avortament 
han de carregar totes les seves vides amb aquest doble càstig que ha estat l’agressió i 
després el no tenir el dret a decidir pel seu propi cos.

Les històries explicades en el material publicat a la pàgina Derechos de la Mujer 
són colpidores. Aquelles experiències a les quals moltes dones afectades per la pro
hibició es veuen obligades, tal com diu també la proposta de resolució, entre la vida 
i la mort, i això ja és colpidor. Però també ho són aquestes dades; les dades que mal
grat la prohibició a l’avortament cada any entre cinquanta mil i vuitanta mil dones 
avorten a Hondures. Per tant, malgrat la prohibició, es fan aquests avortament, cosa 
que incrementa molt més el risc sobre la vida d’aquestes dones, donat que moltes 
vegades són intervencions clandestines.

Per tant, un cop més, una proposta de resolució en la línia bàsica dels drets hu
mans, el dret a decidir de les dones. Per tant, el nostre vot serà favorable.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyora Palacín. Finalment, té la paraula la diputada Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Sí; gràcies, president. Bé, des de Junts per Catalunya votarem favorablement 
aquesta resolució. Com no podria ser d’una altra manera, donem suport al feminis
me a Hondures i al feminisme a tot el món.

Desgraciadament, i com ara ja comença a ser molt habitual, veiem amb preocu
pació el retrocés a nivell global dels drets de les dones. Desgraciadament, i en molts 
casos i de manera molt preocupant, va lligat a un augment de l’extrema dreta –aquí a 
Espanya també. El retrocés dels drets va lligat a l’augment de l’extrema dret i a alguns 
altres grups de dreta que donen suport a determinats governs d’Espanya. Aquests fan 
que els drets de les dones siguin amenaçats i estiguin en clar retrocés, vinculats tam
bé a una crisi a nivell global de la democràcia, on s’està donant cada vegada més ca
racterístiques de democràcies autoritàries que, com deia la companya d’Esquerra, 
van molt vinculades a l’heteropatriarcat i, per tant, a la constant violació dels drets 
humans, que vull recordar des d’aquesta comissió que els drets humans, els drets de 
les dones són drets humans i que, per tant, no només les dones haurien d’estar preo
cupades per aquesta violació, sinó que crec que el conjunt de tota la població hauríem 
d’estar preocupats perquè quan parlem dels drets de les dones és dels drets humans 
que estem parlant.

Associacions internacionals com Amnistia Internacional o Human Right Watch 
han fet palès, és veritat, que a Hondures hi ha una flagrant vulneració d’aquests drets 
i una manca de protecció dels drets de les dones, i aquestes associacions internacio
nals apel·len a que siguin protegits d’una manera general.

I, tal com en fa esment la proposta de resolució, no només és a Hondures, sinó a 
tota Amèrica Llatina, que hi ha un retrocés general en aquests drets de les dones, en 
aquests drets humans. Per exemple, tenim en compte el Brasil de Bolsonaro, on l’any 
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passat es va assassinar una activista de drets de les dones, la Mariel Franco –des 
d’a quí un record per la Mariel–, o a l’Argentina, on hi ha aquest moviment per la 
campanya de l’avortament legal, perquè l’avortament quan no és legal, quan no està 
legalitzat es segueix donant i ens acaben matant; acaben matant dones per no tenir 
l’avortament legal.

A l’Argentina, gràcies a la pressió popular del moviment que defensa els drets de 
les dones i defensa el feminisme, han aconseguit que el que era un delicte penal, que 
era l’avortament, s’hagi pogut..., estigui ara mateix en procés de despenalització per 
aquesta pressió del moviment feminista. Per això no podem fer una altra cosa que su
marnos a aquesta campanya «Aborto legal y en el hospital», que és el que diuen les 
companyes feministes de l’Argentina.

I, per últim, per posar un altre exemple de l’Amèrica Llatina, a El Salvador una 
dona va ser absolta finalment, després d’estar acusada i a la presó, acusada d’homi
cidi per un suposat avortament. Per no oblidarnos que aquest agost mateix, i també 
a l’Argentina, va morir una dona de quaranta anys emmanillada a un hospital, des
prés d’haver passat quatre anys empresonada, per haver avortat a la presó...; i final
ment va morir.

Per tant, quan defensem el moviment feminista, quan defensem que els drets de 
les dones estan sent vulnerats, crec que hem de recordar que els drets de les dones, 
quan es vulneren, poden acabar en situacions molt extremes, com la mort de les do
nes, per no poder fer ús del seu propi cos.

Perquè el que sí que diu la proposta de resolució, que es centra sobretot en aquest 
augment de la violència contra les dones que acaba amb embarassos no desitjats i, per 
tant, en no tenir accés a la píndola de l’endemà, del dia després, o a l’avortament legal 
i controlat, és que acaben produintse morts, el que volem destacar des de Junts per 
Catalunya és que nosaltres defensem la píndola i l’avortament en tots els casos, perquè 
això és la sobirania corporal de la dona. I la sobirania corporal de la dona s’ha de de
fensar en tots els casos, perquè, si no, estem donant ales a aquest heteropatriarcat que 
va contra els drets de les dones.

I, per tant, per defensar el ple dret de les dones a fer ús del seu propi cos i dels 
seus drets, no podem fer una altra cosa que donar suport a aquesta proposta de re
solució.

Gràcies.

El vicepresident primer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyora diputada. 
Si no hi ha cap més qüestió, passaríem a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
S’aprova per unanimitat.
I, no haventhi cap més punt a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i quatre minuts.
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