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Sessió 6

La sessió s’obre a dos quarts d’onze del matí i un minut. Presideix el president del Par-

lament, acompanyat dels membres de la Mesa de la Diputació Permanent Josep Costa i 

Rosselló, vicepresident primer; Joan García González, vicepresident segon; Gemma Geis 

i Carreras, secretària primera, i David Pérez Ibáñez, secretari segon. Assisteixen la Mesa 

el secretari general, el lletrat major i les lletrades Mercè Arderiu i Usart i Clara Marsan Ra-

ventós.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, Carlos Carrizosa Torres, Jorge Soler 

González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Elsa Artadi i Vila, Albert Batet i 

Canadell, Francesc de Dalmases i Thió i Lluís Guinó i Subirós, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Anna Caula i Paretas, Josep M. Jové i Lladó, Sergi Sabrià i Benito i Marta Vilalta 

i Torres, pel G. P. Republicà; Eva Granados Galiano i Miquel Iceta i Llorens, pel G. P. So-

cialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de 

Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-

da, Pere Aragonès i Garcia; el conseller d’Interior, Miquel Sàmper i Rodríguez; la consellera 

de Salut, Alba Vergés i Bosch, i la consellera de Justícia, Ester Capella i Farré.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement davant la Dipu-

tació Permanent perquè informi sobre les gestions fetes pels talls de llum sistemàtics en 

diversos municipis (tram. 354-00443/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació.

2. Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació Permanent 

perquè informi sobre les condicions en què s’ha iniciat el segon trimestre escolar pel que 

fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el seguiment de les inversions (tram. 354-

00446/12). Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 

Debat i votació.

3. Compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de Salut davant la Diputa-

ció Permanent per a informar sobre les darreres mesures adoptades per a contenir el brot 

epidèmic de la Covid-19 (tram. 355-00268/12). Conseller d’Interior i consellera de Salut. 

Debat i votació.

4. Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent per a infor-

mar sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la 

Cerdanya i el Ripollès (tram. 355-00269/12). Diputació Permanent. Substanciació.

5. Compareixença del conseller d’Interior davant la Diputació Permanent per a informar 

sobre l’adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cer-

danya i el Ripollès (tram. 355-00270/12). Diputació Permanent. Substanciació.

6. Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent per a infor-

mar sobre el contracte subscrit el maig del 2020 amb l’empresa Ferroser Servicios Auxilia-

res per al seguiment dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries 

per a l’inici d’any (tram. 355-00271/12). Diputació Permanent. Substanciació.

7. Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic 

en pròrroga pressupostària (tram. 203-00080/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació 

sobre la validació o derogació del decret llei.

8. Decret llei 52/2020 de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del curs esco-

lar 2020-2021 (tram. 203-00077/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali-

dació o derogació del decret llei.

9. Decret llei 53/2020 de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de març, pel qual 

s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i 

social de la Covid-19 (tram. 203-00078/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre 

la validació o derogació del decret llei.
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El president 

Bé, diputats, diputades, som-hi. Comencem la sessió d’aquesta Diputació Perma-
nent.

Compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat a la 
Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants

Abans d’iniciar la sessió, però, els informo que, de conformitat amb la Moció 
111/XII del Parlament de Catalunya, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània 
i les polítiques d’acollida de migrants, segons les dades oficials de l’Organització In-
ternacional de les Migracions, des de l’inici d’aquest any 2021 s’han comptabilitzat 
trenta-nou víctimes, mortes i desaparegudes, a la Mediterrània.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre les gestions fetes pels talls de llum sistemàtics en 
diversos municipis

354-00443/12

Passem al primer punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement davant la Diputació Per-
manent perquè informi sobre les gestions fetes pels talls de llum sistemàtics en di-
versos municipis. Per posicionar-se sobre la conveniència d’aquesta compareixença, 
té la paraula la senyora Granados. Endavant.

Eva Granados Galiano

Sí; gràcies, president. Conseller, diputats i diputades, l’article 75.2 del Reglament 
del Parlament permet acordar les compareixences de consellers per temes..., per fets 
d’importància succeïts. I nosaltres creiem que el servei elèctric és un servei essen-
cial, i durant les darreres setmanes s’han produït constants talls de subministrament 
elèctric de llarga durada, que han afectat milers de ciutadans. 

I creiem que el Govern de Catalunya no pot desistir de les seves competències. 
Hem de recordar l’article 123 de l’Estatut, que atribueix competències exclusives en 
matèria de defensa dels drets dels consumidors de Catalunya. I també el que té a 
veure amb l’autorització administrativa, les activitats d’inspecció i control, els plans 
d’inversió i també la capacitat sancionadora.

Nosaltres creiem que el Govern de Catalunya ha fet una incompareixença davant 
dels talls de subministrament a més d’un centenar de municipis. Creiem que les em-
preses han de garantir la continuïtat i la qualitat de subministrament en els termes 
establerts en el contracte, però el conseller d’Empresa, el que ha de fer és actuar per 
garantir que les companyies elèctriques solucionin aquesta greu situació. I davant 
d’aquesta incompareixença del conseller, nosaltres volem que vingui aquí, a donar 
explicacions.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Si algun grup vol intervenir... (Pausa.) Sí? Endavant, doncs, el 
senyor Soler, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Jorge Soler González

Sí. Doncs gràcies, president. Bon dia; gràcies, diputades i diputats. Durant quant 
de temps permetreu, aquestos diputats, tenir de vacances parlamentàries els nostres 
consellers? Perquè aquesta pandèmia sabeu perfectament com està. Ara ens acaben 
d’explicar alguns dels problemes que tenim ara mateix a Catalunya, però és que n’hi 
ha moltíssims més. I nosaltres sabem que ara mateix cal prioritzar, evidentment, la 
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garantia sanitària, la seguretat sanitària i la seguretat econòmica de Catalunya, però, 
precisament per aquest motiu, no hauríem d’estar implorant en aquesta cambra, cada 
vegada que venim aquí, cada vegada que us decidiu a obrir aquesta cambra amb la 
Diputació Permanent..., implorant que vinguin els consellers a donar garanties i res-
ponsabilitats i explicacions al Parlament de Catalunya. 

Per tant, sí a aquesta compareixença, i sí a totes les compareixences següents 
que hem de tenir al llarg d’aquest temps parlamentari. Per aquest motiu, diputada 
socialista, però diputats i diputades tots, nosaltres hem presentat al Parlament de Ca-
talunya una petició perquè hi hagi aquesta Diputació Permanent totes les setmanes, 
perquè els consellers vinguin aquí a donar les explicacions de forma regular, sense 
haver d’aprovar com estem fent ara mateix aquest procediment. Perquè la ciutada-
nia ha de veure que aquí hi ha un control democràtic parlamentari i que els conse-
llers venen aquí a donar les explicacions que els diputats considerem oportunes. 

Per tant, si us plau, no solament sumem-nos a aquesta petició de compareixença, 
que ens hi sumem, si no, si us plau, sumeu-vos, si us plau, a que aquesta Diputació 
Permanent estigui oberta, que aquest Parlament estigui obert al control democràtic 
totes les setmanes. Ja n’hi ha prou de fer vacances.

Gràcies.

El president

Si hi ha algun altre grup parlamentari que vol intervenir... (Pausa.) Sí, senyor 
Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Des de l’escó. Simplement per posicionar-nos: manifestar que 
hi donarem suport. Poques coses hi ha tan importants en l’actual moment com 
que puguem tenir garantits els subministraments per a tots els catalans i les catala-
nes. Però volem traslladar ja per avançat que, si s’aprova la compareixença del con-
seller..., que la petició que es formula pel Grup Socialista i Units per Avançar fixa 
gestions, i nosaltres anirem més enllà. No únicament li demanarem les gestions que 
ha fet amb relació a l’assumpte, sinó les mesures polítiques concretes que està realit-
zant perquè això no es doni. 

I, per tant, voldríem, així, manifestar que no únicament estem a favor de la com-
pareixença, sinó que pensem que en aquest tema ha d’haver-hi polítiques concretes 
que donin respostes. No únicament explicacions sobre les gestions que es fan.

El president

Gràcies, diputat. (Gemma Geis i Carreras demana per parlar.) Sí, senyora Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; bon dia, president. Diputats, diputades, simplement, doncs, posicionar-nos fa-
vorablement a la compareixença, perquè aquí no s’implora res, simplement hi ha una 
diputació permanent que actua i que ho fa perquè hi ha uns acords majoritaris dels 
grups parlamentaris que en formen part. 

Per tant, amb aquesta voluntat, que la setmana passada ja vam votar favorable-
ment les compareixences, i aquest compromís de transparència. I que, efectivament, 
el Govern expliqui, en el marc de les seves competències, quines són les actuacions; 
en aquest cas, de la sol·licitud que ha dut a terme el Partit Socialista. I, per tant, hi 
votarem a favor amb tota normalitat. 

I, si us plau, deixem la demagògia de si tanquem el Parlament o obrim el Par-
lament, perquè aquí hi ha uns acords majoritaris i s’està funcionant d’acord amb 
aquesta voluntat de transparència i d’explicar l’actuació del Govern.
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El president

Passem, doncs, a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença. I després de-
batrem la següent, que també hi ha una altra sol·licitud de compareixença. Per tant, 
fem primer la votació d’aquesta i després passarem al següent punt de l’ordre del dia.

Cridem a votació.
Tothom és a l’escó corresponent? (Pausa.) Passem a la votació, doncs.
Votem la sol·licitud de compareixença del conseller d’Empresa i Coneixement 

davant de la Diputació Permanent, perquè informi sobre les gestions fetes pels talls 
de llum sistemàtics en diversos municipis.

Comença la votació.
Aquesta sol·licitud de compareixença ha estat aprovada per 21 vots a favor, cap 

en contra i 1 abstenció.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació perquè informi 
sobre les condicions en què s’ha iniciat el segon trimestre escolar pel 
que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el seguiment de 
les inversions

354-00446/12

Passem ara al debat i votació de la sol·licitud de compareixença del conseller 
d’Educació davant de la Diputació Permanent perquè informi sobre les condicions 
en què s’ha iniciat el segon trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de 
les desigualtats i el seguiment de les inversions. Per defensar la idoneïtat de la com-
pareixença té la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, el diputat senyor Vidal Aragonés. Endavant.

Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, president. Bon dia a tots i totes. Per pronunciar-nos d’una 
manera..., molt ràpidament i explicar de manera succinta el perquè de la nostra peti-
ció. Considerem que el conseller, l’honorable conseller Bargalló, ha de comparèixer 
en aquest Parlament per poder explicar com ha estat l’inici d’aquest segon trimestre 
del curs escolar, des d’un punt de vista de salut, des d’un punt de vista de seguretat. 
Nosaltres manifestem en el literal «seguretat», però evidentment, al que estem fem 
referència és a salut. Però pensem que la salut també ve condicionada per determi-
nants socials, i, per tant, la segona de les qüestions que plantegem, objecte de la seva 
compareixença, guarda relació amb totes aquelles inversions que formalment s’ha-
vien anunciat, que tenien com a objecte, en tot cas, remoure desigualtat.

I també, en tot cas, per veure com se li dona continuïtat al curs des del punt de 
vista de garantir que hi hagi elements d’igualtat per al conjunt de la comunitat edu-
cativa. Estem parlant de la comunitat educativa pública, la que és responsabilitat di-
recta d’aquest conseller. 

I és per això que considerem que ha de venir, a aquest Parlament, a donar expli-
cacions.

El president

Gràcies, diputat. En nom dels grups parlamentaris... (Pausa.) Sí? Senyor Soler, 
en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Jorge Soler González

Sí. Gràcies novament, senyor president. Diputades i diputats, des de Ciutadans 
volem ordinadors, no coets de la «NASA catalana». I és per això que volem mante-
nir aquest Parlament obert i que vingui, efectivament, també el conseller d’Educació 
a donar explicacions, perquè creiem que hi ha molts temes a tocar, com, per exem-
ple, el que acaben de citar, el de la ventilació, perquè els alumnes no poden estar ni 
congelats, ni contagiats. I perquè sabem que, ara mateix, a les escoles ja tenen el tri-
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ple d’aules confinades que quan va començar el curs. I perquè avui sabem que un de 
cada cinc estudiants de la Vall d’Aran està confinat. I per això cal que també vingui 
el conseller d’Educació a donar explicacions. També setmanalment. També estem 
exigint això. 

Sabem ara mateix que els ordinadors que vostès van prometre al llarg de les dar-
reres setmanes no han arribat. El Govern solament ha entregat el 5 per cent dels dis-
positius. I nosaltres el que volem és això: menys «NASA catalana» i més recursos a 
les escoles. 

I acabo, senyor president, també parlant..., volem que aquesta petició inclogui el 
tema de les màscares transparents. Els centres educatius amb alumnes de deficièn-
cies auditives ho reclamen. Les màscares transparents que aquí tots vam aprovar  
i que vostès no han complert.

Moltes gràcies. 
(Eva Granados Galiano demana per parlar.)

El president

Senyora Granados.

Eva Granados Galiano

Sí; gràcies, president. També per anunciar el nostre vot favorable. De fet, hem 
entrat també una petició de compareixença del conseller Bargalló per explicar el 
desenvolupament del curs i sobretot, la preparació i la preinscripció del curs següent. 
Estem preocupats per les condicions: no han arribat els purificadors; els mestres, de 
fet, ja diuen que no els esperen, quan altres comunitats autònomes sí que els tenen. 
Estem fent classe en aules congelades, amb abrics i amb mantes, guants i bufandes. 
Ens preocupa que després de mesos de pandèmia encara no hagin arribat els ordina-
dors. La petició de compareixença de la CUP parla de desigualtats. La nostra educa-
ció ara està sofrint i patint més encara les desigualtats, per no tenir la connectivitat  
i els ordinadors.

Ens preocupa també el període de preinscripció sense control parlamentari. No 
sabem si es reduiran ràtios, si es tancaran línies de P-3, no sabem absolutament res. 
I després també sobre les extraescolars. Hem vist com les escoles de música i dansa 
li donen les gràcies –i cito literalment– «per no moure un dit per donar suport a la 
desesperada situació de moltes escoles, que són centres educatius de règim especial 
i que depenen del seu departament.» I així tot. 

I, per tant, esperem que vingui aquí el conseller Bargalló a donar explicacions.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Granados. (Anna Caula i Paretas demana per parlar.) Senyora 
Caula, endavant.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Per aprofitar i amb una única intervenció justificar el nostre 
posicionament de vot, tant en la compareixença del conseller Sàmper, com en la d’en 
Bargalló. 

Estem aquí crec que perquè aquest Parlament sigui el més transparent possible. 
I crec que així ha actuat el Govern des de l’inici d’aquesta pandèmia. Venim d’una 
diputació permanent la setmana passada, on compareixien el vicepresident Arago-
nès i la consellera Budó, i aquesta setmana tornem a tenir aquí, per iniciativa del 
Govern, doncs, el conseller Sàmper i la consellera Vergés. En aquesta línia de trans-
parència total d’una activitat parlamentària que, fins i tot amb la situació complicada 
i diferent d’una diputació permanent, no s’ha aturat i setmana rere setmana dona ex-
plicacions, o quan es considera oportú, amb aquesta transparència per ser-hi.
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I per això nosaltres no ens oposarem a aquestes compareixences, perquè entenem 
que una de les tasques d’aquesta cambra és el control al Govern i és l’eina que ara 
tenim a la nostra disposició.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. No hi ha... (Pausa.) Si no hi ha més intervencions dels grups, 
passarem a la votació d’aquest punt.

Cridem a votació.
Passem, doncs, a la votació de la sol·licitud de compareixença del conseller d’Edu-

cació davant de la Diputació Permanent perquè informi sobre les condicions en què 
s’ha iniciat el segon trimestre escolar, pel que fa a la seguretat, la reducció de les des-
igualtats i el seguiment de les inversions.

Comença la votació.
Aquesta sol·licitud de compareixença ha estat aprovada per unanimitat: 22 vots a 

favor, cap en contra, cap abstenció.

Compareixença del conseller d’Interior i de la consellera de Salut per a 
informar sobre les darreres mesures adoptades per a contenir el brot 
epidèmic de la Covid-19 

355-00268/12

Passem ara al tercer punt de l’ordre del dia, que és la compareixença del conse-
ller d’Interior i de la consellera de Salut davant de la Diputació Permanent per infor-
mar sobre les darreres mesures adoptades pel Govern per contenir el brot epidèmic 
de la Covid-19. 

Com saben, es van votar en l’última Diputació Permanent les sol·licituds de com-
pareixença d’ambdós consellers i, en tot cas, quedaven pendents les sol·licituds fetes 
pel Govern mateix. Per tant, votarem en primer lloc les sol·licituds de compareixen-
ça del conseller d’Interior i de la consellera de Salut.

Passem, doncs, a la votació d’aquestes compareixences.
(Pausa.)
Passem a la votació, doncs. 
Comença la votació.
(Veus de fons.) Són totes dues a la vegada, sí.
Aquestes sol·licituds de compareixença han estat aprovades per unanimitat: 22 

vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 
Tal com es va acordar amb els grups parlamentaris, es fusionaran amb les que ja 

estaven aprovades, i, per tant, farem en un únic debat les dues compareixences deri-
vades de la sol·licitud dels grups parlamentaris i de la del mateix Govern.

Compareixences acumulades del conseller d’Interior
355-00268/12 i 355-00270/12

Comencem, per tant, doncs, amb la compareixença del conseller d’Interior, el se-
nyor Miquel Sàmper, que té la paraula. Quan vulgui, conseller.

El conseller d’Interior (Miquel Sàmper i Rodríguez)

Moltes gràcies, president. Membres de la Mesa, diputades, diputats, comparec 
avui en el marc de la Diputació Permanent per informar sobre dues qüestions, amb-
dues relacionades amb la pandèmia, amb la crisi de la Covid: una primera, a sol·licitud 
del Grup de Ciutadans, aprovada per unanimitat, referent a les mesures restrictives a 
la Cerdanya i el Ripollès, i una segona, a petició pròpia, per tal d’actualitzar totes les 
mesures adoptades per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19. 
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Vull començar la meva intervenció donant el meu més sincer condol tant a les 
famílies, familiars, amics d’aquells que ja han perdut la vida com a conseqüència 
d’aquesta epidèmia i així mateix també en relació amb aquelles persones que estan 
patint a dia d’avui aquesta malaltia. 

Com tots vostès saben, estem vivint una crisi gravíssima, una crisi, doncs, que 
l’estadística diu que es produeix aproximadament cada cent anys. I això ha determi-
nat l’existència d’una complexitat a l’hora de prendre les decisions; una complexitat 
que rau, que gravita, que bascula fonamentalment en trobar l’equilibri en això que 
hem vingut dient, aquest equilibri, aquest binomi entre salut i també entre econo-
mia. I permetin-me que digui que, un cop passada la primera onada, la segona ona-
da i estant ja en la tercera, jo diria que és més aviat un trinomi al qual hi hauríem 
d’afegir, a banda dels criteris de salut i economia, també el desgast, la fatiga social 
que estem patint tots els catalans i catalanes.

Com vostès coneixen, hi han hagut mesures molt restrictives i, a més, restrictives 
de drets fonamentals. I això no és gens menor. L’objectiu ha estat doble: un primer, 
aturar l’increment de les dades epidemiològiques mitjançant l’augment de les restric-
cions que impactin en la mobilitat i en la interacció social. El moment és terrible-
ment complicat, però també haig de dir que hi ha un elevat compliment per part de 
tota la ciutadania. També observem, però, com els deia abans quan parlava de trino-
mi, un elevat cansament. Som conscients, però cal perseverar, cal que tinguem clar 
que hem de seguir les indicacions i les mesures que ens marquen les autoritats sani-
tàries. Vull donar de forma expressa les gràcies a la ciutadania per, com deia abans, 
aquest alt grau de compliment i per la resiliència que està mostrant en totes aquestes 
mesures que l’afecten. 

Quant al que ha estat el confinament perimetral del Ripollès i de la Cerdanya, 
saben vostès que abans de Nadal es va intervenir en aquestes dues comarques en 
base a un informe de l’Agència de Salut Pública, emès en data 22 de desembre, que 
acreditava el notable increment de la taxa d’incidència acumulada de la malaltia en 
aquestes dues comarques i, sobretot, la pressió assistencial experimentada pels hos-
pitals de referència en aquests territoris. Per tal de fer-hi front, es van adoptar aque-
lles mesures de salut pública restrictives que es van aplicar en aquests municipis que 
formen part d’aquestes dues comarques. 

El dia 23 de desembre es publicava la Resolució de Salut 3397 del 2020, del dia 
22, per la qual s’establien mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la Covid-19 per aquestes comarques de la Cerdanya i del Ripollès. 
La resolució va tenir una vigència, com saben vostès, de quinze dies, del 23 de de-
sembre fins al 6 de gener.

Les noves mesures feien incidència de forma especial en la limitació de la mo-
bilitat i de la interacció social, amb l’objectiu d’aturar i reduir el creixement de la 
taxa de transmissibilitat del virus. Aquestes mesures que contenia la resolució eren 
aplicables a totes les persones que es trobaven i circulaven pels municipis de les co-
marques de la Cerdanya i del Ripollès, així com a les persones titulars de qualsevol 
activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat 
en aquests municipis d’aquestes comarques.

Per donar-hi resposta, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va dis-
senyar un dispositiu de tancament perimetral per tal de controlar el flux d’entrada i 
sortida de persones i vehicles en aquestes dues comarques. Les ABPs de la Cerda-
nya i del Ripollès, en coordinació amb les seves regions policials respectives, la del 
Pirineu Occidental i la de Girona, i sota la supervisió de la Comissaria Superior de 
Coordinació Territorial, van establir el dispositiu policial de tancament de les dues 
comarques mobilitzant els recursos humans i materials necessaris. La planificació 
de les dotacions i serveis específics s’ha realitzat seguint el pla operatiu Oris, que, 
com bé saben vostès, és aquell que estableix les estratègies per fer front a les ne-
cessitats extraordinàries generades per la pandèmia. I l’activitat policial en aquest 
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dispositiu ha estat orientada en tot moment al compliment de les restriccions de mo-
bilitat establertes per les autoritats, així com a les obligacions ja vigents amb ante-
rioritat per prevenir el contagi de la malaltia.

En el transcurs del dispositiu s’ha mantingut la interlocució continuada amb el 
comitè tècnic del Procicat amb l’objectiu de traspassar les novetats derivades del 
dispositiu policial i també per recollir les informacions relatives a l’evolució de la 
crisi sanitària a la zona d’actuació per tal d’anar informant i actualitzant puntual-
ment els responsables d’aquest dispositiu. Així mateix, s’ha realitzat una monitorit-
zació de l’afectació que la Covid-19 pogués tenir respecte de la plantilla de les ABP 
que intervenen en el dispositiu, així com respecte de la resta de serveis participants 
en aquest.

Respecte de la planificació dels efectius, es va fer una mobilització molt important 
de recursos. I en aquesta línia el director general de la Policia va emetre una resolu-
ció, de dia 26 d’octubre del 2020, d’adopció de mesures en matèria de recursos hu-
mans i jornada de treball de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat 
en el marc de la declaració de l’estat d’alarma per contenir els efectes de la pandè-
mia. Aquesta resolució habilitava la modificació de distribució de la jornada diària de 
treball prevista per a les persones membres del Cos de Mossos d’Esquadra adscrites 
a les unitats policials que es requerís, així com les franges horàries d’incorporació i 
finalització del servei, d’acord amb la normativa aplicable i les condicions de treball 
que es puguin establir en cas de ser necessari i també d’acord amb el que determinen 
l’article 16 i la disposició addicional primera del Decret 146 del 96, de 30 d’abril, pel 
qual s’aprovava la jornada i l’horari de treball dels membres de Mossos d’Esquadra.

Finalment, cal deixar palès també que aquesta mobilització de recursos s’ha fet 
de forma compatible amb allò que estableix la norma en matèria de garanties del 
descans, Decret 146 del 96, de 30 d’abril, pel qual s’aproven la jornada i l’horari de 
treball dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

Quins eren els objectius del dispositiu? La coordinació de les actuacions policials 
en l’àmbit territorial de les regions implicades, la vigilància i el control del compli-
ment de les restriccions de mobilitat, l’establiment dels punts de tancament i control 
de les vies que donen accés a les comarques afectades, el control del compliment de 
la resta de mesures establertes per a la contenció del brot epidèmic a Catalunya.

I quines han estat les pautes operatives? El dispositiu de tancament perimetral 
que afecta dues comarques, el Ripollès i la Cerdanya, s’ha fet amb afectació, com 
els deia abans, a dues regions policials, la del Pirineu Occidental i la de Girona, que 
s’han coordinat entre elles amb els serveis externs i amb els cossos de les policies 
locals afectades. 

Quant al dispositiu policial, s’estableix, es va establir un sistema de disset punts 
de tancament: vuit de forma estàtica i nou de forma dinàmica. En aquests punts, 
les dotacions policials realitzaven controls de pas a les vies i aturaven els vehicles 
per tal de poder comprovar el motiu del desplaçament i fer les comprovacions opor-
tunes. L’horari de cobertura d’aquests punts era de set del matí fins a l’inici del con-
finament nocturn. També hi ha hagut, en la mesura que ha estat possible, l’ajuda de 
la Unitat de Mitjans Aeris de Mossos d’Esquadra, Hèlix. El control de les restric-
cions de mobilitat en hores nocturnes, per tant de deu a set del dematí, es realitzava 
per les dotacions policials pròpies de cadascuna de les ABP afectades que s’encarre-
gaven del patrullatge. 

Les actuacions policials de control de les limitacions i obligacions es realitza-
ven, tal com es fa habitualment, atenent els principis d’oportunitat, proporcionalitat 
i congruència. En cas que fos necessari, es procedia a la denúncia administrativa de 
l’infractor fent servir l’acta existent a tal efecte. A l’acta es descrivia la conducta pre-
sumptament infractora i s’especificava els elements que han de permetre valorar les 
circumstàncies i la gravetat d’aquesta. 
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Amb les noves restriccions que es van anunciar el dia 5 de gener i es van pror-
rogar el passat 14 de gener, van decaure les mesures específiques del Ripollès i la 
Cerdanya, o sigui que a partir del dijous dia 7 el confinament a la comarca va passar 
a ser municipal.

Breu resum de les actuacions que s’han fet al Ripollès i a la Cerdanya des del 
23 de desembre fins al 6 de gener del 21: s’han identificat un total de 157 persones 
–seixanta-sis a la Cerdanya, noranta-una al Ripollès–; s’ha identificat un total de 
setanta-set vehicles –trenta-un a la Cerdanya i quaranta-sis al Ripollès–; s’han fet 
dues detencions a la Cerdanya per atemptat contra els agents de l’autoritat, i el nom-
bre d’efectius que s’ha planificat i destinat a aquestes actuacions ha estat de 1.331 a 
la Cerdanya i 1.160 al Ripollès, que totalitzen un total de 2.491 efectius. El nombre 
de controls policials referents a la vigilància i la circulació de persones i vehicles 
ha estat de 182 –setanta-vuit a la Cerdanya i cent quatre al Ripollès–; el nombre de 
fets coneguts tant per la Llei 4/2015 com per la Llei 20 del 85 ha estat de 152 –vint-
i-quatre a la Cerdanya i 182 al Ripollès. Destacar que la gran majoria han estat per 
incompliment de la Llei de salut pública. 

Deixo ja de banda Ripollès i Cerdanya. Darreres mesures adoptades per tal de 
contenir el brot epidèmic de la Covid-19: el 5 de gener d’aquest any es va publicar 
al DOGC la Resolució 1 –primera– del 21, de pròrroga i de modificació de les me-
sures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandè-
mia. Aquestes mesures tenien vigència del 7 al 17 de gener i, com saben, han estat 
prorrogades fins a les zero hores del dia 25. Resumidament, es tractava del confina-
ment municipal, del tancament del comerç no essencial el cap de setmana, del tanca-
ment dels centres comercials majors de quatre-cents metres quadrats, esports només  
a l’aire lliure, i activitats extraescolars, només aquelles que siguin de la mateixa 
bombolla; es mantenia el confinament nocturn a partir de les 22 hores i fins a les sis 
del dematí. 

Les tasques que ha desenvolupat el Departament d’Interior des de l’inici de la 
pandèmia han estat abocades al treball permanent i han estat activats tots els nostres 
cossos per tal de poder gestionar aquesta emergència. És important destacar que el 
Departament d’Interior ha fet front a la gestió de la pandèmia alhora que ha gestio-
nat la recent nevada produïda pel temporal Filomena. 

Actuacions de la Direcció General de Protecció Civil. Actualment, s’està treba-
llant amb Salut per a l’adopció de les activitats de Covid-19. Valoració i propostes 
per incorporar mesures estructurals preventives que permetin la reobertura segura 
de les activitats, la restauració, el comerç, els esports. Estudi de bones pràctiques a 
nivell internacional. 

Quines són les mesures que s’estan aplicant amb bons resultats, com per exem-
ple, la ventilació, de la qual ja els vaig parlar aquí en la meva darrera intervenció. 
El disseny i el seguiment de dispositius en col·laboració amb operatius i organismes 
actuants segons situacions; per exemple, el control d’espais naturals per evitar aglo-
meracions, difusió de consells per a trobades al Nadal amb equips de teleassistència, 
difusió de consells en zones comercials amb agents cívics i voluntaris de Protecció 
Civil, etcètera, etcètera. 

A través del Procicat, s’han tramitat, analitzat i aprovat 139 plans, 65 per a la 
fase de desconfinament i 74 adequats a la normativa de la Generalitat per a l’etapa 
de represa. Tots aquests plans, aquestes guies d’actuació, s’han elaborat, treballat i 
millorat de la mà dels sectors afectats. D’aquesta manera, amb les necessitats sani-
tàries i epidemiològiques com a marc d’actuació, hi ha hagut una feina també qui-
rúrgica per adaptar-hi les necessitats socials i econòmiques, el binomi del qual els 
parlava al principi.

En referència a les campanyes que s’han fet de sensibilització específiques. Tres 
en concret, sempre relacionades amb la Covid-19: una, de ventilació; una segona, 
d’activitat social segura; i una tercera, la que es va produir per les dates de Nadal, 
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que es va conèixer amb el nom de «campanya de Nadal». S’han definit les pautes per 
desenvolupar les activitats de forma segura, en clau positiva, traduint aspectes tèc-
nics en qüestions pràctiques amb l’objectiu d’ajudar la població a adaptar les seves 
activitats ordinàries i socials de la Covid-19.

Fora ja de la Covid, en la Comissió de Protecció Civil del passat 22 de desembre, 
en aquesta comissió es van revisar i actualitzar tots els plans de protecció civil de la 
Generalitat mitjançant la incorporació d’estratègies operatives i de coordinació de-
finides en el grup de treball de serveis d’emergència per millorar la gestió de situa-
cions d’afectació excepcional a la xarxa viària. Com vostès saben, el Cecat prioritza 
les actuacions en funció de les necessitats dels ens locals i d’afectacions a elements 
vulnerables importants. Aquestes estratègies es van aplicar, per exemple, en la dar-
rera nevada provocada pel temporal Filomena, de les quals els faig un breu resum.

L’activació de la planificació en alerta, entre els dies 7 i 14 de gener, simultània 
de diversos plans d’afectació meteorològica: el Neucat, el Ventcat, l’Inuncat –pel 
fort onatge– i el Procicat, per l’onada de fred. Van haver-hi deu reunions en aquests 
dies del comitè tècnic, els dies 5, 7, 8, 9, 10 i 11. Els dies del cap de setmana, amb 
major afectació de la nevada, dissabte i diumenge, els comitès tècnics es van reunir 
a les set del matí, a les dotze i a les set o vuit del vespre per tal de fer el seguiment 
del que era el moment crític d’aquesta nevada. 

En el comitè tècnic participen el Servei Meteorològic de Catalunya, Bombers, 
Mossos d’Esquadra, Servei Català de Trànsit, Carreteres de la Generalitat, Carrete-
res de l’Estat, Agents Rurals, SEM, 112, Protecció Civil, Creu Roja, Ferrocarrils de 
la Generalitat, Renfe, Adif, FECSA, Telecomunicacions de la Generalitat, en con-
tacte amb operadors de telefonia, i la xarxa Rescat. 

Als operatius presencials, al Cecat, per coordinació, hi ha sempre Mossos d’Es-
quadra –àmbit de Seguretat Ciutadana i àmbit de Trànsit–, Servei Català de Trànsit, 
Agents Rurals, Bombers, SEM, Creu Roja i es produeix en coordinació amb munici-
pis des de la sala Cecat i també a través dels serveis territorials de Protecció Civil. Hi 
va haver restricció de la circulació de vehicles pesants des de les set de la tarda del 
divendres 8 fins a les sis hores del dia 11, dilluns al dematí. Es va modular aquesta 
restricció durant l’episodi segons les situacions i previsions meteorològiques, de tal 
manera que van haver-hi modificacions per tal de poder descongestionar el caos que 
s’estava produint tant a la zona de Cambrils, al sud del país, com sobretot als apar-
caments de la Jonquera, com a conseqüència del trànsit de camions provinents de  
França. 

Les afectacions produïdes al llarg d’aquest episodi van ser, sobretot, en el terç 
sud –Priorat, Terra Alta i Conca de Barberà– i hi han hagut..., el 112 va rebre 1.770 
trucades relacionades amb l’episodi. La precipitació important de neu a moltes co-
marques, com els deia, sobretot al terç sud i a l’interior, va generar gruixos d’entre 
cinquanta i seixanta centímetres a municipis del Priorat, Terra Alta, Baix Ebre i 
Montsià. La circulació viària va tenir l’afectació de catorze vies tallades i més d’un 
centenar amb l’obligació d’ús de cadenes. A la ferroviària, es va veure afectada amb 
l’AVE i la llarga distància i també la R13, 14 i 15. 

El subministrament elèctric va tenir una afectació de 6.300 afectats. Les tele-
comunicacions de la xarxa fixa, en vint-i-vuit municipis. El transport escolar es va 
veure suspès a catorze comarques i a les escoles va haver-hi una afectació a uns 
1.100 escolars, donat que hi havia dificultats per poder accedir a l’escola el dilluns 
següent a la nevada. 

La restricció de vehicles pesants va generar que s’haguessin de gestionar més de 
2.300 peticions d’autorització per a vehicles amb subministraments essencials. La 
situació el dia 14 de gener a les onze hores va acabar amb la finalització de la pre-
alerta Neucat. Ja en aquest dia, dilluns, la circulació viària tenia setze trams afec-
tats, vies secundàries de Lleida i Tarragona, quatre d’aquestes tallades a Vimbodí, 
Tivissa, Riba-roja, coll de Pal, l’accés de Mont Caro tallat, dispositiu de mossos, 
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agents rurals i policies locals en coordinació amb la guàrdia civil. Pel que fa a la cir-
culació ferroviària, es va restablir l’AVE i també les R13, 14 i 15, i van quedar algu-
nes estacions afectades per neu i gel: Guiamets, Capçanes, Marçà, Falset i Pradell.

El subministrament elèctric ja no quedava amb incidències, i a deu municipis es 
van haver d’instal·lar generadors. Les telecomunicacions ja no tenien incidències en 
telefonia mòbil ni fixa, i el transport escolar estava suspès parcialment encara a cinc 
comarques, algunes rutes de la Conca de Barberà, Baix Camp, Priorat, Tarragonès, 
Alt Urgell i Pallars Jussà. Respecte a les escoles, dos centres encara romanien tan-
cats al Priorat.

Actuació de la policia de la Generalitat ja fora del temporal Filomena. La vigi-
lància intensiva de l’espai públic i de les vies de comunicació ha estat sobretot el 
dispositiu policial més intens. La previsió ha estat efectuar punts amb controls fi-
xos i dinàmics a les principals ciutats del territori i a les xarxes de carreteres, a fi de 
comprovar que els desplaçaments que es duen a terme entren dins de les excepcions 
permeses. Els controls policials Oris per garantir el confinament municipal es fan de 
manera conjunta i coordinada amb les policies locals per poder fer front a franges 
horàries i a més punts arreu del territori.

Permetin-me que faci un agraïment a la vinculació que ha tingut, des del primer 
moment de la pandèmia, ara encara més amb el temporal Filomena, el món territo-
rial. Per tant, un agraïment als alcaldes i a totes les policies locals del territori.

Es continua treballant en la protecció de la ciutadania i, especialment, dels col-
lectius més vulnerables, que en situació d’estat d’alarma poden trobar-se en una si-
tuació de major vulnerabilitat. El Cos de Mossos d’Esquadra està alerta davant de 
les possibles estafes relacionades amb la vacuna, principalment a la gent gran, tam-
bé a les residències.

I permetin-me que faci una referència a una instrucció de la setmana passada feta 
pel major del Cos de Mossos d’Esquadra en el sentit d’intensificar els rastrejos, la vi-
gilància per trobar persones sense llar que puguin patir el que hem vist que ha passat 
aquests dies, de pèrdua de la vida com a conseqüència d’hipotèrmies.

Continua vigent el pla de contingència adreçat a les víctimes de violència mas-
clista domèstica i altres víctimes vulnerables, amb la voluntat de prevenir possibles 
casos de violència contra les dones i de maltractaments en l’àmbit familiar, com ara 
els maltractaments a infants, situacions de violència fílioparental o del maltracta-
ment a les persones grans.

La informació a la ciutadania ens obliga a dir que s’ha detectat, com els deia 
abans, com els apuntava, un augment important de les estafes en el comerç electrò-
nic també. S’està fent un ús superior de les compres d’internet, i el delinqüent s’hi 
adapta. Cal fer compres segures. A la pàgina web de Mossos d’Esquadra es pot tro-
bar aquesta informació i altres per a les compres segures i d’altres consells de segu-
retat en diferents àmbits, per la qual cosa recomanem la seva consulta.

Hi ha hagut un reforç de mesures de prevenció a les comissaries per tal d’aten-
dre amb seguretat els requeriments de la ciutadania. És per això que s’ha establert 
un sistema de cita prèvia accessible des de la pàgina web per controlar l’aforament 
i evitar esperes innecessàries. Cal afegir que, amb l’arribada al territori català de 
les vacunes per a la prevenció de la Covid-19, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, és la responsable de garantir la seguretat en la custòdia i el transport 
d’aquestes vacunes dins del territori català i coordinar la recollida i distribució de 
les vacunes amb el Departament de Salut i altres centres receptors, en coordinació 
amb els altres cossos policials implicats.

Ja pel que fa a dia d’avui, cal destacar, com els deia al principi de la meva inter-
venció, que continua un compliment generalitzat de les mesures restrictives per part 
de la ciutadania, amb excepcions –però excepcions– rellevants i molt condemnables, 
però que no deixen de ser fets puntuals que contrasten amb l’alt nivell de compli-
ment, civisme i determinació del conjunt de catalans i catalanes. Parlo dels fets de 
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Pallejà, de Matadepera, de Campmajor, de Sant Feliu de Guíxols i d’altres. Són si-
tuacions d’incompliment volgut i buscat. No estem parlant d’imprudències o de des-
coneixement, sinó de festes il·legals o actes de vandalisme al carrer, amb la voluntat 
de trencar les mesures que les autoritats sanitàries consideren adients per combatre 
la pandèmia, com és el confinament nocturn i que la gran majoria de catalanes i ca-
talans estan complint. Hi ha moltíssima feina feta per Mossos d’Esquadra i per po-
licies locals.

Els passo ja, per anar acabant, informació del cap de setmana passat. Hi ha hagut 
un dispositiu de control especial d’accés al Parc Natural dels Ports per tal de garan-
tir el compliment de la restricció de la mobilitat municipal. Des de divendres i fins 
diumenge, arran de la situació originada per l’episodi de neu i gelades, que esdeve-
nen un risc, es van controlar els vehicles que volien accedir als Ports. El gruix de la 
neu acumulada i el risc pel gel que hi ha als diferents accessos als Ports va compor-
tar establir la coordinació necessària entre els diferents cossos de seguretat per con-
trolar i garantir el compliment de la restricció de la mobilitat municipal.

El cap de setmana anterior, tot i la restricció de mobilitat i en ple temporal Filo-
mena, es van detectar alguns vehicles i persones que accedien als massissos incom-
plint aquesta restricció i amb risc evident pel gruix de la neu acumulada i el glaç.

El balanç del dispositiu per controlar els accessos al Parc Natural dels Ports i les 
serralades de les Terres de l’Ebre, els dies 16 i 17 de gener, va acabar en set punts de 
control, 534 vehicles controlats i l’aixecament de vint-i-sis actes per incompliment 
de les restriccions de mobilitat municipal. L’operativa va anar molt bé, els alcaldes i 
alcaldesses van estar contents. I cal destacar que, en fer-ne difusió de caràcter previ, 
ja es va dissuadir moltíssima gent. Si no s’hagués fet, hi hagués hagut segurament 
un col·lapse.

Per la mateixa raó ja els avanço que aquest cap de setmana he posat els disposi-
tius de seguretat de la Generalitat, cossos de policies locals afectades i la Diputació; 
es faran també els mateixos controls als parcs dependents de la Diputació de Barce-
lona, Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i d’altres. També als efectes, 
hi insisteixo, d’evitar que es trenqui la restricció del confinament municipal.

Dades de l’última nit de confinament nocturn, nit del 17 al 18 de gener, l’última 
de les qual es tenen les dades: pel que fa a les últimes dades de Mossos d’Esquadra, 
aquella passada nit hi van haver cent tres infraccions per saltar-se el confinament 
nocturn i cinquanta-dues infraccions per mobilitat. No hi ha cap detingut per incom-
pliment de les mesures ni cap fet rellevant en horari de confinament nocturn. Total 
d’infraccions, pla Oris: el total acumulat d’actes aixecades corresponent a aquest 
diumenge 17 de gener és de 1.393 –938 corresponen a Mossos d’Esquadra i 455 a 
policies locals. Des de l’11 de gener, l’acumulat arriba a 5.762, amb 3.220 actes cor-
responents a Mossos d’Esquadra i 2.542 a policies locals. 

Pel que fa referència a les inspeccions i sancions imposades a locals comercials o de 
restauració, el comissari ens va oferir els detalls ja en la passada roda de premsa, però 
vull recordar que s’ha de manifestar l’existència d’un molt elevat compliment i, per 
tant, com deia abans també, aquest compliment generalitzat també afecta aquest tipus 
de locals comercials i de restauració, observant que hi ha hagut una disminució de les 
sancions que hi havien hagut en les setmanes anteriors. 

Pel que fa a infraccions a la restricció de la mobilitat municipal, el diumenge pas-
sat, dia 17, es van acumular 478 actes –328 aixecades per Mossos d’Esquadra i 150 
per policies locals. Un total acumulat, de l’11 al 17 de gener, de 1.827 –1.235, Mos-
sos d’Esquadra, 592 per policies locals. 

M’agradaria destacar els controls que, com els deia abans, s’han produït durant el 
cap de setmana per part de Mossos, per part de les policies locals de Roquetes i de 
Tortosa, i Guàrdia Civil al Parc Natural dels Ports i la serra de Llaberia, de persones 
que volien accedir a la zona per veure la neu. Els he dit abans quines eren les dades, 
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però vull destacar –hi insisteixo una vegada més, no em cansaré mai de fer-ho– l’ac-
tuació conjunta de policies locals i Mossos d’Esquadra.

Pel que fa a trànsit –i ara sí que ja vaig acabant–, els detallo també, quant al cap 
de setmana anterior, les dades de mobilitat de l’anell 1, des de les 0 hores fins a les 
24 hores del cap de setmana, de dilluns 18 de gener. Divendres 15 de gener, si tenim 
en compte l’entrada i la sortida de Barcelona, hi va haver un augment del 19 per cent 
dels vehicles respecte a la setmana anterior i una reducció del 18 respecte a la setma-
na prèvia al confinament municipal del 2 d’octubre del 2020. 

El dissabte 16 de gener, sumant l’entrada i sortida de Barcelona, hi va haver un 
augment del 26 per cent de vehicles respecte a la setmana anterior, i una reducció 
del 67 per cent respecte de la setmana prèvia al confinament municipal, 3 d’octubre. 

Diumenge 17 de gener hi va haver un augment del 10 per cent de vehicles respec-
te a la setmana anterior i una reducció del 73 per cent respecte a la setmana prèvia 
de confinament, 4 d’octubre. 

Dilluns 18, amb dades de fins a les deu del dematí, hi va haver una circulació de 
106.343 vehicles d’entrada a Barcelona i 127.306 de sortida, un augment del 2 per 
cent de vehicles respecte a la setmana anterior i una reducció del 7 per cent respecte 
a la setmana prèvia al confinament municipal, 5 d’octubre. 

Acabo amb dues reflexions. El moment és d’una complexitat que no cal que jo els 
expliqui, tots la coneixem: pandèmia que es produeix cada cent anys, pandèmia que 
s’està allargant en el temps, pandèmia que ja porta gairebé un any i que està provo-
cant la tensió d’haver de prendre mesures d’una complexitat, com els deia al prin-
cipi, extrema, amb el joc d’aquest trinomi que els anunciava abans: salut, economia  
i aquest cansament i aquesta fatiga de la ciutadania. 

Demano que s’entengui per part de la ciutadania, doncs, l’existència, la duració 
d’aquestes mesures. A tots ens castiga, a tots ens fatiga; la complexitat de les mesu-
res costa d’entendre. Un exemple ha estat, per exemple, el que acabem de viure ara 
amb el decret de suspensió de les eleccions. Però demano també que es mantingui el 
compliment generalitzat de les mesures. 

I permetin-me que els destaqui un fet que per mi és molt important. Quan els 
parlo d’un grau de compliment molt elevat, doncs, vull recordar, per exemple, que 
l’altre dia –i ara els feia referència als fets que van succeir a Pallejà–, van haver-hi 
dos menors que van acudir a la comissaria acompanyats pels seus pares. Això és un 
exemple de compliment; és a dir, els pares no tenien per què fer-ho, però en canvi 
van fer-ho, de dir: «Heu incomplert en qüestions que s’havien de complir», i van ser 
els pares els que van acompanyar els menors a la comissaria. 

I això què vol dir? Doncs que hem de valorar el compliment, i que hem de deixar 
ben clar que els incompliments són aïllats i menors i, per tant, crec que cal destacar 
molt aquest detall que van tenir aquests pares, hi insisteixo, de solidaritat amb tots 
aquells que compleixen, que complim, aquestes mesures. 

Com sempre, recordar que en tant que no s’acabi això –i això és una qüestió que 
des de Protecció Civil no podem oblidar–, hem de mantenir les cinc mesures que són 
més eficaces: distància, mans, mascareta, la ventilació i la reducció de l’activitat social. 

I, per últim, un doble agraïment. Un, a la societat catalana, pel que els he dit du-
rant tota la meva intervenció: aquest alt grau de compliment per part de pràcticament 
tots, i de fer-ho quan ja aquesta fatiga comença a cansar a tothom. Cada dia que pas-
sa té molt més mèrit que la gent estigui complint aquestes mesures. I després, i per 
la part que em toca, permetin-me que faci també un agraïment a totes les persones i 
servidors públics que configuren, que formen part dels cossos de seguretat i d’emer-
gències. Treballen amb la voluntat de servei a la ciutadania, com tots vostès saben, 
amb la màxima professionalitat i amb un enorme sentit de responsabilitat. La seva 
dedicació a la gestió de la crisi ha estat exemplar i un referent. És innegable la difi-
cultat de les funcions que correspon a totes les persones, homes i dones, que treba-
llen al servei de la seguretat, encara més en aquesta situació. Tots ells i totes elles 



DSPC-D 6
20 de gener de 2021

Sessió 6 16

són pilars fonamentals d’un servei públic i tinc la certesa que el conjunt de la ciu-
tadania..., que el conjunt dels parlamentaris reconeix aquest paper i sap apreciar el 
valor del seu treball per fer possible la seguretat pública i la convivència ciutadana. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, conseller. És el torn ara pels grups parlamentaris i, en primer lloc, té la 
paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor Carlos Car-
rizosa. Endavant. 

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, lo primero, como sole-
mos hacer, empezar con las condolencias a las familias de los fallecidos, los áni-
mos a todos aquellos enfermos que están pasando la enfermedad y a sus familias y 
el agradecimiento a todos los servidores públicos, especialmente también esta vez a 
los equipos de vacunación que están trabajando a destajo para luchar contra la pan-
demia. 

Hoy día tenemos 462.573 personas en total contagiadas por coronavirus, que han 
sido contagiados, 4.136 nuevos casos; 18.215 fallecidos, 74 personas fallecidas últi-
mamente, los nuevos; un riesgo de rebrote en 709 puntos, en algunas comarcas aún 
más disparado, mucho más disparado; una velocidad de contagio del 1,15 y ya supe-
ramos en ingresos por Covid la segunda ola, con 2.825 pacientes ingresados en plan-
ta y 612 en las UCIs. 

Gestionar esta pandemia es difícil. La gente se pregunta si su sacrificio se va a 
traducir o no en mejoras. Hay que tener en cuenta que, pese a que ustedes prorroga-
ron el confinamiento municipal en Cataluña, tienen a los hosteleros sacrificados, al 
comercio sacrificado, a diferencia muchas veces de lo que ocurre en el resto de Es-
paña; en Cataluña, con nuestro confinamiento municipal, hemos superado ya el pico 
de la tercera ola a principios de la semana pasada. No está aliviando el transcurso de 
la pandemia, no se está consiguiendo doblegar la curva más que otras comunidades 
autónomas que no han apretado tanto las tuercas a sus sectores económicos y los 
hospitales están cada día más cerca del colapso. 

Y los catalanes, yo creo que después de sus sacrificios, se preguntan: «¿Fallamos 
nosotros o falla el Govern?» Para esta oposición..., lo tenemos claro, quien está fa-
llando es el Govern, porque se está gestionando en Cataluña la crisis de forma in-
comprensible. 

En las restricciones vigentes hasta el 24 de enero se anunció un supuesto endu-
recimiento del confinamiento municipal entre semana, pero nosotros dudamos de 
que el control de ese endurecimiento se esté cumpliendo, porque estamos mareando 
a las personas, pero no logramos doblegar la curva. Las medidas no deben consistir 
solamente en recomendaciones, tienen que tener un control por parte de la Adminis-
tración. No tenemos medios ni se está dotando de recursos a los agentes que velan 
por la seguridad y por la salud pública.

Tenemos focos incontrolados. Ha habido noticias espeluznantes sobre las fies-
tas que se han estado produciendo ilegalmente. La patronal del ocio nocturno, Fe-
casarm, alertó de que ustedes no tenían ningún tipo de planificación para evitar las 
fiestas ilegales de fin de año y, tristemente, tenían razón, porque hemos sido noticia 
en Cataluña por esas fiestas ilegales que se podrían haber evitado y donde había una 
multitud de personas sin mascarillas. Se avisó de quinientas fiestas ilegales para fin 
de año; solo se controlaron cuatro fiestas ilegales, de las cuales una fue la de Llinars, 
un espectáculo bochornoso con ciento cincuenta personas, que afortunadamente no 
refleja el comportamiento ejemplar de la mayoría de ciudadanos de Cataluña. 

Pero es que en estas últimas semanas también hemos tenido las fiestas ilegales 
en Eixample, en las Ramblas, en Ciutat Vella, botellones durante el toque de queda, 
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ataques a patrullas de Mossos en Pallejà y Matadepera que se saldaron con seis de-
tenidos. 

Siempre van a existir personas incívicas e irresponsables que alimenten el caos, 
pero ustedes están demostrando una clara incapacidad de política para gestionar es-
tos asuntos. Era increíble ver cómo en alguna de las fiestas más sonadas no se inter-
venía por parte de los Mossos ante la incomprensión de la ciudadanía. 

Y quizás estas fiestas proliferan, porque ustedes se han saltado tantas veces el 
muro de la ley, que luego es difícil volver a saltar a la parte de la legalidad. Y lo 
hemos visto en Cataluña con otros problemas como, por ejemplo, en la ocupación, 
donde somos líderes en este tipo de agresiones a la propiedad privada y es porque 
ustedes han menospreciado por sistema los jueces y tribunales. Ahora lo han vuelto 
a hacer con la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Para ustedes, todo lo que 
es el cuarto poder, suena al malvado Estado español, y ustedes son los primeros en 
no acatar las leyes y las normas, y luego pasa lo que pasa. Ustedes han despreciado 
la ley en demasiadas ocasiones, y de esos polvos vienen estos lodos.

Hay que agradecer, desde luego, a los Mossos d’Esquadra que, como cuerpo y 
también ellos individualmente como policías, se desvelan por cumplir con las nor-
mas y con hacerlas cumplir; con la excepción, hay que decirlo, de un personaje que 
llevan ustedes en las listas –y cuyo nombre no voy a mencionar en este Parlamen-
to para no mancharlo y para que él no se enorgullezca–, que es un policía que, se-
gún tengo entendido está suspendido actualmente –espero que pronto esté fuera del 
cuerpo– y que se refería a la fiesta de Pallejà o a los disturbios en Pallejà como «cu-
riós que entre els agressors de la patrulla dels Mossos de Pallejà, no se sent ni per 
casualitat ningú parlant en català. Que potser són els cadells de Vox i el colonialis-
me en un poble amb aquests resultats electorals?» Esto lo dice un señor..., que ya es-
tamos hartos de que un policía en activo se pronuncie de esta forma y que no recaiga 
sobre él todo el peso de la ley. 

Ya está bien de que ustedes... Es cierto que este señor todavía no está apartado 
del cuerpo definitivamente, pero es que ustedes lo han metido en sus listas de Junts 
per Catalunya; a este señor, a este mosso que tiene usted suspendido actualmente por 
sus excesos y por su hispanofobia resulta que lo ponen en las listas de su partido. 
Ya me explicará usted si no tenemos razón al hablar de Junts per Catalunya como la 
casa común de la hispanofobia.

Mire, ¿puede usted ofrecer algo más? –y ya pasando al control de las restriccio-
nes–, ¿puede usted ofrecer algo más de información acerca de cuántas sanciones se 
han impuesto para hacer valer las restricciones contra el Covid? ¿Se han tramitado 
ya las multas? Porque ustedes no están dando información. Nosotros sabemos que 
el Govern solo ha cobrado el 5 por ciento de las multas del primer estado de alarma. 
¿Qué está pasando? Porque muchas de ellas pueden prescribir a finales de mayo de 
este año. ¿Es que lo está gestionando el Departament de Salut y quizá no tienen ex-
periencia suficiente? Quizá es que, si ustedes imponen restricciones, haya un distin-
go entre aquellos que las cumplen y los que no, precisamente para premiar o favore-
cer a aquellos que sí que las cumplen.

Otra cosa que les quería comentar es si ustedes hablan con el Gobierno de Espa-
ña, y si están y tienen opinión acerca de ampliar el horario del toque de queda. Por-
que hoy lo ha insinuado el señor Argimon, pero yo quisiera saber ustedes qué opi-
nan, ustedes qué proponen, porque ustedes son el Gobierno. El Gobierno central ya 
nos ha quedado claro que no hace nada, pero ustedes, ¿tampoco van a hacer nada en 
este..., tampoco tienen nada que proponer, no tienen opinión, se dedican a contem-
plar o a pensar a opinar, pero no proponen nada como Gobierno que son? 

Ustedes están, eso sí, criminalizando al sector de la hostelería, que ha sufrido 
muchísimo y sigue sufriendo, también últimamente al del comercio, pero, aparte de 
eso, ni ayudas ni medidas atinadas que realmente bajen la incidencia de la pande-
mia. Uno de los daños irreparables que se ha infligido precisamente al sector de la 
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hostelería y a la restauración es en el Ripollès y la Cerdanya. Usted ha venido tam-
bién a comparecer aquí por eso, y ellos sufrieron una auténtica pesadilla en estas 
Navidades. Ustedes dictaron unas restricciones, y al cabo de muy pocos días, sin 
tener en cuenta las previsiones de compra y contratación que todo el mundo hizo en 
estas comarcas pensando que se acercaban las fiestas de Navidad, simplemente les 
cerraron sus negocios. Qué poca sensibilidad y qué poca empatía la de su Govern, 
señor Sàmper.

Hay, como consecuencia de esta pandemia, miles de fallecidos, mucha gente en 
la ruina económica, se lucha a vida o muerte, y ustedes deberían potenciar –y es-
tamos diciéndoselo también al Gobierno central– las campañas de vacunación con-
tando con todos los medios disponibles, incluyendo los del sector privado, que están 
dispuestos a ayudar en el sistema de vacunación. 

Tenemos que evitar que aquí tengamos otro confinamiento total como en el mes 
de marzo. Y estas medidas que nosotros pedimos al Govern para evitar el descon-
trol total de los contagios y el colapso del plan de vacunación y ese confinamiento 
total similar al de marzo pues es algo que..., nosotros hacemos propuestas, les hace-
mos propuestas, tanto aquí como al Govern central. Les hemos hablado de un con-
finamiento inteligente basado en ayudas directas, en teletrabajo, en testeos masivos 
y precisamente en acelerar el plan de vacunación, pero ustedes parece que en eso 
tampoco tienen opinión. Como el señor Illa, que tampoco tiene opinión sobre si he-
mos de aplazar las elecciones, ni sobre las medidas para frenar al virus, ni sobre las 
palabras de Iglesias de Puigdemont. Pues nosotros sí que tenemos opinión: creemos 
que la salud está por delante de todo, que tenemos que tomar esas medidas ya para 
frenar al virus, que es intolerable comparar al señor Puigdemont con los exiliados 
republicanos. Y lo que sí que nos queda claro a todos los catalanes hasta ahora es 
que ustedes no están siendo competentes para hacer frente a esta crisis sanitaria.

Nosotros vamos a cumplir –y acabo ya– con nuestro deber de ciudadanía y nues-
tra responsabilidad política, que es proponer y controlar. Y una de las medidas de 
control de la pandemia era precisamente retrasar las elecciones, cosa que ustedes, 
con sus chapuzas, están poniendo en peligro.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, té la paraula el diputat senyor David Pérez. Endavant.

David Pérez Ibáñez

Sí; moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, senyores i senyors dipu-
tats... Avui compareix aquí per informar de les darreres mesures adoptades per con-
tenir el brot i també sobre el tancament perimetral del Ripollès i la Cerdanya.

Comencem amb les mesures. Aquest cap de setmana ha estat, conseller, un mal 
cap de setmana; un cap de setmana molt preocupant pel que fa a les agressions i 
al rebuig de les actuacions de Mossos d’Esquadra i de les policies locals. Vostè ho 
comentava, hem vist a Pallejà, a Matadepera, a Sant Feliu de Guíxols, a Barcelona 
festes il·legals, llançament d’objectes, no compliment de les restriccions establertes, 
i alguns experts –vostè també ho comentava– parlen d’aquest cansament pandèmic, 
eh?, d’aquesta situació complicada per a tota la gent que està en aquest moment al 
nostre país. 

Però també és cert que hi ha un cert qüestionament de l’autoritat. I pensi que nos-
altres pensem que aquesta pèrdua del principi d’autoritat dels Mossos..., mai abans 
els responsables polítics havien fet declaracions del tipus de no perseguir els delic-
tes d’atemptat o similars. Perquè segurament això no n’és una conseqüència directa, 
però sí que pot tenir conseqüències en el conjunt de la població. 

Pel que estem veient, han de ser les policies locals... –vostè hi ha fet referència, 
i ens afegim a aquesta felicitació de la tasca que fan–, són les que fan moltes de les 
intervencions que es requereixen en aquestes dissolucions de festes il·legals o en la 
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concentració de persones que no compleixen cap mesura ni de seguretat ni de salut 
pública. Veiem poca presència dels Mossos i aquest diumenge no hem pogut evitar 
que, de nou, molts cotxes sortissin cap al Montseny. Vostè deia: «Ara posarem me-
sures perquè això no passi.» Ben fet. Té raó, però ja ha passat. I ens hem trobat, com 
deia molt bé l’alcalde del Brull, reclamant que no té cap atenció ni suport per part de 
la Generalitat i que ell ha hagut d’acabar fent la feina de la policia davant l’allau de 
cotxes que han arribat al seu municipi. El confinament fet a l’engròs, aquest confina-
ment que vostès han decretat per a tothom igual, sense atendre el territori, té aquest 
efecte: que els municipis que no tenen policia local i no tenen mecanismes per fer-lo 
complir tenen aquestes grans dificultats.

La major part de la ciutadania –vostè ho deia i nosaltres també ho compartim– 
compleix, és responsable, és conscient i absolutament curosa. Però hi ha una mino-
ria que amb la seva irresponsabilitat es posa en risc i ens posa també a nosaltres en 
risc. Aquests tenen la sensació d’impunitat. Tenen aquesta sensació de que no hi ha 
cap control, que els Mossos no hi són, que no cal pagar les multes. En resum: que 
l’autoritat no existeix. Quan determinats sectors de la societat perceben que la poli-
cia no està recolzada passen coses com les de Pallejà. Aquest cap de setmana també 
hem conegut que de totes les denúncies posades, quan la responsabilitat era del seu 
departament, la meitat no s’havien tramitat. I, a més a més, de les que s’han trami-
tat únicament se n’han cobrat el 5 per cent. Més impunitat, conseller. Les denúncies 
s’han de tramitar i s’han de cobrar. De tota manera, des que la responsabilitat està al 
Departament de Salut ja no tenim ni dades. Li reconec que, almenys, quan vostè te-
nia la responsabilitat teníem les dades; ara ja no tenim ni les dades de què ha passat 
amb aquestes denúncies.

No ajuden tampoc, conseller, les seves contradiccions dins del Govern, desmen-
tint-se els uns els altres, rodes de premsa i compareixences en què per sortir i per 
complir les quotes de poder dins del Govern cadascú fa la seva aportació, es repe-
teixen, diuen exactament el mateix. I, a més a més, tenim el conseller Tremosa, que 
aquest va per lliure, i ha decidit que el 14 de febrer el que hem de fer és tothom es-
quiar però no votar. I ho qüestiona ell, no nosaltres. Ho qüestiona el seu col·lega de go-
vern. Que el dia 14, tothom a esquiar a la Cerdanya. Són les mateixes dades, per tant, 
les que està qüestionant el Departament de Salut. Veiem sempre la imatge d’aquest 
Procicat on Salut voldria més restriccions, Empresa en vol menys i vostè fa el que pot. 
Potser sobrevola una mica explicant uns equilibris que, de vegades, no s’entenen. 

I, certament, aquesta irresponsabilitat del Govern dona ales als que busquen una 
justificació per a aquest incompliment. Així arribem a la festa rave de Cap d’Any i 
un parell de dies més, de Llinars del Vallès. Entre Interior i Salut, acusacions creua-
des. Ningú no volia agafar la seva responsabilitat i ens trobàvem que..., home, lo de 
Llinars no té nom. Una absoluta manca d’investigació, de prevenció, d’intervenció, 
de resposta. Els de la festa campant pel poble i, en canvi, els ciutadans de Llinars, 
dinant sis en la seva bombolla. És una situació incomprensible. I per les imatges que 
vam veure de l’interior de la nau, lo de la bombolla era una broma de mal gust. Vo-
lem saber, conseller, com acaben aquestes denúncies. És important. S’ha de denun-
ciar i intentar evitar que vinguin des de França, perquè aquí es poden fer les coses 
d’una altra manera.

Miri, abans d’acabar m’agradaria expressar el que ens han fet arribar... –coinci-
dint amb vostè en l’agraïment a la gent que treballa durant tots aquests dies, als pro-
fessionals del seu departament, fonamentalment als mossos d’esquadra, i la resta de 
professionals. Els representants sindicals de Mossos d’Esquadra ens han fet arribar 
una sèrie de peticions que, d’alguna manera, també les fem nostres. Em refereixo 
al Toni Castejón, del SAP-Fepol, i el David José Mañas, del Sindicat de Policies de 
Catalunya, sobre la uniformitat. Hi ha gent que està treballant als Pirineus, a zo-
nes de baixes temperatures, i els mossos no disposen d’uniformitat per treballar en 
aquestes condicions de baixa temperatura en seguretat ciutadana; amb aquesta ma-
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teixa uniformitat que hi ha a Barcelona per a controls d’accidents, han d’atendre, per 
exemple, en situacions de disset sota zero.

En el tema del Covid-19, a Mossos, a diferència d’altres treballadors de l’Admi-
nistració pública catalana, quan un fill s’ha de confinar per haver estat en contacte 
amb un altre positiu, els mossos han de gastar les seves hores, o tornar-les després, 
o tirar de les que ja tenen acumulades per atendre el seu fill. Això no passa en al-
tres departaments de l’Administració pública. Potser d’aquest tema, conseller, en po-
dríem parlar i potser podríem arribar a un acord.

I com hem dit abans, existeix, a més, aquesta pèrdua del principi d’autoritat dels 
mossos. Mai abans els responsables polítics havien fet aquestes declaracions per no 
perseguir aquests delictes d’atemptat o similars.

I una segona qüestió. Miri, al final, el confinament del Ripollès i la Cerdanya va 
comportar que tot l’ordre públic del seu departament, fonamentalment les unitats de 
Brimo i d’ARRO, es dediquessin a aquest confinament. Hi insisteixo, aquestes uni-
tats no sempre estan perfectament preparades per treballar en condicions de disset 
sota zero, però és que, a més, pensem, conseller, i li diem amb tot el «carinyo», que 
potser no és bona idea dedicar a un confinament de dos territoris, com són el Ripo-
llès i la Cerdanya, tota la nostra força d’ordre públic, perquè després pot passar el 
que ha passat en alguns territoris. 

Miri, del primer confinament perimetral s’ha de dir que els Mossos van fer la 
seva feina en aïllar aquestes dues zones. A partir d’aquí, només mitja hora abans de 
fer-ho públic, informen els consells comarcals –solament mitja hora abans de fer-
ho públic– i informen, no pregunten, i prenen aquesta decisió sense tenir en compte 
aquestes realitats. Ho reconeixia també l’altre dia el senyor Argimon: són centralis-
tes i no atenen al territori. 

L’error més greu va ser permetre anar a les segones residències durant el pont de 
desembre. Però en aquestes zones, quan se’ls va aixecar el confinament perimetral, 
es va decretar un confinament municipal, és a dir, que han anat a pitjor, han patit 
aquest doble confinament. Ja els va passar en el confinament del Segrià. 

Les mesures han d’atendre la realitat i cal garantir i flexibilitzar la mobilitat dels 
micropobles o les zones més aïllades. Les mesures han de ser més quirúrgiques, 
conseller, han de ser més consensuades, cal confinament diferenciat a les zones ru-
rals o pobles de menys de tres mil habitants. Les ajudes són clarament insuficients 
i no cobreixen tots els sectors afectats. Moltes empreses no es presenten per la bu-
rocràcia o pels requisits. Hem de tenir en compte que en aquestes zones els mesos 
d’hivern són els de màxima ocupació. Ja m’explicarà vostè com ha passat tot això. 

Dilluns a la plaça de Sant Jaume es van manifestar alcaldes i alcaldesses, cin-
quanta alcaldes de la Cerdanya, Alt Urgell i Ripollès, Pallars Jussà, Sobirà, Aran i 
Ribagorça. Han consensuat un front comú, front comú contra el confinament muni-
cipal de la zona dels Pirineus. Les seves comarques no es poden tractar com les de 
l’àrea metropolitana. No és el mateix setze mil persones per quilòmetre quadrat que 
cinc, que són les que hi ha en alguns pobles del Pirineu. Els ha contestat el docu-
ment que ells van presentar? Vostè o el conseller Tremosa els han rebut? Ja que no 
van parlar amb ells abans, ho han fet a posteriori?

Els demanem, conseller, que atenguin la seva singularitat. Si han d’estar confi-
nats que sigui comarcal i no municipal; que puguin accedir a tots els serveis; que 
s’atengui la mobilitat transfronterera, i que es posin en els decrets especificats o ex-
cepcions per nombre d’habitants –dèiem abans mesures específiques per a municipis 
de menys de tres mil habitants. 

Al final de la seva intervenció, conseller, vostè demanava a la ciutadania, i d’al-
guna manera també als representants dels grups parlamentaris, aquesta compren-
sió per part de la ciutadania d’aquestes mesures, de vegades difícils d’entendre, que 
s’han de prendre. Per part d’aquest grup parlamentari, vostè ho sap, tota la compren-
sió, tota la lleialtat institucional que fa falta en un moment complicat quan aquestes 
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mesures de vegades són necessàries. I el nostre grup no es cansarà de dir que donem 
suport al Govern, per aquest mínim de lleialtat que és exigible, però, a vegades, con-
seller, no ens ho posen molt fàcil. Vostè ens fa aquesta demanda i nosaltres li dema-
nem, conseller, més coordinació entre vostès mateixos. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president, i bon dia a totes i a tots. Volia començar la meua intervenció 
parlant de la convocatòria electoral, perquè està absolutament travessada per la crisi 
sanitària. Ahir coneixíem la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de suspendre de manera cautelar i provisional el decret que convocava les eleccions 
per al 30 de maig i, per tant, ha quedat en vigor el decret que fixava les eleccions per 
al 14 de febrer. I saben que els he de dir? Doncs els he de dir que malauradament no 
ens ha sorprès, i no ens ha sorprès perquè una vegada més el Govern de la Genera-
litat ha fet les coses malament, conseller. Un govern que no sap governar, un govern 
que no sap garantir la data de les eleccions, i ara ens trobem amb un govern que no 
ha sabut ajornar les eleccions. 

Mirin, aquest Govern ha perdut l’oportunitat de convocar aquestes eleccions que 
són necessàries, diria imprescindibles per al país, en multitud d’ocasions, perquè, 
malgrat que hem passat tot un any de crisi sanitària, el 2020, sí que és cert que en 
molts moments hem estat amb els indicadors millors que els que tenim ara, però 
sembla que en aquells moments eren més importants les seues picabaralles internes. 
A més, aquest Govern podria haver gestionat millor la pandèmia i tindre el coratge 
per dir que al pont de la Puríssima, al pont de desembre, el que tocava era quedar-se 
a casa. O també podria haver dit al Nadal que això no anava de salvar el Nadal, sinó 
que anava de salvar vides. I, una vegada més, no van ser valents.

I aquest Govern podria haver fet un decret en condicions, ben justificat, però no, 
no ho han fet. No han fet les coses bé, les han fet malament. Per tant, ens trobem amb 
què la gent necessitava i necessita l’ajornament, perquè a més això respon a criteris 
sanitaris, no respon a cap altre interès; el país mereixia que aquest decret d’ajorna-
ment es fes bé, però una vegada més el Govern no ho ha fet. Una vegada més el Go-
vern el que fa és generar incertesa. Una vegada més ha fracassat. I el més trist és que 
si no es recondueix la situació en els propers dies, si en la presentació de les al·lega-
cions vostès no han justificat bé aquest decret d’ajornament, ens trobarem amb unes 
eleccions el 14 de febrer amb els hospitals saturats, amb les UCIs plenes, amb la gent 
desmobilitzada, amb la participació per terra, amb 200.000 catalans i catalanes sen-
se poder votar. I també els diré més, sense saber calcular a priori quin serà l’impacte 
sanitari que tindrem de celebrar les eleccions en eixes condicions. Aquesta és la tris-
ta realitat. 

Jo ho vaig dient sempre: en Catalunya quan et planteges quin és el pitjor escenari 
d’allò que pot passar, esculls el pitjor i encertes. Sempre passa igual, quan tenim di-
verses opcions sempre acaba passant la pitjor. Perquè clar que sí, hi insisteixo, si és 
que ajornar les eleccions era necessari, era de sentit comú. És que fins i tot el Partit 
dels Socialistes, que en un primer moment va intentar posar el partit per davant del 
país, va acabar reconeixent que s’havia equivocat i va acabar reconeixent aquesta 
necessitat d’ajornament; però les coses s’han de fer bé i una vegada més el Govern 
no les ha fet bé. 

I per si no fos suficientment vergonyosa tota aquesta situació, ara n’hi ha una part 
del Govern, no la que vostè representa, sinó la del grup parlamentari al qual vostè 
pertany, que ara a més es renta les mans amb el decret d’ajornament –amb el decret 
de suspensió, perquè al final ha sigut un decret de suspensió– i demana dimissions. 
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Jo crec que ja és el que ens faltava per veure. I així anem, de picabaralla en picaba-
ralla fins al bloqueig final. Una part del Govern no admet, no reconeix, no es corres-
ponsabilitza del que fa l’altra part del Govern, quan hi ha temes, com aquest, que són 
tan importants, perquè estem parlant de democràcia, que això hauria d’estar per da-
munt nostre i per damunt dels partits. Això va de país i de democràcia. Per tant, no 
se’n rentin les mans. Vostès són igual de responsables en si el decret estava ben fet o 
no estava ben fet, el que no pot ser és que facin de tot vostès una batalla partidista. 
Així que ara només ens queda esperar la decisió judicial i actuar en conseqüència. 
I ara només ens queda creuar els dits per esperar que finalment el Tribunal Superior 
de Justícia entengui que no es poden celebrar unes eleccions el 14 de febrer, com dic, 
amb les UCIs col·lapsades, amb els hospitals hipersaturats, amb la gent desmobilit-
zada, amb una participació per terra, i sense garantir el dret de vot de 200.000 cata-
lans i catalanes. Aquesta és, com dic, la trista realitat.

I mentrestant, la gent pateix. I com dic, també, el Govern, doncs, no fa bé la seua 
feina. I vull situar-me en el que s’ha viscut a la Cerdanya i al Ripollès les darreres 
setmanes. El 22 de desembre vostès decretaven el seu tancament perimetral per con-
tenir el virus i ara mirem les dades i ens diuen que això es va fer bé –es va fer bé. 
S’ha disminuït, de fet, és de les que té millor ràtio pel que fa a la propagació o en 
la velocitat del virus. Per tant, es va fer bé. Però comencem per dir que l’alcalde de 
Llívia es va assabentar del tancament a través dels mitjans de comunicació. Tot un 
exercici d’empatia amb la persona que havia de donar la cara pel que fa al tancament 
perimetral. 

En segon lloc, també s’ha de dir que aquest tancament es va fer dos dies abans 
del Nadal, en una zona on el turisme té un gran pes, on les reserves estaven pràcti-
cament al cent per cent, on les neveres dels restaurants i dels bars estaven plenes, i a 
més, també, davant del desconcert de la gent, que va muntar cues quilomètriques per 
intentar anar allà on s’estava dient que no es podia anar. I a més, això també passa-
va, doncs, en un moment en què fins a tres dies abans les estacions d’esquí estaven 
plenament operatives, cosa que també, doncs, s’hauria ara de valorar si es va fer bé 
d’obrir-les o no. En definitiva, tot un seguit de despropòsits en la gestió.

I per això no és casualitat, i a més s’ha comentat abans, que una seixantena d’al-
caldes, alcaldesses, presidents de consell comarcal, la síndica de l’Aran, doncs, es 
reunissin el passat dia 14 per consensuar un manifest on reclamen un tracte dife-
rencial del Procicat pel que fa a les mesures de prevenció en el contagi del virus. 
Són territoris que tenen unes característiques particulars i que, per tant, no es poden 
aplicar allà mateix les mesures de restricció com si fora amb escaire i cartabó, com 
a la resta de territoris. És a dir, jo crec que estan dient coses de sentit comú. No es 
pot tractar de la mateixa manera el Ripollès, amb vint-i-sis habitants per quilòmetre 
quadrat, que el Barcelonès, amb quinze mil habitants per quilòmetre quadrat. 

No entenem tampoc com pot ser que el president del Consell Comarcal del Ri-
pollès diga que han reclamat poder participar en les reunions del Procicat quan s’ha-
vien de prendre mesures tan dures i que tenien tant d’impacte per als seus territoris, 
i ell volia oferir quina era aquesta visió municipalista, i se’ls ha negat de manera rei-
terada o no se’ls ha donat resposta.

Per tant, hi insisteixo, ho vaig dir la setmana passada i torno a dir-ho ara, no s’en-
tenen els confinament municipals insostenibles i impracticables en pobles i en viles 
que són molt petites, on no tenen els serveis bàsics i on els seus habitants han d’estar 
justificant a tota hora, perquè necessiten desplaçar-se i sortir del municipi per acon-
seguir allò que és més bàsic.

Així que el que proposem és: a cada territori diferent, mesures diferents. Calen 
mesures quirúrgiques. També cal avisar amb temps, i si no es pot avisar amb suficient 
temps, perquè ja coneixem el virus, doncs el que es necessiten són ajudes suficients 
per fer front al fort impacte econòmic que també suposen aquestes restriccions. 
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Treballem per un país on les decisions estiguen descentralitzades, on s’escolte el 
territori, i jo no sé si vostès se’n recorden, del que volia dir la paraula cogovernan-
ça. Jo recorde que al principi d’aquesta pandèmia vostès utilitzaven molt la paraula 
cogovernança. Doncs bé, aquesta cogovernança vostès també haurien de posar-la en 
pràctica amb els municipis de Catalunya, amb tots i cadascun d’ells. Ja està bé, per 
tant, d’improvisacions, d’anar a remolc i quan la situació ja ha anat perdent el con-
trol.

Igual que va passar a la rave de Llinars, amb vostè i la consellera de Salut fent-
se retrets i desentenent-se a l’hora de prendre decisions. És incomprensible tindre 
durant més de quaranta hores centenars de persones sense cap mesura de prevenció 
del virus i que no actuessin. És incomprensible que la gent no pogués sortir del seu 
municipi o que estigués fent les trobades familiars de sis persones mentre hi havia 
allí gent que venia d’altres països i eren centenars. I és incomprensible també que 
poguessin marxar sense cap prova per detectar si tenien la Covid, de manera que no 
sabem si aquestes persones han anat estenent el virus. Un desgavell del Govern.

I un altre apunt que volia fer també, vostè ha parlat de les sancions que es po-
sen a tota aquella gent que incompleix les mesures de restricció. Jo li vull recordar 
–abans també ho ha plantejat algun altre diputat–, doncs, que el Govern només ha 
cobrat vuit mil multes. Això vol dir el 4,7 per cent de les 170.000 que els Mossos 
d’Esquadra i les policies locals van posar durant el primer estat d’alarma, entre el 
14 de març i el 21 de juny. Tot i que ja ha passat mig any des que va acabar aquell 
període, fins ara s’han tramitat poc més de la meitat de les sancions. I la nostra pre-
gunta és, conseller, com asseguraran que al maig no prescriguin aquestes denúncies, 
perquè tampoc és que jo siga molt favorable a la pràctica de les sancions, però si se 
posen, es posen, i sobretot quan estem parlant d’un tema tan vital com és posar en 
marxa aquestes restriccions, garantir el seu compliment per salvar vides. Per tant, jo 
crec que aquí tampoc haurien de ser laxos. El que està clar és que des del juny fins 
ara aquesta competència la té el Departament de Salut, però durant el primer estat 
d’alarma la competència és seva. Per tant, esperem que vostè ens respongui. 

Tot això que he comentat és passat, nosaltres volem parlar de present i de futur. 
I no voldria acabar aquesta intervenció sense fer jo crec que la pregunta més impor-
tant que ens hauríem de fer ara, i és si tenim clar que amb les restriccions actuals 
n’hi ha suficient per contindre el virus. Amb les restriccions que avui s’han allargat 
al Procicat, en tenim suficient per evitar els escenaris d’hospitals col·lapsats, d’UCIs 
plenes i de desprogramació d’intervencions quirúrgiques greus? Amb les mesures 
actuals n’hi ha suficient o no? Perquè hem vist que en més d’una ocasió a aquest 
Govern li ha faltat coratge per aplicar mesures contundents, i jo crec que no ens po-
dem tornar a equivocar ni podem arribar tard. Per tant, plantegem-nos si calen més 
mesures. Altres comunitats ja estan avançant l’hora del toc de queda. És necessari a 
Catalunya o no? Vostès són els que estan parlant diàriament amb les persones exper-
tes. Diguen-nos si és necessari o no.

I ja només per acabar, dues coses: prenguin les mesures que calguin perquè ahí 
estarem també nosaltres per donar suport, i, lo segon, deixin de jugar a les cadiretes 
i de no responsabilitzar-se del que fa l’altra part del Govern.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom ara del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Bon dia a tots i totes, diputades; bon dia, conseller. Voldríem començar amb una 
pregunta en relació amb una afirmació que vostè va fer el 27 de desembre de 2020. 
Va manifestar que les vacunes serien gestionades pel sistema públic de salut. Això, 
honorable conseller Sàmper, ens ho pot confirmar a dia d’avui?
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I li formulem la pregunta d’una altra manera, per no fer-li trampa; no voldríem 
pas que vostè es pensés que li volem fer trampa. Serà únicament i exclusivament el 
sistema públic de salut qui administrarà la vacuna?

I li formularé la pregunta d’una tercera manera, perquè quedi encara molt més 
clar i, per tant, vostè ens pugui contestar. Les vacunes que ens arriben formalment 
de la Unió Europea –la Unió Europea és allò que paguem amb els impostos de totes 
i que després alguns ens fan creure que ens regalen vacunes–, aquelles vacunes no 
seran en cap cas distribuïdes també per empreses sanitàries privades?

Li hem formulat la mateixa pregunta de tres maneres i li formulem la pregunta 
també, i l’hi volem recordar, en base a una afirmació seva del 27 de desembre del 
2020.

I abans de començar a entrar a valorar tot el que vostè ens ha dit en la seva com-
pareixença, voldríem posar-li subtítols a la primera afirmació que ha fet. Vostè co-
mençava la seva compareixença amb una afirmació que deia –no em vull equivocar, 
conseller; si no ho dic bé, em pot corregir, de veritat que l’hi dic amb tota honeste-
dat–: «Equilibri entre l’economia i la salut.» Em semblava que aquest era el literal. 
Si aquest era el literal... (Veus de fons.) «Entre la salut i l’economia.» Doncs entre la 
salut i la economia, conseller, l’hi agraeixo, que quedi clar que aquest ha estat el lite-
ral que vostè ha manifestat.

Doncs miri, si aquest és el literal, nosaltres ara li fem la traducció simultània. El  
que ens vol dir el conseller, el que ens vol dir Junts per Catalunya, evidentment,  
és que ells, en la realitat que hi ha ara mateix a la societat de lluita entre la repro-
ducció del capital i la vida, volen un equilibri. I nosaltres, entre la lluita que signi-
fica la reproducció del capital –no estic parlant de les empreses, estic parlant de la 
reproducció del capital, que és una altra cosa– i la vida i la salut, no tenim dubtes, 
no volem un equilibri, volem vida i volem salut. I és fonamental, perquè aquesta és 
la batalla que ara mateix s’està donant a la societat; alguns aposten per centrar i fixar 
aquest suposat equilibri, i, per tant, no prendre mesures que limitin la reproducció 
del capital, i d’altres diem d’una manera contundent: «No hi ha res, absolutament 
res, que hagi de passar per davant de la salut i de la vida.» I és la realitat que tenim 
ara. Si podem i ens resta temps, fins i tot, en la finalització de la nostra intervenció 
recuperarem aquesta idea i l’explicarem amb una proposta, amb mesures de caràcter 
propositiu.

Dit això, ha començat també la seva intervenció, vostè, repassant allò que poden 
ser les quatre grans mesures que ens ha volgut explicar que s’havien pres des d’un 
punt de vista normatiu. Miri, nosaltres no som crítics en relació amb les mesures 
que es van prendre sobre el Ripollès i la Cerdanya. I l’hi volem reconèixer així. Que 
es podia haver fet abans? Potser sí. Que potser va haver-hi algun element d’impro-
visació? Potser sí. Però com nosaltres diem que posem davant de tot la vida i la sa-
lut, evidentment si allà s’havia d’actuar, es va actuar. Es podia haver fet millor, però 
no ens va semblar que això fos una mesura dolenta, que és l’important, no si abans, 
després, més ràpid...; l’important és prendre les mesures. I, per tant, volem fer aquest 
reconeixement. Nosaltres sempre hem dit que per defensar la vida i la salut ens tro-
baran sempre. Això sí, després han de venir acompanyades de mesures de caràcter 
econòmic i de caràcter social. No li correspon a vostè i, per tant, quan el conseller o 
la consellera corresponent, conseller, pugui comparèixer, ja farem la crítica oportu-
na. Però no li correspon a vostè des d’un punt de vista competencial.

Sobre la qüestió de les limitacions de caràcter municipal. Sí que li volem dir, i ho 
volem aportar en positiu, que no té gaire sentit –i jo crec que això ho podem com-
partir– que hi hagi una limitació per gairebé 2 milions de persones –estic parlant 
de Barcelona–, i tot el que això significa, que 2 milions de persones –de fet, les que 
entren i surten de Barcelona poden arribar a ser més– poden tenir aquesta limitació, 
sumades a les que encara que no viuen a Barcelona tenen el dret a venir a treballar, i 
que després tinguem municipis que no tenen garantida ni l’alimentació ni els serveis 
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bàsics, i que els tinguem tancats. Això s’ha de modificar. I, per tant, proposta que li 
llancem des de la CUP. Perquè moltes vegades tenim una visió excessivament cen-
trada en Barcelona i en l’àrea metropolitana, i no té raó de ser. Per tant, els mateixos 
drets que garantim –i limitacions– als ciutadans i les ciutadanes de Barcelona els 
hem de garantir, per exemple, també als ciutadans i ciutadanes del Pirineu. Proposta 
que li fem.

També vostè ens parlava del comerç i de les limitacions del comerç. Miri, conse-
ller, no té gaire sentit que els dissabtes a qui se li limita l’activitat al 30 per cent se’l 
faci tancar. Expliqui’m, intenti justificar el perquè. Si ja té l’activitat limitada al 30 per 
cent, per què se li ha de limitar la seva activitat el dissabte? Entre altres coses, perquè 
després no limiten que es pugui comprar telemàticament i que vingui el distribuïdor a 
casa. Per tant, irracionalitat absoluta.

I la darrera de les qüestions que vostè ha comentat: plans de protecció civil. Li 
volem fer una pregunta al conseller. Conseller, vostè pensa que tots els alcaldes i 
alcaldesses, que a nivell municipal són els màxims responsables també de salut pú-
blica, tenen al dia tots els plans que els demana la normativa vigent? I si pensa que 
no és així, vostè creu que s’ha d’actuar? Perquè nosaltres pensem que amb això no 
estem al dia. I fixi’s que ara hem parlat per primera vegada d’autoresponsabilitat i 
d’una responsabilitat col·lectiva. «Estem»; no he volgut dir «estan» o «esteu», sinó 
«estem». I, per tant, hauríem de tenir una mirada i una actuació concreta. 

Després, en la seva anterior compareixença, que espero que no oblidi –la CUP 
no l’oblidarà mai, la seva anterior compareixença, no ho dubti; no ho dubti–, li vam 
preguntar sobre quin era el cost d’un desnonament, en relació amb la intervenció de 
Mossos d’Esquadra, dispositius, vehicles, cost del treball també, si això es pot ca-
racteritzar com a treball. Hi ha molts companys i companyes que pensen que el que 
fan els mossos d’esquadra no és treball, però crec que m’està entenent la pregunta. 
I dèiem: «Són trenta mil euros? Són vint mil euros?»

Ahir tornàvem a tenir els enèsims desnonaments, un de molt particular a Nou 
Barris, on un pare es queda a la intempèrie amb el seu fill i la seva filla menors. Jo, 
sincerament, conseller, a mi això em supera. Soc incapaç humanament d’imaginar i 
sentir el que suposa per un pare en un dia que et quedes sense casa amb el teu fill o 
la teva filla menor. No ho sé, no sé què hi ha a la vida pitjor que això. Em costa molt 
d’assimilar el que significa. I em costa molt que vostès avui vinguin tots aquí a par-
lar que si violència, que si no es respecta l’ordre... Violència és això, que a un pare 
se’l faci fora de casa seva amb un fill menor. I vostès parlant de que si un retrovisor 
d’un vehicle policial s’ha trencat. Això és violència; de lo altre nosaltres no estem a 
favor, però violència és això.

Conseller, nosaltres li preguntàvem que quin era el cost perquè ens digués una al-
tra cosa molt concreta, que és per què el seu Govern, en comptes de dedicar aquests 
trenta mil euros o vint mil euros a garantir habitatge, es dedica a garantir el dret a 
l’especulació. Perquè vostè és responsable dels agents que exerceixen el monopoli de 
la violència no per garantir la propietat, no per garantir la possessió, per garantir el 
dret a l’especulació, que és el que es dona en la majoria dels desnonaments. Pot ha-
ver-n’hi algun d’excepcional que sigui una altra cosa. Resposta, conseller.

Això sí, després, per primera vegada..., jo, en anys, no recordava mai la CUP de-
manant un desnonament. Nosaltres vam demanar una intervenció ràpida, urgent, a 
la rave de Llinars, conseller. I, de sobte, el conseller allà ens diu que li ha demanat 
un informe a Salut. Per què no demana aquest informe en el dia a dia, informe de 
Salut i de serveis socials, que vostè sap que són obligatoris, i que de vegades ho fan, 
per aturar els desnonaments quan s’està parlant de l’habitatge.

Per cert, per què la CUP estava a favor d’aquest desnonament? Perquè nosaltres 
quan estem en contra de desnonaments no és en abstracte, és perquè defensem un 
altre dret, que és el dret a l’habitatge. Quan el que hi ha allà és el dret a l’individua-
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lisme irracional, nosaltres no ho defensem. Per tant, no és estar contra els desnona-
ments; és defensar drets, que és una cosa ben diferent. 

També, per cert, hi ha una mirada molt moralista, eh?, amb el que va passar a 
Llinars. Ho volem reconèixer. I nosaltres ens n’alegrem, que allà no hi hagués vio-
lència. També l’hi volem dir, eh? En la intervenció dels Mossos, ens referim. Mirada 
moral perquè quan les mateixes cent cinquanta persones eren representants de bona 
part dels partits polítics que hi havia aquí i es reunien en un sopar d’un digital ul-
tra –ultra o ultraespanyolista–, El Español, la mirada era diferent. Mirin, aquelles 
cent cinquanta persones decidien individualment –sota el nostre parer, de manera 
equivocada– anar a aquella festa, però aquells cent cinquanta «senyoros» que esta-
ven allà sense mascareta obligaven a que treballadors de l’hostaleria s’haguessin de 
menjar l’estar sense la mascareta. Això sí, la mirada és diferent, absolutament dife-
rent.

Per cert, conseller, ara que parlàvem de Mossos i de mirades, ens ha d’explicar 
encara les condecoracions: 423 mossos, ARROs, Brimos, que ens van «matxacar» 
físicament quan vam sortir a protestar per la sentència. Ens vol explicar alguna cosa 
de per què s’ha condecorat aquests mossos d’esquadra? Els que ens van «matxacar» 
quan vam sortir a defensar els drets col·lectius. Encara estem a l’espera que ens doni 
resposta.

I Llinars. Miri, ho diem molt clar. Aquest grup, subgrup parlamentari, no jus-
tifica mai la violència. Estem pendents de veure si allà va haver-hi violència o no, 
perquè el que hem vist és una imatge, per cert, de menors, que no haurien de sortir, 
en imatges repetides durant vint-i-quatre hores, i el trencament d’un retrovisor. No-
saltres no estarem mai a favor d’això, però pensem que hem de tenir una mirada una 
miqueta més profunda. I la mirada més profunda és que no tenim un jovent violent; 
el que tenim és un jovent violentat, això és el que tenim; una generació, els que el 
2008 tenien dotze anys, que l’únic que han conegut és que viuen pitjor, no que els 
seus pares i les seves mares, sinó que ells mateixos i que elles mateixes, que tenen 
un accés als estudis superiors cada vegada més limitat, que no tenen perspectiva de 
feina estable, que a més ara tenen limitacions pel seu oci. Passen dels dotze anys als 
vint-i-quatre i l’únic que han conegut és això. Per tant, és la generació violentada.

I nosaltres, conseller, no li donarem com a resposta Mossos, li donarem com a res-
posta educadores i educadors socials, i li donarem com a resposta feina, que tinguin 
feina i que hi puguem parlar per entendre què els passa. Vostès, si volen, continuen 
tallant el seu futur i donant-los repressió. Nosaltres els cridarem a que s’organitzin i a 
que lluitin pel seu present.

Important també, tenir aquesta visió sobre el que estava passant a Llinars, per-
què aquí s’està fent un exercici incendiari de generar una visió de que el país crema. 
I, amb la que està caient des del punt de vista de salut i des del punt de vista econò-
mic, que s’intensifiqui una visió sobre que tenim una societat o un jovent violent és 
demagògia i és hipocresia. I així, evidentment, ho volíem denunciar.

Miri, conseller, no li farem ara en aquesta intervenció moltes propostes, perquè 
bona part d’aquestes no li correspondran a vostè, però sí que pensem que és neces-
sari que, davant de la realitat que té el país, hi hagi una alternativa diferent (sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) a la que sigui la 
que vostè plantejava: l’equilibri –i amb això acabo– entre salut, vostè deia, en tot 
cas, i economia. El que hem de tenir, evidentment, és un equilibri entre vida i vida 
de qualitat.

El president

Gràcies. En nom ara del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández. Endavant.
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Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Primer de tot, com fem sempre que iniciem aques-
tes sessions de la Diputació Permanent, traslladar un record emocionat a les famílies 
de les persones que ens han deixat; també un record i paraules de suport a les perso-
nes que estan patint ara mateix la malaltia, als sanitaris que estan lluitant contra ella i 
també a aquelles persones que estan sent més perjudicades per la pandèmia.

Em permetran també que la reflexió sobre la qüestió electoral la plantegi després, 
en la compareixença del senyor Pere Aragonès, del president en funcions de la Ge-
neralitat de Catalunya, i que em centri, per tant, ara en el que ha estat la comparei-
xença del senyor Sàmper.

Miri, vostè acostuma, en les seves intervencions parlamentàries fins ara, a plan-
tejar-les gairebé com a reflexions filosòfiques. Ho fa molt sovint. De vegades són in-
teressants, no li dic que no. Però alguna vegada li he criticat que no era el seu paper, 
que havia de donar o de rendir comptes més concrets, i que a nosaltres, per tant, ens 
tocava no compartir les reflexions filosòfiques, sinó avaluar la seva acció política. 
Val a dir que avui ha fet una profusió de dades tan absolutament espectacular..., no 
sé si amb l’objectiu d’anestesiar-nos o adormir-nos, però li puc assegurar que, com 
que hem mantingut l’atenció en tot moment, hem pogut extreure, com a mínim, tres 
conclusions del que ha estat la seva acció de Govern durant aquestes darreres set-
manes. 

Primer: ha generat vostè incertesa, senyor conseller, perquè moltes vegades, da-
vant de les paraules grandiloqüents no es corresponien amb els fets. I això és una 
cosa que genera incertesa, perquè la gent agafa unes expectatives sobre el tipus de 
polítiques que es faran i després no tenen res a veure amb la realitat.

Segona qüestió. Ha pres decisions –com ja és costum en els seus companys de 
Govern– al caprici. Encara no s’han explicat prou bé els casos de la Cerdanya i del 
Ripollès, però és que és més, també vostè s’ha dedicat molt sovint en les seves inter-
vencions –i en algun moment ho ha fet en solitari, en el si del seu Govern– a parlar 
del binomi salut/economia. Però és que resulta que després, si plantegen poc més de 
4 milions d’euros d’ajuts per a la Cerdanya i el Ripollès, és que no estan fent cap ti-
pus de suport a l’economia, és que el desgavell que han sigut capaços vostès de pro-
vocar en aquestes dues comarques és espectacular. 

Més decisions al caprici: vostès alternen intervencions molt... –jo no en diria 
agressives, però molt directes i decidides–, quan es tracta... –que no les fan els mos-
sos perquè sí, les fan per les seves ordres–, quan es tracta de restauració, d’hosta-
leria, i, en canvi, fan la vista grossa –no només parlo del cas més mediàtic de la 
rave–, sinó d’altres actuacions, perquè són vostès víctimes –s’ha explicat abans i és 
veritat– de la incultura de l’incompliment de la llei que vostès mateixos s’han dedi-
cat, durant vuit anys, a promoure.

I això té conseqüències, i algunes ja li comencen a afectar a vostè, senyor Sàm-
per. Miri, vostè es presenta davant la societat catalana com un home d’ordre, però és 
incapaç de garantir-lo. Vostè es presenta davant de la societat catalana com un home 
rigorós en la seva concepció de la seguretat ciutadana, però comparteix projecte po-
lític i llista electoral –jo sí en diré el nom– amb el senyor Albert Donaire, que té una 
visió, per dir-ho suaument, antisistema dels Mossos d’Esquadra. Doncs, si vostè és 
un home rigorós, hauria d’haver dit o ell o jo. No es pot compartir projecte polític 
amb qui té una visió dels Mossos d’Esquadra com aquesta persona en concret. I de 
les llibertats i de tot plegat, no cal entrar en detall; en donaré el nom però no entraré 
en la singladura d’aquest senyor.

Tercera conclusió. Vostès continuen, incrementen les discrepàncies en el Govern 
fins al paroxisme. Fins ara ja començaven a ser llegendàries les seves discrepàncies 
amb el senyor Pere Aragonès o amb la senyora..., sobretot amb la senyora Vergés, 
però ara –també s’ha explicat abans– fins i tot amb els companys del seu projecte 
polític, com el senyor Tremosa. Seran capaços alguna vegada de posar-se d’acord? 
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En definitiva i com a resum: vostè es presenta com a home d’ordre, però compar-
teix projecte polític i llistes amb personatges antisistema. Vostè parla constantment 
de binomi economia/salut, però s’acaba sumant a la persecució, estigmatització de 
l’oci, restauració i hostaleria. Vostè es presenta com a home rigorós en la seva con-
cepció de la seguretat ciutadana, però, igual que els seus companys de Govern, pren 
decisions discrecionals, de vegades capricioses, i –he d’afegir– de molt poca eficà-
cia. Les dades estan damunt de la taula.

Semblava que després del conseller Buch la cosa no podia anar pitjor, però co-
mencem a tenir-ne dubtes, senyor Sàmper.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el dipu-
tat senyor Sergi Sabrià. Endavant.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president del Parlament; consellers, diputats, diputades; bona tarda, con-
seller Sàmper. Penso sincerament que avui cal que tots plegats fem una crida a la res-
ponsabilitat i a conjurar-nos perquè tot surti bé. Si jo fos diputat en lloc d’Esquerra 
Republicana, ho fos de Junts per Catalunya; i vostè, en lloc de ser conseller de Junts 
per Catalunya, ho fos d’Esquerra Republicana, jo ara sortiria aquí i faria veure que 
el Govern no té res a veure amb el meu partit i amb el meu grup parlamentari i em 
dedicaria a criticar tota l’estona tot allò que fa el seu departament, en un intent de 
desgastar el soci de Govern i d’intentar treure’n rèdit electoral. En podríem dir, per 
posar-hi un nom, modus operandi Costa, per exemple, no? Crec que funcionaria bas-
tant bé i que tothom ho entendria prou bé, per posar-hi un nom qualsevol, eh?, potser, 
Borràs, també podria funcionar. Govern i oposició una mica a la vegada. 

Això ha passat massa i ha passat molt durant aquesta legislatura. I quan fem això 
pensem poc en la ciutadania i defugim molt la responsabilitat que tenim encarrega-
da, tots plegats, com a servidors públics. I és incòmode i és de mal fer, però nosal-
tres som aquí per ser útils a la gent, per fer la feina i és el que farem avui també. 

Aquest grup parlamentari dona suport al Govern, a tot; a vostè també, senyor 
 Sàmper, i més, en un moment com l’actual. I això no treu, òbviament, que siguem 
aquí per fer una tasca de control parlamentari, que cal fer-la i que sempre l’hem fet, 
i per això és imprescindible apuntar el Govern quan no ho fa bé i fiscalitzar-lo quan 
cal; no un atac constant, no fer d’oposició i de Govern alhora per dificultar les inicia-
tives que el mateix Govern està tirant endavant. Cada setmana en tenim exemples, 
aquesta setmana, també. 

Ara hem vist un decàleg del que cal fer per poder votar, com si no fóssim part del 
mateix Executiu que ha pres la decisió d’ajornar les eleccions, amb el mateix suport 
de Junts per Catalunya i de tota la resta de grups de la cambra. I on, en aquest decà-
leg, el 90 per cent de les coses que hi surten o s’estan fent o no es poden fer. I a més 
a més, en són perfectament conscients. És trist i fins i tot una mica cínic, i crec que 
és molt mala praxi. Nosaltres no ho farem, això. I per tant, jo simplement, conseller, 
passo a plantejar-li alguns dubtes sobre fets que han passat els darrers dies. 

El primer: sobre la gestió de la rave de Llinars. Crec que mereixem una mica 
més d’explicació de com és que en diverses ocasions s’han clausurat festes il·legals 
enmig de la pandèmia –aquest cap de setmana mateix, dues a Barcelona, crec, per 
exemple–, però aquella que ha estat la més nombrosa i, al final, la més mediàtica 
–també perquè era Cap d’Any–, en lloc d’actuar directament, que és el que han fet 
normalment, preguntar a Salut què havien de fer. Per què no van fer el mateix de 
sempre? Quin protocol diferent es va activar en aquesta ocasió que no fos el mateix 
de les altres vegades? Al final, van ser pràcticament quaranta hores d’una macro-
festa amb quatre-centes persones que venien de tot arreu i amb una retransmissió 
en directe dels mitjans de comunicació. I per tant, crec que és especialment acabar 
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d’aprofundir en com es va actuar. Per què no va ser com a la resta de festes?, i per 
què es va decidir, doncs, buscar la responsabilitat, passar la responsabilitat o la cor-
responsabilitat a un altre departament, quan no s’actua mai d’aquesta manera?

Una altra coseta: ens sorprenen les dades que només s’hagin cobrat el 5 per cent 
de les sancions –i ja sortia abans, també, en la intervenció dels comuns, crec–, el  
5 per cent de les sancions que s’han imposat per saltar-se el confinament durant la 
primera onada i que, de fet, en tràmit, només n’hi hagi noranta mil de les cent setan-
ta-mil que es van posar en el seu moment, diríem.

Sabem que això ha canviat de responsabilitat; sabem que aquesta segona onada 
es gestiona diferent. Esperem que pugui anar d’una altra manera, però sí que ens 
agradaria saber, una mica, què passa amb aquesta primera part. 

I per últim, recordar-li que tota la societat catalana està fent un esforç importan-
tíssim per contenir el virus, que hi ha moltíssima gent, a dia d’avui, patint amb les 
restriccions; que el sector sanitari fa molts mesos que està tensionat –igual que els 
Mossos d’Esquadra, i, per tant, en som tots conscients–, però que és fonamental que 
en un context com aquest siguem, entre tots, capaços de fer complir les restriccions. 
I, per tant, de premiar tota aquella part de gent que està fent les coses bé i alertant 
–i si cal, multant– aquells que no ho fan bé. I, en alguns moments, no hem tingut 
gaire aquesta sensació.

Per tant, nosaltres, des d’Esquerra Republicana, li demanem un esforç més gran 
en aquesta tasca de control. Hi ha una percepció generalitzada de certa passivitat  
i això segur que acaba repercutint sobre tot el Govern. 

Estem d’acord amb les mesures i amb les restriccions, no són cap caprici, són cab-
dals; cabdals absolutament per aturar el vídeo... (el diputat riu), el virus i fer complir 
aquestes restriccions és una obligació del Govern i també del Departament d’Interior. 

Ens cal una policia propera, com sempre l’hem volgut, una policia molt present 
que sigui capaç de fer una tasca dissuasiva, que garanteixi el compliment de totes les 
restriccions que surten del mateix Procicat, que es coordini amb les policies locals, 
sempre que cal. I un apunt petitó, també al final: el que segur, segur que no ens cal 
és una policia que s’exhibeix a Twitter com un cos armat, perquè això li serveixi de 
reclam per trobar nous agents, justament, ensenyant les pistoles. Jo crec que això, se-
gur, segur que no ens convé. 

Acabo, en tot cas, tant si les eleccions són el 14 de febrer, com si, sobretot, són el 
30 de maig, cal que aquest Govern es conjuri, que en el seu conjunt faci un replan-
tejament de la situació –com demanava el vicepresident aquesta mateixa setmana: 
prou retrets, prou d’oposició des del mateix Govern, prou de fer veure que el Govern 
no és cosa de tots plegats. És esgotador per al Govern, però també ho és, ho crec 
sincerament, per a la mateixa ciutadania i la gent no ens està demanant això a tots 
nosaltres. 

Fem, doncs, una crida a la responsabilitat, a conjurar-nos les setmanes o mesos 
que quedin; la situació és molt greu i cal màxima coordinació. No hem de veure més 
un govern en què una part treballa i l’altra critica la part que treballa; les coalicions 
són treballar conjuntament i compartir tots les responsabilitats, nosaltres som per 
aquí amb la voluntat que sigui així: per ajudar la gent del nostre país, per construir 
un país millor que garanteixi oportunitats i un futur digne per a tothom, que tingui 
bons serveis públics que puguin respondre en moments difícils com l’actual; que 
permeti construir futur; que permeti construir una societat més igualitària, avança-
da, i que respecti el seu entorn. Volem ser un estat de primer nivell i necessitem un 
govern fort. 

Som aquí, tots plegats, per salvar vides, per preservar el dret a votar de tothom 
–ja sigui al febrer o sigui al maig, com vam decidir per unanimitat tots els partits–, i 
estic segur que és possible, entre tots, deixar de banda la politiqueria i que el Govern 
es conjuri per treballar conjuntament el temps que queda.

Moltes gràcies, conseller.
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El president

Gràcies, diputat. En nom ara, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula el diputat senyor Francesc de Dalmases. Endavant.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Molt bon dia, conseller; diputades i diputats. La comparei-
xença del conseller d’Interior em permet una prèvia, perquè hi té molt a veure, i és 
que ahir, novament, el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar l’Estat es-
panyol per no haver investigat a fons un cas greu de tortures, en aquest cas, a Íñigo 
González, detingut l’any 2011, quan ETA ja estava en treva. Se’l va apallissar, se li 
van fer simulacres de violació, se li va practicar l’asfíxia amb una bossa. I ahir, per 
desena vegada, el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar l’Estat espa-
nyol per no investigar aquests casos. 

I per setena vegada va condemnar un cas que qui era responsable de protegir els 
detinguts sota la seva custòdia era el ministre Marlaska. Si hi ha alguna pràctica 
execrable humana és la tortura, si es practica, a més a més, des de l’Estat, és doble-
ment execrable. I, per tant, aquí també entenen per què nosaltres mai donarem su-
port, ni estabilitat, al Govern espanyol: mai. 

Dit això, conseller, tampoc faré referència a la prèvia, a l’espot electoral que ens 
ha fet el diputat Sabrià, aquest espai nerviós de campanya que ens han fet a l’entra-
da. Ha fet una clàssica al que podríem anomenar «la doctrina Sabrià», no?, que és 
acusar de deslleials i de cínics en un acte de deslleialtat i cinisme. No hi entrarem, 
conseller. Si li sembla, venim a fer el que hem fet; que per això hi som, aquí. 

En primer lloc, gràcies, conseller, per fer-ho fàcil per venir aquí, per donar expli-
cacions, per explicar-nos què és el que s’ha fet en una sol·licitud, efectivament, que 
havia estat efectuada pel Grup de Ciutadans i aprovada per unanimitat; però, sobre-
tot, havia estat a petició pròpia.

I li ho agraïm molt, perquè jo tinc una mica la sensació que en aquesta pandèmia 
no hem de perdre mai la dimensió humana. És a dir, la xifra de víctimes és tan gran 
que no pot ser que perdem el que significa la pèrdua d’una sola vida humana. Si en 
la nostra situació normal un autocar hagués tingut un accident, amb només cinc o sis 
morts hauria estat una tragèdia nacional. I us demano que no perdem de vista això, 
perquè cada cop el cercle s’estreny més, cada cop tenim més amics, coneguts i fami-
liars que formen part d’aquest degoteig incessant. I, per tant, mantinguem al màxim 
aquesta dignitat política que ens pertoca, especialment en aquesta cambra, en aquest 
hemicicle, perquè del que estem parlant és, com deia el conseller, d’una de les grans 
crisis sanitàries que viurà aquest país en aquest segle.

Per això ens agrada molt, conseller, que heu parlat en primer lloc i l’heu situat 
sempre..., com ho feia el president Torra, de la salut i de la vida, perquè això és el 
que ens preocupa, al final, la salut i la vida. I sabem que com a govern us heu vist 
obligats a prendre decisions complexes, segur; però us en donem les gràcies. 

Efectivament, amb les dades epidemiològiques que tenim, la situació és molt preo-
cupant, i per això s’han pres mesures que són restrictives, en som conscients; però 
l’objectiu continua sent aturar l’increment de les dades epidemiològiques mitjançant 
l’augment de restriccions que impactin en la mobilitat i la interacció social. 

Els humans hem evolucionat però no hem evolucionat tant. Els que ens agrada el 
mirall de la història ens mirem què va passar amb la grip espanyola i té força simi-
lituds amb el que està passant ara. En aquell moment, 1918-1919, de fet, no sabem 
quanta gent es va morir; es parlar de 50 milions o de 100 milions, per tant, una for-
quilla així el que vol dir és que senzillament no sabem quanta gent es va morir, però 
se’n van morir molta, molts milions de persones. I tenim una primera onada en la 
que la novetat i la por fan que la gent es quedi a casa i sigui, tractant-se de fa cent 
anys, extremadament responsable, però en la segona onada hi ha cansament, hi ha 
empobriment i automàticament hi ha molts més morts.
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I precisament perquè reconeixem aquest moment complicat volem reconèixer, i 
ho heu explicat, que hi ha un elevat compliment de la ciutadania; hi ha cansament, 
sí, però hi ha un elevat compliment. Jo mateix, a casa, tinc dos adolescents; s’han 
portat bé, es van portar bé, es portaran bé, però aquest cansament, aquesta necessitat 
de veure un horitzó que encara no arriba..., doncs, és complicat. Cal perseverar, per 
tant; cal que tinguem clar que hem de seguir les indicacions i les mesures que ens 
marquen des de les autoritats sanitàries i, per extensió, tots els cossos de seguretat. 

Habitualment diem gràcies a tot el personal sanitari, però aquesta vegada, si ens 
ho permet, conseller, donarem gràcies al conjunt de la societat catalana, perquè per 
un 99,9 per cent periòdic ha fet les coses bé, les ha fet molt bé, ha tingut una enorme 
responsabilitat.

I, específicament sobre l’adopció de les noves restriccions per la situació de la 
pandèmia de la Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès, efectivament abans de Nadal 
el Govern va intervenir de forma específica aquestes dues comarques; ho va fer grà-
cies a un informe de l’Agència de Salut Pública del 22 de desembre que acreditava, i 
les xifres eren claríssimes, un alt increment de la incidència acumulada per malaltia 
en aquestes comarques, les xifres també dels hospitals de referència, i, per tant, per 
fer-hi front calien noves mesures de salut pública, més restrictives, aplicades a tots 
aquests municipis. El 23 de desembre es va publicar la resolució al DOGC i es van 
posar en marxa aquestes mesures que els que m’heu precedit heu explicat prou bé,  
i la vigència tenia aquests quinze dies, del 23 de desembre fins al 6 de gener. 

Les mesures anaven dirigides a assegurar una major limitació de la mobilitat i 
la interacció social amb l’objectiu d’aturar i reduir el creixement de la taxa de trans-
missibilitat del virus. Les mesures que contenia aquesta resolució són aplicables a 
totes les persones que es trobaven o que circulaven pels municipis d’aquestes dues 
comarques, tant de la Cerdanya com del Ripollès, així com a les persones titulars de 
qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic obert al públic 
als municipis d’aquestes comarques. I els mossos van fer i van actuar d’acord amb 
aquesta necessitat per tal de controlar el flux d’entrada i sortida de persones i vehi-
cles a aquestes dues comarques. 

Sovint demanem coordinació, i volem destacar que la coordinació entre el que 
és estrictament el Cos dels Mossos i les directrius del Procicat ha estat dinàmica, ha 
estat constant i ha estat bidireccional; és a dir, calia saber com evolucionaven les xi-
fres sanitàries, però també calia saber què és el que es trobaven els mossos sobre el 
territori, i, per tant, en aquest sentit, el departament ha actuat no de forma isolada, 
sinó de forma coordinada. 

Tot aquest dispositiu no hauria estat possible sense un sobreesforç de cadascun, 
tots i cadascun, dels membres de la policia catalana que s’hi van aplicar. I, precisa-
ment, un diputat que sovint ha estat crític amb actuacions que li semblaven que en 
algun moment podrien traspassar el que és la conculcació dels drets més essencials 
de la ciutadania..., vull fer efectiu des d’aquest faristol l’agraïment als 1.331 efectius 
que van fer possible el tancament de la Cerdanya i als 1.160 que van fer possible el 
tancament del Ripollès; agraïment que volem fer extensiu a tots els cossos de segu-
retat i emergències, el cos dels forestals, els Bombers, Protecció Civil, etcètera. 

Valorar que aquest dispositiu, que és extraordinari, s’hagi pogut fer..., doblement 
extraordinari –després parlarem de la incidència d’aquesta situació extraordinària 
amb la tempesta Filomena–, però en tot cas que aquesta primera situació extraordi-
nària s’ha pogut fer respectant... –fins on sabem nosaltres; ja ens ho contestareu, con-
seller–, respectant estrictament els drets i el descans de tots i cadascun dels agents 
que hi van participar. 

I ens ha agradat especialment el que heu comentat respecte als incompliments de 
les restriccions i obligacions, perquè heu parlat sempre atenent als principis d’opor-
tunitat, proporcionalitat i congruència; evidentment quan... –altres l’hi han pregun-
tat, eh?–, quan era necessari es procedia a la corresponent denúncia administrativa.
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Però jo l’hi explicava perquè no li és res de nou si li dic que no té un departament 
fàcil ni políticament agraït. Però li agraïm molt l’empremta que està deixant, perquè 
el critiquem quan no fa massa i el critiquem quan fa massa poc. Doncs bé, vol dir 
que ho estem fent bé; vol dir que l’empremta Sàmper en el departament s’està notant. 
I, per tant, li demanem que no només en situació extraordinària, sinó que de forma 
habitual, com es fa també en la immensa majoria dels casos, es mantingui aquest 
criteri d’oportunitat, proporcionalitat i congruència. 

Amb el confinament municipal del 5 de gener, evidentment, ja van caure aques-
tes mesures extraordinàries a les dues comarques, perquè vam passar al confina-
ment municipal. 

Em permeto..., perquè penso que ho hem de fer així: es va fer tot bé? No. Es po-
dia haver fet millor? Segur. I des de Junts per Catalunya hem defensat sempre que 
els municipis són essencials, que el poder local és essencial per a la governança del 
Govern. I, en aquest sentit, abans s’ha parlat de l’enuig de l’alcalde de Llívia. I a mi, 
per fer aquesta intervenció, m’ha interessat molt escoltar el parer de regidors, d’al-
caldes, d’aquestes dues comarques. I em permeto, perquè m’ho va permetre ell, de 
fer una crítica constructiva que em feia ahir l’alcalde de Ripoll, en Jordi Munell, el 
company diputat Jordi Munell; i no us afecten estrictament totes, al vostre depar-
tament, però com que formeu part del Govern m’agrada fer-vos-les arribar. I hi ha 
una primera evidència, i és que al confinament li han faltat més recursos compen-
satoris. Evidentment que l’Estat se n’ha rentat les mans i ha volgut mantenir aquest 
exemple únic a Europa que no ajuda els nostres emprenedors, els nostres autònoms 
i els nostres petits i mitjans empresaris. Però també hi havia aquesta reclamació cap  
al Govern. Es referia específicament a les empreses d’alimentació, als productors, al 
sector agropecuari, distribuïdors que no han rebut cap ajut. 

Es parlava de les estacions d’esquí obertes. Clar, en cap de setmana només hi 
podien accedir la gent del municipi, una part molt petita d’oci i una gran part per-
què hi treballaven. Potser no s’havia planificat prou bé. L’esport base paralitzat i les 
instal·lacions esportives tancades; que, d’acord, s’havia fet amb el Procicat, però que 
potser hi hem de tornar a pensar.

I em parlava específicament molt preocupat en Jordi Munell perquè no s’han do-
tat recursos sanitaris extres per aquest confinament en aquestes comarques, que s’ar-
gumentava precisament que s’havien tancat per una situació sanitària: no s’han fet 
més cribratges, no s’han enviat més professionals quan s’han reclamat, no s’han am-
pliat els hospitals quan el mateix personal demanava aquesta ampliació, no s’ha prio-
ritzat la vacunació... Bé, després, en la segona part, si tinc oportunitat li volia afegir 
algunes coses, que crec que ara no tindré temps. 

Vull acabar..., perquè vostès saben que en la meva faceta personal jo soc periodis-
ta, i vull acabar amb un prec a socialistes i comuns. El Govern espanyol ha demanat 
al Tribunal d’Estrasburg que refusi la demanda de la família Couso per l’assassinat 
que va perpetrar l’exèrcit americà a l’Iraq el 2003. Us demano –us demano– que feu 
alguna cosa, us demano, socialistes i comuns, que no participeu en aquesta absoluta 
bestiesa jurídica, en aquesta conculcació de drets a la família Couso, que mereixen 
tot el reconeixement i que Estrasburg està disposat a fer-ho, si és que vosaltres no de-
maneu que ho refuseu.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Acabades les intervencions dels grups parlamentaris, té un torn 
de nou el conseller Sàmper. Quan vulgui, conseller.

(Pausa.) Estem esperant un moment el conseller, que m’ha demanat un recés pe-
tit, i continuem, eh? (Veus de fons.) Sí, sí, sí, tornarà; exacte.

(Pausa llarga.)
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El conseller d’Interior

Gràcies, president. Disculpin pel retard. Diputades, diputats, es fa complicat or-
denar el torn de rèplica, el torn de respostes, quan totes les acusacions van cap a un, 
no? I, per tant, no s’ho prenguin malament, si l’ordre no és ben bé el de les interven-
cions que hi han hagut. 

Però m’agradaria començar per diferents afirmacions que hi han hagut que m’han 
semblat totes, absolutament totes, molt molt molt interessants. Deia el senyor Fernán-
dez que algú diu, o ell diu o pensa, que jo vinc aquí a fer reflexions filosòfiques, del 
més enllà... En definitiva, doncs, suposo que ve a dir una cosa així com que no com-
pleixo amb allò que haig de complir, que és informar a vostès de tot allò que vostès 
em demanen i de totes aquelles dades que considero que els haig de donar. 

Mirin, jo també..., i connectant això amb el que s’ha comentat, en primer lloc, 
per la intervenció que ha fet el senyor Carrizosa, el que m’agrada és informar. Ho 
faré més bé o més malament. Si no ho faig bé, els prego disculpes, de debò. Jo el que 
sí que els vull dir és que, de tot el que els dic, tot és cert i tot són dades del meu de-
partament, i, per tant, això ho han de tenir meridianament clar. És així. 

Però, clar, algú parla de filosofia. Jo..., m’agradaria parlar de veritats, sobretot. 
Perquè, clar, que el senyor Carrizosa hagi dit avui que jo no he informat de la rave, 
quan vaig fer una roda de premsa amb el major Trapero i la vam explicar absolu-
tament tota, home, molesta una mica; molesta una mica perquè s’està acabant fent 
coses que crec que a cap de nosaltres ens agraden, que és demagògia política. Algú 
ha dit, crec que el senyor Sabrià: «Deixem el politiqueig.» Això és politiqueig; venir 
aquí, dir una cosa que no és certa, deixar-la anar, i: «Home, algun titular segur que 
l’arreplego.»

Senyor Carrizosa, jo vaig fer una roda de premsa, i el contingut d’aquesta agra-
darà o no agradarà, però vostè no pot venir aquí i dir que jo no he informat. En vaig 
informar en tant que aquesta festa va estar totalment desactivada. Va ser, si no em 
falla la memòria, un divendres o un dissabte a la tarda, just quan acabaven d’actuar 
els Mossos d’Esquadra. 

Respecte a diferents línies d’actuació o vies... –s’ha parlat de cognoms personals. 
Senyor Sabrià, en cap cas –i si s’ha entès així ho torno a explicar ara amb tota la 
bonhomia que pugui–, es va pretendre passar el mort a ningú, en cap cas. Ho expli-
co i espero que em preguntin tots els que facin falta. L’únic que és veritat una cosa: 
una cosa és una festa rave sense pandèmia i una altra cosa és una festa rave amb 
pandèmia, i això és una obvietat –el miro a vostè perquè ho ha dit vostè, eh?, no..., 
però ho estic dient a tothom. I és evident que quan tenim l’escenari d’aquesta festa 
rave el primer que se’ns planteja, o una de les primeres coses que se’ns plantegen, és 
què cal fer amb aquesta gent, on l’estadística diu que un 15 per cent de tota la gent 
està infectada, o pot estar infectada –pot estar infectada. I, per tant, aquí és on sor-
geix la consulta a la conselleria de Salut, en el sentit de dir: hem de fer alguna cosa 
amb ells, algun tipus de test, el que sigui, o no? I es genera una qüestió, una pregunta 
directa entre els dos consellers, que, a més, la consellera Vergés contesta de forma 
molt ràpida, no sé si triga mitja hora o trenta minuts, quaranta minuts a dir: «No cal. 
Senzillament cal que s’identifiquin per poder tenir la línia de rastreig suficient per 
saber si se’ls ha d’anar a buscar o no a aquesta gent.» I se’ns diu això perquè s’argu-
menta..., perquè la llei no permet a aquests senyors de la rave fer una altra cosa. És 
a dir, si no hi han símptomes evidents de la patologia, és a dir, si no som capaços de 
veure que tenen febre o que tenen qualsevol dels símptomes de la Covid o si tenim la 
certesa de que han estat en contacte amb un positiu, contacte estret, no es pot fer res 
més que identificar-los, eh? –que identificar-los. Aquesta és la qüestió que vull que 
quedi clara, i d’una vegada per totes, malgrat que penso que hi ha una intervenció 
demanada per parlar de la rave a la següent Diputació Permanent –no sé si es man-
tindrà o amb això n’hi haurà prou. Aquesta és una de les causes.
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I la segona és una altra. Vostès han parlat, crec que tots..., avui algú s’ha atrevit a 
dir que s’ha perdut –no vull personalitzar– el criteri d’autoritat de la policia, qüestió 
que jo nego en rotund. Però hem de tenir moltes coses clares, eh? I fixin-se vostès que 
no, hi insisteixo, vull dirigir-me a ningú en concret. Però hi han una sèrie d’elements 
que no podem passar per alt per fer politiqueig, i molt menys quan hi ha una pandèmia.

Primer element, Catalunya, ens agradi o no –i no vull entrar en temes polítics, 
que no són els que toquen ara–, té unes ràtios policials, unes ràtios que estan molt 
però que molt per sota de les que tenen, per exemple, el País Basc, Navarra, la Co-
munitat de Madrid o Balears, entre d’altres. I diran: «Per què?» Doncs perquè el sos-
tre d’efectius policials el tenim determinat, des de quan?, des de fa un any, dos, tres? 
No. Des de en fa catorze. A la Junta de Seguretat de l’any 2006 es va fixar un sostre 
amb 18.300 efectius de Mossos d’Esquadra. Hem crescut molt a Catalunya; no hi ha-
vien 20 milions de turistes, com hi han ara –no ara amb la pandèmia sinó quan no 
hi ha la pandèmia– a Catalunya. I és evident que tenim dèficit en mossos d’esquadra, 
molt dèficit.

Però vostès també han de tenir present una altra cosa. A banda d’un absentisme 
en mossos d’esquadra que, segons em deien a la darrera compareixença que vam fer 
en roda de premsa dilluns, era de cinc-cents mossos, a banda dels policies locals, a 
banda d’aquest absentisme –de Covid, eh?, estic parlant només de Covid–, hem de 
tenir molt present que hi havien les dades que els he donat al principi de la meva 
intervenció: dos confinaments, un al Ripollès, un a la Cerdanya, i això és una reali-
tat. I els he dit els números: quasi tres mil efectius destinats a aquest confinament. 
I vostès no oblidin tampoc una altra qüestió. I amb això, seguint la «línia Dalma-
ses», diré que les coses sempre es poden fer millor, per descomptat que sí, i ara en 
parlarem, d’això. Però és que també hi havia al confinament l’operatiu de Cap d’Any, 
i vostès no en parlen, d’això, vostès se n’obliden.

Per tant, cinc-cents malalts de Covid dels quinze mil i escaig mossos d’esquadra 
que tenim en l’actualitat en actiu; quasi tres mil a la Cerdanya i al Ripollès, i l’opera-
tiu de Cap d’Any on no s’hagués escapat ningú o s’hagués saltat les normes restric-
tives del confinament de Cap d’Any, perquè avui també haguéssim rebut. Aquesta 
era la realitat. Però la realitat, a més, d’un cos que té cinc torns; d’un cos que té va-
cances, perquè no oblidin vostès que mossos d’esquadra també són treballadors, eh? 
–també són treballadors–, i també tenen drets laborals adquirits. I malgrat –mal-
grat– que hi havia, com s’ha dit abans també, una resolució dictada pel director ge-
neral de la Policia establint diversos torns, i unes modificacions respectant els drets 
de descans dels mossos d’esquadra per part del director referent a la Covid, també és 
veritat –també és veritat– que el tensionament d’aquestes dues comarques confina-
des i l’operatiu de Cap d’Any doncs..., teníem el que teníem. I aquesta és la  realitat. 
I jo els hi explico aquí amb tota la sinceritat del món. I després podran dir vostès 
–segurament el senyor Carrizosa–: «Ya está cargando contra el Estado porque el 
sostre..., el techo de los Mossos d’Esquadra no es suficiente.» No. No, senyor Carri-
zosa, si va per aquí ja li dic jo que no vaig per aquí, vaig, senzillament, perquè tenim 
el que tenim, i tenim el que tenim en un moment de tensionament històric, passa 
cada cent anys. També s’oblida això. També, quan es ve aquí, s’oblida això. Resulta 
que hem de fer complir moltes més coses però no podem oblidar les ordinàries. 

Aquí algú es pensa que quan hi ha pandèmia no hi ha violència de gènere, no hi 
han robatoris amb intimidació, no hi han robatoris amb força, no hi han un furts, no 
hi han ni estafes –tot això segueix. Pot haver-se reduït un percentatge que no supera 
el 20 per cent com a conseqüència de la Covid, però continua existint. I aquesta és 
la realitat de la complexitat, aquestes dues coses: el que teníem i la complexitat de  
saber, en la primera rave que teníem de magnitud important, com tractar-la des  
de la perspectiva que hi havia un condicionant que era el sanitari. I per això es truca, 
senyor Sabrià, a la consellera Vergés, només per això. I en el moment que ella diu: 
«No, només has d’identificar», es produeix... Quan? Quan es pot. 
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I ara els explicaré una altra cosa: no es podia actuar de nit tampoc, i també ho 
han d’entendre. La nau industrial on es va produir aquesta festa, aquesta desgraciada 
festa, per a la memòria col·lectiva del poble de Catalunya pel que estic veient, es pro-
dueix en una nau on el forjat del terra està tan erosionat que les varetes metàl·liques 
d’aquest forjat a molts llocs surten i els inspectors, que poden entrar a dintre posant 
en risc, per cert, la seva integritat física, perquè ho fan la primera nit, és a dir, la nit 
que va del 31 a l’1, adverteixen: «Hi ha risc de fer el desallotjament de nit,» perquè la 
situació de la nau és, permetin la paraula, patètica, ruïnògena. 

Per tant, tenim tres elements. No es pot fer de nit, s’ha de fer de dia. Dia 1, te-
nim el que tenim, dispositiu de Cap d’Any: Ripollès, Cerdanya, cinc torns, vacances, 
quinze mil efectius actuals i un sostre que tenim per sota de les nostres necessitats. 
I després un component que passa, quan? Quan tenim una pandèmia, que és tenim 
no –s’ha dit cent cinquanta persones– en va arribar a haver-hi quatre-centes i escaig, 
quasi cinc-centes i, en el moment del desallotjament, més de tres-centes. Aquesta és 
la realitat. 

Per poder fer front a un desallotjament la primera nit on, com vostès saben les 
festes rave van d’alcohol, van de drogues que exalten, no que tranquil·litzen, no es 
podia entrar amb quaranta o cinquanta policies. Costa d’entendre això? Costa d’en-
tendre que fer front a quatre-centes persones en un estat d’eufòria àlgid, no es pot 
fer amb trenta o quaranta mossos d’esquadra? Costa tant d’entendre que en teníem 
gairebé tres mil a la Cerdanya i al Ripollès? Costa tant d’entendre que teníem un dis-
positiu de Cap d’Any a tot Catalunya? Costa tant d’entendre que es va fer un disposi-
tiu previ al dispositiu de Cap d’Any intentant que mossos d’esquadra fessin i que es 
paguessin hores extraordinàries i que no s’hi van acollir, la gran majoria? Aquesta 
és la realitat. 

I on arribem amb això? Doncs que més enllà de fer-ho ràpid, es va pretendre fer-
ho bé. Ràpid no es va poder fer. Es va pretendre fer-ho bé. I aquí torno a la teoria 
Dalmases. Es podia fer millor? Sí. Saben què he aprés, jo? Doncs que jo, com a con-
seller d’Interior, –algú també ho ha dit, que és una conselleria molt complexa– haig 
d’empatitzar amb allò que està patint la societat. I jo vaig aprendre un error que vaig 
tenir jo que, efectivament, si la societat està complint amb un 99,9 període les mesu-
res restrictives i si tothom havia d’arribar a casa seva a la una del matí aquell dia i si 
havien de ser bombolles de sis persones, no haver-ho fet aquella nit feria la dignitat 
de molts ciutadans de Catalunya. I, per tant, aquest és el camp de millora. I aquí ho 
haig de dir, sí, va haver-hi un error. Hi estic d’acord, hi estic d’acord. Ara, els motius 
pels quals no es van fer els hi he explicat: dispositius, plans activats Cerdanya-Ripo-
llès, pla de Cap d’Any, tres-centes i escaig de persones amb un índex probable d’es-
tar contagiades i, per tant, el dubte de com afrontar el seu tractament. I aquesta és la 
realitat. A més, no es podia fer de nit i això va interrompre que es pogués fer la nit 
del 31. 

No sé si quedarà alguna cosa més per explicar. Si és així, no tindré cap inconve-
nient en tornar-ho a explicar doncs quan vostès ratifiquin aquesta, crec, que sol·lici-
tud que han fet de que vingui a explicar el tema de la rave. Només per recordar una 
cosa: França, –un estat, no una comunitat, eh?, un estat– amb un sistema policial 
que deu tenir una ràtio que deu multiplicar per quatre o per cinc el nombre d’efec-
tius dels que té Catalunya, va trigar dos dies més en tirar enrere una multitudinària 
que tenia i quatre o cinc dies més en dissoldre més de cent festes. França, un estat. 
Nosaltres vam trigar dos dies. Va ser perfecte? No. Va ser un error? Probablement. 
N’aprendrem de cara al futur, hi insisteixo, amb la voluntat de tenir aquesta empa-
tia amb aquella gent que sí que realment estan complint tot allò que des del Govern 
se’ls diu que han de complir. 

Miri, senyor Carrizosa, vostè ha dit també una altra cosa que no li puc tolerar i 
li dic molt francament. Ha dit: «No estan donant informació.» És mentida. Senyor 
Carrizosa, jo faig dues compareixences en roda de premsa cada setmana, dilluns i 
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dijous. Dono absolutament totes les dades, no me’n deixo ni una, que hi han amb re-
lació a la conselleria d’Interior, i les explico, hi insisteixo, dos cops a la setmana. Si 
entremig hi ha algun incident que s’escapa del que és la mateixa Covid, en faig un 
altre, com, per exemple, va passar amb la rave o quan va passar amb la tempesta Fi-
lomena. De debò, sé que la política és complicada. De fet, jo els dic a tots vostès que 
a mi em costa molt d’entendre la coexistència d’un altre binomi que és la gestió i la 
política. Perquè sovint –i senyor Sabrià crec que en això estarem bastant d’acord– és 
molt però que molt diferent la gestió de la política. Ara, jo, de la gestió del Depar-
tament d’Interior, a dia d’avui, no els dec res, a vostès, d’informació. Absolutament 
tot, tot no tinc cap problema a compartir-ho amb tots vostès, perquè s’ho mereixen, 
perquè és la meva obligació i perquè no m’haig d’amagar absolutament de res d’allò 
que estan fent al departament, amb encerts i també amb errors. 

Aquí avui s’ha parlat de que probablement estiguem en un moment de falta d’au-
toritat per part de la policia, de falta d’autorictas o d’imperium, segons com ho vul-
guin vostès enfocar. Doncs permetin-me i ho torno a dir, sé que estem en política i 
també haig d’empatitzar amb vostès, evidentment que sí, però s’equivoquen i els hi 
demanaria que fessin una petita rectificació quan tornin a pujar aquí en el seu torn 
de rèplica, perquè no fan un favor a la ciutadania dient això que no és veritat. Estem 
fent absolutament tot allò que podem fer, amb el que tenim i amb les circumstàn-
cies en què estem i els prego, si us plau, que no banalitzin ni minimitzin el que és 
una pandèmia que passa cada cent anys, que va donar cinquanta o seixanta milions 
–com deia el senyor Dalmases– de morts, l’any 18; que no sabrem amb quants s’aca-
barà aquesta, amb tots els mitjans sanitaris i de seguretat i higiènics que ja tenim, 
però que passa cada cent anys i això colpeja totes les estructures d’un govern, to-
tes: la sanitat, per descomptat; l’educació, per descomptat, però la seguretat, també 
–també. I ho torno a dir –ho han dit, crec, que pràcticament tots–: no hi puc estar 
d’acord. El que passa és que el tensionament que hi ha actualment en els cossos de 
seguretat és tan excepcional com la pandèmia que estem vivint.

Com que quan sortim de les parets del Parlament, tots, absolutament tots som 
capaços de dir que hem de deixar de fer politiqueig i hem de passar a fer polítiques 
reals perquè vagi millor el nostre país, jo els demano que les acusacions que han fet 
en aquest sentit les moderin i que les incloguin en el moment actual que estem vi-
vint. Perquè és que tampoc ningú s’ho creu. Com ningú es creu que un departament 
d’Interior ja tensionat per la pandèmia tingui la capacitat de gestionar amb la rapi-
desa que vostès estan demanant 170.000 multes –170.000–, quasi els habitants de 
Badalona o de Terrassa.

És a dir, si el Departament d’Interior ja està tensionat com a conseqüència de la 
pandèmia, com ho està el de Salut, vostès realment es pensen que es podien tenir to-
tes aquestes sancions tramitades a dia d’avui? Jo sempre ho dic, jo seré sincer amb 
vostès, jo no vindré aquí a dir mentides: «Sí, estaran totes cobrades la setmana que 
ve.» No, no. Farem tot el possible perquè no prescriguin dintre de l’any de prescrip-
ció d’aquesta acció; farem tot el possible perquè dels nou mesos posteriors que hi ha 
un cop s’ha iniciat el tràmit, doncs, es puguin executar. Però algú de vostès ha tin-
gut en algun moment un procés d’execució administratiu a la seva vida, encara que 
sigui per una multa de trànsit? Algú realment em vol fer creure a mi aquí al faristol 
que l’execució d’una multa de trànsit a la seva vida privada s’ha fet en aquest termini 
d’un any?

Perquè, clar, es diu: «Se n’han cobrat nou mil», d’acord, que són gairebé un 10 
per cent de les instruïdes. Clar que és poc, i torno a empatitzar amb la sensació –crec 
que ho deia la senyora Albiach–, amb la sensació o la percepció de que, home, ja que 
es posen perquè la gent no ho fa bé, ens agradaria tenir la percepció de que realment 
s’acaba executant el contingut de la sanció. Però és que evidentment les que s’han co-
brat és que estan en termini voluntari. És que vostès quan no paguen una multa de 
tràfic, al cap de dos, tres, quatre mesos els ve i se’ls diu: «Escoltin, com que no la va 
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pagar, s’iniciarà un procés de constrenyiment, tenen un mes per fer el recurs corres-
ponent.» I, en canvi, vostè d’aquestes d’aquí es pensen que tots aquests terminis es po-
den ja haver, doncs, evacuat.

Siguem conseqüents, la nostra obligació, i farem el possible perquè així sigui, és 
que no prescriguin, per tant, que aproximadament el mes de maig estiguin instruïts 
el 50 per cent dels expedients que no ho estan, se n’han instruït el 50 per cent apro-
ximadament. Per tant, no fem trampes al solitari: els instruïts ara tenen nou mesos 
perquè prescrigui l’expedient, eh? És a dir, no estem al mes de maig tots, però és evi-
dent que s’han d’instruir aquests expedients que encara no s’han fet.

Però tinguin també present que també estan dient: «És que sembla ser que no hi 
ha prouta actuació policial.» Escoltin, el sistema està tensionat com mai –com mai–, 
i això ho sabem tots –ho sabem tots. I com que –ho torno a dir– els vull dir la reali-
tat de les coses que passen, els dic això. Podria dir una altra cosa? No, està tensionat. 
I també està tensionat amb això. I dit això, farem tot el possible perquè no prescrigui 
ni una d’aquestes sancions.

Senyor Carrizosa, no em barregi, si us plau, aquesta sensació que s’ha pretès avui 
posar aquí com un dogma del que està succeint de manca d’autoritat amb això que 
ha dit vostè d’aixecar-se o saltar-se el mur de la llei i correlacionar-ho amb el que es 
fa amb l’ocupació; n’hem parlat moltes vegades amb el seu grup, aquí i fora d’aquí. 
Nosaltres fem respectar la llei, i ho torno a dir, i la fem respectar, doncs, en base a les 
possibilitats que tenim, i les que tenim avui dia ja els hi he explicat. Farem absolu-
tament tot el possible perquè absolutament totes totes totes les sancions puguin tirar 
endavant.

Mirin, m’agradaria agafar també les paraules del diputat Vidal Aragonés, de la 
CUP, que ha dit una frase que crec que no pot ser més encertada. Ha dit que no es 
tracta d’una generació violenta, sinó d’una generació violentada. I té raó –té raó. Si 
a mi em pregunten com veig el que ha succeït aquest cap de setmana a Pallejà, a 
Campmajor, a Matadepera, on, aprofitant que la massa –que la massa és el nombre 
de persones que s’enfrontaven a una parella de policies– era molt superior, ha acabat 
amb aquests incidents. Doncs els haig de dir que condemnant els incidents, haig de  
mostrar també un punt d’empatia, i, per tant, salvaguardant sempre la integritat  
de l’actuació dels policies locals i de Mossos d’Esquadra en l’exercici de la seva tas-
ca, sempre, és evident –és evident– que la societat està cansada, i és evident que 
la societat jove, com ha dit també el senyor Aragonés, ha nascut fa catorze, quin-
ze anys i, home, no han viscut una vida excessivament agradable: entre la crisi del 
2008, que encara no hem superat a nivell immobiliari; entre la pandèmia i les seves 
conseqüències socials i econòmiques. Vostè dirà: «Està aquest senyor, aquest con-
seller, està d’acord en què es facin aquestes actuacions.» No, en absolut. Totalment 
en contra –totalment en contra. Però no cau del cel aquesta actuació. No cau del cel. 
I, per tant, és una actuació en el marc d’una societat fatigada, on segurament la més 
afectada és aquella més rebel i que és la més jove.

Per tant, mirarem de controlar que això no succeeixi. Farem el possible perquè 
els episodis que han succeït aquest cap de setmana no es repeteixin, però hem de fer-
ho des de la perspectiva de conèixer realment què és el que estem patint el dia d’avui 
a la nostra societat. 

Mirin, ha parlat també, senyor Aragonés, de desnonaments. Jo aquest tema... Vos-
tè sap perfectament que des d’Interior es van fent coses, em consta que ho sap. El que 
passa és que segurament les velocitats no són les que tots voldríem, però vostè ho 
sap. Vostès tindran, Catalunya tindrà, tal com vaig comprometre’m a fer en una com-
pareixença que vaig fer amb tots vostès crec que fa un parell de mesos, un protocol 
de desnonaments. I aquest protocol, senyor Aragonés, estarà molt en breu. De fet, li 
puc avançar que en el darrer mes i mig s’ha fet un equip dins la prefectura per tal de 
tenir-lo treballat. Jo tinc ja molta informació del que serà aquest protocol i vostès la 
coneixeran de forma ràpida. 
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El que sí que no m’agradaria és caure en demagògies. Vostè ha començat amb 
una intervenció que feia menció de la meva intervenció primera, del binomi salut/
economia, i vostè l’economia me l’ha transformat en la reproducció del capital, en 
l’especulació. Jo li dic que no. Digui-li això vostè a aquells restaurants familiars que 
només poden obrir dues hores al matí o dues hores al migdia i que no poden obrir 
al vespre. Estic parlant d’aquesta economia, aquells petits comerços que..., només 
poden obrir aquells que tenen menys de quatre-cents metres perquè, per exemple, 
els de 405 ja no poden, i que vostè mateix recriminava que no poden obrir el cap de 
setmana i que troba que és una incongruència. Jo parlava d’aquesta economia, no 
de la reproducció del capital. No en soc coneixedor, perquè no és ni la meva àrea ni 
del meu interès, li haig de confessar, saber o conèixer si algú s’està lucrant d’aquesta 
pandèmia. Segur, segur que sí. Però quan des del Govern de la Generalitat es parla 
d’aquest binomi salut/economia, no es parla en cap cas de la reproducció del capital. 
Es parla de l’economia d’aquella gent que necessita la seva activitat per tirar enda-
vant i es parla de l’economia dels treballadors que treballen per a aquesta gent i que 
necessiten cobrar aquests sous. Aquest era el binomi. 

Vostè preguntava... –i no vull deixar-m’ho, ara que veig la meva nota. Ha comen-
çat amb el tema de les vacunes. Bé, jo li haig de dir que no soc el conseller de Salut, 
eh? I vostè quan feia referència a la meva intervenció..., que és veritat, la recordo, 
que vaig fer en el sentit de deixar ben clar que les vacunes estarien posades, servides 
per l’Administració pública, ho vaig fer en una roda de premsa en la qual alertàvem 
que s’estaven donant estafes a gent gran i a residències dient que pagant per avançat 
uns diners es podrien vacunar. I aquesta estafa la vam detectar i vam intentar ta-
llar-la en roda de premsa. Va ser quan jo vaig dir –vostè tenia raó– que les vacunes 
només les posa l’Administració pública, cosa que reitero el dia d’avui. 

Ara bé, a la pregunta que vostè m’ha fet, de tres maneres diferents per no induir a 
error, li contesto que estava en el marc d’allò. És a dir, el que faci Salut amb l’admi-
nistració de les vacunes a partir d’ara, jo ho desconec. Per tant, no li contesto. Si hi 
ha alguna novetat de lo que ha estat fins ara, que és l’administració per part de l’Ad-
ministració pública, es farà pública. No em consta en cap cas, no em costa, però crec 
que és important que jo a vostè li ho faci arribar. 

S’ha parlat, també, de les incompatibilitats o les incongruències o contradiccions 
dins de l’equip de Govern, dins dels partits. Doncs ho torno a dir, crec que jo vaig dir 
en alguna ocasió en referència a una intervenció també en aquell moment de la dipu-
tada Albiach, a la qual li vaig demanar perdó en públic, doncs que jo quan veig aques-
tes coses..., tampoc m’agraden, com tampoc m’agrada –i ho haig de dir ara– que fins 
i tot aquí els components dels grups polítics surtin, i de forma molt sibil·lina i suau..., 
però recordin el seu espai particular, perquè estem en eleccions. No m’agrada. No 
m’agrada que ho faci ningú, absolutament ningú, perquè som Govern, és una evidèn-
cia, i perquè quan fem això, doncs, crec que la ciutadania ens qüestiona, ens critica, i 
ho fa amb raó –i ho fa amb raó. I, per tant, a aquells que ho han dit de vostès, que han 
sigut bastants, no puc dir-los res més que donar-los la raó. 

I després, per acabar, s’ha fet relació per part de la diputada Albiach de forma 
molt molt extensa –hi ha dedicat molta estona– a parlar del tema del decret electoral, 
de les eleccions, eh? Bé, vostè ha dit coses que segurament jo també compartiria; 
algunes no tant. Però jo vull recordar una cosa: tenim uns precedents a l’Estat espa-
nyol que són el País Basc i Galícia. Els precedents del País Basc i Galícia tenien el 
consens polític en referència al que era anul·lar o posposar o ajornar, com sigui dit 
millor, les eleccions. 

I lo bo és que a la reunió que vam tenir l’altre dia on vostè era present aquest 
consens no hi va ser. És a dir, vull posar..., i ho dic per a qui ho escolti o pugui es-
coltar-ho, fins i tot l’organisme jurisdiccional que hagi de prendre la decisió de for-
ma naturalment lliure, que aquest consens no hi va ser. És a dir, el Partit Socialista, 
el senyor Iceta, en aquesta reunió al final va manifestar que quant a l’ajornament, 
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doncs, hi estava d’acord. En el que no estava d’acord era en una data sine die inicial-
ment que després el vicepresident va deixar clar que era el 30 de maig, i en qualse-
vol cas aquesta dissonància per part del PSC era quant a la data. I, per tant, vull dir, 
home, quan el que és l’ajornament o la deixada... –no ho sé, no vull dir la paraula 
perquè sé que és fruit de confusió jurídica. A la sessió que es va fer la setmana pas-
sada al Parlament va haver-hi acord. I, per tant, això ens situa en el mateix escena-
ri que el País Basc i Galícia. Altra cosa és el dia, on no hi va haver acord, on hi va 
haver una certa majoria però no hi va haver acord. Però clar, la, diguem-ne, legiti-
mitat del decret de forma fonamental gira entorn d’aquest ajornament. I va haver-hi 
consens de totes les forces d’aquest Parlament. I això vull recordar-ho, perquè no és 
menor. Estem en aquesta línia, estem en aquesta línia i el TSJ dirà el que hagi de dir, 
naturalment que sí perquè és l’òrgan sobirà per decidir un cop rep una reclamació 
de qualsevol ciutadà. Però la línia és aquesta i, per tant, és la mateixa d’Euskadi i de 
Galícia: acord en ajornar aquestes eleccions.

Escolti’m, tindria moltes coses més a dir, però porto pràcticament el mateix temps  
que he tingut per tal de fer la primera intervenció i em sembla que és desmesurat que 
jo tingui trenta i escaig minuts i vostès només n’hagin tingut dotze. Per tant, no diré 
més coses; només una –només una. Des del Departament d’Interior no se’ls amaga 
cap dada. Des del Departament d’Interior compareixem dos cops a la setmana com a 
mínim. Ho seguirem fent sempre. Volem que la transparència sempre sigui el nostre 
fil conductor. Tenim clar que..., que el cent per cent de les mesures que els agradin 
sabem que és impossible, però el que sí que els podem garantir és que continuarem 
en aquesta línia: transparència; explicarem les coses tantes vegades com faci falta  
i per això em tindran sempre a la seva disposició.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, conseller. Tenen un torn de nou ara els grups parlamentaris i, en primer 
lloc, té la paraula el senyor Carrizosa. Endavant.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Lo primero: yo creo que en el Parlamento cada vez 
que comparece un conseller de este Gobierno debería manifestar su respeto por los 
sectores afectados y explicar el porqué se hacen más restricciones en Cataluña y me-
nos ayudas y por qué esas restricciones se hacen en Cataluña y no en otras comu-
nidades y nosotros aquí tenemos una evolución de la pandemia muy similar. Acor-
darse de la gente, de las consecuencias de lo que ustedes deciden, cómo afecta a los 
demás y cada vez que comparecen ustedes aquí deberían dar explicación del porqué, 
por qué en Cataluña hay más restricciones, menos ayudas e igual funcionamiento de 
la pandemia.

Lo segundo: respecto a las multas y las sanciones. Señor Sàmper, se le ha esca-
pado el fatalismo del abogado. Parece como que sea imposible tramitar más rápida-
mente por parte de la Administración las... no sé si ha dicho 130.000 multas (veus de 
fons), 170.000 multas. Pues mire, hable con el CTTI y explíquenos desde aquí qué 
adaptaciones informáticas, qué programas, qué personal, qué están haciendo para ha-
cer lo que deben hacer, que al final si se imponen sanciones es precisamente para que  
funcionen las restricciones y no haya listos que se las salten.

Respecto al principio de autoridad, ustedes son quienes menoscaban el principio 
de autoridad y usted se refiere a los jóvenes violentos como «jóvenes violentados» y 
yo le pregunto: ¿se van a personar ustedes como acusación particular contra esos jó-
venes violentos que usted dice que son jóvenes violentados y que se enfrentan a los 
Mossos, que se enfrentan a nuestra policía?

Respecto a las restricciones en el Ripollès y la Cerdanya, han admitido ustedes 
errores, cosa que le agradezco. Supongo que esa admisión de errores conllevará las 
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pertinentes reclamaciones al Govern y la exigencia de responsabilidad por todos los 
afectados por esos errores.

Respecto a las fiestas ilegales, señor Sàmper, yo no he dicho que usted no infor-
me, porque informar, oiga, informar es gratis, informar pues se informa y se dicen 
las cosas... Lo que usted no ha explicado es por qué pasamos la vergüenza en Cata-
luña de que mientras toda la población se afana en cumplir con las medidas, parecía 
que allí había un agujero negro de impunidad, en la rave aquella en la que los Mos-
sos no intervenían. Fuimos la sensación de España, señor Sàmper, fuimos la sen-
sación. ¿Qué hace esa gente allí, horas y horas, y la Administración no se decide a 
intervenir con lo rápido que interviene contra todo aquel que incumple las medidas 
restrictivas?

Otra que usted ha dejado sin contestar: el policía hispanófobo cuyo nombre no 
quiero mencionar y que ustedes integran en sus listas de la casa gran de la hispano-
fobia. Solo le diré una cosa, señor Sàmper: ese tronado lleva armas. Y no nos gusta.

Seguimos. Del reforzamiento de la vacunación no nos ha mencionado usted 
nada, señor Sàmper, no nos ha mencionado el porqué su Gobierno no está tomando 
medidas, como le hemos sugerido, de meter al sector privado a ayudar en las vacu-
naciones, meter a la UME si hace falta, a la Cruz Roja. ¿Qué planes podemos tener 
para garantizar cuanto antes la inmunidad de la población catalana? ¿Por qué el Go-
bierno de la Generalitat, con esa actitud fatalista de que «claro, no tenemos medios, 
la culpa es de España» y ustedes no se mueven, no se mueven, no empujan, no hacen 
propuestas? Nosotros se las decimos, ustedes no las recogen y luego ni siquiera las 
mencionan.

Le he mencionado también sobre las ayudas directas a las que me he referido al 
principio, sobre el teletrabajo y su potenciación, sobre los testeos masivos y también 
nos hemos referido a su última pifia, que es el decreto de suspensión. Parece que 
la culpa siempre es de los demás. Ustedes, con el consenso de los grupos excepto 
de los que se desmarcaban del retraso de las elecciones, los socialistas, pero con el 
consenso de todos, les dejamos a ustedes la patata caliente como gobierno: «tomen 
la decisión y háganlo bien». Resulta que la gran cosa, que es un tema de pandemia, 
que es evitar que 5.400.000 personas interactúen en un día determinado, les llega a 
su responsabilidad y lo hacen mal. Esa es la sensación que tenemos los catalanes: 
desamparados. Un ministro de Sanidad que no se pronuncia, que se esconde, que no 
habla y un Gobierno de la Generalitat que cuando tiene que tomar la gran medida no 
de la semana, del mes o del bimestre, para contener la pandemia lo hace mal.

Así seguimos en Cataluña los catalanes y para eso estamos Ciudadanos inten-
tando hacer esta oposición para la que estamos legitimados democráticamente y a la 
que no vamos a renunciar.

El president

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la pa-
raula el diputat senyor David Pérez.

Endavant.

David Pérez Ibáñez

Sí; moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, senyores i senyors dipu-
tats... Jo sí que li pregaria, senyor conseller, que es pugui posicionar respecte al prec 
que li fèiem abans, sobre la petició que havien fet els col·lectius sindicals dins del 
Cos de Mossos d’intentar millorar els seus equipaments a l’hora de gestionar aques-
ta situació.

Tres qüestions ràpides. «Fa catorze anys es van fixar el nombre de mossos en 
aquest país.» Fals. No es va fer una xifra de 18.300 mossos, sinó que es va fer una 
ràtio, una ràtio de 4,3 per cada deu mil habitants. Per tant, era una ràtio que estava 
subjecta a les possibles variacions de la població. I per què 4,3? Perquè era la rà-
tio europea. A Europa hi havien 4,3 policies per cada deu mil habitants, i miràvem 
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d’agafar una ràtio similar. Vostè diu que no hi arribem, amb això? Canviï-ho. Vagi 
a la Junta de Seguretat, vingui aquí al Parlament i digui que aquesta ràtio ha de ser 
més gran. I segurament trobarà el nostre suport i el de la resta de forces parlamen-
tàries.

El senyor Buch deia fa bastant de temps, exactament al juny del 2020, que volien 
incrementar i ampliar el personal per gestionar les 140.000 multes que havien posat. 
S’ha fet això? S’ha incrementat el personal per gestionar les multes, com va dir el 
senyor Buch que estava fent ell? Encara no ho hem fet. Perquè té raó vostè –i li dono 
tota la raó, eh?–, és dur, dolorós, haver de parlar aquí de falta d’autoritat del Cos de 
Mossos. Té raó, eh? Això no s’hauria de fer. Però també és dur haver de sentir algu-
na de les qüestions que sentim per part dels consellers de la Generalitat. Dir que pot-
ser aquestes multes costen de gestionar és enviar un missatge al policia que les està 
posant, al mosso que l’està posant, una mica contraproduent.

Miri, senyor conseller, nosaltres l’hi hem dit abans: hi ha més responsabilitat, 
més consciència del moment pandèmic que estem vivint i més lleialtat a l’oposició 
que dins del Govern. I això és tan dramàtic i tan cert que ni tan sols és notícia. Però 
hi ha més lleialtat i més compromís en l’oposició que dins del Govern. No fa falta 
que es facin més qüestions crítiques; ja les han fet els seus propis socis de govern.

I jo voldria aprofitar aquesta intervenció, encara que sigui un minut, per parlar 
una mica del futur, senyor conseller. Avui mateix hi ha un article del senyor Andreu 
Martínez sobre els reptes de la seguretat davant la Covid que fixa la situació de que 
segurament d’aquesta situació també podrem trobar lliçons per millorar. (Remor de 
veus.) Miri, el Procicat, creat el 1997, era un mecanisme pensat per a intervencions 
puntuals en matèria de seguretat. (Persisteix la remor de veus.) Sí que demanaria..., 
si hi ha algú...

El president

Sí. Silenci, si us plau. (Pausa.) Diputat, quan vulgui.

David Pérez Ibáñez

Però el Procicat potser no serveix per afrontar una pandèmia que està perllon-
gant-se durant molt de temps.

I vull aprofitar l’últim minut, si m’ho permeten els meus companys de grup par-
lamentari, a veure, efectivament, el PSC es va quedar sol a la comissió de partits 
demanant... Senyor conseller, si m’escolta... –és molt complicat fer una intervenció, 
conseller, quan no t’estan escoltant. Nosaltres a la comissió..., no va haver-hi unani-
mitat. Nosaltres vam dir en tot moment, primer, que necessitàvem unes xifres clares 
de quins serien els motius pels quals es podrien suspendre les eleccions. Tothom va 
dir que sí. Tenim aquestes xifres? Tenim aquests paràmetres? Perquè vam posar tres 
exemples: que no hi hagués confinament..., o que hi hagués confinament i es podrien 
suspendre, i una ràtio de contagi per sobre de l’1,2. És aquesta la situació? Segon, 
nosaltres vam dir en tot moment, u, que el decret no podia desconvocar les elec-
cions; suspendre, no desconvocar i ja veuré quan convoco. Això..., ens vam quedar 
sols defensant això. Té raó –té raó–, i crec que el temps ens ha donat la raó. No es 
pot fer el decret pitjor. Pitjor. 

I si vostè ha d’anar a algun lloc dient que hi havia unanimitat, expliqui-ho tot. 
I expliqui per què el PSC es va quedar sol en aquesta comissió dient el que deia. 
Perquè ara tothom ens dona la raó, que teníem raó, que no es podien desconvocar 
les eleccions i tornar-les a convocar, que es podien suspendre els terminis i després 
reprendre’ls. I amb una data certa. Per què el 20 de maig i no el 14? Hi ha algun ele-
ment en el decret que expliqui per què el 20 de maig? Això genera una inseguretat 
jurídica total.

En qualsevol cas, conseller, dels temes que ens han portat avui aquí, com sempre, 
sap que en el nostre grup hi trobarà la nostra lleialtat. Volem ser la seva conscièn-
cia crítica en totes aquestes qüestions –així ens ha de veure–, però també comptarà 
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sempre amb nosaltres per fer la didàctica de totes aquestes situacions i intervencions 
complicades que es donen en moments de pandèmia. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té un torn de nou la diputada Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Diverses coses. Sobre les eleccions. Una altra vegada: calia 
ajornar les eleccions? Sí. Han fet vostès bé el decret d’ajornament de les eleccions? 
No. I això és bàsicament el que passa, que vostès són un govern, doncs, que no sap 
governar, que no ha sabut garantir les condicions per poder fer les eleccions el 14 de 
febrer i que ara no ha sabut fer un decret per ajornar les eleccions. Ho he dit abans 
i ho tornaré a dir ara, vull dir, és que tampoc hi ha moltes més voltes que donar-li. 
Ara només ens falta esperar a que el Govern presente –aquesta vegada sí– bé les 
al·legacions que li ha sol·licitat el Tribunal Superior de Justícia i esperar que, quan fa-
cin la valoració, doncs, comparteixin la importància que li hem donat tots els grups 
d’aquesta cambra –tots els grups d’aquesta cambra– a aquestes eleccions. No es po-
den fer en unes condicions sanitàries com les que ens estan dibuixant des del De-
partament de Salut i totes les veus expertes, i tampoc sense garantir la participació 
d’aquests 200.000 catalans i catalanes que no podrien votar si es fan el 14 de febrer.

Més coses. Abans no he entrat en el binomi –que sí que hi ha entrat el diputat 
Aragonés– sobre salut i economia. Aquesta vegada vostè venia amb el trinomi salut, 
economia i fatiga pandèmica, que al final «fatiga pandèmica» també està molt rela-
cionada amb salut. Però jo sí que demanaria que deixin de contraposar salut i eco-
nomia; i no entraré en un debat terminològic, però és que sense vida i sense salut no 
n’hi ha economia que valga. Tampoc volem una economia que no estiga al servei de 
la vida. 

Però és que, a més, si l’economia no funciona això acaba generant pobresa, que 
per l’OMS està reconeguda com una malaltia; però, si no volem agafar-ho stricto 
sensu, sí que podem parlar de que la pobresa acaba generant altres malalties físiques 
i mentals. I, de fet, jo crec que l’exemple més bàsic és que la diferència d’esperança 
de vida entre els barris rics i els barris pobres és d’onze anys, vuit anys, en funció de 
quin és el termini que mirem. 

Per tant, contraposar economia i vida jo crec que no és una bona idea; vostè n’és 
molt aficionat, de fet, no és la primera vegada que l’hi escolte, però jo li demanaria que 
no que ho contraposés. Per què ho dic també? Perquè és la manera de justificar que les 
mesures restrictives no sempre van acompanyades de suficients ajudes econòmiques. 
Aquesta és com la coartada: «és que hem d’escollir una o altra». És que no hem d’esco-
llir una o altra. Necessitem restricció de la interacció social i necessitem ajudes econò-
miques perquè no caiguin sectors, perquè sabem que això són llocs de feina i negocis. 

I, a més, com que sempre vostès fan referència al Govern central, doncs, jo avui 
també faré referència al Govern central. Dues notícies: pròrroga dels ERTOs fins al 
maig; i no només això, acord amb els autònoms. Vull dir, vostès fan referència al Go-
vern central, jo també faig referència al Govern central. I això ha sigut possible grà-
cies a la feina de concertació que ha fet la ministra Yolanda Díaz; concertació, per 
cert, que vostès practiquen poc.

I acabo plantejant la mateixa pregunta amb què he acabat la meua intervenció: 
conseller, calen més mesures per evitar arribar als escenaris que vostès mateixos, 
des del Govern, estan dibuixant? Cal, per exemple, avançar el toc de queda? No 
m’ha respost. Estem parlant de col·lapse hospitalari, estem parlant de saturació de les 
UCIs, estem parlant de desprogramació d’intervencions quirúrgiques greus. Aquest 
és l’escenari que vostès mateixos, des del Govern, ens dibuixen per a finals de gener 
o febrer. Calen més mesures que les que avui s’han prorrogat des del Procicat? No 
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m’ha respost. I, de fet, li diria més: calen més mesures, si contemplem que el 14 de 
febrer hi pot haver unes eleccions a Catalunya, que serà una jornada que òbviament 
també tindrà un impacte sanitari que ara mateix no podem calcular? En qualsevol 
cas, li vull reiterar el nostre suport al Govern, en cas que necessitem prendre mesu-
res més dures.

I només un apunt més; no ho he dit jo, però li donaré la raó. Vostè ha dit que la 
policia no té manca d’autoritat o no ha perdut l’autoritat. Jo estic amb vostè, la poli-
cia jo crec que no ha perdut l’autoritat, qui ha perdut l’autoritat durant tota la legisla-
tura ha sigut el Govern de la Generalitat per tanta baralla entre socis i perquè, mal-
grat la comprensió que ha mostrat la gent, perquè clarament estem en un escenari de 
màxima complexitat, vostès no han posat totes les energies en resoldre els proble-
mes de la gent, sinó que massa vegades se’ls ha vist a vostès dispersos, despistats, 
amb les seues picabaralles internes.

El president

Gràcies, diputada. En nom ara del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, té la paraula de nou el diputat Aragonés.

(Pausa.)

Vidal Aragonés Chicharro

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la inter-
venció de l’orador.) ...al conseller, d’on surt l’afirmació que nosaltres fèiem, que ell, 
també ho vull reconèixer, no ha contradit, més aviat al contrari, però sí que volem 
manifestar que no era en un context en el qual s’estigués parlant en cap cas que hi 
havia estafes en relació amb les vacunes, sinó que és la nota de premsa oficial del 
seu departament. I es diu i es manifesta: «Les vacunes s’administraran en els centres 
sanitaris i només en casos excepcionals es faran als domicilis, i sempre gestionat pel 
sistema públic de salut.» Doncs aquesta tarda, perquè em sembla que aquest matí ja 
no serà possible, vindrà la consellera i ens dirà, conseller, si el que vostè ens ha tras-
lladat... Volíem, en tot cas, deixar clar d’on trèiem aquesta manifestació on s’estava 
anunciant que única i exclusivament el sistema públic de salut distribuiria la vacuna. 
Ja veurem què ens en diu aquesta tarda la consellera.

Li continuem preguntant, conseller: cost. Que ens digui el seu Govern si aquests 
desnonaments poden tenir un cost de vint mil, trenta mil euros, per què opten per 
protegir el dret a l’especulació i no per mirar alternatives per garantir el dret a l’ha-
bitatge? Ja ens traslladarà el protocol, però ens dona la sensació que el protocol no 
solucionarà la qüestió de fons. 

Agrair que vostè pugui assumir també la caracterització de que aquesta és una 
generació de joves violentats i no de joves violents, i no sumar-se al carro d’aquest 
exercici de criminalització que s’ha fet. Agrair, a més, que ens hagi contestat perquè 
crec que aquest diputat es referia erròniament a Llinars, i vostè ha entès perfecta-
ment que ens referíem a Pallejà; i, per tant, algú altre s’hagués aprofitat d’aquesta si-
tuació; no ha estat el seu cas. 

Però sí que li volem preguntar una qüestió: ens pot garantir vostè que els Mossos 
d’Esquadra, aquests darrers quatre dies a Pallejà, no han fet un seguiment especial a 
aquest grup de joves? Truqui ara mateix, enviï un missatge –enviï un missatge. En-
viï un missatge i pregunti a la unitat responsable de Pallejà si està o no està fent un 
seguiment especial a aquests joves. I ens pot contestar. Perquè, si no, entre allò que 
vostè diu i allò que practiquen els Mossos d’Esquadra no hi hauria coherència. 

Després, sobre sancions o multes, no pensem que sigui un debat  excessivament 
interessant, però, miri, conseller, també li preguntem una altra cosa: un  company 
d’una organització internacionalista que dona suport a aquesta candidatura, 
CUP -Crida Constituent, el 19 de maig va a una concentració estàtica, i el següent 
que en sap... –amb totes les mesures de seguretat, eh?, mascareta, distància..., con-
centració estàtica–, i rep després una sanció per desobediència. Algú que no ha de-
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sobeït una ordre d’un mosso d’esquadra pot ser sancionat per desobediència? Ens vol 
explicar quin és el seu criteri com a conseller, no com a advocat –també m’interessa-
ria, però m’ho explica fora–, i què farà o no farà el seu departament?

Mossos. Mirin, els resultarà potser estrany a alguns o algunes el que farem, però 
volem defensar els drets laborals dels mossos, i, per tant, això d’absentisme no ho hem 
sentit, conseller, vostè suposo que es referia a situacions d’incapacitat temporal. I sí 
que li volem dir que ens preocupa que la modificació de la jornada i de l’horari es faci 
mitjançant una resolució. Per nosaltres, això és contrari al dret a la negociació col·lec-
tiva, que és un dret, a més, fonamental i, a més, trenca les dinàmiques d’acords labo-
rals. Tècnicament, fins i tot els funcionaris públics no tenen expressió concreta de ne-
gociació col·lectiva, sinó acords laborals, convenis col·lectius, millor dit, sí, negociació 
col·lectiva. I, per tant, no pensem que sigui el mecanisme adequat. Ens hem referit en 
alguna ocasió a que alguns es disfressen de sindicalistes als Mossos d’Esquadra i són 
màfia, però volem pensar també que hi ha sindicalistes als Mossos d’Esquadra i que, 
per tant, deuran estar d’acord amb la nostra caracterització.

I per últim, i per acabar, allò que vostè ha volgut traslladar com que nosaltres es-
tablíem un discurs sobre la reproducció del capital, amb què vostè no estava d’acord. 
Miri, conseller, si torna a escoltar la nostra intervenció veurà que hi ha un moment 
que diem expressament: «Conseller, no estem parlant de les empreses. Una cosa són 
les empreses i una altra cosa és qui es dedica a la reproducció del capital, que moltes 
vegades es dona a través de forma d’empresa.» Però el que tenim molt clar és que, 
en aquesta crisi, bona part de les mesures sanitàries de salut pública que s’haurien 
d’haver pres per fer caure o eliminar la corba de la Covid no s’estan prenent perquè 
hi ha una pressió política directa d’aquestes actuacions de reproducció del capital en 
forma d’empreses, però no de les empreses en general, que no ho permet. I, per tant, 
nosaltres el que diem és: això s’ha d’acabar. 

I, de fet, des d’un punt de vista d’economia a llarg termini –no a curt termini, 
que és el que fa la reproducció del capital–, defensar avui la paralització, defensar 
avui la vida, posar la salut al centre també significa creixement per demà. Si no, úni-
cament creixeran uns, els que reprodueixen capital, i patirem els altres, que som els 
de sempre, que som les classes treballadores i les classes populars.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya... (Veus de fons.) No? Doncs, en nom del Grup Parlamentari Republicà té la 
paraula el senyor Sabrià. Endavant.

Sergi Sabrià i Benito

Sí; moltes gràcies, president. Conseller, simplement per agrair-li les explicacions. 
La transparència ens fa més forts com a govern, però també com a servidors pú-
blics, als mateixos mossos d’esquadra... I, per tant, gràcies per les explicacions, per 
la transparència.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula diputat senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

També des de l’escó, president. Donar-vos gràcies, conseller. Abans de la inter-
venció no us he pogut explicar una part que a nosaltres ens semblava interessant. Si 
fa temps ens haguessin explicat que coincidirien la pandèmia, que coincidiria Cap 
d’Any, que coincidiria un temporal i que tindríem els incidents que avui algú ha vol-
gut exagerar, hauríem estat molt orgullosos de la feina d’aquest departament. A ve-
gades, quan tenim una paret blanca molt gran i hi ha un punt negre, tenim tendència 
a mirar el punt negre, però, de fet, tenim una paret blanca molt gran. 



DSPC-D 6
20 de gener de 2021

Sessió 6 45 

I acabo –trenta segons, president–, perquè efectivament estic molt d’acord amb 
una afirmació que ha fet el diputat Carrizosa a l’inici de la seva intervenció, quan ha 
dit que era incomparable l’exili republicà amb l’exili del president Puigdemont. És 
absolutament incomparable, efectivament. Saben per què? Perquè l’exili dels repu-
blicans es produiria fugint d’una dictadura que es reconeixia com a dictadura, com a 
sanguinària i com a assassina. En canvi, l’exili del president Puigdemont és un exili 
d’un estat que es pretén democràtic i social, i que sabem que és hereu d’aquell fran-
quisme i que, com diu Vicent Partal, és exactament el mateix exili.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. (Veus de fons.) Senyor Carrizosa, per què em demana la paraula?

Carlos Carrizosa Torres

Per alusiones del diputado Dalmases.

El president

No, diputat. Vostè ha al·ludit... (Veus de fons.) No, diputat, no, perquè continua-
ríem el debat. S’han al·ludit entre vostès. Passa en tots els debats, per tant...

Carlos Carrizosa Torres

Yo no le he aludido para nada en mi intervención y podría haberlo hecho.

El president

Diputat, s’al·ludeixen constantment i no donem la paraula en aquests casos, per-
què reproduiríem i allargaríem el debat. Ho sap perfectament, diputat. 

Gràcies. 

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, entiendo que por las horas no... (El president retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

El president

Gràcies, diputat. Acabada aquesta intervenció, el vicepresident ens ha demanat 
la paraula en virtut de l’article 85.6. Per tant, en aquest punt intervindrà el vice-
president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès, que, com saben i com ja han 
informat els grups, obrirà un torn de rèplica per part dels portaveus i les portaveus 
d’aquests grups.

Endavant, vicepresident, quan vulgui.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda (Pere 
Aragonès i Garcia)

Moltes gràcies, molt honorable president. Honorable conseller, senyores i senyors 
diputats, he sol·licitat la paraula en el marc d’aquesta Diputació Permanent per com-
partir amb tots vostès, que són els representants legítims de la ciutadania de Catalu-
nya, com a membres del Parlament, en aquesta cambra que és la seu de la sobirania 
del nostre país..., compartir amb vostès la preocupació, la perplexitat i la indignació 
per la judicialització de la pandèmia, i amb relació també a la suspensió cautelar 
del decret del Govern de la Generalitat Catalunya a través del qual traslladàvem les 
eleccions previstes el 14 de febrer al 30 de maig d’aquest any. 

Dic «preocupació, perplexitat i indignació». Preocupació per les conseqüències 
d’una decisió que pot comportar que el proper 14 de febrer s’acabin mobilitzant més 
de 5 milions de persones, acabi havent-hi una mobilitat de més de 5 milions de per-
sones en un sol dia, votant en plena tercera onada de la pandèmia, quan, si una cosa 
hem après de la Covid és que com més mobilitat més contagi. I, per tant, que la mi-
llor manera de frenar-la és evitant com sigui la interacció social. 

Perplexitat, perquè aquesta decisió, que és una decisió excepcional, la que vam 
prendre –i que després m’hi referiré, a les formes com l’hem pres i al procediment 

Fascicle segon
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que s’ha seguit, jurídic i polític–, aquesta situació, que és inaudita, té uns precedents 
al País Basc i Galícia, ara fa un any, que van poder posposar durant la primera ona-
da les seves eleccions sense cap mena de problema ni interferència.

I després, per indignació. Aquesta legislatura ha estat condicionada des de l’inici 
pel poder judicial, continua sent-ho, i crec que la possibilitat que una vegada més la 
justícia torni a condicionar aquesta legislatura, afavorint els qui avantposen de for-
ma totalment irresponsable els seus interessos a la salut de la ciutadania, seria abso-
lutament rebutjable. 

Un cop més, una decisió política de les institucions catalanes, avalada tècnica-
ment, presa d’acord amb l’interès general i amb unanimitat de les formacions aquí 
representades, torna a ser..., aquesta judicialització, un fet que comença a ser massa 
habitual i que ens obliga a continuar defensant aquesta ja prou migrada autonomia 
que tenim com a país. 

El passat divendres ens vam reunir la taula de partits, un òrgan que no és un òr-
gan oficial i institucional, però era l’òrgan de què ens havíem dotat el conjunt de 
forces polítiques en aquesta cambra per revisar els protocols d’organització de les 
eleccions, per establir els criteris a partir dels quals s’havia de plantejar un possible 
trasllat de les eleccions a una data més propícia. I va ser en el marc d’aquesta tau-
la de partits on tots, totes les forces representades, van convenir en la necessitat de 
traslladar a una data més endavant del 14 de febrer al que era la celebració de les 
eleccions, per minimitzar el risc epidemiològic i garantir que el procés electoral es 
podia celebrar amb la més alta exigència de qualitat democràtica.

Per tant, la decisió de traslladar-ho a una nova data, pel fet que el 14 de febrer 
no era convenient des del punt de vista sanitari, no era adequat i que posava en risc 
la salut de la ciutadania si es celebraven eleccions, es va prendre per unanimitat 
–tots els partits amb representació parlamentària–, i per àmplia majoria es va estar 
d’acord amb la data proposada pel Govern, que era el 30 de maig.

Aquesta decisió la vam prendre, i com a govern la vam proposar, amb el conven-
ciment que és la més encertada també en aquest marc de lluita contra la pandèmia, i 
per assegurar també que tots els ciutadans de Catalunya que vulguin exercir el dret 
a vot ho puguin fer amb seguretat. Tots estàvem d’acord que era imprescindible tras-
lladar la data de les eleccions perquè aquest procés electoral no coincidís amb les 
setmanes més difícils de la tercera onada de la pandèmia. Tots hi estàvem d’acord 
o, si més no, molts hi estàvem d’acord, i alguns van fer veure, potser, que també hi 
estaven d’acord.

En definitiva, per unanimitat de tots els partits es va decidir buscar una nova 
data, per salvar vides i preservar el dret a vot. I soc conscient que no és una decisió 
fàcil, però la vam prendre conjuntament, com vam ser capaços de posar-nos d’acord 
de forma molt majoritària que la nova data es situés a la primavera, buscant un con-
text més favorable a nivell epidemiològic i amb molta més població vacunada. Es va 
construir una àmplia majoria a l’entorn del 30 de maig, i a partir d’aquí el Govern es 
va posar a treballar per fer possible el trasllat de les eleccions.

I aquí em refereixo al procediment des del punt de vista més tècnic. Des del mes 
de setembre, comptem amb un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat, que vull recordar que és l’òrgan superior d’assessorament jurídic del 
Govern, format per professionals que treballen des de la més absoluta independèn-
cia. Aquest dictamen ens guia com hem d’actuar en cas que les eleccions es vegin 
condicionades per la pandèmia. Un dictamen conegut i publicat des del mes de se-
tembre. Ningú el va qüestionar i ningú el va posar en dubte. 

Conjuntament amb la feina d’aquesta taula de partits al llarg del mes d’octubre i 
al llarg del mes de novembre i al llarg del mes de desembre ens vam posar d’acord 
que el 15 de gener s’havia de prendre una decisió si es podien o no es podien cele-
brar les eleccions. Perquè des del primer moment hi havia dubtes raonables de si la 
pandèmia permetria la celebració d’eleccions. I durant aquests mesos, en aquesta 
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taula de partits ningú –ningú– ha posat en dubte que el Govern de Catalunya té la 
potestat, d’acord amb aquest dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, de buscar 
una nova data si les condicions de la pandèmia ho exigeixen. I el 15 de gener, diven-
dres passat, vam decidir conjuntament i de forma unànime que era millor traslladar 
la data de les eleccions.

I a partir d’aquí el Govern ha seguit estrictament l’informe de la Comissió Jurí-
dica Assessora per fer efectiu el trasllat de les eleccions al 30 de maig; un informe 
que, amb bon criteri, exigeix que per prendre aquesta decisió cal una justificació de 
caràcter tècnic des del punt de vista sanitari sobre el risc de mantenir el procés elec-
toral i alhora, també, sobre com aquest risc sanitari pot afectar i deteriorar, even-
tualment, la qualitat democràtica de les eleccions.

El risc sanitari està acreditat per un informe de l’Agència de Salut Pública i 
l’afectació sobre la qualitat democràtica, i, per tant, que tothom pugui exercir el seu 
dret a vot i que puguem donar en aquestes eleccions no només la capacitat operativa 
de celebrar-se sinó facilitar al màxim la participació de tots aquells ciutadans que ho 
vulguin, està determinada també per un informe del departament competent en pro-
cessos electorals, que és el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals  
i Transparència.

Tenim, doncs, els informes tècnics requerits que avalen la decisió. Però, més enllà 
d’informes tècnics, estem parlant de sentit comú. Només fa falta mirar l’evolució de 
les dades sanitàries o les recomanacions dels principals experts en l’àmbit científic i 
en l’àmbit mèdic. Avui mateix, tenim 2.825 persones ingressades per Covid-19, 612 
a les UCIs –612, més que en la segona onada–, i això seguirà creixent. I tots tenim 
les previsions que sabem que seguirà creixent fins a la primera setmana de febrer. 
Aquesta tendència, doncs, anirà a més en els propers dies. En les darreres vint-i-qua-
tre hores, seixanta-nou noves morts registrades. I prop de 18.300 persones que han 
perdut la vida a Catalunya des de l’inici de la pandèmia. La situació és crítica, no no-
més a Catalunya sinó al nostre entorn, i em remeto a la situació que hi ha al País Va-
lencià, a les Illes, a altres territoris de l’Estat o arreu d’Europa.

Avui mateix, el Procicat ha acordat la pròrroga de les mesures que imposen limi-
tacions de mobilitat, limitacions en horaris, d’aforament, tancament de determina-
des activitats; aquest matí ha aprovat la pròrroga de quinze dies més de les mesures 
adoptades, de les més estrictes del conjunt de l’Estat. Tenim països de l’entorn eu-
ropeu amb confinaments severs; hi ha territoris de l’Estat espanyol que estan dema-
nant poder endurir les mesures. I estem esperant el criteri del Ministeri de Sanitat; 
el mateix criteri que servia per, fa deu mesos, aplaudir l’ajornament d’unes eleccions 
al País Basc i Galícia i ara és un criteri que no coneixem, que guarda silenci. Cinc 
milions de catalans i catalanes cridats a les urnes el 14 de febrer; risc de mobilitat, 
risc d’una alta interacció social, però no coneixem el criteri del ministre de Sanitat 
ni del seu ministeri.

El debat avui el tenim centrat arreu si és que cal fer mesures més restrictives o 
no, si cal endurir el toc de queda i passar-lo a les vuit del vespre o si cal un confi-
nament més sever, com el que s’ha portat a terme en altres estats europeus. L’Estat 
espanyol és l’estat que està combatent la Covid amb una incidència molt més eleva-
da amb mesures molt laxes. I bona part d’aquestes decisions, avui, estan depenent 
d’aquelles forces polítiques o representants d’aquelles forces polítiques –el candidat, 
precisament– que més els va costar sumar-se al consens de la necessitat d’ajornar la 
data.

A mi m’és molt difícil imaginar-me el 14 de febrer cridant a la participació, com 
fem sempre els representants de les forces polítiques el dia de les eleccions, cridant 
a la participació, si en paral·lel estem fent un toc de queda a les vuit del vespre. No 
m’ho puc imaginar. I aquí hi ha un conflicte d’interessos absolut, que crec que hau-
ria de fer reflexionar totes les autoritats, també totes les autoritats sanitàries i també 
la màxima autoritat sanitària de l’Estat. Tots hauríem d’estar preocupats per la si-
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tuació epidemiològica i també per com aquesta pot afectar la qualitat democràtica 
d’unes eleccions. El Síndic de Greuges diu: «Entre cent i dues-centes mil persones 
poden estar confinades el 14 de febrer i es poden veure privats del seu dret a vot.» 
Vam prendre la decisió conjuntament per preservar el dret a vot, perquè ningú es 
vegi obligat a renunciar al dret a vot per protegir-se, per protegir la seva salut. 

Avui, després d’haver anunciat la necessitat de votar el 30 de maig per motius sa-
nitaris, si es torna a la data inicial del 14 de febrer, hi ha el risc d’un augment molt 
gran de l’abstenció. Perquè és evident que que la ciutadania recuperi confiança, quan 
ha vist que el conjunt de partits creien que les eleccions no era adequat celebrar-les 
i que s’havien de fer, per seguretat, unes setmanes més endavant..., doncs quan han 
vist això, si es torna al 14 de febrer, és evident que, quan fem una crida a la partici-
pació, a tots ens costarà. Per tant, sentit comú. 

Podrem posar-hi molt d’esforç si finalment es confirma el 14 de febrer, podrem 
buscar molts mecanismes de participació, però no seran les condicions adequades 
en plena tercera onada i amb les setmanes més difícils de la pandèmia. Estem pitjor 
sanitàriament, des del punt de vista assistencial, que a la segona onada, i alguns ter-
ritoris de l’Estat estan pitjor que a la primera en termes d’hospitalitzacions.

Per tant, també per protegir els col·lectius més vulnerables, a persones grans, ma-
lalts crònics, que tindran una sensació d’inseguretat..., i que hi podem posar molts 
mecanismes, però sabem que, a partir d’un determinat nivell pandèmic, tots els pro-
tocols que hem anat acordant poden ser insuficients. Per això vam posar un mapa 
d’escenaris a partir dels quals s’havia d’avaluar la possibilitat i la conveniència de 
traslladar la data electoral. I estem en aquests escenaris. I hi estarem el 14 de febrer. 

Volem que el nou Parlament, que estem d’acord que ha d’estar escollit quan més 
aviat millor, amb un nou govern quan més aviat millor per sortir d’aquesta situació 
de provisionalitat..., però volem que sigui el màxim de representatiu de la voluntat 
popular i que ningú es vegi limitat en l’exercici del seu dret a vot.

I, per aquestes raons, la meva preocupació, perplexitat i indignació. En els dar-
rers mesos hem demanat a sectors econòmics que facin sacrificis molt importants. 
Els hem intentat compensar a través d’ajudes insuficients. Torno a reclamar ajudes 
directes; absolutament imprescindible per poder prendre, amb totes les conseqüèn-
cies, les millors mesures sanitàries. Però hem demanat sacrificis a sectors econò-
mics, sabent les conseqüències socials, emocionals i econòmiques que comporten. 
Estem demanant esforços ingents a milers d’empreses i a milers de treballadors i tre-
balladores, perquè la prioritat és reduir al màxim la interacció social. Portem molts 
mesos tota la ciutadania evitant veure’ns amb moltes de les persones que més es-
timem, perquè és la millor manera de protegir-les de la Covid. I, per tant, després 
d’un any gairebé de sacrifici de la vida social, ara no ens podem veure obligats a una 
mobilització de més de 5 milions de catalans i catalanes en plena tercera onada. Ne-
cessitem més temps. I en això hi hem estat tots d’acord –tots d’acord. 

Per això, els anuncio que el Govern de Catalunya batallarem fins al final per de-
fensar la data acordada en el decret del passat divendres, perquè estem convençuts 
que tenim la raó sanitària. Estem convençuts que és la millor decisió per defensar 
no només el dret a la salut, sinó el dret a vot en llibertat i seguretat de la ciutadania. 
Perquè hem seguit estrictament, sense moure’ns ni un mil·límetre, els criteris fets 
públics per la Comissió Jurídica Assessora el passat mes de setembre, en un dicta-
men públic. I també seguim l’assessorament del Gabinet Jurídic central de la Ge-
neralitat, que actua amb una alta professionalitat. Que ho hem acordat políticament 
amb consens, la necessitat de traslladar la data, i que per àmplia majoria hem situat 
també quina ha de ser la data exacta, com als precedents del País Basc i Galícia. 
I allà vull recordar que la data del juliol no va ser per unanimitat, però que va ser ac-
ceptada també per àmplia majoria i que ajornar la data, traslladar la celebració de la 
data de les eleccions, amb un mecanisme absolutament calcat al que estem portant a 
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terme des del Govern de Catalunya, es va fer per unanimitat i ningú ho va qüestio-
nar. I tenim intervencions públiques que hi donen suport.

I també estic convençut que aquesta és la millor decisió seguint els procediments 
correctes a nivell sanitari, el consell del conjunt de epidemiòlegs i professionals de 
la salut, que precisament estan demanant que endurim mesures ara, que posem me-
sures més restrictives de la mobilitat i la interacció social, i que seria absolutament 
incoherent fer això alhora, demanar que es restringeixin més activitats econòmi-
ques, socials i mobilitat, i el 14 de febrer cridar a la mobilitat perquè tots anem a les 
urnes.

Divendres passat vam decidir, doncs, per unanimitat, posar per davant la salut de 
la ciutadania i el dret a votar amb seguretat. Crec que és l’única decisió que podíem 
prendre, l’única. Per això, aquesta intervenció té per objectiu demanar que reforcem 
el consens i reforcem la cohesió i la responsabilitat que vam demostrar tots, amb 
tota la diversitat existent en aquesta cambra, però, el passat divendres, en la taula de 
partits. Aquest consens i aquesta cohesió és el que ha de permetre que no es prengui 
una decisió que trenqui amb les lògiques sanitàries i democràtiques que han de pre-
valdre per sobre de tot. 

Presentarem les al·legacions pertinents. Avui mateix les finalitzarem. I clarifi-
carem tot el que calgui clarificar. Actuarem, com sempre, amb total transparència. 
I ho hem fet. Ahir mateix, en el portal de transparència de la Generalitat, a la web 
de Govern obert, hem fet pública tota la documentació que justifica el trasllat de les 
eleccions al 30 de maig, perquè estigui a disposició de tothom.

Però alhora també fem una crida a la responsabilitat de tots els poders, també 
del poder judicial. Volem que resolgui amb la màxima urgència. Se’ns ha donat de 
termini fins demà a les deu del matí, però és absolutament imprescindible que es 
resolgui amb la màxima urgència. No podem estar en aquesta situació d’incertesa, 
no podem posar en qüestió el procés electoral i no podem acceptar com a normal la 
judicialització que estem vivint aquests dies i tota aquesta legislatura. Això només 
contribueix a accentuar la incertesa i la desconfiança. 

Per tant –acabo–, vull fer una crida a la responsabilitat. Divendres passat vam 
arribar a un acord. Molt sovint se’ns demana als responsables polítics que ens posem 
d’acord, que posem per sobre els interessos generals a l’interès particular, legítim, 
que és legítim també, però són molt més legítims els interessos generals. I diven-
dres passat ho vam fer: ens vam posar d’acord en traslladar la data; divendres passat, 
quan totes les forces polítiques vam acordar que havíem de traslladar la data, ningú 
va qüestionar que el Govern de Catalunya no estigués habilitat per fer-ho. Ningú. 
Quan es va publicar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora ningú el va qües-
tionar, i ara ens trobem, doncs, en una situació que crec que hem de rebutjar. I, per 
tant, faig una crida a enfortir la cohesió, a actuar tots amb la màxima responsabi-
litat, perquè el que volem és que el dia que anem a votar, que volem que sigui com 
més aviat possible, aquell dia puguem dir, sense pensar que estem posant en risc a 
ningú, que volem que voti el màxim de gent i que volem que aquest Parlament sigui 
el reflex de la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, vicepresident. El torn, com hem dit, del Govern, en aquest cas del vice-
president, obre ara el torn de rèplica per part dels grups parlamentaris, que sent molt 
generosos en la interpretació del temps donarem cinc minuts a cada grup parlamen-
tari perquè pugui intervenir.

En primer lloc, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el dipu-
tat senyor Carlos Carrizosa. Endavant.
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Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados..., nos deja, señor Ara-
gonés, preocupados, perplejos e indignados con su intervención, la verdad. Porque, 
mire, vamos a explicar las cosas: esa suspensión de la fecha electoral del 14 de fe-
brero al 30 de mayo la acordamos por la salud de los ciudadanos, estábamos todos 
de acuerdo o casi todos, había un consenso en la necesidad de aplazar esas eleccio-
nes previstas para el 14 de febrero. Cierto que la fecha, el Partido Socialista parecía 
que amagaba con marzo..., pero al final se acordó por amplísima mayoría que nos  
íbamos a proteger a los catalanes de una convocatoria a 5.400.000 personas que 
podía generar contagios y muertes. Que en el aspecto de la participación política, 
podía disuadir de participar y podía generar mucha abstención y, por tanto, no le-
gitimar suficientemente aquellas elecciones en los que todos tenemos mucho inte-
rés en que todo el que quiera votar vote para que tengamos un Parlamento lo más 
representativo posible de los catalanes. Y si tenemos eso entre las manos y ustedes 
cuentan con nuestro apoyo y la «confianza», entre comillas, porque, verdaderamen-
te, confianza mucha mucha no hay entre nosotros con las cosas que han pasado en 
Cataluña... Pero, bueno, a ustedes les toca como gobierno gestionar y depositamos 
en ustedes esa encomienda, esa misión: «Señores del Gobierno, aplacen las eleccio-
nes, estamos de acuerdo, al 30 de mayo.» Y resulta que lo que les pedimos que ha-
gan para proteger a los catalanes de la pandemia, de lo más importante que hemos 
hecho en todas estas semanas, ustedes están con el día a día, con una gestión fatal, 
vale, pero es que ahora había una cosa en la que nos poníamos de acuerdo y ustedes 
la ejecutan mal y meten una chapuza y hacen una pifia. Y eso se lo digo desde el 
principio cuando cogí el decreto que ustedes dictaron, ya pensé: «Pero, bueno, ¿esto 
qué es?, aquí vamos a tener problemas.» Por dos cuestiones principales: una, porque 
es verdad que ustedes justifican «que hay la pandemia y que nos iba mal hacer las 
elecciones». Eso sí. Pero ¿por qué no justifican el 30 de mayo como la fecha elegi-
da? ¿Por qué no vierten en su decreto la misma argumentación justificativa de cara a 
un tribunal o de cara a la junta electoral del porqué convenía atrasarla hasta el 30 de 
mayo? Es que no costaba nada.

Y, dos, si ustedes optan por una desconvocatoria en vez de un aplazamiento, yo 
entiendo que eso es delicado y hay razones para una cosa y para la otra y para entrar 
en el censo a la gente nueva y para no entrar..., hay muchas razones. Pero ustedes 
son el Gobierno y ustedes son un poder público, ustedes son el poder ejecutivo; entre 
el poder ejecutivo y el poder judicial y la junta electoral porque se trata de la auto-
ridad competente en materia de elecciones, por supuesto que los catalanes tenemos 
que poder posponer estas elecciones. A mí no me cabe la menor duda, pero si uste-
des hacen las cosas bien, si ustedes presentan los decretos debidamente cumplimen-
tados; es que si ustedes no usan las herramientas adecuadas, no podemos hacer nada 
con ustedes, oigan, de verdad! En vez de hacer ver que Catalunya está judicializada 
y que el Estado y el Partido Socialista y no sé qué, y «hay una gran conspiración», 
¿por qué no hacen las cosas bien?

Es que, mire, es que hoy he conocido una noticia: el estado de Turingia, en Ale-
mania, ha pospuesto sus elecciones del 25 de abril a septiembre, por la pandemia. 
Pues, claro que se puede hacer, lo hace todo el mundo. ¿Y aquí no somos capaces? 
¿No son capaces ustedes, no son capaces de hacer las cosas bien? Por favor –por fa-
vor–, y luego no vayan ahí echando la culpa que si la conspiración de siempre del se-
ñor Dalmases, de esa España dictadora y no sé qué. Claro, si es que ustedes vienen 
aquí y cuentan unos cuantos chinos que luego va la gente como el señor Dalmases 
y se los cree. ¡Pobre! De verdad, no cuenten cosas para..., que luego hay quien se las 
cree. El policía ese tronado y el señor Dalmases (remor de veus) al final se creen las 
cosas que ustedes..., se creen sus propias mentiras. Hagan las cosas bien y ya está. 
Hagan las cosas bien.
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Ahora, cuando vayan a las alegaciones al TSJ, háganlas bien y consigan que 
aplacen las elecciones por la salud de los catalanes. Háganlo –háganlo.

Y ustedes, señores del Partido Socialista, no se pongan de perfil, hombre, no se 
pongan de perfil. (Alguns aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, té la paraula el diputat..., la diputada –perdó– senyora Eva Granados. Endavant.

Eva Granados Galiano

Gràcies, president. Govern, diputats..., vicepresident Aragonès, tots els governs, 
i vostès també, estan demanant a la ciutadania que prengui les mesures perquè la 
vida continuï mentre hi ha pandèmia. I és la seva responsabilitat fer el mateix perquè 
continuï la democràcia, tal com han fet altres països. Perquè el contrari seria agreu-
jar la degradació econòmica i social que està patint el nostre país i perquè el contrari 
seria continuar amb el deteriorament de la cultura democràtica a què estem assistint 
en aquests moments. Perquè escoltar-lo ahir a TV3 i veure’l aquí ara davant dels 
grups parlamentaris atacar directament el Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya o el dret d’un ciutadà d’anar a exigir uns drets que creu conculcats a nosaltres sí 
que ens deixa perplexos, i ens recorda aquella llei que vam voler aprovar no se sap..., 
aquella nit horrorosa. Tots els poders tenen contrapesos i, senyor Aragonès, el seu 
Govern també en té. 

I mirin, no estan fent bé les coses. El desgovern en el que ha sumit Catalunya és 
intolerable. I aquí el que tenim, la perplexitat de la resta de grups que van acompanyar 
la seva decisió, és que hi va haver un engany. I ho hem de dir així, senyor Aragonès. 
Van enganyar, perquè van dir que ho ajornarien i el que ha fet vostè és desconvocar 
les eleccions. I el que és molt trist és que, davant de la seva incompetència manifesta, 
només es dediquin a centrifugar culpes, a fer victimisme i, si no, a proferir directa-
ment realitats alternatives. 

I jo vull deixar clar quin és el posicionament del PSC perquè ningú parli per 
nosaltres, perquè ningú digui el que no estem dient. Que quedi molt clar, nosaltres 
exigim seguretat; seguretat per a la salut de tots els catalans, seguretat sanitària. 
I exigim seguretat dels nostres drets, seguretat jurídica. I sembla que vostès són in-
capaços d’assegurar ni una ni l’altra. I, per tant, les eleccions quan, senyor Arago-
nès? Doncs quan el Govern garanteixi una votació segura i una seguretat jurídica, 
cosa que ara sembla que el seu Govern és incapaç de fer. Nosaltres volem tots els 
drets protegits. 

I mirin, senyors del Govern, de Ciutadans, dels comuns, no; el que es va fer la 
setmana passada no va ser un acord per unanimitat del 30 de maig. No va ser així. 
I no; l’articulat del decret de convocatòria no en preveia la suspensió. De fet, senyor 
Aragonès, és dubtós que vostè pugui anul·lar el decret d’eleccions convocades, per-
què es va fer per imperatiu legal. Nosaltres vam proposar a la taula de partits el que 
s’ha fet en altres països: un ajornament tècnic vinculat a condicions sanitàries. En 
canvi, vostès han fet un decret en què s’ha atribuït competències que no té. I aquí es-
tem. Aquest és el Minuto y resultado –de partido–, perquè tothom està dient que el 
decret que vostès han fet és un nyap jurídic, perquè és una desconvocatòria que s’as-
sembla més a una tupinada. Perquè, al final, és el candidat d’Esquerra Republicana 
que desconvoca les eleccions. Això és el que vostès van publicar en el DOGC. Posen 
condicions, a més, a la nova convocatòria a partir d’una deliberació del Govern. És 
que això és el que han posat negre sobre blanc i, per tant, és molt dubtós que el pu-
gui anul·lar, i menys encara que pugui convocar unes noves eleccions. 

I mirin, no; no és el 155. És el 67.7 de l’Estatut d’autonomia i el 4.6 de la Llei de 
presidència. I els ho torno a dir: els catalans, les catalanes tenim dret a la tutela ju-
dicial efectiva; lo contrari no seria una democràcia. I si el ciutadà aquest que ha re-
corregut ha vist vulnerats els seus drets, doncs, el Tribunal Superior de Justícia ha 
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d’actuar. Aquest espectacle està generant confusió i inseguretat, i les han provocades 
vostès. 

I per concloure, molts governs han fet eleccions; molts altres governs han fet 
ajornaments tècnics per poder assegurar les condicions per anar a votar. Vostès han 
fet una cosa diferent. Vostès primer han desautoritzat el seu propi responsable d’or-
ganització d’eleccions i després s’han atribuït competències per controlar el procés 
electoral. I nosaltres creiem que Catalunya es mereix un Govern que, com a tot Eu-
ropa, garanteixi la competència tècnica, la seguretat sanitària i la seguretat jurídi-
ca. I ara mateix no el tenim. I la conseqüència és la incertesa, el malestar i l’angoixa 
de tots. Per tant, senyor Aragonès, només ha de fer el que s’ha fet a tot Europa: ajor-
nar tècnicament les eleccions per garantir seguretat tècnica i seguretat jurídica. I, per 
tant, rectifiquin. És urgent.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula diputada senyora Jéssica Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Vicepresident, ho he dit abans però com que no estava, doncs, 
ho repetiré. No m’importa a mi repetir-ho, crec que és bo insistir-hi perquè és el 
tema que ara mateix ens està travessant. És el tema que està ara en boca de molta 
gent. Quan votarem? Quan no votarem? Per què no votarem? Serà el 30? Serà el 14? 
Serà al març? Hi havia unanimitat? No n’hi havia? 

La gent està marejada i de veritat és que no m’estranya, perquè, ho he dit abans i 
ho reitere, estem davant d’un Govern que no sap governar. Estem davant d’un govern 
que no ha sabut garantir les eleccions i estem davant d’un govern que no ha sabut 
ajornar les eleccions. I està clar que la gent necessita un ajornament electoral. És de 
sentit comú, si és que ara mateix estem en xifres que ja estan superant les del pic de 
la segona onada. Això no ho qüestiona ningú. De fet, aquí sí que hi ha unanimitat. 
Necessitem ajornar aquestes eleccions, però és que el país mereixia que el Govern 
fes bé el decret, i no ha sigut així, no ha fet bé el decret, l’ha fet malament, així que 
jo demanaria menys perplexitat i més fer les coses bé. 

I el que sí que demanaria, i sobretot amb molta insistència, és que de cara a les 
al·legacions aquesta vegada vostès no deixen marge de dubte. Per què s’han d’ajornar 
aquestes eleccions? Ho han de justificar molt bé. I sobretot, de cara al 30 de maig o 
a la data que finalment siguin, però de cara al 30 de maig, en base a quins criteris 
objectius podrem decidir, i no només de manera unilateral el Govern, que es poden 
fer el 30 de maig? Perquè per mi aquest era el principal problema del decret, que es 
quedava obert, que arribàvem al 30 de maig i el Govern podia decidir si eren el 30 o 
no eren el 30. Quins són els criteris objectius en base als quals es poden fer les elec-
cions o no es poden fer?

I, a més, hi torno a insistir –i això crec que ja no ho qüestiona ningú–, fer les 
eleccions el 14 de febrer era un desastre. És un desastre, de fet. En termes sanitaris, 
però també en termes de garantia de participació de la ciutadania.

He dit a l’inici que no saben governar. Per què dic que no saben governar? Doncs 
no només mirant la pandèmia, que ara hi entraré, sinó perquè si mirem la legislatura 
com ha anat, propostes del Govern, molt poquetes. Les principals mesures que s’han 
tirat endavant aquesta legislatura han segut gràcies a les entitats socials, com per 
exemple la Llei de regulació de lloguers, o gràcies a l’oposició. Nosaltres ens vam 
entestar en els pressupostos, i després tenim lleis com pot ser la d’ampliar els supò-
sits de les violències masclistes o com pot ser la Llei de salut bucodental.

Però si ens centrem en la gestió de la pandèmia, vostès van arribar tard en po-
sar les residències sota el paraigua de Salut; vostès van jugar als jocs de la fam amb 
les ajudes als autònoms; van ser incapaços de concertar amb patronal i sindicats les 
ajudes als sectors econòmics; estem pagant la sanitat privada més cara de tot l’Estat; 
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han jugat a les externalitzacions amb serveis bàsics com pot ser el rastreig amb Fer-
rovial, que aquesta tarda en parlarem amb la consellera; van arribar tard al rastreig 
amb el rebrot després de la primera onada com en el cas de Lleida. I a tot això li hem 
d’afegir òbviament les picabaralles internes entre els socis de govern, marejant a la 
gent i fent passar vergonya.

Per què dic també que no saben garantir les eleccions? Doncs perquè al nostre 
parer ha mancat coratge i valentia a l’hora d’aplicar les mesures restrictives. Va pas-
sar al pont de la Puríssima, va passar al Nadal. Ara n’hi ha algun conseller, que jo 
no sé si és free rider o no és free rider, que està parlant de salvar la Setmana Santa, 
cosa que ja em sembla del tot descabellat.

I jo aquí li faig la mateixa pregunta que li he fet abans al conseller Sàmper i que no 
m’ha respost, i a veure si amb vostè tinc més sort. Vicepresident, creu vostè que calen 
més mesures, creu vostè que calen més restriccions per no anar abocats a l’escenari 
que vostès mateixos, des del Departament de Salut, ens estan dibuixant, de col·lapse 
hospitalari, d’UCIs saturades i de desprogramació d’intervencions quirúrgiques greus?

És que a mi m’agradaria no marxar avui d’aquí sense tindre una resposta per 
part del Govern en la pregunta que per a mi és clau. Calen més restriccions o no ca-
len més restriccions? Perquè la veritat és que el panorama que ens estan pintant per 
febrer, independentment de si tenim eleccions o no, és desolador. I, per tant, a mi 
m’agradaria sortir d’aquí amb aquesta resposta.

I, per últim, també deia que aquest Govern no sabia ajornar les eleccions. Com 
he dit abans, esperem que finalment es resolgui amb les al·legacions. Crec que és una 
temeritat anar a les eleccions el 14 de febrer. I ho dic de veritat. I el que més greu em 
sap és que això no és un problema de judicialització, vicepresident, perquè en unes 
eleccions tothom té dret a recórrer si no li sembla bé. El problema és que aquest de-
cret no estava ben fet. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) I, per tant, ara m’agradaria que no s’amaguessin –i acabe– amb la 
perplexitat i la indignació, sinó que posem remei, que posem solucions per poder vo-
tar en una data on quedi garantit el dret a la salut però també el dret a la participació.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. Endavant.

Vidal Aragonés Chicharro

Portarem cinc hores, quan acabem aquesta sessió del matí, i si algú ho mira des 
de fora, el que veurà és que hem dedicat pràcticament la centralitat del debat del 
matí a parlar d’una rave a Llinars i d’una acta processal de la Secció Cinquena de 
la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això en el moment en el que 
tenim la crisi pandèmica, econòmica i social més important que ha conegut mai cap 
dels que estem en aquesta sala. Que reflexionem sobre això.

I amb això no volem dir que no sigui important parlar del que sí que és important, 
que és salut. Però, mirin, no tenim encara una resolució judicial que s’hagi pronunciat  
sobre el decret del Govern quant al fons, no la tenim. El que tenim és una mesura 
cautelar de manual; de manual, per una qüestió ben simple: si la sala no hagués pres 
la decisió de mesura cautelar i per tant reactivar tot el procés del 14 de febrer, des-
prés és que no es podia pronunciar sobre el fons perquè no hi arribava a temps. I, per 
tant, ja em permetran, eh?, però entre, per una part, la rave de Llinars i ara el que fa 
la sala que alguns especialistes en dret administratiu anomenen «de la mort»... M’es-
tic referint no a «l’amor», eh?; «del decés», «del traspàs». Doncs mirin, anem a parlar 
d’altres coses, que són les importants. I primera: una recomanació. Com aquella sala 
és la que és, potser, vicepresident, s’ha de plantejar tenir preparat dos decrets més. Ja 
veurem què resolen, eh? Però prepari dos decrets més per la setmana que ve, perquè 
igual no diuen ni blanc ni negre, també.
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Dit això, què hem plantejat nosaltres en relació amb les eleccions? Que no s’ha-
vien de fer el 14 de febrer. Ho hem fet, però no en abstracte, sinó en concret, que 
és allò que venim plantejant des del 4 de desembre, que és: criteris objectivables. 
I criteris objectivables significa: quin és el nivell de l’Rt –posem-nos d’acord sobre 
això, quan arribem a un determinat nivell–; quin és el nivell de saturació de la sani-
tat pública, que significa no únicament llits, sinó també treballadors i treballadores, 
i quin és el nivell de positius? Ens ho expliquen especialistes, i quan no es donen les 
circumstàncies no es fan les eleccions i quan es poden donar les circumstàncies es 
donen les eleccions. Quatre de desembre, que vam plantejar això. I volem insistir en 
aquesta idea.

Dit això, tot assenyalava que el 14 de febrer no s’haurien de fer eleccions. I ara 
que no deixem la discussió que si el decret està fet bé o malament. No és el tema de 
fons. El tema de fons és que, quan hi ha una qüestió de salut pública, s’ha de resol-
dre protegint la salut pública. I, per tant, nosaltres..., la crítica al Govern no vindrà, 
en tot cas, de si està millor o pitjor fet el decret. Això és una altra qüestió que podem 
discutir, nosaltres ho haguéssim fet d’una altra manera, també els hi diem, però no 
és la centralitat.

Centralitat, això sí, no pel 14 de febrer, sinó pel 15 de febrer. Pensem una mique-
ta. El 14 de febrer no es pot entrar als col·legis electorals a votar, però el 15 de fe-
brer entraran els mestres, les professores, els alumnes, com si no hagués passat res. 
Anirem a treballar en els metros o els trens absolutament col·lapsats, amb endarreri-
ments, com en el dia d’avui per enèsima vegada ja. Es prendran mesures? Estem da-
vant d’una crisi econòmica i per tant s’han de prendre mesures? Es prendran mesures 
en relació amb aquells centres de treball on ni tan sols hi ha la distància? Perquè en-
cara no hem vist les actes d’infracció o de sanció de la Inspecció de Treball per pren-
dre mesures en aquest sentit.

Es prendran mesures en allò que a dia d’avui hauria de ser l’essencialitat, que és 
sobre la sanitat pública? Tindrem..., no més anuncis de cinc hospitals en vint set-
manes que el 31 de desembre no estaven fets, sinó que aquests llits nous han d’anar 
acompanyats de treballadors o treballadores, perquè, si no hi ha treballadors o tre-
balladores, el sistema de salut el tindrem col·lapsat, si és que a dia d’avui no podem 
començar ja a parlar de que hi ha un nivell de saturació que, evidentment, dificulta el 
tractament sanitari als centres públics.

I, per tant, crisi pandèmica, coberta; crisi econòmica, nosaltres estem traslladant 
propostes, i crisi social. Miri, conseller, si tot això no ho acompanyem de mesures 
de caràcter social, el que tindrem a partir de la tardor d’aquest any serà una realitat 
molt diferent a la que hem conegut fins i tot ara. Per tant, a dia d’avui el que ens hem 
de plantejar és com garantim realment la vida, no el 14 de febrer, no unes eleccions, 
sinó la vida i la salut, i com generem pràctiques polítiques, alternatives polítiques i 
mesures polítiques perquè tinguem garantida la vida digna. No ens serveix única-
ment una visió de salut, perquè, si no garantim la vida digna, després el cercle es fa 
molt més complicat i anem, evidentment, a d’altres problemes de salut.

I aquestes serien les propostes que aquestes cinc hores hi hauríem d’haver dedi-
cat, no a una interlocutòria i no a la rave de Llinars.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Gracias, presidente. Asistimos a un nuevo episodio, por desgracia, de incompe-
tencia del Gobierno de Cataluña, un espectáculo bochornoso que provoca despres-
tigio de las instituciones catalanas y desconfianza en la ciudadanía. Uno más. Es la 
gota que colma el vaso.
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Merece, por lo tanto, la pena recordar lo que verdaderamente ocurrió en la mesa 
de partidos, porque se han dicho muchas falsedades. En esa mesa no se votó nada: 
nos trajeron una decisión tomada y se produjo un debate sobre la misma. Hubo par-
tidos que la compartieron sin votarla. El PSC aceptó un aplazamiento, pero a marzo. 
Nosotros pedimos una doble información: la de datos sanitarios –se nos dio– y tam-
bién el dato preciso de catalanes que podían ver suprimido su derecho a voto –ahí 
solo hubo ambigüedades.

En consecuencia, hicimos dos peticiones complementarias aquel día, porque no 
podíamos opinar sobre una fecha concreta sin esa información. Uno, qué mecanis-
mos se podían habilitar para que todo el mundo pudiera ejercer el derecho a voto 
–más ambigüedades. Y, dos, que consultaran a la Junta Electoral Central para re-
dactar correctamente el decreto. Y ahí vino el problema de siempre. Que no. El en-
frentamiento estéril, esa chulería preadolescente, ese orgullo mal entendido de que 
no, que esto lo tenían que hacer ustedes solitos, que la Junta Electoral Central, esa 
cosa española, aquí no pintaba nada. Ya ven ustedes el resultado. 

Ahora disimulan diciendo que esto es un 155 electoral. Su victimismo nunca ha 
estado justificado, pero hay que reconocer que en algunos momentos colaba. Ahora 
ya no cuela. Es que no cuela ni para el señor Costa, de Junts per Catalunya, que pide 
dimisiones en su equipo, señor Aragonès, o la de usted mismo. No sé exactamente a 
cuál se refería.

Frente al incendiario Torra, del que todo el mundo hablaba, usted se había pre-
sentado, señor Aragonès, como el hombre serio y riguroso. Pues menudo bochorno 
y menudo rigor, pero, sobre todo, menuda angustia la que están pasando millones de 
catalanes con este asunto.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula ara el 
diputat senyor Sergi Sabrià. Endavant.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Bona tarda, vicepresident, consellers, diputats, diputa-
des. Tornem a estar immersos una altra vegada en la provisionalitat, en la incertesa 
i a l’expectativa, de nou, de la decisió d’un jutge. La democràcia i les urnes, en mans 
de la justícia una altra vegada. La judicialització de la política que fa anys que ens 
marca el pas a casa nostra. És un estat i tots els seus tentacles mirant de condicionar 
la política i la democràcia al nostre país, de guanyar fora de les urnes allò que amb 
el vot i amb la democràcia no són capaços de guanyar mai. No se’n sortiran. Una 
altra vegada no se’n sortiran. Canviïn o no la data de les eleccions, fins i tot posant 
vides en risc, perquè els és igual, no guanyaran. Per sort, aquest poble no falla mai a 
les urnes i no ho farà una altra vegada.

Estem davant d’un 155 encobert. Jutges i règim del 78 donant un cop a la demo-
cràcia per mirar d’alterar i condicionar unes eleccions a Catalunya. I amb el PSC al 
darrere de tot. El règim ha canviat de candidat: abans era Arrimadas i ara és Illa. 
Però, una altra vegada, no se’n sortiran a les urnes.

El mateix cas al País Basc i a Galícia. Va tirar endavant sense que la justícia s’hi 
fiqués per res. Però a Catalunya, de nou, una altra vegada torna a ser diferent. Mal-
grat la unanimitat de tots els partits polítics –de tots– i del Govern en l’ajornament 
i un consens també molt majoritari en la nova data, l’entorn del PSC i els tribunals 
tornen a judicialitzar de nou una altra vegada la política catalana. És molt irrespon-
sable que els jutges juguin amb la democràcia i amb la salut de tota la ciutadania de 
Catalunya. És un altre escàndol democràtic, i en portem masses. I ara a costa de la 
salut de la gent.

Hi ha vides en joc. Hi ha un dret fonamental, com el dret a vot, en joc. No estem 
davant de cap caprici, sinó d’una decisió que és molt molt rellevant. El PSC i el mi-
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nistre en funcions de candidat Salvador Illa hauran d’explicar molt bé per què volen 
posar en risc la salut de centenars de milers de catalans i catalanes. Per què s’ama-
guen darrere de partits del seu entorn per impulsar aquests recursos? Per què s’està 
demanant a tothom –a tothom– que es quedi a casa i vol moure fins a 5 milions de 
persones, 200.000 de les quals podrien estar entre confinades i infectades pel virus. 
Ho haurà d’explicar molt bé, senyor Illa. El PSC i el ministre i candidat Salvador 
Illa hauran d’explicar molt bé per què estan més interessats avui en forçar aquestes 
eleccions com sigui que no pas en treballar per repartir més vacunes, que és el que 
haurien de fer, o a donar ajudes econòmiques als sectors afectats, com els pertoca. 

Només els mouen i els preocupen els interessos electorals, no salvar vides, i això 
és molt preocupant. Quin ministre de Sanitat de tota la Unió Europea és capaç de 
posar per davant els seus interessos de partit, els seus interessos electorals, per da-
vant de la salut de la gent?, enmig de la tercera onada, forçar unes eleccions ja ajor-
nades i deixar el ministeri per anar a fer de candidat? Irresponsable es queda molt, 
molt curt. El PSC ha apuntat, la Moncloa ha maniobrat i els jutges han executat. 
Inadmissible. Però no deixarem que se surtin amb la seva. Prou judicialitzar la polí-
tica, prou judicialitzar ara també la pandèmia. A les urnes els guanyarem una altra 
vegada; de nou, vots contra togues, vots contra el PSOE, vots contra un estat. Ho 
fem cada vegada, a totes les eleccions, sempre guanyem el PSOE. Sabem com es fa 
i ho tornarem a fer ara; i ens és igual el 14 o el 30 de maig, els tornarem a guanyar 
una altra vegada.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula el diputat senyor Albert Batet.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, president. Vicepresident, membres del Govern, diputats i diputa-
des, això no va d’un decret, això no va d’una decisió que pugui prendre el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, o que ara, com ja anunciaven els primers teletips, 
la fiscalia del Pedro Sánchez també hi doni recolzament. Això no és un cas aïllat, 
això no és una cosa que surt com un bolet d’aquest final de legislatura. Això és un 
comú denominador que s’ha anat esdevenint durant tota la legislatura, des de l’1 
d’octubre, passant pel 27 d’octubre i el 21 de desembre; que no és un problema..., és 
un problema de sobirania, és un problema de democràcia, és un problema de respec-
te a les institucions i d’entendre qui mana. 

Qui mana a Catalunya? Els catalans i les catalanes, mitjançant el seu vot, que fan 
aquest Parlament i que escullen un govern. Aquests són els que manen a Catalunya, 
els catalans i les catalanes. I el que ha passat ara..., això no va d’un decret, que evi-
dentment està ben fonamentat i està ben fet; això va de que es posa en dubte cons-
tantment, durant tota la legislatura, la legitimitat d’aquest Parlament i la legitimitat 
d’aquest Govern. I no és cap novetat; ara no ens podem fer aquí els sorpresos: «Oh, 
és que no ho sabíem, això del PSC...». Escolti’m, això del PSC..., però sí ja ho van 
fer a l’octubre del 17! El que no podem és vindre aquí a atacar el PSC i després do-
nar-los els vots gratis al Congrés dels Diputats. 

L’independentisme s’ha de fer valdre sempre, perquè ells quan poden ho fan i 
apliquen la repressió i els és igual qui sigui. Ho vam veure amb la no investidura del 
president Puigdemont, que no es va respectar la sobirania de la gent que havia votat 
a les urnes el 21 de desembre. Ho vam veure quan no es deixava investir el Jordi Sà-
nchez o quan en un debat d’investidura es posava a la presó el Jordi Turull, perquè 
no fos escollit president. Ho vam veure quan se suspenien els drets dels diputats del 
Parlament de Catalunya. Ho vam veure quan no es deixa parlar a aquest Parlament 
de Catalunya de la monarquia, de la república, de la corrupció de la monarquia, del 
dret d’autodeterminació... Ho veiem quan la presidenta del Parlament està a la presó 
per deixar parlar en un Parlament de Catalunya. Ho veiem quan aquesta Mesa ja té 
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querelles per deixar parlar d’autodeterminació. Ho veiem, de forma reiterada, amb 
les censures que fa el Tribunal Constitucional envers les nostres institucions. 

I el més greu és que ara aquesta decisió va de salut, va de defensar la salut dels 
catalans i de les catalanes i, un cop més, de defensar la democràcia. I la pregunta és: 
fins quan?, fins quan ho permetrem? Perquè, clar, aquí vinga a enfocar el Govern de 
la Generalitat i vinga, etcètera, però, clar, és que el ministre de Salut és el candidat 
del PSC, i la seu electoral del PSC és la Moncloa i el braç armat és la fiscalia, com 
va reconèixer el senyor Pedro Sánchez en el seu moment.

La resposta és a les urnes –la resposta és a les urnes. I ens hem de fer valdre 
–i ens hem de fer valdre. Perquè, clar, jo veig els senyors de Ciutadans queixant-se 
d’aquestes decisions i, miri, a mi em fa riure. Perquè, senyor Carrizosa, no sé si s’ha 
sentit vostè què ha dit aquí; diu: «Se puede hacer –se puede hacer–, se hace en todo 
el mundo, lo hacen en Turingia, y se puede hacer. Ustedes...». Escolti’m –escolti’m–, 
a Escòcia també poden fer un referèndum –a Escòcia també poden fer un referèn-
dum–, per tant, «si se puede hacer en todo el mundo», val per a tot, no només per al 
que els interessa a vostès. 

I és evident que si tenim l’opció, durant aquests mesos, i hi ha una mica de res-
ponsabilitat, esperem que durant aquests mesos..., si les eleccions són el 30 de maig, 
com així vam acordar tots, tot i que alguns a qui no els va agradar ara intenten, 
per la porta del darrere, canviar-ho, crec que hem d’aprofitar aquests mesos per do-
tar-nos de totes les garanties jurídiques, electorals, per poder votar amb seguretat 
sanitària en el moment que hi puguin haver les eleccions; i aprofitar aquests mesos  
i aquestes setmanes perquè això pugui ser d’aquesta manera. 

I per això, des de Junts per Catalunya, hem fet un seguit de propostes durant aquests 
mesos, i les continuarem fent, perquè crec que forma part de la nostra responsabilitat, 
humilment, de poder fer la feina –de poder fer la feina– perquè els catalans i les cata-
lanes puguin emetre el seu vot, que també vol dir la sobirania del poble de Catalunya.

El president 

Gràcies... (Veus de fons.) Sí? Senyora Granados, per què em demana la paraula? 

Eva Granados Galiano

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) Ara sí. Per al·lusions directes del senyor Sabrià 
i el senyor Batet. Han estat molt directes. 

El president 

Senyora Granados, ja els he dit abans que s’al·ludeixen constantment entre 
vostès...

Eva Granados Galiano

Si es dediquen...

El president 

...en els debats i el que no farem és reobrir el debat, senyora Granados.

Eva Granados Galiano

Sí, però en aquest cas, president, han estat molt directes. Jo crec que m’hauria de 
deixar uns segons. (Remor de veus.)

El president 

No sé a quina al·lusió es refereix, senyora Granados, però...

Eva Granados Galiano

Directament ha estat parlant del PSC...
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El president

Bé, si han parlat del PSC no és una al·lusió, senyora Granados. (Remor de veus.) 
No té la paraula. 

Acabat el debat... (Persisteix la remor de veus.) Senyora Granados, una al·lusió, 
evidentment, a un grup parlamentari no és una al·lusió digna de que li pugui donar 
la paraula. Ho sap perfectament. (David Pérez Ibáñez diu: «Al Parlament es pot par-
lar de tot.».) Acabat aquest punt, suspenem la sessió fins a tres quarts de quatre de 
la tarda.

Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de tres de la tarda i vuit minuts i es reprèn a tres quarts 

de quatre i tres minuts. 

El president

Diputats, diputades, reprenem la sessió.

Compareixences acumulades de la consellera de Salut
355-00268/12, 355-00269/12 i 355-00271/12

I ho fem, tal com estava estipulat, amb la compareixença de la consellera de Sa-
lut, seguint el mateix format d’intervenció que hem seguit aquest matí per al con-
seller Sàmper. Per tant, té la paraula, doncs, la consellera de Salut, la senyora Alba 
Vergés. Endavant.

La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Gràcies. Bona tarda, president. Bona tarda, diputats, diputades. Bona tarda a to-
tes i a tots. Bé, continuem amb les compareixences, aquest cop a la Diputació Per-
manent, no per explicar un decret llei per convalidar, sinó en la compareixença or-
dinària per donar, doncs, aquesta informació de seguiment de l’epidèmia de Covid, 
més dues altres compareixences que els grups parlamentaris també van considerar 
que era positiu que jo mateixa, com a consellera de Salut, pogués explicar i pogués 
també escoltar els seus posicionaments.

Com saben, tenim un objectiu claríssim en aquesta epidèmia, que és poder aturar 
el virus. Tant de bo poguéssim parlar avui d’erradicar-lo, d’arribar a zero; encara no 
estem en aquest punt ni en aquestes condicions, però, evidentment, en serà l’objec-
tiu. Un virus que ens ha capgirat del tot. Aleshores, hem hagut de fer, de l’adaptació, 
de l’anticipació i la determinació i també de la solidaritat de totes i tots, la clau de 
l’èxit de poder portar aquesta situació tan complexa. I atorgant, a més a més, al sec-
tor públic, i en especial al sistema de salut, la més gran de les responsabilitats, que 
és tenir cura de la població.

Tot això, intentant apoderar al màxim la nostra ciutadania. S’apodera traslladant 
la informació amb total transparència, i també perquè puguin ser agents actius en la 
lluita per aturar aquest virus –quan es demana aquesta distància, aquesta higiene de 
mans, aquestes mascaretes, també és apoderar–, i també que formin part, no?, no diré 
de la total solució, però sí de posar-nos les eines, entre tots, i, amb aquesta solidaritat, 
poder portar aquesta situació endavant.

I això és complex per a tothom, però ha sigut un canvi en el nostre sistema de 
salut de dalt a baix. En primer lloc, perquè és una crisi de salut pública, amb una es-
tructura de salut pública al nostre país, com també a molts d’altres, doncs, no prepa-
rada per a la gestió d’una pandèmia d’aquestes característiques, amb un volum que 
afecta el total de la població.

Ja amb la idea de construir aquesta salut pública del segle XXI, a finals de febrer, 
quan ja es coneixia perfectament que aquest coronavirus no era una cosa només 
d’una regió específica de la Xina, sinó que, a més a més, era una cosa que ens podia 
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impactar de forma mundial, un virus que ens podia impactar de forma mundial, que 
ja entrava a Itàlia amb la força del desbordament del seu sistema sanitari, doncs, ja 
vam arrencar tots els canals per dotar-nos d’aquest pla d’emergències i, sobretot, per 
poder començar a construir tots els sistemes de salut pública per fer front a aquesta 
epidèmia. I això inclou el sistema i el circuit d’aquest rastreig, d’aquest traçat de ca-
sos i de contactes pel que vostès han preguntat.

Aquest sistema de rastreig és útil per lluitar contra la Covid, però es quedarà tam-
bé per fer el seguiment dels casos dels contactes de qualsevol altra pandèmia i de totes 
aquelles que ja en fem el seguiment. No existia, evidentment... Evidentment que te-
níem, nosaltres, un sistema de vigilància epidemiològica, i m’atreveixo a dir que molt 
potent –és a dir, molt ben connectat a la xarxa de vigilància europea, i en aquest sentit, 
també, amb referents professionals–, que segueix més de setanta malalties de declara-
ció obligatòria. Però, evidentment, una pandèmia d’aquestes característiques havia de 
construir tot un sistema d’aquest seguiment de casos, contactes, de rastreig, que po-
gués abordar aquests milers i milers de persones que han estat contagiades, que han 
sigut contactes i, per tant, han estat quarantenades i de les quals hem hagut d’obtenir 
informació per poder tallar les cadenes de transmissió.

De fet, diem que es quedarà perquè l’Organització Mundial de la Salut assenyala 
que aquestes, les diferents pandèmies que hi pugui haver, seran de diferents carac-
terístiques, tindran un abast poblacional més gran o més petit, tindran una gravetat 
més gran o més petita, però seran una de les grans amenaces de tot el segle XXI. I és 
a aquesta construcció de la salut pública del segle XXI a la qual nosaltres hem volgut, 
també, contribuir.

En aquests moments ja tenim més de 3.500 persones dedicades a aquest sistema 
de traçat i de rastreig, que fan tasques, diferents tasques, repartides, no?, en tot el cir-
cuit. La darrera novetat és l’entrada en vigor del sisè programa de salut pública, que 
suposa la incorporació d’uns set-cents professionals més. Ara mateix n’hi ha con-
tractats 540, que ja han pogut recollir totes les eines per fer aquest treball. Un tre-
ball que, amb diferents funcionalitats, com he pogut també explicar-vos als que sou 
membres de la Comissió de Salut amb trobades més informals, doncs, estem desen-
volupant a través d’un contracte de Ferroser que es va contractar als inicis d’aquest 
seguiment de contactes.

Això vol dir noves funcionalitats. Vol dir territorialització d’aquests rastrejadors, 
d’aquestes persones que fan seguiment de contactes, i apropar-los als serveis de vigi-
lància epidemiològica per treballar millor en equip. Vol dir gestió de les agendes per-
què els rastrejadors puguin concertar cites. Vol dir gestió de les baixes laborals dels 
contactes. Vol dir, també, un àmbit molt important i necessari, que és la detecció 
de necessitats en salut mental i derivació als serveis corresponents. Vol dir un nou 
dispositiu informàtic, eina informàtica que suposa un únic visor per a tots els actors 
implicats en el traçat, que era un aspecte que ens demanaven molt tots els actors que 
formen part d’aquest circuit de «traceig» per fer el sistema més integrat.

I aquesta va ser la nostra voluntat des del principi, havent de fer-ho, doncs, amb 
moltes etapes diferents. Com repetia, aquest és l’últim, el sisè programa, que posa 
set-centes persones més en aquest circuit integrat de gestió directa del «traceig». En 
un principi, el servei del call center el feia, com he comentat, Ferroser, perquè eren 
aquesta eina ràpida que necessitàvem per desplegar una capacitat de tal magnitud en 
molt poc temps. I ho he explicat diverses vegades a alguns de vosaltres que sou di-
putats, no? Era en aquell moment, el mes de maig, quan havíem de fer una obertura 
–en aquell moment ho anomenàvem «desconfinament»– de les activitats, donat que 
havíem estat en confinament total. I era el moment clau on havíem de començar a 
iniciar el traçat de casos i contactes que tindríem en aquells moments.

El sistema de vigilància epidemiològica i les estructures de salut pública no es-
taven preparats per assumir aquest volum. Havíem tingut el suport de treballadors 
d’altres unitats del sistema de salut, del Departament de Salut i d’altres departa-
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ments de la Generalitat, que, evidentment, havien de tornar a fer les seves tasques, i 
necessitàvem, doncs, aprofitar i generar tots els perfils per crear aquest circuit de tra-
çat. Vam decidir que aquest perfil no tan especialitzat, que és només per a trucades 
de seguiment de contactes, necessitàvem desplegar-lo amb una capacitat molt alta, 
i, per tant, instal·lar un call center que pogués fer això i donar una eina, no?, perquè 
rebessin aquells contactes a qui havien de seguir i fessin una feina, si m’ho perme-
ten, de menys valor que la que es fa dins del circuit de «traceig» i la que havíem de 
mantenir dins l’Agència de Salut Pública.

Per tant..., tots els efectius de l’Agència de Salut Pública més els reforços que hi 
vam anar posant, el primer en el primer programa, també, del 2 de juny, amb cent 
vuit efectius a tot el territori –metges, infermeres, administratius–, i que estava re-
partit, també, per reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica.

El segon programa, del mes de juliol, que enfortia el SUVEC –el SUVEC és el 
Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya– amb més efectius, 
absolutament necessaris. Han estat treballant set dies a la setmana, doncs, per poder 
donar resposta a aquests nous casos i als seus contactes, que anaven sortint. També 
desplegant gestors Covid, no només desplegant tot un programa de gestors Covid a 
l’atenció primària i de referents d’escoles a l’atenció primària, sinó també persones 
que es dediquen a fer aquest gestor Covid a escoles dins dels serveis de vigilància 
epidemiològica. Això, implantat a partir de l’agost.

El tercer programa de salut pública, el mes d’octubre, el que feia era el control de 
la infecció i la supervisió de les mesures preventives en centres residencials i empre-
ses agroalimentàries, molt necessari, també, per poder vetllar, perquè sabem que la 
prevenció és la millor eina que tenim per evitar els contagis i evitar-ne la dissemina-
ció en centres de treball o en centres residencials. Això eren cent divuit professionals 
a tot Catalunya, dels quals vint-i-tres eren a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
i vuitanta-nou tècnics de salut pública i vint-i-nou administratius són els que formen 
part d’aquesta xifra.

Després, el quart programa de salut pública, també del mes d’octubre, del 20 
d’octubre, que ja incorpora aquesta figura d’enquestadors, amb enquestes més acu-
rades, més llargues, en previsió de que la segona onada establia la contractació d’a-
quest personal, de caire molt més administratiu però amb una formació específica  
i adequada. Eren gairebé quatre-centes persones a tot Catalunya, desplegades.

Un cinquè contracte programa de salut pública: en aquest cas, tècnics i adminis-
tratius per contractar persones que gestionin les sancions. I, per tant, aquest encara 
està obert per a les incorporacions d’aquest personal necessari.

I el sisè contracte, que és el que he explicat ara mateix i que forma part d’aquesta 
última pota que ens quedava per integrar, la pota de menys valor, que crèiem que ha-
víem d’integrar molt més bé, i que no havien de fer només ara un seguiment de con-
tactes telefònic, sinó que també havien de formar part d’aquests equips de vigilància 
epidemiològica, havien de formar part de donar un plus de vigilància als aspectes 
poblacionals: si tenien, les persones, algun problema de salut emocional, salut men-
tal, poder-les derivar on fos, i també de caire social, per lligar molt més bé les neces-
sitats de la persona amb la gestió d’aquestes quarantenes de contactes.

Aquest és un desplegament immens que ha hagut de fer el nostre país. És un re-
forç de moltíssimes persones. Quan diem 3.500 persones dedicades a tot aquest cir-
cuit de rastreig..., és molta gent, perquè són gent que no hi eren, abans. I, per tant, ha 
hagut de ser una construcció de bell nou, però que, ho repeteixo, s’ha fet per cada ve-
gada donar més valor a aquest rastreig i poder acabar obtenint informació molt útil 
en la gestió de la pandèmia, trobar els orígens d’aquests contagis, saber-ne els motius 
i saber el comportament d’aquest virus donat el nostre comportament, el comporta-
ment humà, i, per tant, poder ser molt més acurats en les mesures que duem a terme 
per fer front a la pandèmia.
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Al final, és prendre accions per poder acorralar el virus. I en aquestes accions, 
doncs, hi va la prevenció, com he comentat abans, per protegir les persones més vul-
nerables. I per això..., el focus, sempre en les residències. I per això també les residèn-
cies són una priorització en la vacunació, perquè són aquestes persones vulnerables 
al virus, no només per elles mateixes i per les seves condicions personals d’edat i de 
morbiditat, sinó també per l’entorn on viuen, no?, un entorn tancat, un entorn con-
vivent, un entorn on comparteixen espais. I, per tant, sectoritzar les residències, fer 
aquests plans sectorials; separar i també fer aquests grups estables que coneixem molt 
més en l’àmbit escolar en les mateixes residències, per evitar que, quan hi entra el vi-
rus, sigui disseminat d’una forma clara. No ho podem evitar sempre i a tot arreu, però 
tota aquella prevenció sempre és la millor actuació.

Els plans de contingència de cada residència. Els cribratges setmanals de profes-
sionals que hi treballen, tant amb tests d’antígens ràpids com amb PCRs. El cribrat-
ge universal que ens vam comprometre a fer a tots els residents passades les festes 
de Nadal, que des de principi d’any portem cribrats ja més del 73 per cent de la po-
blació resident i el 80 per cent de tots els treballadors, doncs, en aquest cribratge uni-
versal. Els TARs, també, ja implementats en les visites de residències. I tot això són 
plusos que anem posant, de prevenció, per intentar maximitzar la seguretat respecte 
del virus.

I mesures, també, que hem hagut de prendre a tot el país. Avui, com sabeu, al 
Procicat hem aprovat la pròrroga de les mesures vigents quinze dies més. Això és 
necessari, donades les nostres dades, donat que estem en unes condicions on hem 
pogut, no?, intuir aquesta frenada del creixement, que és el que buscàvem. I, evi-
dentment, el que hem d’aconseguir és no estabilitzar-nos en un nivell de contagis tan 
alt com el que estem tenint en aquests moments, i, per tant, poder abaixar les xifres 
de nous contagis per acabar impactant a reduir també, al final de tot, aquests ingres-
sos hospitalaris, aquestes visites a l’atenció primària, per detectar els casos i aquests 
ingressos a l’UCI, que ara mateix continuaran creixent uns quants dies més, amb els 
escenaris que tenim per davant –unes setmanes–, i segur que fins a principis de fe-
brer veurem aquests creixements.

Això són persones: avui 612 persones estan a l’UCI. Per tant, esperem aquest 
creixement. Això vol dir que en seran més. És molta gent, en primer lloc, doncs, 
afectada per la salut –la persona que entra a l’UCI–, però també entrar-hi vol dir 
que tens professionals constantment vetllant per la teva vida. És un esforç increïble 
del sistema de salut, com ho són els ingressos hospitalaris, com ho és tota la primà-
ria desplegada, no només en la detecció de casos, sinó també en el control de l’epi-
dèmia.

Continuem amb un risc de rebrot altíssim, amb una incidència acumulada a ca-
torze dies de 647 per cent mil habitants. Jo no sé si recordeu alguns debats anteriors 
que havíem tingut en aquest Parlament, on explicàvem que cinc-cents era una xi-
fra massa elevada per no prendre mesures. I això ho dèiem abans de tenir l’impacte 
d’aquesta segona onada. Ho dèiem per explicar per què havíem de prendre les mesu-
res amb aquella anticipació per no arribar a una xifra que per a nosaltres és dramàti-
ca, de cinc-cents contagiats per cent mil habitants. I, per tant, estar a unes xifres de 
647..., és altíssim.

I, sobretot, no només per la nostra situació actual hem hagut de prendre mesu-
res generalitzades a tot el país, les mesures més dures de tot l’Estat, i fer-les amb la 
màxima anticipació, quan precisament aquests indicadors, doncs, no estaven massa 
amunt..., no només per això, sinó perquè també llegim el context europeu i el con-
text d’altres territoris de l’Estat espanyol en els que ens trobem.

Avui Portugal està a unes xifres de 1.192 casos per cent mil habitants d’incidèn-
cia acumulada a catorze dies; Irlanda, a més de 1.400; Suècia, que és un país que va 
provar una altra estratègia, legítimament, per poder generar molta més immunitat de 
grup –i no li va sortir bé, i, malauradament, això també s’ha donat en diferents paï-
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sos–, està a més de 800, a 841, i Alemanya està a 318,7. Alemanya està a 318,7, amb 
unes mesures molt estrictes. Els ha costat, també, baixar molt d’aquestes xifres. No 
han esperat mai, i també s’han anticipat molt a no tenir les xifres absolutament dis-
parades de forma generalitzada.

I l’Estat espanyol està a 714,2 –714,2–; és una barbaritat. És una barbaritat. Ex-
tremadura està a més de 1.400; Castella - la Manxa està a 1.000; Múrcia està a 
1.139; Castella i Lleó està a 971; el País Valencià està a 983 –molt preocupant–; Ma-
drid està a més de 800, ja. L’Estat espanyol supera ara el Regne Unit i Estats Units 
en la mitjana dels últims set dies, en la mitjana de casos nous dels últims set dies. 
Això ens ha de fer reflexionar moltíssim.

Nosaltres hem volgut optar sempre per aquesta estratègia, si m’ho permeteu, més 
europea, més en la línia d’Alemanya; més en la línia també de França, que té mesu-
res molt dures des de fa ja moltes setmanes, diria que ja són mesos; també d’Itàlia, 
quan els ha calgut. Itàlia va arribar un moment que va estar molt bé, però després es 
va disparar i ha pres unes mesures molt contundents. I em sembla –i les dades ens ho 
poden demostrar avui– que són les mesures correctes, que el pic epidèmic podrem 
passar-lo segurament una mica més baix que a la segona onada, però claríssimament 
l’afectació assistencial serà superior a la d’aquesta segona onada. Per tant, no ens 
podíem permetre un pic epidèmic més gran, perquè l’afectació assistencial al final 
són persones malaltes de Covid, són defuncions i són persones que també quedaran 
amb seqüeles de Covid, amb aquestes Covids persistents, doncs, d’una forma molt 
perillosa.

I per això –i aquí entro en el tema d’una altra compareixença que se m’ha dema-
nat al Parlament– precisament es prenen mesures específiques quan toca, en territo-
ris que toca; que no triem nosaltres, que tria el virus, que té un context, com van ser 
els casos de la Cerdanya i el Ripollès. Les dades del 17 al 22 de desembre ens porta-
ven a la Cerdanya amb una taxa de més de 1.300, gairebé 1.400 casos per cada cent 
mil habitants, amb Rts evidentment superiors a 1 i amb percentatge de positivitat de 
PCRs gairebé del 18 per cent. El Ripollès, una mica més baix, en aquests casos; i les 
dues comarques, molt diferenciades de la resta de comarques del nostre país.

Per tant, quan detectes una situació molt diferent a la resta de llocs, has d’actuar 
localment; quan detectes una situació generalitzada, has d’actuar de forma generalit-
zada a tot el país. Això és el que ens vam trobar, a més a més, amb afectació assis-
tencial, a l’hospital de Campdevànol, que ja havia de derivar tota l’atenció no Covid 
als hospitals d’Olot i Girona, i a l’hospital de la Cerdanya, doncs, havent d’habilitar 
llits addicionals per poder atendre els pacients que hi anaven arribant.

I arribem a aquesta situació de prendre mesures al Ripollès i la Cerdanya pre-
cisament perquè ja portàvem molts dies actuant en aquestes dues comarques i no 
baixaven els contagis, no baixaven les dades. Havíem fet cribratges massius a Puig-
cerdà els dies 9, 10 i 11 de desembre, amb una positivitat superior al 4 per cent,  
i cribratges massius a Ripoll el 15 i 16 de desembre, també.

I són mesures que, en un moment determinat de l’epidèmia i en un lloc determi-
nat, són contundents, però són necessàries, i les vam acompanyar sempre de suport. 
És a dir, la intenció del Govern de la Generalitat sempre és no deixar ningú enrere. 
I, per tant, s’han de prendre mesures dures, contundents, en un territori determinat? 
Sí. S’han d’acompanyar del suport necessari perquè aquestes afectacions com a mí-
nim es puguin mitigar i es puguin reduir? Doncs sí. I el 29 de desembre el consell 
executiu va aprovar ajudes per 4 milions i mig per a la restauració i el turisme, que 
les ajudes seran diferenciades en import d’euros depenent del tipus d’establiment. 
I tot això, evidentment, havent de parlar molt amb el territori.

Quan toca aplicar mesures, quan toca prendre decisions, ho fem, malgrat que si-
guin impopulars. No ho són gens, de populars; no és gens agradable, sortir a expli-
car limitacions, restriccions –són paraules de per si molt negatives–, però el context 
ens fa dir que són absolutament necessàries. Ho vam fer al Ripollès i a la Cerdanya, 
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com ho hem hagut de fer en altres moments en altres zones concretes, amb mesu-
res específiques quan hi ha una situació diferenciada en un lloc específic, com era el 
cas, en aquest cas, de la Cerdanya i el Ripollès, com ho vam haver de fer a la Conca 
d’Òdena o com ho vam haver de fer al Segrià, i teníem mesures, en diferents mo-
ments, específiques fins i tot a nivell de ciutats i de barris.

Vam fer un confinament perimetral a la Cerdanya i al Ripollès? Sí. Necessari? 
Sí. Vam donar ajudes específiques? Sí. Quantes ajudes ha desplegat el Govern espa-
nyol específiques per territoris? Zero. Quantes per comarques més afectades? Zero. 
Els explico l’odissea pel reconeixement de les baixes de la Conca d’Òdena i quant 
van tardar? Mesos. Mesos, a posar solució, amb molta lluita de diferents grups par-
lamentaris aquí representats, doncs, en el Congrés de Diputats, perquè fos possible. 
I, en canvi, el Govern de la Generalitat sempre ha acompanyat aquestes mesures res-
trictives per motius sanitaris d’aquest acompanyament econòmic que calia.

El Govern..., el Gobierno de España, sempre de perfil; de perfil, absolutament de 
perfil sempre, no fos cas que algú truqui a la seva porta. I això és així per molt que 
vulguin fer veure que no ho senten. El Ministeri de Sanitat, sempre de perfil; amb 
les ajudes, sempre de perfil. I no serà perquè no ho he dit i no ho he repetit. I, a més 
a més, l’hi he repetit també avui mateix una altra vegada: quina és la diferència en-
tre Espanya i Alemanya? A banda de que a Espanya estem a 714 i a Alemanya 318 
i Alemanya té generalitzades mesures molt més estrictes per controlar la Covid des 
de fa més temps..., a banda de les mesures, l’acompanyament de les ajudes a la gent, 
poder portar aquestes mesures, poder portar, com a societat, aquest control de l’epi-
dèmia.

El ministeri, sempre de perfil –el Ministeri de Sanitat–; altres ministeris, tam-
bé de perfil. Què han fet per impulsar el teletreball, per ajudar en això, quan ells sí 
que tenen eines i capacitats per a ajudes específiques de sectors concrets afectats? 
Diuen que la mesura més efectiva és tancar la restauració. Surt Fernando Simón  
i diu: «Això és efectiu.» Li puc donar la raó, perquè hem pogut comprovar, en al-
guns determinats moments, que tenen efectes, algunes mesures. Perquè representa 
una reducció de la interacció social de forma claríssima. Doncs, aleshores, que res-
ponguin com a mínim amb el que nosaltres fem per ajudar aquests sectors. Com a 
mínim, amb el mateix que nosaltres hi posem.

Què han fet per ajudar en uns confinaments forçosos quan els nens havien de fer 
quarantena, reclamat al ministre de Sanitat, reclamat a la ministra d’Educació en 
 diferents consejos interterritorials? Alguna eina? Cap ni una –cap ni una. Alguna 
resposta? Cap ni una. Doncs si no assumeixen res, que ens donin totes les eines –to-
tes– per poder gestionar aquesta situació complexa.

Al març li demanàvem parar la mobilitat amb Itàlia; després, parar la mobilitat 
amb Madrid, insistentment. Res. Al març li demanàvem les eines per poder fer un 
confinament domiciliari generalitzat i van tardar quinze dies, quinze dies preciosos, 
quinze dies que ens haguessin servit molt per controlar l’epidèmia. Vam haver d’as-
sumir 1.588 pacients a l’UCI de cop –de cop–, i, si hi sumem els que hi van haver a 
tota la corba, és escandalós. Vam haver de deixar de fer totes les altres intervencions 
que no fossin Covid. Sempre tard, sempre actuant després que els haguem d’insistir 
i demanar.

A la segona onada vam tornar a insistir que el que es veia a Madrid repercutiria 
molt negativament en altres zones, i els posàvem l’exemple del nombre de persones 
que van cada dia amb AVE, que és un sol transport, de Madrid a Barcelona: sis mil 
persones cada dia viatjant de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid. No ho de-
manàvem només nosaltres, eh? Hi insistia moltíssim Castella i Lleó i hi insistia mol-
tíssim Castella - la Manxa. I ara n’estan patint les conseqüències. I els ho suplicaven, 
els ho van suplicar.

Hem hagut d’aguantar lliçons de tothom: que si Madrid..., que si som exagerats 
per prendre mesures a l’europea com feien Alemanya, França i Itàlia, perquè a Ma-



DSPC-D 6
20 de gener de 2021

Sessió 6 64

drid, total, no feien res, i aquí estaven... Nosaltres no hem posat mai en compromís 
ningú, mai –mai. Les nostres actuacions sempre han anat a protegir la gent, la seva 
salut, i també la vida. No només l’objectiu de salvar vides, que és evident, sinó tam-
bé salvar la vida que la nostra societat i la nostra gent porta: salvar la vida, el con-
text, com es mou, com vol viure, com es vol trobar, sempre el màxim que es pugui, 
trobant aquests equilibris, que són fràgils, que són difícils, però fent molt d’esforç 
per trobar-los.

Aquests equilibris, amb un gobierno de España de perfil, amb un ministeri de Sa-
nitat de perfil, amb un ministre de perfil, són molt més difícils. El Gobierno de España, 
doncs, sempre ha estat despistat, amb la pandèmia: tard, centralitzant, centralitzant 
compra de material, parant comandes no al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
sinó als nostres hospitals –comandes de mascaretes, comandes de bates que necessita-
ven en aquell moment. Sempre tard, centralitzant i actuant quan hem «apretat».

El ministeri, despistat, i, ara més que mai, el ministre, doncs, també despistat, 
suposo, perquè ja és més candidat que ministre. Avui no hi ha el candidat anterior, 
Miquel Iceta, perquè sembla que ja està substituït com a candidat, i ha decidit pen-
sar més en ser candidat que en ser ministre. I en aquests moments, sincerament, sent 
ministre d’una pandèmia molt difícil, pensar més en vots, pensar més en eleccions, 
pensar més en tot lo altre que en salvar vides, per mi és molt greu. Pensar més en 
eleccions que en la pandèmia és un greu error avui per part de tothom –de tothom–, 
siguin candidats, siguin partits, siguin jutges –per part de tothom.

Només ens faltaven els jutges contradient el que el Govern, que ha treballat tam-
bé amb els grups parlamentaris, que han consensuat els protocols –tots els protocols 
per poder anar a votar s’havien consensuat amb els grups parlamentaris– per fer 
possible, és clar que sí, una jornada electoral, una jornada de participació democrà-
tica... Però quan es decideix, i, a més a més, amb aquest ampli consens, que podem 
trobar un moment més idoni per anar en aquesta contesa i per cridar a una partici-
pació democràtica on la gent s’ha de sentir lliure i segura per poder exercir els seus 
drets, venen els jutges i es posen a contradir-ho. A mi em sembla que aquest és un 
dels escàndols que ja va sumat als que hem vist els últims anys.

Però nosaltres jo crec que hem de seguir, malgrat tot –i això ja ho dirimirem 
on toqui–, i hem d’avançar en tot allò que podem, que genera esperança. I recordo 
l’última intervenció, quan encara era el Parlament no dissolt, no?, que vaig centrar 
també la intervenció en l’esperança. Ja hem administrat 161.481 primeres dosis, 872 
segones dosis –a hores d’ara la xifra ja segur que és diferent–, en el que representa el 
desplegament, aquesta primera etapa, de la vacunació.

Avancem en la vacunació en els grups més prioritaris, que són els residents, les 
persones que treballen en residències, professionals sanitaris i grans dependents. No  
en podem posar més perquè no en tenim més –no en podem posar més perquè  
no en tenim més. Les rebem a raó de seixanta mil dosis la setmana; hi ha una plani-
ficació ben acurada que expliquem cada setmana en una roda de premsa. El doctor 
Argimon i la doctora Cabezas expliquen, evidentment, com està anant la vacunació 
i com ens preparem. I ara mateix no en posem més perquè no en tenim més. Estem 
preparats per administrar totes les dosis que arribin, i esperem, a més a més, que ar-
ribin en quantitats grans, suficients per poder fer el desplegament més massiu que 
puguem, per avançar tan ràpidament com sigui possible en la lluita contra el virus.

La vacunació, com sabeu, és una estratègia europea. Per això demanem a l’Estat 
espanyol sempre que faci tot allò que li pertoca –tot allò que li pertoca– per disposar 
de més dosis i que nosaltres puguem vacunar més i millor, i sempre estem insistint 
en aquest sentit. Al final, això és donar resposta a la pandèmia a través d’una eina 
preventiva clau com és la vacunació.

Aquesta setmana han arribat la meitat de vacunes de Pfizer, i, per tant, hem hagut 
de fer una priorització clara, i no podem avançar, la setmana que ve, posant vacunes 
a noves persones, sinó centrant-nos també la setmana que ve i gastant la reserva es-
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tratègica en aquestes segones dosis, principalment de residents, però també de pro-
fessionals sanitaris.

Diumenge vam començar a administrar aquesta segona dosi de la vacuna a la 
residència de la Pobla de Segur –ho vam voler fer també amb equitat territorial ja 
aquell diumenge 27 de desembre, i així hem continuat–, i, des de dilluns, també ar-
reu del país. Totes les residències de gent gran ja han rebut la primera dosi, amb ex-
cepció d’algunes que eren vermelles, que estem vacunant també aquesta setmana, 
i algunes, per motius externs, que s’havien posposat –per les nevades, alguna a les 
Terres de l’Ebre–, que també, doncs, es posen aquesta setmana.

Hem començat a administrar també les primeres dosis de la vacuna de Moder-
na. Són només 5.800 dosis. S’administren a través dels hospitals, per la tipologia de 
conservació. Sant Joan de Déu, Mataró i Amposta és on hem començat, i fins la set-
mana que ve no continuarem rebent, doncs, dosis de vacunes de Moderna, que en 
rebrem 8.500 més.

Donar les gràcies a tots els professionals d’aquest país, i m’atreveixo a dir a to-
tes les professionals d’aquest país, que majoritàriament s’han abocat en l’estratègia 
de vacunació, i en especial a les infermeres, que van respondre de manera excel·lent 
a la crida de professionals quan vam dir: «Necessitarem cinc-centes infermeres per 
formar part d’aquests primers equips de vacunació», aquests que van a residències, 
aquesta primera tongada, aquesta fase 1 de l’etapa 1 de vacunació, i en van respon-
dre set mil, set mil infermeres, que ja hem pogut formar i que, per tant, ja formaran 
part de l’estratègia quan comencem a vacunar la població general.

Van respondre de manera excel·lent, com he dit, i, a més a més, hi són presents 
per fer front a qualsevol adversitat que ens hem pogut trobar en el camí, fins i tot la 
neu. I hem prioritzat aquestes professionals perquè són el màxim valor que tenim 
com a sistema. Hem de cuidar aquells que ens cuiden, i, per això, els professionals 
sanitaris, també. I, en aquest cas, que formen part del desplegament de la vacunació, 
doncs, encara els hem de cuidar més que mai. Després de tot l’esforç i dedicació que 
han demostrat des del mes..., anava a dir «el mes de març», però és anterior, ja, al 
mes de març, que tothom ja s’anava preparant en el nostre sistema de salut.

Això vol dir molt d’esforç, anar aplicant aprenentatges adquirits. Aquí crec que 
hem de ser molt humils. No hi havia muntat un sistema de salut pública per poder 
fer front a aquesta pandèmia, no hi havia un aprenentatge clínic per a uns volums 
d’aquestes característiques. A partir de la segona onada, a més a més, hem de com-
paginar i volem compaginar tota l’activitat Covid amb no Covid per no abandonar 
altres aspectes, que, a més a més, ens portaran molts problemes en el futur, si no els 
atenem a temps. Tenim la determinació de tenir molt clar que lo primer és protegir 
la vida de la gent, i cercant aquests equilibris que, com he dit, considero que són 
molt fràgils, però que sempre s’han de buscar, entre el que és l’emergència sanità-
ria i l’emergència social, econòmica i emocional que viu el nostre país i tot el món, 
però també amb l’esperança, no?, d’aquest escenari nou que se’ns obre a través de la 
vacunació i també a través de més coneixement que hem pogut adquirir i més apre-
nentatges que hem pogut portar a terme en aquestes onades o aquests mesos, i que 
aplicarem aquestes properes setmanes.

Però ens pertoca sempre, més enllà de la vacunació i de quan tindrem aques-
ta immunitat claríssima de grup, gestionar el mentrestant, i el mentrestant és molt 
dur –és molt dur. La societat hi està molt implicada. L’esforç de la gent, el compor-
tament de la gent, la implicació de la gent en voler contribuir en aquest control de 
l’epidèmia és exemplar. Ho ha sigut a les festes de Nadal. Gràcies a això, no hem vist 
un rebrot específic a causa d’aquestes festes. Vam prendre mesures abans. Vam in-
tentar explicar al màxim com era d’important aquesta gestió compartida d’aquests 
dies, on tots ens volem trobar i tots ens volem, doncs, desitjar el millor per a aquest 
2021. I crec que, majoritàriament, tot el país ha seguit aquestes pautes i hem pogut 
portar aquesta epidèmia en el moment actual, que és d’un control.
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Crec que podem tenir un control d’aquesta onada havent adquirit, no?..., poder 
arribar a aquest pic de la tercera onada però sabent la dificultat que tindrem aques-
tes properes setmanes i estant sempre al costat dels professionals sanitaris, que ens 
ho han donat tot: ens han donat la seva professionalitat, però també ens han donat 
la seva humanitat. Per tant, ens pertoca a nosaltres, crec, estar sempre al seu costat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, consellera. És el torn, ara, de rèplica per als grups parlamentaris. I, en 
primer lloc, per fer-ho té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
diputat senyor Jorge Soler. Endavant.

Jorge Soler González

Bona tarda. Gràcies, president. Novament, diputades, diputats i consellera, grà-
cies per venir. La primera premissa, la primera qüestió que voldria comentar, conse-
llera, és que teniu, el separatisme, la tendència a reescriure la història, i, si no us sap 
greu, us explico el que va succeir la setmana passada, i és que els grups de l’oposició 
vam registrar una petició perquè vostè vingués aquí a comparèixer.

Quan tothom va veure que era evident, després de la pressió que vam fer, que era 
innegociable que una consellera de Salut en plena pandèmia no podia estar amaga-
da al seu despatx i que havia de venir aquí, a les sessions de control, perquè l’oposi-
ció pogués fer les consideracions que cregui oportunes, doncs, vostè o algú del seu 
equip va córrer al registre, ja una vegada havíem aprovat la seva compareixença, i 
demaneu comparèixer. Avui votem aquesta compareixença, a més a més de la que ja 
estava aprovada, i vostè està aquí compareixent, diu, perquè vostè vol. Bé, sí, potser, 
no ho sé. Ho podríem definir una mica millor: vostè és aquí perquè nosaltres hem 
demanat i hem aconseguit aprovar que vostè hi sigui.

I, de fet, jo hi afegiria una cosa més. Ja ho he dit aquest matí: jo crec que un 
parlament com aquest, en una pandèmia com aquesta i durant probablement mesos 
sense que puguem tenir una qüestió electoral, perquè la pandèmia segurament ens 
ho pot impedir, doncs..., crec que vostè i el seu equip –i quan dic això ho dic amb 
l’extensió a totes les conselleries– haurien de venir aquí voluntàriament tot sovint 
 perquè l’oposició pugui exercir el control democràtic. I, per tant, totes aquelles pa-
raules que vostès fan en els seus discursos, quan estan arengant la seva part de la 
ciutadania, crec que les haurien de demostrar amb fets. I, per tant, no obligar-nos a 
estar aquí demanant que la consellera, el conseller, etcètera, vinguin aquí a rendir 
comptes, davant del poble de Catalunya, als seus representants electes, sinó que si-
gueu una mica més prudents i vingueu sense reescriure la història.

En segon lloc, consellera, afegir-me..., el nostre grup ens afegim a la preocupa-
ció de la situació per coronavirus a Catalunya. En aquest moment, si tenim dimen-
sionades més o menys unes UCIs amb 1.140 o 1.142 llits, en funció de com se facin 
els números, doncs, tenim una ocupació ara mateix, avui, del 80 per cent d’aquesta 
dimensió. Jo crec que això és molt alt, 997 llits de les UCIs catalanes ocupats, dels 
quals 612 són per Covid –per tant, la resta són per no-Covid. Pràcticament hem do-
blat l’ocupació en quatre setmanes, i jo crec que això s’ha de dir amb contundència, 
amb claredat.

Aquest missatge... Bé, algun diputat..., crec que el senyor Aragonés aquest matí 
parlava, no?, de que no estàvem potser parlant del focus de les coses importants. 
Aquesta és una dada important, i jo crec que ningú hauria de despistar-se. Estem 
parlant exactament d’això, eh?, de gent que està ara mateix lluitant entre la vida i la 
mort, amb 2.825 pacients ingressats. És a dir, entre ahir i avui hi han ingressat tren-
ta-set persones més, però entre ahir i avui, consellera, diputades i diputats, han mort 
seixanta-nou persones per Covid. Per tant, crec que estem parlant d’una qüestió ben 
important. L’altre dia la diputada socialista deia que aquí no calia tenir por al virus. 
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Jo no sé llegir aquestes xifres i no manifestar por i respecte. Em sembla que aques-
tes xifres es mereixen això i, probablement, molt més.

Ara mateix encara falten divuit mil usuaris de residències per vacunar-se, con-
sellera, de la primera dosi, i, per tant, representen el 30 per cent d’aquesta població. 
Així que no hi ha una altra forma de dirigir-se, crec, a una sessió de control par-
lamentària com aquesta sense dirigir condolences a les famílies i a tots els amics 
d’aquestes persones que crec que estan situant un problema absolutament de primera 
magnitud, de primer ordre, doncs, a Catalunya. I em vull sumar –vostè sempre fa, 
com crec que la resta de diputats en aquesta cambra...– a agrair als professionals la 
bona feina que estan fent, ja sigui ara vacunant –crec que això ha estat important, 
com vostè ha explicat–..., igual que a donar les gràcies a tota aquella gent, no sola-
ment del sistema sanitari, que també està assistint en primer nivell o està fent que la 
vida sigui possible a Catalunya.

I, per tant, comparteixo la descripció que vostè fa. Però, estant assegut a l’escó, 
pensava allò de «qué buen vasallo, si hubiese buen señor». Perquè, clar, podem do-
nar les gràcies als professionals. Vostè ve aquí, i no és la primera vegada que ho fa, 
i diu que es troba una salut pública no preparada. No ho sé, consellera. Jo crec que... 
A veure, que la situació és complicada crec que no cal ser un geni per dir-ho, però 
potser qui no estava preparat, consellera, era la persona que ha aguantat al peu del 
canó d’una conselleria sense coneixement científic, sense coneixement mèdic, sani-
tari, sense tenir formació en aquest tema. Jo crec que aquí us vau equivocar. De fet, 
jo li vaig..., recordo que –ja ho he dit en diverses ocasions– va tenir un bon moment 
per retirar-se, jo crec que amb dignitat. De fet, inclús li vaig dir al senyor Torra: 
«Crec que és bon moment, si ella no s’aparta, per cessar-la, perquè hi ha bona gent.» 
De fet..., gràcies, eh?..., tenim –i, en aquest sentit, també ho he fet públicament– el 
doctor Argimon. Jo crec que va ser un encert del senyor Torra. I això ho diu un dipu-
tat de Ciutadans, i que quedi ben registrat que ho estic dient: jo crec que va ser un 
encert del senyor Torra. De fet, jo li he dit, quan me l’he trobat a ell: «Gràcies que 
almenys va situar una persona amb gran coneixement.»

Bàsicament perquè vostè..., bé, de fet, avui –avui– concretament, un periodista 
aquí fora m’estava preguntant com és possible que una consellera sense formació 
específica segueixi liderant..., i crec que vostè l’hi acaba d’explicar. Jo li he donat la 
meva explicació. Vostè l’hi acaba de de deixar ben clar: ve aquí en plena pandèmia, 
i, en lloc de parlar del que ens importa a tots els catalans, en lloc de manifestar la 
importància del sistema sanitari, fa la típica arenga que vostè fa aquí i quan se’n va a 
fer mítings, no? I per això suposo que té un lloc privilegiat a les seves llistes electo-
rals, perquè, de fet, fa el mateix que ha fet sempre.

És a dir, avui la culpa ha estat de Madrid, concretament ha dit d’«el Gobierno»; 
avui ha canviat, avui la culpa és d’«el Gobierno». Curiosament, no sé exactament 
què critica d’«el Gobierno», perquè si alguna cosa té és una similitud concretament 
amb el ministre extraordinària, aprofitant que ve aquí el senyor Miquel Iceta. No sa-
bem exactament quan..., és ministre al matí, candidat a la tarda; quan està en un fa-
ristol parlant com a ministre, realment implicat en una pandèmia, o quan realment 
està mirant més la corba de les seves enquestes que la corba del que importa, que 
és la corba del coronavirus, la corba de la pandèmia i la corba de salvar l’economia. 
I, per tant, vostè ha fet exactament el mateix que la campanya que fa el ministre del 
PSOE.

Consellera, els professionals estan esgotats. A més a més, sabem ara –de fet, per 
un estudi que es publicava la setmana passada– que hi ha un índex d’idees autolíti-
ques, de suïcidi, altíssim, de sentiment de culpa. I crec que això calia haver-ho tre-
ballat. I també l’hi recordo: des de l’oposició, quantes vegades li hem fet...? La meva 
companya diputada... Quantes vegades la doctora Navarro li ha presentat un pla es-
pecífic per millorar la salut mental dels catalans quan ho necessiten? I, en aquest 
cas, concretament, ho va fer i l’hi va explicar.
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Però vostè, desgraciadament, no ens escolta. Jo crec que quan arriba aquí a l’he-
micicle..., com aquella part de la meitat, desapareixem. Jo crec que fa com si sentís 
ploure, perquè exactament va fer el mateix amb un tema sobre el que avui venia a 
comparèixer, amb el tema de Ferroser. Jo mateix, des de l’escó, en plena pandèmia, 
em vaig dirigir..., vostè estava asseguda aquell dia excepcionalment en aquest costat 
de l’hemicicle, i li vaig dir que s’equivocava. I l’hi vaig dir jo, l’hi va dir el meu grup, 
però és que l’hi va dir també el Partit Socialistes, l’hi va dir el Partit Popular, l’hi ha 
dit la CUP. L’hi van dir els professionals, aquells professionals que ve aquí vostè i 
els dona les gràcies i després els dona l’esquena. Sempre ha fet el mateix, consellera.

Li vam dir que el que estava fent amb Ferroser era un error, i era un error. I vam 
demanar-vos que ens diguéssiu quant us estàveu gastant. I ara sabem –i no n’ha par-
lat–..., segurament..., no sé si és que no ha llegit la premsa, potser alguna no...: «El 
CatSalut fitxa el cap de salut de Ferrovial abans de treure-li el rastreig.» I vostè –ima-
gino, no ho sé, però conec bé el seu equip i sé com treballa–..., és indubtable que vostè 
ve preparada, sabent que jo, en aquestes sessions, que són desagradables per a vostè, 
perquè entenc que seré un dels pocs que li preguntarà per aquest contracte, li dirà: 
«Consellera, ja sé que li molesta. Expliqui-ho aquí al faristol: vostè ha contractat o no 
el senyor Max Llobet?» Expliqui-ho, si us plau.

Perquè des del primer dia li hem dit que destinar diners a això era un error. I l’hi 
va dir la xarxa d’atenció primària. Ja no és que jo l’hi digués, des de Ciutadans, que no 
em veu; és que li va dir la xarxa d’atenció primària. Quant ens ha costat? Quant ens 
ha costat indemnitzar ara aquesta empresa que vostè va contractar? Per què no ho ex-
plica? Hi ha un company aquí en aquesta sala que li ha demanat que això ens ho doni 
per escrit, i és que l’hi ha demanat fa setmanes. Jo l’hi vaig tornar a recordar també 
la setmana passada, i seguim sense tenir aquest informe que ens digui quants diners 
costa això als catalans.

Consellera, actualitat sanitària: la fusió del Clínic amb la Plató. Quant, conse-
llera? Quants diners hi ha aquí ficats? En el conflicte laboral a l’Hospital de Bellvit-
ge, què va passar el 14 de febrer, consellera? La construcció del nou hospital Delta, 
aquest edifici hospital Covid, on els treballadors parlen de despropòsit en les condi-
cions laborals i que, en lloc de recompensar-los, els estant –ho diuen ells– castigant.

Jo crec que vostè ha de venir aquí més sovint. Ja sé que no li agrada i que segu-
rament les preguntes són incòmodes, però són necessàries. O és que voleu tancar 
aquest Parlament, com tantes vegades heu fet? No creu que és normal que vingueu 
aquí cada setmana a donar-nos explicacions, que aquí els diputats que estem repre-
sentant en aquest moments l’oposició cal que controlem el Govern?

De les restriccions de la Cerdanya, consellera, si alguna cosa crec que és inne-
gociable –és que li ha dit tothom– és la mala comunicació i la mala previsió que va 
tenir amb allò. Sigueu més clars, perquè, si no, el que traslladeu a la gent és que avui 
vostè aquí ha pogut dir una cosa i demà pot ser que ens aixequem i llegim a la prem-
sa que vostè acaba de decidir confinar un poble que avui no ens ha alertat que està 
malament. És que això és irresponsable, consellera. És que això ho va fer a Lleida, 
i ja li vaig dir: «No ho torni a fer, això.» Doncs ho va tornar a fer. Ho va tornar a fer 
a la Cerdanya, quan les neveres de la gent ja estaven plenes, quan ja hi havia gent de 
Barcelona que s’havia desplaçat allà, a les segones residències, a «disfrutar» de les 
seves vacances. Però vostè no va avisar, com acostuma a fer.

I no serà perquè no ha tingut mà estesa, la meva, la del meu grup, sempre. Al 
llarg de tota la pandèmia ha tingut la mà estesa per governar millor. Ara, vostè no 
ho ha volgut. I, mentre nosaltres estàvem al Cap d’Any, no sé exactament què estava 
vostè fent, però la gran ciutadania, la gran majoria del poble de Catalunya, no pot 
anar a veure els seus avis amb els seus fills, perquè nosaltres transmetem aquesta 
prudència, i tots veiem en directe que uns quatre..., anava a dir «uns quatre pen-
ques»..., estaven allà sense mascareta «disfrutant» de la festa. I al matí ve el conse-
ller, avui, i ens diu que no hi entraven perquè es veu que hi havia unes varetes al mig 
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de l’hangar aquell, i, clar, això..., bé, i que estaven drogats, eh?, es veu que estaven 
drogats, eren gent que prenia substàncies euforitzants. Clar. I aquesta és l’explicació. 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) I l’acusa 
a vostè de dir-li què ha de fer i que vostè diu: «Doncs no ho sabem.» No ho sé, és que 
potser també estaven veient-ho al 3/24, com tots.

Consellera, la residència de Tremp va ser una vergonya...

El president 

Diputat...

Jorge Soler González

Sí, acabo ja, senyor president. Deixi’m dir-li exactament això. El tema de la resi-
dència de Tremp i de Falset: què estava fent vostè mentre estaven morint els padrins 
allà?

De veritat crec, consellera, que hi ha feina perquè vostè i els altres consellers vin-
guin aquí cada setmana a rendir comptes a l’oposició. I aquí estarem alguns, amb 
moltes ganes de seguir fent preguntes i que ens contesti a tot el que li hem dit.

Gràcies.

El president 

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula, ara, la diputada senyora Eva Granados. Endavant.

Eva Granados Galiano

Gràcies, president. Consellera, diputats, diputades... Vull manifestar el nostre su-
port a tots els afectats per la Covid, traslladar l’escalf als familiars i als amics de les 
persones que ens han deixat.

I, com sempre, comencem també fent el reconeixement a tots els professionals 
i les professionals, tants treballadors dels serveis bàsics essencials que estan al peu 
del canó i que ens estan donant lliçons dia rere dia.

I, també, el tercer missatge que volia traslladar és l’esperança que ens està gene-
rant la vacunació i veure que s’estan dispensant ja les segones dosis. I, pel que sem-
bla, consellera, aquesta vegada, en les segones dosis, no han anat vostès a buscar la 
foto, eh?, perquè diu que no podem visitar les nostres famílies, però bé que van anar 
a fer-se la foto amb la primera vacunada.

Mirin, jo vull començar amb una de formes. Jo no he fet compareixences d’aques-
tes amb la consellera Vergés, i és que em sap greu escoltar la candidata Vergés, no? 
Perquè crec que el que està passant a Catalunya, el que està passant a Espanya, a tot 
Europa, és greu, i escoltar aquí com agafa el full de l’argumentari electoral i ens el 
canta... Sembla que el lema és «de perfil», no? Deu ser el hashtag que fa servir Es-
querra Republicana, i jo la veritat és que ho lamento molt.

I vull fer-li notar un episodi –el portava apuntat, però és que vostè m’ha donat 
encara més arguments, no?–, un episodi que ha passat aquesta setmana i té a veure 
amb el tractament que fa el ministre de Salut a la consellera de Salut i el tractament 
que fa la consellera de Salut al ministre de Salut. Ho ha dit aquí, eh? «I no posem 
més vacunes perquè no ens en donen. A veure si mouen els fils.» Això és el que 
va dir, i ho ha tornat a dir. I, fixi-s’hi, al mateix temps, el ministre explicava que la 
farmacèutica Pfizer havia endarrerit una setmana l’entrega de noves dosis a tots els 
països europeus; de fet, ahir estaven reunits a Brussel·les amb la farmacèutica. I, a 
continuació, Salvador Illa assegurava que el coll d’ampolla que s’està produint en la 
vacunació davant la Covid està en les dosis que reben, però no en la capacitat del sis-
tema sanitari d’administrar-les. Fixi’s en quina diferència, consellera.

Perquè a mi em cauria la cara de vergonya, com a consellera del meu país, de ve-
nir aquí i fer un míting electoral com el que ha fet vostè. Perquè miri, consellera, en 
eleccions no tot s’hi val. I el ministre Salvador Illa ha estat molt educat i molt res-
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pectuós amb el que vostè representa. I aquí el que veiem són mítings, mítings elec-
torals.

I, miri, sap quants estats d’alarma ha votat favorablement el partit que vostè re-
presenta? És que..., lliçons de seguretat a la ciutadania durant la pandèmia, ni una, 
consellera. Perquè han estat set votacions al Congrés dels Diputats per protegir la 
salut dels catalans, eh?, i no hi ha hagut un suport per part d’Esquerra Republica-
na. Així que no vinguin aquí a donar-nos cap lliçó sobre la seguretat pel que fa a la  
Covid.

Ha volgut també continuar amb aquesta realitat alternativa a que ens té acostu-
mats el seu Govern, a parlar sobre el 14 de febrer. I jo em pregunto... Les dades les 
coneixem tots. Els escenaris ens els van donar, però, clar, sempre que serveixin per 
justificar una suspensió de les eleccions, el que vostès fan és especular sobre hipò-
tesis nul·les. Perquè aleshores el que fan és dir-li a la ciutadania que les mesures que 
els fan complir no serveixen de res. Perquè, tot i que ens diguin que tenim informes 
sanitaris que justifiquen el 30 de maig, nosaltres no els hem vist. Potser els portaran 
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè nosaltres aquests informes no 
els hem vist. I el que ens sobta molt: com que diu el vicepresident que estem davant 
d’un risc inassumible per al 14 de febrer, com és que no s’estableixen mesures addi-
cionals al Procicat? L’escenari 1 era acabant amb les mesures del Procicat. Alesho-
res, aquí també veiem una inconsistència. Si realment, com ens diu i ens creiem, la 
pressió sanitària és tan alta, per què no es fan altres mesures?

Malauradament –el diputat de Ciutadans també ho deia–, aquestes compareixen-
ces són l’únic instrument que tenim en una legislatura acabada per poder fer segui-
ment de la seva gestió. Però jo avui sí que voldria que em respongués, perquè, si  
estem en la setmana de pròrroga de la pròrroga per part del Procicat de les mesures 
restrictives del 7 de gener, voldríem saber què hi ha de cert en això de que es puguin 
fer jornades de portes obertes a les escoles i que puguin anar les famílies senceres a 
les escoles fora de l’horari escolar, o que el conseller Tremosa convidi a la setmana 
blanca a tots els escolars que s’ho puguin permetre, i, per tant, quines són les raons 
epidemiològiques i assistencials que ho avalen. Perquè, atenent a les dades actuals i 
la pressió assistencial i tots els informes que vostès han presentat per a la desconvo-
catòria de les eleccions, doncs, voldríem saber-ho.

Voldria també entrar en el tema de les residències de gent gran. Perquè, clar, tam-
bé vostè anava dient: «El Gobierno de España...», diu, no?, el Govern d’Espanya –es 
diu així–: «El Govern d’Espanya es posa de perfil.» Home, doncs, posar-se de per-
fil... Sense picar a la porta els ha portat més de 3.200 milions d’euros. Si això és po-
sar-se de perfil... I no només això, sinó que s’estan més que doblant i som la segona 
comunitat autònoma que més recursos tindrà per a atenció a la dependència aquest 
any. Per tant, consellera, en comptes de perfil, potser que vingui aquí i ens expliqui 
què està passant a les residències de Solsona, a Tarragona, a Falset, a Olot, quan no 
estan fent les auditories que toquen i que reclamen les famílies.

Aquesta setmana es feia pública una dada esfereïdora: un de cada vuit usuaris de 
residència ha mort per coronavirus, i el 42 per cent s’ha infectat. De tots, només no-
ranta-vuit han entrat a l’UCI, i això no és una estadística, això és una dada absoluta.

Consellera, han estat aquests 3.287 milions que arriben de l’Estat, que no es posa 
de perfil, que es posa de cara davant de la pandèmia... Vostès no han presentat l’au-
ditoria que els hem reclamat, que s’ha votat en aquest Parlament i que li torno a 
exigir com a grup parlamentari. Perquè no sabem quina ha estat la factura que s’ha 
pagat a la sanitat privada, ni si de la liquidació es desprèn que la Generalitat ha pa-
gat més del que toca. Es veu que hi ha 55 milions que són per construir espais sani-
taris satèl·lit dels grans centres hospitalaris, i vostès van dir que eren per atendre la 
Covid. Quan estaran disponibles, aquests serveis? Quin és el cost dels equipaments 
dels centres? Quina activitat es preveu? Han contractat ja facultatius, infermeria, au-
xiliars?
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I, tal com es va explicar, l’obertura d’aquests centres ens ha de permetre descon-
gestionar, però, clar, la congestió ja està aquí, no? La pressió assistencial estan dient 
vostès que ja està aquí, l’estem veient. I, per tant, és evident, pel que ens ha dit avui, 
que aquests espais satèl·lit ja van tard, consellera.

I entro a Ferroser. Deia el senyor Ramentol fa uns dies que no hi havia personal 
disponible, però, consellera, per a alts càrrecs sense concurs es veu que sí que se’n 
troba... Han contractat el senyor Max Llobet, responsable de salut de Ferrovial, per-
què..., no sé per què, però sempre surt Ferrovial, eh?, el responsable del desastrós 
sistema de rastreig del nostre país. Li vam demanar a la consellera que ens expliqués 
què passava amb els treballadors i treballadores que la rescissió del contracte de ras-
treig a Ferrovial deixava al carrer, els mateixos treballadors que van denunciar dia 
rere dia que no podien fer la seva feina pel desastre d’organització. Ens va dir que 
no podia subrogar-los, tot i que ja estiguessin formats, però es veu que el responsa-
ble sí que el poden contractar com a alt càrrec del Departament de Salut. Justament 
per portar el programa de salut pública de Catalunya, l’alt responsable de Ferrovial.

Jo crec, consellera, que aquest contracte és el símbol del seu fracàs, de no haver 
estat capaç de generar un sistema de rastreig eficient com a eina preventiva al nostre 
país, imprescindible a la salut pública per controlar i contenir la crisi sanitària. I és 
l’efecte, també, d’estar quaranta-cinc dies sense secretari de Salut Pública, perquè 
això també queda en el seu full de serveis: quaranta-cinc dies sense secretari de Sa-
lut Pública, no haver dotat l’Agència de Salut Pública dels instruments necessaris. 
I és que, de fet, jo crec que hi ha un fil conductor en la seva gestió de la pandèmia, 
que és anar creant programes específics, uns sobre els altres, que queden desmentits, 
canviats per un altre programa, sense que ens expliqui què ha passat amb els ante-
riors.

El mes de juny ja ens explicava i reconeixia que no havien aprofitat la primera 
onada per generar un sistema de rastreig eficient, per crear un sistema d’informació 
necessari, i, consellera, estem a la tercera onada sense un veritable sistema de ras-
treig. I ara crea un nou programa amb un cost de 20 milions d’euros per fer el que no 
ha fet Ferrovial després de cobrar 18 milions d’euros, i, a sobre, amb el responsable 
del desastre al capdavant. Van preferir externalitzar al marge del sistema sanitari 
una de les eines fonamentals per controlar rebrots possibles. I dic «al marge» perquè 
aquest servei forma part de les tasques de seguiment de l’atenció primària «per lògi-
ca, per coherència i per seguretat clínica» –no són paraules nostres, sinó que són del 
president del Col·legi de Metges.

Vaig acabant. La setmana passada deia el vicepresident Aragonès que «mai més 
Boi Ruiz», eh?, «mai més Boi Ruiz». Vostè, consellera, ha premiat la privada amb 
una retribució sense cap paral·lelisme amb cap altra comunitat autònoma. No ha 
aconseguit parar els laboratoris privats en els moments més durs de la pandèmia i ha 
externalitzat els serveis propis de la primària. Doncs per estar en contra de la polí-
tica del Boi Ruiz és vostè una bona seguidora de les polítiques del senyor Boi Ruiz. 
Han incomplert tres acords parlamentaris sobre aquest tema.

I no voldria acabar, en el temps que em queda, sense recordar que són moltes les 
necessitats del nostre sistema, que quan han negociat el preu/hora d’infermeria per 
a la vacunació ho han fet a la baixa, amb més de 3.000 milions que han arribat del 
Govern d’Espanya. Igual que van negociar a la baixa les condicions i les demandes 
dels MIR, però han pagat a Ferrovial i han pagat a Ferroser. I tot plegat només ens 
referma que cal una auditoria clara de gestió, perquè vostès no són transparents, no 
ens estan donant els números, i, per tant, volem aquesta auditoria de gestió i de les 
despeses del seu departament durant la pandèmia.

Acabo. Acabo la intervenció recordant-ho una vegada més: l’atenció primària 
continua col·lapsada, mig tancada, no veiem per enlloc els efectes del seu pla de re-
forç i enfortiment de la primària que va presentar a principis de setembre amb la 
promesa de que molts professionals i recursos arribarien, una promesa més que no 
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ha estat feta realitat. I jo li demano, consellera, quan torni aquí a respondre’ns, que 
faci de consellera de tots els catalans i no de candidata d’Esquerra Republicana.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula diputada senyora Jéssica Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots, novament, i, especialment, a la 
consellera. Si mirem les dades sanitàries –vostè ens ho explicava–, estem en unes 
xifres, no?..., els indicadors ens indiquen que estem..., molt semblants al pic de la se-
gona onada. Estem veient 25.000 casos més a la setmana, la pressió hospitalària no 
deixa d’augmentar. Per tant, estem en xifres que són molt preocupants.

I jo el que sí que voldria és començar la meva intervenció igual que l’he comen-
çat amb el conseller Sàmper i amb el vicepresident Aragonès: davant d’aquesta si-
tuació, consellera, considera vostè que calen mesures més restrictives per evitar els 
escenaris que vostès mateixos, des del Departament de Salut, ens han dibuixat, en 
els quals es diu que arribaríem a un col·lapse hospitalari amb les UCI plenes i amb la 
desprogramació fins i tot d’intervencions quirúrgiques greus? Jo avui m’he proposat  
no sortir d’aquí sense una resposta. Possiblement vostè siga la persona adequada, i no  
el vicepresident ni el conseller d’Interior, però crec que també hauria de ser una re-
flexió compartida per tot el Govern.

Vostè ha explicat –i, a més, jo crec que ho ha lluït i hi ha insistit– que teníem les 
mesures més restrictives de tot l’Estat. Jo no entraré a debatre si això és així o no, 
perquè si, per exemple, pensem en Nadal, i ho sé bé perquè era a València, a la meua 
família de València podien ajuntar-se sis, i aquí podíem ser deu. Per tant, en funció 
de quins són els indicadors que mirem, doncs, són més o menys restrictius, no tots 
per igual. Però, de totes maneres, hi insisteixo: calen mesures més restrictives? Hi 
ha comunitats que ja estan demanant avançar el toc de queda. No sé si es contempla 
aquest escenari, i més quan pot ser que tinguem unes eleccions el 14 de febrer. Per 
tant, hi insisteixo: cal o no cal? I, com sempre els dic, si calen, nosaltres estarem al 
seu costat per fer pedagogia, i, òbviament, per donar-los suport.

Més temes dels quals també volia parlar. La setmana passada li vaig preguntar 
al vicepresident Aragonès quina era la situació de les residències no pel que fa a la 
vacunació, sinó pel que fa al nombre de contagis, i també què estava passant i quin 
seguiment s’estava fent de les residències que havien sigut intervingudes per Salut, 
perquè ens arriben, doncs, algunes informacions preocupants. Sabem que n’hi ha al-
gunes que estan en situació crítica. Hem vist com diversos centres, com dic, s’han 
hagut d’intervindre. Hem vist una residència que s’ha hagut d’intervindre aquest cap 
de setmana a Tarragona. Que hi ha brots a centres de Tona i de Solsona. Per tant, sí 
que m’agradaria que, més enllà de les vacunacions, vostè ens expliqués en quina si-
tuació es troben les residències de Catalunya, i, com dic, quin és el seguiment que 
s’està fent a les que ja estan intervingudes.

Un altre tema important, els nous mòduls hospitalaris. Ho vaig preguntar també 
la setmana passada, me vaig quedar sense resposta, fins i tot el president del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana em va dir que feia demagògia al respecte, per-
què deia que no podia ser que tinguéssim mòduls hospitalaris nous si no es contrac-
tava més personal, perquè això, en definitiva, l’únic que feia era sobrecarregar encara 
més els professionals. Doncs bé, jo hi torne a insistir, perquè vull que m’expliquen 
si hi haurà més professionals contractats o no per atendre els pacients que vagen a 
aquestos nous mòduls hospitalaris.

Sobre les restriccions que es van aplicar a la Cerdanya i el Ripollès, és veritat que 
són les dues úniques comarques de la demarcació de Girona on la velocitat de pro-
pagació és inferior a la barrera de l’u, la qual cosa ens indica que les restriccions sí 
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que van funcionar. Però dos temes, també, aquí: mentre s’han dedicat molts recursos 
humans i materials a controlar els accessos al perímetre de la comarca, no consta 
cap aportació de recursos als sistemes sanitaris del Ripollès ni de la Cerdanya per 
reforçar-los ni per frenar la proliferació de la malaltia. De fet, tots els responsables 
de la zona estan demanant més personal i més dotació econòmica per fer front a la 
pressió hospitalària, però també per poder dur a terme els cribratges poblacionals 
–que déu-n’hi-do quines dues paraules, d’acord. 

I la segona part que també volia fer al respecte és sobre l’impacte econòmic que 
han tingut aquestes restriccions. A tall d’exemple, segons el Consell Comarcal del 
Ripollès, es quantifica que les pèrdues d’un establiment de restauració de la Vall de 
Ribes, des de l’inici de les restriccions a l’octubre fins ara, podrien arribar a 250.000 
euros, una xifra que està molt lluny de les ajudes anunciades. I també aquí volem dir 
que no entenem quin sentit té donar les mateixes ajudes a tots els establiments per 
igual, independentment de quina siga la dimensió de l’establiment. Potser vostè ens 
ho pot explicar.

Voldria també parlar dels centres educatius. Ens arriba –i, a més, ens arriba de 
fonts directes– que els cribratges als centres educatius els està duent a terme el per-
sonal educatiu, i, a més, ho està fent sense l’acompanyament i sense el seguiment de 
cap personal sanitari. Jo crec que això és una imprudència total, no només perquè el 
personal educatiu no té competències per fer-ho i per guardar aquestes proves, sinó 
que és una pressió extra que no els correspon. Per tant, consellera, sí que li dema-
nem que ens expliqui com s’estan fent.

Més temes... Ferrovial. Per una banda, sabem que 850 persones que fins ara..., bé, i 
que encara estan contractades per fer el rastreig a Ferrovial, si no se les contracta, si no 
se’ls garanteix un seguiment –i ja no parlem de subrogació, jo crec que s’ha de trobar 
la fórmula–, es posaran en vaga, i es posaran en vaga el 26 de gener. El 26 de gener, 
quan encara haurien d’estar fent el rastreig. Per un costat, això és preocupant en termes 
de qui farà el rastreig aquells dies; però, per un altre costat, per què hem de perdre tot 
l’aprenentatge d’aquestes persones que ja saben com es fa el rastreig? No podem con-
tractar-les d’alguna manera? Això, per una banda.

Per l’altra, ja s’ha dit en les intervencions anteriors: sembla ser que el Govern ca-
talà ha fitxat el cap de salut de Ferrovial a Catalunya abans que acabés el contrac-
te el 31 de gener, és a dir, que ha incorporat com a alt càrrec el gerent executiu de 
Ferroser i responsable del sistema de rastreig que ha tingut Catalunya fins ara i que 
encara té, i que, a més, ha sigut un desastre. Sembla que aquí fas malament la teua 
feina i et premien. I aquesta mateixa persona serà el director de projectes del Servei 
Català de Salut a la Regió Metropolitana Sud. De fet, ja figura en l’staff del CatSalut 
des d’aquest mateix mes, després de deixar Ferrovial el desembre de 2020. Per tant, 
estem parlant, hi insisteixo, de la persona que estava al capdavant del sistema de ras-
treig que no ha funcionat.

Per tant, es va contractar Ferroser per la via urgent i sense concurs públic. Hem 
vist que, per un altre costat, el sistema no ha funcionat bé, i el següent pas és que es 
premia el responsable d’aquest desastre del sistema de rastreig a Catalunya. Per nos-
altres això són portes giratòries inverses.

I, a més, és que aquest contracte entre Salut i Ferrovial pel rastreig va ser de-
nunciat pel Col·legi de Metges de Barcelona, i el sistema en general, també, per tot 
l’estament sanitari i per l’oposició parlamentària. El Col·legi de Metges va admetre 
que el contact tracing tenia deficiències i que era molt millorable. Ho vull recordar:  
18 milions d’euros, ens va costar la broma. Per tant, no entenem com es pot premiar 
la persona responsable d’un sistema de rastreig que no ha funcionat.

Un tema que també ens preocupa..., és cert que podria ser anecdòtic –de fet, es-
perem que siga anecdòtic–, però no es pot tornar a repetir..., i aquí també volem pre-
guntar-li a la gent de Junts per Catalunya: faran dimitir l’alcalde i el regidor de Junts 
per Catalunya de Riudoms que va aprofitar la vacuna que teòricament va sobrar 
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d’una residència d’avis? Clar, jo crec que seria necessari que dimitís, perquè, si no, 
comença a crear precedents. N’hem vist alguns casos a tot l’Estat, de gent del Partit 
Popular, de gent del Partit Socialista, i ara també en veiem de Junts per Catalunya. 
S’ha de ser exemplar. Per nosaltres aprofitar un càrrec públic per avançar-se en la 
vacunació té un nom, i és «corrupció», perquè al final estàs aprofitant-te del teu càr-
rec públic. Per tant, nosaltres instem la gent de Junts per Catalunya que facen dimitir 
l’alcalde i el regidor de Junts per Catalunya de Riudoms.

Com veu, consellera, són moltes preguntes que han anat quedant sense resposta 
les darreres setmanes.

I, finalment, també voldria assenyalar tres punts que per nosaltres són clau les 
properes setmanes i que ja vaig dir també la setmana passada. La primera és que, 
abans de desprogramar operacions, cal estar segur que les privades estan traient 
fum, que estan al màxim. Estem veient com s’estan produint algunes desprograma-
cions en alguns hospitals de Catalunya, mentre que és cert que la privada va fent 
coses, però va fent coses, no està al màxim de la seua capacitat, i les UCIs tampoc. 
Per tant, no hi pot haver una sola desprogramació sense que la privada estiga traient 
fum. De fet, si parlem de càncers, estem veient que anem amb un retard d’un 30 per 
cent en la diagnosi dels càncers. Estem parlant de coses tan serioses com aquestes. 
No podem oblidar que més enllà de la Covid hi ha coses que no són Covid i que 
també ens costen la vida.

La segona, el tema de la vacunació. L’altre dia vostè mateixa, de fet, en la taula 
de partits, va parlar que cap al 30 de maig podríem estar en unes taxes de vacunació 
d’entre el 9 i el 30 per cent. És clar, és un percentatge..., és una forquilla tan ampla 
que necessitem..., si ens la pot concretar una mica més. I no només això, sinó que, a 
partir de les primeres dotze setmanes, que és la primera fase, quina planificació es 
farà de la segona fase? Perquè parlem de gent gran, però de gent gran n’hi ha mol-
ta. Entenc que també s’hauran d’aplicar uns criteris concrets. Per exemple, si estem 
veient que el virus colpeja especialment aquelles persones que estan en una situa-
ció socioeconòmica complicada, doncs potser el criteri socioeconòmic també és un 
que s’ha d’afegir a l’edat de les persones. Per tant, com es farà aquesta planificació  
i quins criteris se seguiran a partir de la segona fase?

I la tercera, hi torno a insistir, els rastrejadors: necessitem un sistema de rastreig 
fort. És cert que ara estem en un volum tan gran de contagis –és contagi comunita-
ri– que és molt difícil fer-ne el seguiment. Però, si volem que això baixi d’alguna de 
les maneres, necessitem tindre un sistema de rastreig fort, que fins ara no hem tingut 
a Catalunya.

Hi insisteixo, aquestes tres potes són bàsiques per contindre el virus, però no no-
més per contindre la Covid, sinó també per no perdre la vida amb totes aquelles ma-
lalties que no són Covid.

I hi torno a insistir perquè no m’agradaria marxar avui sense tindre’n la resposta: 
creu vostè que necessitem endurir les mesures i les restriccions?

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. (Veus de fons.)

Vidal Aragonés Chicharro

Perdó. Gràcies, president, per recordar-me el comportament parlamentari. (El 
president riu.) Com ens passarem aquí onze hores, de vegades s’intenta fins i tot ser 
una mica més amable, però té, en aquest cas, raó el president del Parlament.

Mirin, nosaltres per poder valorar el que avui ens ha volgut traslladar l’honorable 
consellera pensem que és molt important no únicament entrar en el que ens ha traslla-
dat, sinó, sobretot, veure una miqueta què és el que ha fet o no ha fet el departament. 
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I volem fer un altre exercici, també: anar a veure què ha proposat aquest subgrup par-
lamentari. I començarem per això.

Mirin, el 10 de març del 2020 se’ns cridava a Palau pel molt honorable president 
de la Generalitat, Quim Torra, després de que hi hagués un reconeixement, per part 
de l’OMS, que ja teníem una pandèmia. Derivat de la pandèmia i d’aquella reunió..., 
nosaltres la vam preparar amb el grup de treball de sanitat de la CUP, un grup molt 
actiu i que ara segurament moltes companyes em deuen estar escoltant –agraïment 
immens per la feina que estan fent el darrer any–, i ens vam acompanyar d’una per-
sona, Carles Muntaner, que és catedràtic de salut pública a la Universitat de Toronto. 
No únicament vam escoltar el que deien el president de Generalitat i diferents conse-
llers –entre altres, vostè, consellera–, sinó que vam fer propostes. Estem parlant del 
dia 10 de març, i qualsevol català o catalana ho pot consultar en el compte de Twit-
ter de la CUP.

Propostes que nosaltres fèiem, consellera. La primera proposta que nosaltres fè-
iem era de mitjans. Vull dir que s’havien de tenir en tot cas als centres sanitaris els 
EPIs necessaris, que s’havien de tenir en tot cas les eines que es fan servir habitual-
ment amb una perspectiva de la pandèmia que venia. Primera proposta que fèiem.

No era l’única. Dèiem també que s’havien de fer PCRs massius, com a segona 
gran proposta que nosaltres fèiem. Insistíem que hi havia una manca de llits i de tre-
balladors i de treballadores. I en quart i cinquè lloc, també el que demanàvem era 
una intervenció en relació amb les farmacèutiques, perquè amb això no es jugués i 
poguessin tenir en tot cas les necessitats cobertes, i que tots els mitjans sanitaris, pú-
blics i privats, es posessin a disposició de la gestió pública.

Cinc propostes fetes el 10 de març. Anem a veure, consellera, d’aquestes propos-
tes fetes el 10 de març, què és el que ha passat.

El que ha passat sobre la primera de les propostes, consellera, és que, per una 
banda, en allò que feia referència als mitjans, doncs, mirin, el juny del 2020 la ma-
joria d’hospitals públics catalans encara no disposaven ni tan sols dels EPIs corres-
ponents. Ara, si vostè en vol atribuir la responsabilitat a l’Estat espanyol, no estarà 
mentint, perquè hi té una part de responsabilitat –i aquest subgrup ho ha fet mani-
fest, fins i tot en la persona del vicepresident del Govern espanyol–, però ho explica.

En segon lloc, pel que fa referència a les PCRs massives o als tests massius, va 
trigar aquest Govern vuit mesos, i podem anar al compte oficial del seu departa-
ment, per veure que faria tests massius. Una cosa és que ho anunciés i una altra cosa 
és..., ja li volem dir que no s’ha fet efectiu. Abans algun altre diputat o diputada deia: 
«Aquesta setmana s’estan fent els tests a les escoles.» Tenim tres realitats diferents: 
centres educatius on no s’han fet, centres educatius on s’han fet sense acompanya-
ment sanitari, i, després, allò que ens traslladen a través del Telenotícies, que és que 
algun centre ho ha fet acompanyat de personal sanitari. Però aquesta ha estat la rea-
litat: del que vostès anunciaven, vuit mesos després.

Sobre el tercer element, miri, llits –i per nosaltres no són únicament llits, i li ex-
plicarem per què–..., llits i treballadores. El 31 d’agost de l’any 2020 el departament 
va anunciar que en vint setmanes tindríem cinc hospitals, nous hospitals annexos a 
hospitals. El 31 de desembre del 2020, que era quan es complien les vint setmanes, 
aquest diputat va poder veure Broggi, com l’hospital no estava fet. Esperem que no 
dobli, per cert, el pressupost del Broggi, eh?, perquè això ja ens va passar. Les dipu-
tades o els diputats del Grup Socialistes li poden explicar per què va passar, que el 
pressupost del Broggi es va doblar fa uns anys. I no estan fets.

Però per nosaltres el problema no és únicament aquí, és una altra cosa que ens 
ha d’explicar, consellera. Si tenim plantes tancades, si tenim llits que no es cobrei-
xen per manca de treballadors, per què en comptes d’anar a contractar treballadors 
i treballadores anuncien el tema dels hospitals? I amb això no li diem que nosaltres 
estiguem en contra de que es construeixin hospitals. El que li diem és que tenim un 
problema previ i més gran, que és que a dia d’avui si vostè va a veure el Broggi o si 
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se’n va al Vendrell veurà que hi ha llits que no funcionen com a tals per falta de per-
sonal. I si no cobrim això, de no gaire servirà, que ara ens doni per aixecar plantes 
annexes a cinc hospitals catalans. Qüestió fonamental.

Quarta mesura que li plantejàvem: intervenció, si és necessari, també a les far-
macèutiques. I, en comptes de fer això, de sobte el pla Orfeu desapareix. Se’n deuen 
recordar els diputats i diputades, que li vam preguntar a la consellera: «Què ha pas-
sat amb el pla Orfeu?» La intervenció pública per a la investigació va desaparèixer. 
Encara la consellera del moment d’Empresa ens va dir una cosa que no reproduiré 
en aquest Parlament, no perquè tingui cap secret, sinó perquè penso que no reprodu-
eix exactament la realitat, però ens traslladava una idea que no semblava que fos co-
herent d’un govern quant a coherència en desenvolupament de plans conjuntament.

I, miri, la cinquena de les qüestions que li plantejàvem el 10 de març. Ja l’hi hem 
dit: tots els recursos sanitaris públics i privats sota gestió pública, perquè això és un 
tema de salut, de vida. I, per tant, lo primer és la vida, i l’únic és la vida, no el negoci 
d’empreses sanitàries. Què fan vostès? El contrari. Li regalen 43.400 euros a la ges-
tió privada per cada alta en UCI derivada de la Covid. Així, quan sabíem que no en 
costava ni vint mil. I encara estem esperant que ens digui, sobre allò, el què.

I, en segon lloc, Ferrovial o Ferroser. Mirin, jo ja no sé ni per on començar, amb 
Ferrovial i Ferroser. Primer, per què vostès generen la sensació que la salut pública 
no pot gestionar això? I tant que ho pot gestionar, la salut pública; molt millor que 
Ferroser, molt millor que Ferrovial. I segon, estem parlant de Ferrovial. Ara parlen 
vostès molt de la corrupció dels convergents, però no ens n’oblidem. Sentència ju-
dicial: qui els pagava no el 3, ni el 4, sinó semblaria que el 5 per cent, era Ferrovial. 
I, per tant, una mirada molt dura ara vostès amb Convergència, però anaven a buscar 
aquells i aquelles que han estat pagant. Per tant, visió hipòcrita. Els que cobraven, 
dolents; els que paguen..., no passa res. I seguim contractant aquests lladres, que és 
el que són, uns lladres.

Però, mirin, una altra cosa seria si després haguessin gestionat bé. Però encara 
mantenen, consellera, vostè i el seu departament, la visió de que el contracte de Fer-
roser ha tingut uns «petits problemes»? Ara li expliquem nosaltres no el que pensem 
nosaltres, sinó el que diuen els treballadors i les treballadores: aplicació col·lapsada, 
trucades a positius de dos mesos enrere, trucades a persones que ja les havien tru-
cat, manca de coordinació i fins i tot moments on la corba de la Covid era creixent i 
els treballadors i les treballadores no tenien feina efectiva. Consellera, volem que es 
pronunciï sobre això, si encara li sembla que això és puntual.

I quan ja semblava que no podia haver-hi res pitjor, de sobte no subroguen les tre-
balladores –ara en parlarem– i contracten el màxim responsable de Ferrovial Salut. 
I ara digui’ns: «No, no és dels scouts, és del 061.» El que vulgui. Per cert, el 061..., 
vostè té constància, consellera, que el 061 té actes d’inspecció de treball per discri-
minació per qüestions de gènere? L’empresa de la qual aquest senyor era el màxim 
responsable..., discriminació per raó de gènere. Això és el que porten al Departa-
ment de Salut? Li consta, consellera? L’hi mantindran? En base a què? Què estan pa-
gant vostès a través d’aquesta contractació? Ens haurà de donar moltes explicacions.

I el que més mal ens fa: els treballadors i les treballadores... I vostès diuen: 
«1.400.000 trucades», molt bé, clar que sí. Tot el coneixement acumulat, s’hi han deixat 
la pell en unes condicions insuportables, i vostès ara els diuen que no els subroguen? 
Clar que els han de subrogar. Vostès estan reconeixent –i així serà– que l’activitat que 
feia Ferroser passarà a ser desenvolupada pel departament; de fet, per Salut Pública. 
Una altra cosa és que facin un afegitó d’activitats, però l’essència de l’activitat passa 
a ser desenvolupada pel sector públic, i, per tant, vostès han de subrogar. I per això, a 
més, tenen una vaga convocada, perquè no respecten els drets laborals.

I no generin confrontació entre els treballadors i les treballadores dient-los: 
«Vostès han d’anar a la borsa de treball de l’ICS», perquè això no és necessari. Estan 
confrontant els treballadors i treballadores. Consellera, miri, això és una plantilla 
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autònoma, i com a plantilla autònoma que abans no formava part del Departament 
de Salut hi entra directament, no ha de passar per la borsa. No confrontin els treba-
lladors i treballadores pels seus drets. Després, els nous contractats ja passaran per 
la borsa, però això és plantilla autònoma.

Li diem d’una manera contundent: si no hi ha subrogació per als treballadors i 
les treballadores, li està declarant també la guerra a la CUP. Li declara la guerra a la 
salut pública, perquè no hi ha res més important ara que fer la feina que estaven des-
envolupant aquests treballadors i treballadores, però també l’hi declara a la CUP. Ja 
l’hi avancem –l’hi avancem. I, per tant, en aquesta vaga s’ha d’arribar a un acord de 
subrogació com més aviat millor. I aprofitem, evidentment, per llançar una salutació 
a tots els treballadors i les treballadores, amb el que estan patint, i traslladar tot el 
nostre suport, des de la CUP, a les seves reivindicacions legals, justes i necessàries.

I després ens arriba lo de la vacunació. Per cert, consellera, vostè coneix el con-
tracte entre Pfizer i la Unió Europea? Jo crec que la resposta ja la sé, que és que no. 
Em pot dir el contrari? Sap si algun responsable de salut d’algun govern d’algun es-
tat de la Unió Europea coneix el contracte? Sap si als diputats o les diputades del 
Parlament Europeu els permeten veure el contracte? Això és la realitat: que Pfizer 
està negociant amb els estats, quan hi hem posat calés públics; la Unió Europea la 
financem tots amb la nostra feina, i ara juga a la salut pública amb els estats. Ho pot 
dir, si coneix o no coneix el contracte?

Per cert, també ens pot dir si vostè va conèixer, o el departament, per un trans-
portista quan arribaven les vacunes? Ara ja no parlem de la Unió Europea - Estat 
espanyol, sinó de l’Estat espanyol - Catalunya. És així? És així de cert? Digui-ho, 
expliqui-ho. Seria important i determinant.

Mirin, de tot el que vostè ha fet o del que ha fet el seu departament, hem inten-
tat fer un exercici de trobar-hi qüestions positives. N’hem trobat dues. Però sap què 
passa, quan trobem dues qüestions positives? Que ens dona la sensació que és com 
aquells rellotges d’agulles que estan espatllats, que fins i tot estant espatllats hi ha 
dos moments al dia que donen l’hora correcta. Això és el que ens sembla que és la 
realitat del seu departament: orgànicament trencat i espatllat, i necessita un canvi 
radical.

I, mirin, nosaltres també li volem fer propostes. I propostes..., en primer lloc, 
passa perquè vostès analitzin amb determinants de la salut. Si ho fan en termes de 
classe, no ho activarem realment. Que ho facin amb certesa científica, i, per tant, 
testatge i rastreig són necessaris. Inversió a la primària i més treballadors i treballa-
dores. I, després, una mirada social: centres de treball amb la inspecció de treball 
–ja sé que no és competència seva– actuant. Centres d’estudi: suspenem les elec-
cions i, això sí, el 15 de febrer tothom als centres d’estudi. Per tant, reforçament de 
les ràtios dels centres d’estudi, acompanyament d’especialistes de salut.

I, per descomptat, el transport públic, que no és competència seva ni únicament 
de la Generalitat de Catalunya, però Estat, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya s’han de posar d’acord perquè no patim el que patim quotidianament amb 
el transport públic: no de col·lapse, sinó de propagació de la Covid a través de no pren-
dre mesures.

Esperem, com a mínim, de les deu preguntes que li hem fet, consellera, que a 
quatre o cinc ens hi doni resposta.

Moltíssimes gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández. Endavant. 

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; moltíssimes gràcies, president. Bé, senyora consellera, ha fet vostè una re-
trospectiva de la seva gestió des del començament de la pandèmia, parlant fins i tot 
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de l’entrada a Itàlia, i ha fet esment de la situació en d’altres comunitats autònomes 
–després m’hi referiré, a aquesta qüestió, perquè hi ha hagut alguna qüestió, també, 
que ens ha sorprès moltíssim.

Bé, jo el primer que li volia dir és que, per molt que ens esforcem –i li puc assegu-
rar que ho fem– per intentar valorar amb la màxima objectivitat la seva gestió, és molt 
complicat fer-ho pitjor. I soc plenament conscient que vostè hi posa el millor de vos-
tè mateixa i tota la voluntat del món i totes les hores del món –no ve per aquí–, però  
amb això no n’hi ha prou –no n’hi ha prou. I no parlo només de la seva acció perso-
nal, sinó que avui mateix ha tornat a desaprofitar l’oportunitat, més enllà de les hores 
que hi posi i de la dedicació i de l’emoció, fins i tot, amb les que faci la seva feina, de 
generar transparència, de respondre les preguntes que se li fan, i en determinats ca-
sos, que han sigut i que estan sent escandalosos, donar-hi una mica de llum.

Vostè continua fent una mena de discurs d’autoajuda social perquè ens agafem 
les mans i lluitem junts, però amb això no n’hi ha prou. És a dir, amb la bona volun-
tat no n’hi ha prou. Perquè de vegades la bona voluntat, quan s’amaguen dades, dei-
xa de ser bona voluntat i comencem a passar a una altra cosa.

Ha fet vostè una retrospectiva. N’hi faré jo una altra, resumida en cinc punts, per 
justificar aquesta idea segons la qual és molt difícil fer-ho pitjor. Vostè va començar 
la seva singladura amb el caos de les residències. En alguns casos, efectivament, va 
molt pitjor del que es pugui considerar simplement una mala gestió. Ja es veurà de 
cara al futur, perquè alguns casos..., escandalosos. Se sap perfectament.

Després, va fracassar a l’hora d’informar la ciutadania. Recordi que va ser capaç 
de dir un dia que els nens podien anar als parcs infantils i l’endemà van tancar els 
parcs infantils; per tant... Bé, la veritat és que no sé si això és informar bé la ciuta-
dania. Li va passar amb el rebrot del mes de juliol de Lleida exactament el mateix, 
on va reconèixer no que havia informat malament la gent, sinó que havia amagat, 
voluntàriament i de manera conscient, informació a la gent. Que és la vegada que 
nosaltres li vam demanar la dimissió, perquè és que va reconèixer que havia amagat 
conscientment informació, com si la gent no fos prou madura per rebre la informa-
ció, i més en una qüestió tan sensible.

Després, ha demostrat una incapacitat sostinguda per ser, en fi, líder d’un equip 
tècnic. Ja no tornaré al tema d’Oriol Mitjà i les seves discrepàncies amb els socis de 
govern, però és que han tingut moltes dificultats per cohesionar i donar confiança, 
quan es parla de l’equip tècnic.

Quart punt: l’estratègia de rastreig, absolutament fallida, reiteradament. I avui ha 
desaprofitat una oportunitat per donar xifres del que costa als catalans el cas Ferro-
ser, d’explicar per què fan sostenella y no enmendalla, és a dir, no només no passen 
pàgina en el tema, sinó que continuen aprofundint en els nomenaments, en un cas 
que, sincerament, fa pudor. Les coses, francament, són així. I fa pudor. I, per tant, 
hauria d’explicar-ho d’una manera molt més precisa. Hi passa de puntetes, i, per 
tant, més enllà d’aquella bona voluntat que jo li explicava a l’inici de la meva inter-
venció, està mostrant falta d’ètica i de transparència –falta d’ètica i de transparència. 
Per tant, crec que té després, en la rèplica, una oportunitat d’explicar aquest assump-
te millor.

Després, de moment, sobretot la primera setmana, una campanya de vacunació 
fallida. La primera setmana, escandalosa: de seixanta mil, només sis mil, amb fal-
ta de previsió. Com vam dir a l’anterior Diputació Permanent, doncs, amb uns pro-
blemes logístics indignes d’una societat moderna, francament. I amb algunes dades 
triomfalistes que van anunciar... Van parlar de seguida de mig milió de vacunats 
vulnerables i van donar unes dades..., ja pràcticament hi estem arribant i resulta que 
això no és així. O sigui, per tant... També van parlar de vint-i-cinc equips operatius, 
que a l’hora de la veritat no han arribat a funcionar en les primeres setmanes, ni de 
bon tros.
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I tot i això, aquest panorama tan desastrós, resulta que, més enllà d’aquesta pe-
tició en el cas de Lleida, vostè no es podrà queixar de l’actitud que han tingut els 
grups de l’oposició. No es podrà queixar: primer, ha tingut un suport parlamenta-
ri molt ampli en els decrets, ja fos per abstenció o per vot afirmatiu. No es podrà 
queixar. Després, els debats són durs, però no es podrà queixar. I, francament, amb 
aquest suport parlamentari..., tot el que acabo d’explicar abans, doncs, és d’una in-
competència flagrant.

Després, ha tingut crítiques polítiques més aviat contingudes, però és que vostè 
continua amb un discurs victimista. Torna a parlar de Madrid com si... L’exemple 
que ha posat de l’AVE continua sent ridícul, però és que, a més... Hi ha una cosa que 
no se’ls fica al cap. És a dir, és veritat que hi va haver un moment que sortia de Ma-
drid molta gent, però no venia precisament a Catalunya: anava a Alacant, anava a 
Múrcia. Allà es podria encaixar, en aquell moment, però no pas aquí. Però és aques-
ta obsessió malaltissa amb el que es faci a Madrid, que sembla una «madriditis». Ja 
sé que també allà hi ha gent que té «barcelonitis» o «catalanitis», això és veritat, 
però, home, estem aquí, i jo el que li dic és que no ve al cas, que vostè torni a insistir 
en el cas de Madrid.

I, finalment, a banda de cap concreció de futur –que aviam si n’és capaç, que 
això li han retret d’altres portaveus–, sortim de la seva compareixença sense expli-
cacions, sense transparència, sense planificació de futur, com deia, i amb un clàssic 
discurs victimista respecte del Govern d’Espanya. Però si el senyor Sánchez és presi-
dent d’Espanya perquè vostès el van votar; si ha tirat endavant els pressupostos per-
què vostès li han donat el vot afirmatiu. Però de què es queixa?, si són vostès, els que 
l’han elevat als altars. Per tant, escoltin, a lo hecho, pecho, no? Deixin de fer-se les 
víctimes, en aquest cas.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula, ara, la 
diputada senyora Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Diputats, diputades, companys... Primer, potser, situar de què 
parlem, perquè a vegades crec que també perdem una mica el marc de referència. 
Estem buscant les mesures per lluitar contra una pandèmia mundial, una pandèmia 
que ningú, cap país, fins ara, hi ha trobat la solució perfecta. Per tant, enveja de mol-
ta gent que a vegades surt a aquest faristol i sembla que ha sigut tocat d’una vareta 
màgica i sap quina era aquesta solució perfecta, magistral, que no ha funcionat en-
lloc a nivell mundial.

Sabem que sí, que hi ha incidència...: sabem que el rastreig funciona, sabem que 
la vacunació funciona, sabem que el confinament funciona, però també en diferents 
moments i fases d’aquesta pandèmia. Teníem qui deia: «Un rastreig massiu és la mi-
llor eina.» Sabem que els països que ho van executar en aquest moment estan con-
finats. Per què? Perquè aquesta mesura perfecta i única no hi és. I creiem que així 
és com ha afrontat el Departament de Salut aquesta pandèmia: multisectorialment.

Si m’ho permeten, faré com un petit incís per al company de Ciutadans, que deia 
que avui han obligat aquí a la consellera de Salut a donar explicacions. Jo li demana-
ria que..., o probablement està desinformat o el seu grup parlamentari no l’informa bé, 
però a la primera reunió, lo que seria el símil de Junta de Portaveus, quan es va  pactar 
que el vicepresident Aragonès i la consellera Budó compareixerien, també va haver-hi 
el compromís que la consellera Vergés i el conseller Sàmper avui també comparei-
xerien. Per tant, això ja està pactat des de fa dues o tres setmanes, com s’ha fet ha-
bitualment. I, a més, ho reafirmem: no és ara, que la consellera Vergés ve aquí, sinó 
que el Govern, d’una manera transparent, als últims plens, els últims mesos, ja han 
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comparegut periòdicament aquestes dues parelles de consellers per donar les conside-
racions oportunes.

Per tant, crec que seria d’humilitat, a la seva segona compareixença, fer esment 
que avui aquí la consellera Vergés hi és per demanda pròpia, ampliant, això sí, el de-
bat amb els dos temes que els grups parlamentaris van posar explícitament sobre la 
taula. I, també, perdoni’m que no faci més referència a tot el discurs que vostè ha dit, 
perquè, quan només s’entren en desqualificacions personals i amb un to que és bas-
tant irrespectuós, crec que la conversa ha de començar i acabar aquí.

Parlaríem. Parlaríem, i crec que és del que hem fet esment fins aquest moment. 
Catalunya fins aquest moment no s’ha amagat mai. Ha assumit tota la responsabili-
tat. I per això actua i assumeix aquelles decisions, com ens ha fet avinent la conselle-
ra, que no són fàcils de dir, que ningú voldria dir, i que saps d’entrada que afectaran 
el dia a dia dels ciutadans, però que calen, perquè aquesta pandèmia, com hem dit 
abans, és mundial.

I sí, denunciem: denunciem la deixadesa de funcions del ministre Illa, o del can-
didat Illa. I sí, es posa de perfil. Però, senyora Granados, no ens estableixi a nosaltres 
aquest mèrit, perquè crec que el senyor Carrizosa avui amb una gran escenificació ja 
ho ha dit, que realment el que definia el ministre Illa és posar-se de perfil.

A mi m’agradaria començar posant en valor tota aquella tasca que sí que ha fet 
el Govern. I crec que també hi ha hagut aquella humilitat de dir que moltes vegades 
voldries i t’agradaria fer més, però el que sí que s’ha de dir és que ha sigut un govern 
actiu, que s’ha avançat, que ha treballat i que sempre s’ha readaptat o reinventat.

Vam començar aquesta pandèmia amb sis-cents llits d’UCI; ara en tenim a prop 
del triple, 1.800. S’han triplicat els llits d’UCI en vuit mesos, nou mesos, deu mesos. 
Aquest Govern, després de la primera onada, no va dir: «Ja hem superat la primera 
onada, ens quedem aquí, ja ho hem fet.» No, no: en aquell moment els hospitals es 
van reinventar. Hi entraves i s’havia convertit en UCI qualsevol espai. I vostè sé que 
és capaç de reconèixer-ho. A partir d’aquí, es va entendre la necessitat que això no 
era un moment puntual de la primera onada, sinó la gravetat d’aquesta crisi mundial.

Per tant, estem parlant que de sis-cents llits hem passat a 1.800 llits. Planificació, 
desenvolupament. Saben el que és, triplicar els llits d’UCI de tota una comunitat? Es 
va fer el mateix amb hospitals. Es van buscar tots aquells espais o tota aquella infra-
estructura física que calgués per després poder-los ampliar. El mateix amb contrac-
tació de personal; el mateix amb reforç de la primària; el mateix amb gestors Covid, 
perquè es va crear de nou una estructura que no hi era. I sí, després del contracte de 
Ferroser s’ha fet un pas més endavant per incorporar-ho al Servei Català de la Salut.

Hi ha altres aspectes. Suport a les escoles. Quan hi ha un cas positiu en una es-
cola, és Salut que es trasllada a l’escola, és Salut que fa aquest cribratge quasi el ma-
teix dia o l’endemà perquè l’infant en el seu entorn natural tingui la mínima agressió 
possible. I això crec que ha sigut molt i molt valorat per tota la comunitat educativa.

Per tant, mesures, mesures, mesures; treballar, treballar, treballar. I, sobretot, la 
humilitat de saber que, allà on no s’ha pogut assolir l’excel·lència de primeres, s’ana-
litza i es busca aquesta excel·lència en properes fases.

I parlem del PSC, senyora Granados. No ens equivoquem: el candidat del PSC 
és el ministre Illa, el candidat Illa. Que jo sàpiga, a Esquerra Republicana la senyo-
ra Vergés potser participarà de la candidatura, però ni molt menys..., perquè és molt 
conscient de la responsabilitat que té ara, que és gestionar un departament de Salut, 
i sap quines responsabilitats va assumir. Crec que ella mateixa seria la primera en 
defugir encapçalar aquesta llista per a les properes eleccions.

Un PSC al capdavant d’un govern. Recordem-ho: ministre Illa, «candidat Illa», 
com sentirem sovint. Primera fase: què ens demostren? Com ataquen la pandèmia? 
Centralització. D’un ministeri buit de contingut, perquè normalment qui gestiona 
totes aquestes responsabilitats són les comunitats autònomes. Això provoca retards 
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en compres, respiradors que fan la volta a tot el territori fins que arriben a l’hospital 
que pertoca...

I una altra crítica que hi ha constantment a l’hemicicle del Congrés dels Diputats: 
falta de transparència de les contractacions. Venen aquí i discuteixen el contracte 
de Ferroser. Sí, i tant, transparència del Govern per ser clar i català, com es diria, 
en totes aquelles contractacions que ha fet. Es pot dir el mateix del Govern de l’Es-
tat? Totes aquestes contractacions estan penjades? Potser per això vostès no tenen 
problemes, potser per això vostès no han de donar explicacions, perquè hi ha opaci-
tat tothora des del Govern de l’Estat. El Govern de l’Estat el que ens ha demostrat és 
que va tard. I és un sentiment agredolç, perquè si el Govern de l’Estat va tard, tots 
els ciutadans, Catalunya inclosa, tenen problemes per poder intervenir.

I ho dèiem, a partir d’aquí és..., demanem responsabilitats. I tant, demanem res-
ponsabilitats a l’Estat d’allò que li pertoca. Sentíem la dada de 230.000 contagis, 
una de les dades més importants que hi ha hagut a Espanya. Les comunitats avui 
–crec que més de quinze– li demanaran toc de queda a les vuit. El president Illa, 
com està fent els últims sis mesos..., «recollim les inquietuds de les diferents comu-
nitats i ja emetrem què en pensem». Crec que portem sis mesos dient això: «Reco-
llim, recollim, recollim; buscarem el consens i actuarem.» Renoi, que se’ns demana 
immediatesa, aquí, i estem parlant que el ministre Illa encara no ha respost d’aques-
ta manera immediata que veuen tan clara que s’ha de fer aquí a Catalunya.

Seguim: l’IVA de les mascaretes. Se’n recorden? L’IVA del producte més essen-
cial que hi pot haver en aquest moment. El Govern de l’Estat, on el senyor Illa és el 
ministre de Sanitat, va tardar més de vuit mesos a reduir l’IVA d’aquest producte de 
primera necessitat, i només de les mascaretes quirúrgiques. El mateix amb la vacu-
nació. Li demanem implicació.

La consellera, què ha dit?: «Totes aquelles vacunes que havíem rebut ja s’han ad-
ministrat.» També li recordaríem al company del PP: hi va haver una bona planifi-
cació, avui hi ha totes les vacunes posades. És veritat que les vacunes, les primeres 
dosis, van arribar una setmana abans del que s’esperava. Tot i així, es van reajustar 
tots els protocols i es va arrencar aquesta vacunació, probablement amb una disper-
sió de centres, no?, com són les residències, i amb la dificultat que té això per poder 
arribar a cadascuna d’elles, alguna amb població reduïda.

Ara demanem una mica més enllà, perquè qui encara és estructura d’estat és el 
ministre de Salut, que ha de demanar a Europa que aquestes dosis arribin a Espa-
nya, que arribin en el moment que es van comprometre, i que tots aquests contrac-
tes, com ens deia el company Vidal, siguin públics, siguin transparents. I aquesta és 
l’exigència de qui ens ha de respectar com a estat davant d’Europa, perquè, malgrat 
tot, en tota aquesta situació, ens hi va la vida.

Ens demanaven mesures; la senyora Albiach demana mesures, si n’hi ha d’haver 
més. Una altra vegada crec que Catalunya es va anticipar: des del 7 de gener tornem 
a tenir mesures, i mesures dures, d’acord? No calen comparacions, no cal a vegades 
entrar... Però sí que tenim un govern que ha sigut valent i que com a mínim..., la se-
gona onada va ser el Govern qui la va revertir molt més ràpidament, i ara ha sigut 
també el primer govern a reaccionar. I ho sabem. Ho veiem: Comunitat Valenciana, 
tot desbordat; prenien mesures ahir, mesures com tancar la restauració. Portem una 
planificació que des del 7 ja s’estan prenent aquestes mesures. Vostè demanava: «En 
prenem més?» És que no partim de zero. No és instaurar noves mesures. Catalunya 
ja té un nivell: tenim confinament municipal, tenim la restauració amb limitacions, 
el món de l’esport, el món de la cultura... I vostè en podria definir moltes, perquè 
realment són mesures dures, que a aquests sectors, al final, els generen certs pro-
blemes.

Per tant, emplacem-nos a que, cadascú en el seu àmbit, treballem. No vinguem, 
només, a aquest faristol... Entomem tots aquell paper que puguem tenir per fer avan-
çar una societat cap a afrontar una crisi de la manera més saludable possible no no-
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més d’una manera física, sinó també d’una manera emocional, i entenent que ens cal 
tancar aquest cercle, que aquest equilibri entre salut física, salut emocional i econò-
mica, que al final també reverteix en aquesta salut emocional i física, cal que sigui 
sempre un treball fet per tots i entre tots.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té el 
torn, ara, el diputat senyor Lluís Guinó. Endavant.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Consellera, diputats, diputades... Deixi’m, en primer lloc, tenir 
un record per a totes aquelles persones que han perdut familiars en aquesta terrible 
pandèmia i per a totes aquelles persones, precisament, que pateixen les conseqüèn-
cies de la Covid-19. I un altre record, necessàriament, aquesta tarda, que hi ha hagut 
una explosió gravíssima a Madrid, i voldria tenir un record, precisament, per a totes 
aquelles persones, i tota la nostra solidaritat, que deuen compartir cap a les perso-
nes que han patit..., hi ha provisionalment tres persones mortes, però, evidentment,  
les conseqüències seran més greus, i, per tant, des d’aquí, un record.

Una vegada dit això, voldria fer referència a que la meva intervenció no vol utilit-
zar des d’un punt de vista comparatiu les polítiques que es fan a altres territoris, ni a 
nivell nacional ni a nivell internacional. Perquè, òbviament, la configuració de l’Es-
tat espanyol és molt diferent a la configuració i el repartiment de competències que 
hi ha a altres països d’Europa, i el que hem d’analitzar és fins a quin punt totes aque-
lles competències de què disposa el Govern de la Generalitat avui per enfrontar-se a 
aquesta pandèmia són suficients o no en són, de suficients.

Perquè, probablement, els partits que defensen el manteniment de l’estructura ac-
tual de l’Estat..., és obvi que creuen fermament, més enllà de les dades empíriques, 
que la Generalitat, amb l’actual estructura, amb l’actual configuració, des d’un punt 
de vista polític i econòmic..., pot fer front i pot satisfer les mateixes exigències que 
vostès plantegen amb aquest grau d’exigència, que és legítim, al Govern de la Gene-
ralitat.

Alguns grups parlamentaris considerem que ni de bon tros disposem, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, dels mitjans i les competències necessàries per, d’al-
guna manera, resoldre tot el que vostès denuncien quan surten al faristol del Par-
lament. I els diré més: i, tot i no compartir segurament l’estructuració de l’Estat, 
haurien de creure més fermament en el que vostès anomenen «cogovernança». Però 
«cogovernar» no significa només imposar criteris, centralitzar compres, portar a ter-
me polítiques centralitzadores; «cogovernar» vol dir col·laborar, coordinar, que les 
comunitats autònomes –i, en aquest cas, Catalunya– disposin d’autonomia per fer 
front a la realitat territorial i a les afectacions directes d’aquesta pandèmia. És a dir, 
no es pot parlar de cogovernança si no parlem també de recursos econòmics. La co-
governança ha d’anar acompanyada de recursos econòmics; sense recursos econò-
mics, és un buit.

I, per tant, hauríem d’assumir entre tots, i en la mesura de la seva força al Con-
grés dels Diputats també, i amb la influència directa que tenen al Govern de l’Estat, 
que la cogovernança es transformi en accions molt més pràctiques, que les decisions 
es puguin prendre des del territori. Però el finançament, certament, ha de venir ne-
cessàriament no només de la capacitat econòmica del Govern de la Generalitat, sinó 
que és exigible una major implicació del Govern de l’Estat.

I, en això, els partits, hi insisteixo, que tenen capacitat de decisió a Madrid tenen 
absolutament tota la responsabilitat. I no és legítimament possible centrifugar totes 
aquestes responsabilitats, precisament, al Govern de la Generalitat, que té des del 
nostre punt de vista alguns dèficits, que, òbviament, en aquesta pandèmia han que-
dat especialment reflectits.
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Voldria fer un comentari també a la qüestió que té a veure amb les residències. 
És cert que teníem i tenim un problema a les residències. És cert que teníem un pro-
blema greu de contagis, que s’han fet esforços, que s’han fet millores, però, no obs-
tant això, avui encara hi ha brots a determinades residències, brots importants, per-
sones mortes. I, per tant, les polítiques del departament han de centrar-se, de forma 
molt específica i de forma molt especial, a resoldre la problemàtica de les residèn-
cies encara avui a Catalunya.

Perquè és perfectament possible tirar endavant polítiques que siguin molt més in-
tenses, amb cribratges, i que les que les vacunes arribin pràcticament a totes les resi-
dències. El Govern ha comunicat avui que fins i tot aquelles residències on hi havia 
contagis –que eren, des d’un punt de vista gràfic, vermelles– tindran vacunes de for-
ma immediata. Per tant, aquesta també és una bona política per refer-nos d’aquesta 
greu situació de les residències.

En la darrera intervenció a la darrera Diputació Permanent vam quedar absolu-
tament pràcticament tots d’acord en que calia una nova política en el futur de com 
integrem l’àmbit residencial en l’àmbit de la salut, i com resolem també un problema 
que és de caire retributiu i salarial, que aquest és un problema estratègic que té, pre-
cisament, tot aquest àmbit de les residències, i hem de fer un esforç per resoldre-ho. 
En la mateixa mesura que també hi ha un problema salarial, certament, amb la qües-
tió que té a veure amb Ferroser. És així –és així.

Ferroser... Hi ha un contracte inicial que es pren per qüestions d’urgència, per 
qüestions de necessitat. I es fa un contracte perquè realment al juliol es va detectar 
clarament que hi havia un problema que només es podia resoldre a través de cribrat-
ges massius i, a més a més, de fer seguiment de totes les persones contagiades. I no 
hi havia altra manera que procedir a una concessió, a un contracte d’aquestes carac-
terístiques.

Tal vegada, i vistos els dèficits en alguns casos des d’una perspectiva més tècni-
ca, i a la vista, també, de que és perfectament possible que aquest servei es pugui 
desenvolupar i executar des del mateix Govern, i, per tant, des d’una perspectiva 
molt més pública, molt més purament pública, el Govern ha procedit a l’anul·lació  
d’aquest contracte. Des d’un punt de vista formal, el 31 de gener ja no hi haurà 
aquesta empresa portant a terme aquesta tasca.

I el que haurà de fer el Govern és..., o el que farà segurament és..., té davant 
una doble alternativa, que és: la que no compartim nosaltres, que és precisament no 
aprofitar el coneixement de totes aquestes persones que han treballat durant aquests 
mesos en aquests cribratges i en aquests seguiments –nosaltres defensem que aques-
tes persones han de continuar desenvolupant aquesta tasca–, i l’altra és contractar 
de nou determinades persones que necessitaran certament el seu rodatge, i avui, en 
aquest moment, no estem en situació, sincerament, d’efectuar cap tipus de rodatge.

El que cal és continuar una tasca que s’ha desenvolupat amb un coneixement que és 
perfectament aprofitable si realment es tira endavant un procés de subrogació, que des 
d’un punt de vista legal probablement és possible, o si realment es fan les contracta-
cions necessàries de totes aquestes persones que fins ara han desenvolupat la seva tasca 
d’una forma prou correcta. I, per tant, s’ha de continuar en aquesta dinàmica.

Que cal transparència és evident. De vegades el que cal també és que aquesta 
transparència s’articuli i es faci pràctica. I s’ha fet un esforç, certament. En el web de 
Salut apareixen, d’una forma molt i molt i molt concreta, les contractacions que s’han 
fet. I, des d’aquest punt de vista, probablement és interessant que cada un dels grups 
parlamentaris participi d’aquest exercici de transparència, que no és només una mani-
festació de voluntat política, sinó que és una obligació legal, també. La transparència 
també és una obligació; no és només exercir la bona voluntat d’un  determinat govern 
o esperar que el conseller de torn sigui més o menys sensible a la transparència des 
d’un punt de vista fins i tot a nivell personal i a nivell de govern. No, no; és una obliga-
ció, ser el màxim de transparents, i, en qüestions de salut, encara més.
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En darrer terme, i pel que fa al procés de vacunació, en la darrera Diputació Per-
manent se n’ha parlat, també. És cert que, si bé des d’un punt de vista logístic hi pot 
haver o hi pot haver hagut problemes que no són imputables al Govern de la Gene-
ralitat, és cert que per vacunar hi ha d’haver, a més de les vacunes, persones que va-
cunin, i de vegades ens oblidem d’aquesta altra part. I, certament –la consellera ho 
sap perfectament, perquè n’és conscient, i ho ha explicat aquí al faristol–, ens falta 
personal.

I en el personal que avui treballa en l’àmbit sanitari, des de metges fins a infer-
meres, certament, hi ha una problemàtica de burnout, hi ha gent que té dificultats per 
incorporar-se a la feina, hi ha gent que està patint, hi ha gent que té problemes fins i 
tot –i s’ha acreditat aquesta setmana amb algun article que ha sortit publicat– de cai-
re psicològic i afectacions psiquiàtriques. Estem davant un problema que Salut s’hi ha 
d’enfrontar, què és l’afectació directa d’aquesta tasca que fan els sanitaris en el seu 
desenvolupament professional. I només hi ha una manera de resoldre’l, més enllà de la 
terapèutica, que és que hi hagi més persones que treballin en aquest àmbit. S’ha de fer 
més contractació en aquest àmbit, i, evidentment, també es necessiten més recursos.

És obvi que hi ha recursos extraordinaris per la Covid. És obvi que s’han fet reas-
signacions de partides pressupostàries, però hem de fer un esforç encara més intens 
per tal de que els treballadors que avui tenen dificultats es puguin incorporar a la 
seva feina de forma ràpida i que totes aquestes baixes laborals –que n’hi ha moltes, 
més de les que arribem a pensar– es puguin resoldre aviat. Sense personal que vacu-
ni no hi ha vacunació. Són indispensables les vacunes, hi insisteixo, són indispensa-
bles també les persones que fan aquesta tasca, més enllà d’aquella capacitat i aquest 
voluntarisme que hi ha hagut per part de moltíssimes infermeres d’aquest país, que 
fan un esforç extraordinari, precisament, per procedir a aquestes vacunacions.

En darrer terme, és difícil, aquesta pandèmia. És difícil, gestionar aquesta pan-
dèmia. Hi ha dificultats. La consellera ve a donar explicacions, a ser el màxim de 
transparent, a explicar les dificultats que suposa per a un govern resoldre de forma 
efectiva aquesta pandèmia.

I una qüestió a la qual s’ha fet referència i que és molt important, i que em sem-
bla que és més... La ciutadania exigeix certes explicacions. Pel que fa al confina-
ment del Ripollès i la Cerdanya, certament, ningú dubta que les dades sanitàries, 
les dades epidemiològiques, feien necessari un confinament. Certament, és indiscu-
tible. Altra cosa és la capacitat que té el Govern o ha de tenir el Govern per establir 
mecanismes de comunicació amb tot el territori i amb tots els sectors del territori. 
I aquí hi han de col·laborar estretament les administracions locals –en aquest cas, 
els ajuntaments. Això és bàsic, perquè això també és un element de la cogovernança 
que exigim a l’Estat, i, per tant, hem de ser corresponsables, des del Govern, amb les 
administracions locals.

I en darrer terme, i per això parlava de les qüestions que tenen un àmbit estricta-
ment econòmic, i hi han fet referència en les seves intervencions..., sobretot la conse-
llera de Salut, precisament, respecte a les ajudes: les ajudes mai seran suficients, però 
aquest sí que és un problema que no poden imputar només al Govern de la Genera-
litat de Catalunya. L’Estat, que és qui recapta la majoria dels impostos, té la neces-
sitat... Hem de ser el màxim d’exigents per fer entendre a l’Estat que s’han de donar 
ajuts als sectors que estan especialment afectats pel tancament que comporten els 
confinaments. Sense l’Estat, és impossible.

Per tant, els demano, sincerament..., un prec, per acabar: els partits que tenen 
capacitat de decisió a Madrid han de ser igual d’exigents que ho són aquí amb el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya respecte a l’Estat, que doni ajudes directes a tots 
aquells sectors que, per qüestions de confinament, han hagut de tancar els seus es-
tabliments. Aquesta és l’única manera de resoldre mínimament i fer més suportable 
tota aquesta situació.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputat. Per fer la rèplica, té un torn, de nou, la consellera. Quan vulgui, 
consellera.

La consellera de Salut

Gràcies, president. Diputats, diputades, intento ordenar les respostes a les múlti-
ples preguntes que m’han fet, que –m’atreveixo a dir– algunes d’elles..., respostes en 
reunions informals que he volgut mantenir també amb els membres de la Comissió 
de Salut, malgrat que també el Parlament, doncs, està dissolt, i està en aquesta Dipu-
tació Permanent.

(Adreçant-se a Jorge Soler González.) Ja li ha contestat la diputada del Grup Re-
publicà pel que fa a les compareixences, i sap perfectament que no hem parat de ve-
nir en aquest Parlament, i no pararem. I no pararem tampoc d’informar la ciutadania, 
d’explicar-nos a la ciutadania amb referència a la pandèmia.

No acostumo a entrar en els atacs personals que se’m fan, directes, però la veri-
tat és que se m’han inflat els ovaris, ja, de moltíssimes vegades. El primer dia que el 
vaig conèixer, diputat, i me’n recordo perfectament, va ser en una tertúlia de cam-
panya electoral organitzada per Diario Médico, on jo vaig anar en representació del 
Grup Parlamentari, en aquest cas, de Junts pel Sí, i vostè hi anava pel seu Grup Par-
lamentari de Ciutadans. I com que vostè és metge, i, per tant, és llicenciat, i es deu 
pensar que és millor que molta altra gent, en el típic classisme, i m’atreveixo a dir 
«ranci», doncs, d’això en feia la seva bandera. I li van parar els peus. I me’n recordo 
perfectament, de qui li va parar els peus, que em coneixia a mi, que era l’organitza-
dora del debat, que portava anys en aquest Parlament defensant el sistema públic de 
salut. Que també es pot defensar des d’una visió ciutadana, sense ser directament 
professional sanitari, però estimant moltíssim els professionals sanitaris, els de pri-
mària, com vostè és.

Per tant, feminitzi’s una mica –feminitzi’s una mica–, una miqueta només, per-
què sap el que són els equips –sap el que són els equips. O vostè es pensa que això 
també ho portaria vostè sol? Amb el seu gran coneixement científic... Espera, com 
ho ha dit? «Coneixement científic i mèdic.» I vostè ho portaria sol. Aquesta gran 
pandèmia mundial, la portaria vostè sol, amb el seu coneixement científic i mèdic. 
Treballi més en equip, amb la gent, de veritat. Així és com jo intento treballar, com 
a mínim; formant-me amb diferents coneixements de moltes persones, de moltes 
disciplines, que saben aportar el millor d’elles mateixes, i també, doncs, formant 
part d’equips de gent que intenta contribuir-hi amb una ideologia, que, evidentment 
compartim, per defensar aquest sistema públic de salut.

Entro en els temes que han tret diferents grups parlamentaris, i així els vaig des-
granant. En el tema de Ferroser, vostès hi poden barrejar quaranta coses, si volen, 
però la realitat és la que és, i així també l’hem pogut explicar. Una persona es pre-
senta a una oferta el mes d’abril en un procés de selecció que dura mesos, amb un 
càrrec tècnic –en cap cas d’alta direcció–, per a un projecte concret que res té a veu-
re amb el rastreig, que pot ser la seva feina anterior o no, però res té a veure amb el 
rastreig, que és implementar el pla assistencial de la metro sud. Ras i curt, això és el 
que hi ha. Punto pelota, com es diria.

Un altre tema que sí que em preocupa de veritat i que l’hem debatut i que l’hem 
compartit aquí són les persones que han treballat aquests mesos contractades per 
Ferroser, que era qui tenia el contracte d’aquest seguiment de contactes, en aquest 
cas, amb el SEM, amb nosaltres, per fer aquesta petita part del circuit de rastreig. 
Ho hem mirat, ho hem mirat tot, i vostè ho sap –ara miro el diputat Aragonés, però 
són diversos, els que m’han preguntat sobre això. Hem mirat a veure si era possible 
una subrogació d’aquests treballadors. No és així, perquè no és un canvi de contracte 
d’una empresa a una altra, sinó que passem a fer un circuit integrat.
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Ampliem aquestes funcions, canvien les funcions, i integrem aquestes persones 
directament a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Això s’ha de fer via un pro-
grama de la Generalitat per incorporar aquestes persones directament a treballar per 
a l’Agència de Salut Pública, és a dir, per al Departament de Salut, la Generalitat de 
Catalunya, i, evidentment, passant a fer aquesta gestió directa. Si s’hagués pogut fer 
una subrogació directa, s’hagués fet. S’ha pogut trobar una solució intermèdia obrint 
la borsa de treball. Que l’hem obert perquè es puguin incorporar les persones que 
ara treballen a Ferroser en aquesta borsa de treball? Sí, s’ha obert. Se n’han incorpo-
rat ja diferents centenars, en aquesta borsa de treball. I esperem que, com a mínim, 
això sigui part d’aquesta solució que volem tothom, perquè ens hauria agradat real-
ment aprofitar també, doncs, aquesta experiència per poder-los incorporar.

Mai hem dit que no es pogués fer des del sistema públic, des de salut pública. Mai 
ho hem dit. Hem dit que en aquell moment necessitàvem engegar amb molta rapidesa 
aquest desplegament –i, per tant, és gran, centenars de persones en un call center–, i 
en aquell moment l’Agència de Salut Pública no ho podia assumir. No teníem temps 
de desenvolupar els programes pertinents, i els programes que necessitàvem amb 
molta més urgència eren aquells que ens donaven una capacitat de rastreig amb un 
coneixement, un àmbit que s’ha de mantenir claríssimament dins l’Agència de Salut 
Pública, i enfortir els sistemes de vigilància abans de poder integrar-hi tot el circuit.

Estem molt d’acord amb molts grups d’aquí: necessitem un sistema de rastreig 
fort, sí. I per això hem dit que hem aconseguit anar integrant tot aquest circuit, una 
nova eina informàtica amb un sol visor per a totes les persones que participen en el 
circuit de traçat de casos i contactes. Són 946.200 persones, de les quals hem fet se-
guiment, que són els contactes dels casos positius que hem tingut en el nostre país. 
És molt. Aquí podeu veure el volum que representa tot això. I, evidentment, quan 
l’epidèmia va de pujada, doncs, aquest volum és enorme.

Les eines que es necessiten per desenvolupar això..., en cap cas he volgut dir que 
la salut pública no estava preparada. Tenim una bona Agència de Salut Pública, te-
nim molt bons professionals en salut pública, molt bons directius també en salut pú-
blica i experts dins el sistema, més enllà de l’Agència de Salut Pública. En cap cas em 
referia a això. Em referia a que, evidentment, les estructures de salut pública no es-
taven preparades per a una pandèmia d’aquestes característiques, com no ho estaven 
en molts altres països. Espero poder deixar..., per això he dit..., aquest enfortiment del 
sistema de salut en base al sistema de rastreig es quedarà aquí per a aquestes futures 
pandèmies –he començat la intervenció així–, futures pandèmies que diu l’Organit-
zació Mundial de la Salut, doncs, que són una de les de les amenaces que anirem te-
nint en aquest segle XXI.

Respecte a les mesures, si calen més mesures. M’ho ha demanat molt directament 
la diputada dels comuns, i també altres us fèieu aquestes preguntes, no sé si més re-
tòriques o no. Avui el Procicat ha pres decisió de prorrogar les mesures que estan vi-
gents ara, que són molt dures, són mesures molt dures, molt restrictives, que van una 
mica a l’arrel d’allò que impacta més en el control de l’epidèmia, que és reduir mobi-
litat, reduir interacció social, i que tots els informes i totes les dades ens mostren que 
tindran un efecte en el volum de casos de la pandèmia. Per tant, aquestes mesures les 
tenim, i, per tant hem decidit prorrogar dues setmanes més aquestes mesures, que 
són dures, i que, com dic, afecten la gent en múltiples nivells.

S’ha parlat molt de la mobilitat, de si som prou sensibles a la diversitat del país, 
del que representa un confinament municipal en una ciutat molt densa, com pot ser 
Barcelona mateix. I això ho hem debatut moltes vegades, el que representen confi-
naments municipals en llocs que són molt petits. I, arran d’això, hi ha les excepcions 
pertinents, perquè és cert que alguns pobles més menuts no tenen tots els serveis bà-
sics o tots els productes bàsics que necessiten adquirir en el mateix municipi. I, per 
tant, aquestes excepcions, evidentment, permeten poder-se desplaçar en l’àmbit co-
marcal per poder fer aquestes compres o per poder ser dotats d’aquests serveis més 
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bàsics, no en tot i per tot. I són confinaments que molesten, putegen, la veritat, a 
tothom, la vida de tothom, visquis on visquis, sigui una ciutat més mitjana, sigui un 
poble més gran, un poble més menut, una ciutat més densa, una ciutat més gran, una 
ciutat més petita.

Estem demanant a la gent, al final, al cap i a la fi, doncs, fer el mínim. És a dir, 
quedar-se a casa, sortir per a allò imprescindible, salvaguardar aquells àmbits essen-
cials de la nostra societat com l’escola, com aquesta feina –per tant, es permeten els 
desplaçaments en aquest àmbit. I, la resta, fer un esforç solidari entre totes i tots per 
aconseguir reduir els contagis amb la màxima sensibilitat per tot el país, per les di-
ferents maneres de viure. Però sabem que és molt difícil i que al final les mesures 
també han de ser generals, perquè realment tenim un problema general a tot el país.

Creiem que són mesures avui –i així ho ha decidit el Procicat, eh?, també, des-
prés de molt debat–..., que són adients ara per prorrogar, sense descartar que se’n pu-
guin prendre més en el futur. Esperem que no calgui perquè aquestes mesures vagin 
funcionant, i anirem veient la reducció de casos.

I quan diem: «Caldrien més mesures? El toc de queda a les vuit en lloc de a les 
deu solucionaria moltes coses avui, aquí, en el nostre país?» Potser en algun altre in-
dret sí; aquí, que tenim l’àmbit d’interacció social ja molt reduït d’horari... Per exem-
ple, l’àmbit de la restauració a dos quarts de quatre, doncs, ja ha de tancar, i només és 
possible..., menjar per emportar o recollir en el mateix establiment o repartir als do-
micilis. Per tant, creiem que tampoc seria avui una mesura excepcional, tot i que..., 
és a dir, no descartem en cap moment haver de prendre altres mesures.

I és molt difícil dir, si anéssim a una cosa molt més dura, que ja seria realment 
intentar anar a confinaments..., claríssims confinaments domiciliaris, exceptuant, 
doncs, poder sortir a passejar, fer un mínim esport, si això seria la gran solució. De 
moment, hem cregut oportú que aquestes mesures s’han de prorrogar.

I jo també crec que ho hem de comentar i ho hem de dir clar, tal com és: si no-
més mirem la Covid –si només mirem la Covid–, com més quiets, millor. I «més 
quiets» vol dir avorrir-nos, no fer re, i també no permetre re. Això és un punt molt 
prohibitiu. Això és un punt que afecta, evidentment, llibertats individuals. Això és 
un punt que crec que ha de ser sempre extrem, i, per tant, no ha de ser mai la pri-
mera opció que tinguis damunt la taula. Però és cert que, si miréssim la Covid, això 
segur que funciona –segur.

Si mirem salut, la salut de la gent, hi ha més dubtes. La fatiga pandèmica és una 
realitat claríssima, no és un concepte eteri que llança l’Organització Mundial de la 
Salut. La càrrega emocional com a societat, com a individus, però també com a col-
lectius, per portar aquesta epidèmia, doncs, és dura, i, per tant, intentem sempre tro-
bar aquests millors equilibris per poder portar l’epidèmia en la seva part emocional i 
sobretot –sobretot– afectar el mínim possible aquelles activitats i aquella manera de 
viure que té la gent.

Diputada del PSC, no he dit que no ens en donen. He dit: «No en posem més 
perquè no en tenim més.» Per tant, hem volgut explicar que si disposem, aquestes 
properes setmanes, esperem..., com més aviat millor, de més dosis, si en disposem 
en un nombre suficient per poder entrar en la fase 2, en l’etapa 2 de la vacunació de 
la població general, estarem preparats per poder-ho fer. I en això és en el que estem 
treballant, perquè ens sembla imprescindible. Ara hem de centrar els esforços en 
aquesta eina, que és la vacunació, que comparteixo amb vostè que és un punt d’espe-
rança. En cap cas hem dit això. No en posem més perquè no en tenim més. Per tant, 
quan en tinguem més, desplegarem les estratègies.

És molt diferent rebre milions de vacunes de cop, que et permet desplegar una 
estratègia massiva en pocs dies a tot el territori, que anar-les rebent de mica en mica, 
setmana a setmana. Seran diferents, les vacunes que aniran arribant: hi ha la de Pfi-
zer-BioNTech, amb unes característiques; la de Moderna, amb unes altres; si s’apro-
va aviat, la d’AstraZeneca-Oxford té unes altres característiques diferents, i veurem 
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també a quina població va adreçada per decidir com és aquest desplegament; i altres 
que puguin anar venint: la de Janssen, que ens podria proporcionar una cosa també 
millor que les altres, perquè seria una sola dosi, etcètera. En base a això, farem.

També em preguntava la diputada dels comuns aquesta planificació de la vacuna-
ció, que vam dir unes dades, no?, que podem, el 30 de maig, tenir vacunada entre el 
9 per cent i el 30 per cent de la població de Catalunya. I això són càlculs sense saber 
la disponibilitat de vacunes que tindrem, però suposant, per les informacions que te-
nim, que són amb comptagotes i gens confirmades, aquella disponibilitat de vacunes 
que tindrem. Si en tenim més i aquest 30 per cent pot ser el 50, endavant. Serem les 
primeres; ens arremangarem, i segur que tots vosaltres ajudareu també a fer possi-
ble l’èxit d’aquesta vacunació. Ara bé, ens movem encara en aquesta incertesa, i, per 
tant, no podíem aventurar-nos a res més que a això.

Això vol dir que no estem planificant res respecte a les noves fases? No. Això 
vol dir que, evidentment, quan entrem en població general... Sabem que hi ha, dins 
d’aquesta població general –és a dir, que no són col·lectius específics, que viuen a re-
sidències o que són professionals sanitaris, com estem fent a l’etapa 1–, persones de 
molt alt risc respecte a la Covid, risc de morir respecte a la Covid. I, per tant, aques-
tes són una prioritat claríssima, en aquesta vacunació de població general. Hi ha 
persones també amb alt risc, que vol dir un risc moderat de morir però amb alt risc 
també, doncs, d’acabar hospitalitzades i en una UCI, i, per tant, aquestes també hi 
entraran. Veurem quines vacunes tenim, en quantes dosis, de quina manera arriben  
i amb quina capacitat arriben, però ens estem preparant també per a això.

Sobre el 14 de febrer, les eleccions, diputada socialista, jo ja vaig sentir l’excan-
didat Iceta, el president del Grup Parlamentari Socialistes, que explicava a la reunió, 
no?, o també en compareixences públiques de gent del seu grup: «Oh, però si les 
escoles estan obertes...; oh, però si es poden fer jornades de portes obertes...», com 
deia vostè avui. I això què vol dir? Els comerços estan oberts amb certes restric-
cions; la restauració no està totalment tancada, perquè hem intentat mantenir aquest 
equilibri. I això què vol dir? Què vol dir? Per què ho compara, això, amb una jorna-
da de votació, on hem de cridar a la participació democràtica de 5 milions i mig de 
persones? On nosaltres, que som representants d’un parlament, el que hauríem d’in-
tentar és que les condicions per a aquesta jornada democràtica fossin amb un senti-
ment de màxima llibertat i de seguretat per a les persones que van a votar? I d’això 
anaven, aquests debats.

Respectin més l’exercici democràtic, jo diria, i no comencin a fer comparacions 
vagues –comparacions vagues–: «Oh...» Què vol dir? Que ho hauríem de tenir tot 
absolutament tancat per dir que no és el millor moment per a aquesta jornada elec-
toral? Hi ha moltes altres coses que intervenen en si es pot anar a votar o no. Podem 
garantir que es pot votar? Sí. Això vol dir que la gent se sentirà lliure i segura per 
ser cridats en una jornada com aquesta, on jo entenc que tots els grups parlamenta-
ris volen cridar a la participació màxima, com sempre? Home, jo crec que aquest és 
el debat que vam fer aquí amb els grups parlamentaris, i la decisió responia a això.

Vostè diu: «3.287 milions d’euros.» Només faltaria que se’ls quedessin, només 
faltaria que se’ls quedessin des del Govern espanyol. De fet, no sabrien què fer-ne 
–no sabrien què fer-ne–, perquè en l’àmbit de salut tampoc gestionen re directament. 
Per tant, evidentment que els 3.287 milions d’euros, i tots els que vinguin, els han de 
posar a disposició de qui està assumint la gestió de tota la pandèmia –evidentment.

Vostè diu: «Més recursos per a l’atenció a la dependència que mai.» Sí? Augmen-
taran fins al 50 per cent les seves aportacions a la Llei de dependència? Jo, si ho fan, 
els felicitaré. De veritat que els felicitaré –els felicitaré. Per tant, fins que no arribi 
aquest moment, doncs, evidentment que aquests recursos els han d’enviar a qui està 
assumint les responsabilitats, a qui és responsable de la gestió i al sistema de salut, 
que és qui està fent front a aquesta pandèmia.
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Respecte –i no vull desordenar-me massa, perquè hi ha molts i moltes temes– a 
una cosa que ha dit el PP, que m’ha semblat molt bé, i crec que ho he d’agrair. He 
d’agrair el suport parlamentari durant tot aquest temps en aquesta gestió de la pan-
dèmia, en els decrets, però en altres àmbits. He intentat correspondre amb el màxim 
d’informació. Segurament no sempre hem pogut estar encertats, però de ben segur 
que he volgut correspondre a aquest suport, perquè crec que tots som responsables 
públics, representants de la ciutadania, i ens fem càrrec de la situació.

Respecte a algunes consideracions que ha fet el Grup Parlamentari de la CUP, 
que deia: «El 10 de març nosaltres vam fer una proposta: EPIs.» EPIs, evidentment. 
El 25 de febrer nosaltres, a banda dels sistemes de compra que tenen tots els centres, 
vam engegar un sistema de compra amb les patronals perquè s’hi poguessin adherir 
també les residències. El 25 de febrer. Però ens vam trobar amb un mercat absoluta-
ment trencat, un mercat salvatge, d’aquells tan inhumans que vostè defensa erradicar 
i jo també.

Això és el que ens vam trobar. Va ser molt dur. I és cert que ara afrontem aques-
tes onades en una situació molt diferent, amb un estoc, evidentment, que tenim de 
més de quatre mesos de material, doncs, de protecció, en aquest cas, dels EPIs, a 
banda, no?, d’haver triplicat el nombre de respiradors i de molt altre material ne-
cessari.

Vostè deia: «PCR massius.» És que sempre hem estat fent més proves que ningú, 
sempre –sempre. Ara, PCR massius el 10 de març..., és cert, no els podíem fer. I, és 
cert, vam començar amb un únic laboratori. I nosaltres en teníem un, eh? La resta de 
territoris de l’Estat havien d’enviar les mostres a Majadahonda. De seguida s’hi van 
afegir tots els laboratoris dels hospitals grans del nostre país –de seguida–, perquè 
aquesta inquietud professional, doncs, ens va per davant sempre a tots.

I li dono una xifra, que la tinc aquí: l’última setmana a Catalunya s’han fet 
319.307 proves –93.000 tests d’antigen ràpid; la resta, PCR. Madrid, 125.000. Anda-
lusia, amb més població, 183.000. La diferència és aclaparadora. I faig una mica de 
trampeta, perquè, a més a més, l’última setmana tenim els cribratges de les escoles, 
tenim el cribratge universal de les residències, però és que sempre hem estat per da-
vant, sempre.

Per tant, qui ha volgut dir que nosaltres no prioritzàvem anar a buscar el virus, 
fer proves a la gent..., està mentint –està mentint. I això són recursos, i això és esforç 
de molta gent. Les dades canten –les dades canten–, i aquí les deixo. Tampoc no és 
una resposta a vostès, sinó, també, en general.

Hem tret lo dels... Lo de l’atenció primària, primer, vull treure, perquè algú m’ho 
ha tret. Més de 4.380 persones s’han incorporat des de març fins a novembre a l’aten-
ció primària. D’aquestes, 3.200 formen part del pla d’enfortiment i transformació de 
la primària. És moltíssima gent. Són moltíssimes incorporacions, amb ànim de re-
forçar aquest sistema públic. Sempre he prioritzat la primària.

I no vull deixar de dir, sobretot quan es parla molt d’UCIs i d’hospitalitzacions i 
tot això, que la primària és la gran garant del control de l’epidèmia. Perquè és, pri-
mer, la responsable de la detecció de casos del nostre país, i d’engegar també tots els 
circuits de cura a tots els pacients.

I després, per anar acabant, eh? –i disculpeu, però són moltes preguntes i crec 
que s’han de poder respondre. Vulnerables, residències, sempre han estat una prio-
ritat? Què ha passat a certes residències que vostès han dit aquí? Ha passat que el 
virus entra; que si la prevenció no és absolutament escrupolosa es dissemina molt 
ràpid en una residència, el virus; que hem intervingut, des del primer moment, to-
tes les residències amb actuacions, amb equips d’intervenció ràpida, on hi van Afers 
Socials i Família, Salut Pública, conjuntament, delegades de conselleria de residèn-
cies i les mateixes residències, per gestionar tots els brots que van sortint.

I si en algunes d’elles..., que no són en absolut la majoria, només faltaria. Avui 
mateix tenim..., doncs jo diria que, més o menys, un centenar de residències que 

Fascicle tercer
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podem tenir –i ara els dic la xifra exacta–..., 138 centres que podem tenir en ver-
mell, residències amb brots i, per tant, complicades. D’aquests 138, evidentment, no 
a tots se’n fa la intervenció de l’entitat gestora. Esperem, de les entitats gestores, que 
puguin respondre, amb el nostre suport i amb la nostra ajuda, a la gestió d’aquests 
brots.

Només quan és impossible per manca de personal, perquè, doncs, la direcció no 
pot assumir-ne l’organització quan la residència té un brot, és quan hi ha una inter-
venció pròpiament dita de «canvi» d’entitat gestora. I les hem fet en diferents casos, 
precisament pensant en què és el millor per a aquelles persones que hi viuen i poder 
gestionar una situació complicada.

Les escoles han sigut una prioritat, ho hem fet tot per fer-ho possible –tot per fer-
ho possible–, inclosos els cribratges, doncs, que estem fent ara, que són cribratges 
d’automostra. Diputada, són d’automostra, i la paraula ja ho diu. Nosaltres ho vam 
dir claríssimament, perquè hi va haver, en aquell moment que es va explicar –que 
ho va explicar el doctor Argimon també–, molt rebombori per si això es podria fer.

Evidentment, es pot fer, s’està provant en molts llocs. I vam dir que nosaltres hi 
posaríem el suport sanitari mentre els centres no se sentissin prou segurs per fer 
aquesta automostra. És molt senzill. I ara repeteixo una mica el que anem dient, no?: 
«cinc segons per cada nariu, aquí, allà...» Aquesta automostra en algun lloc s’ha fet 
amb saliva perquè el laboratori ho fa d’aquesta manera, com és Barcelona Esquerra, 
però no em consta cap problema referit a les automostres ni falta de seguretat res-
pecte a les mostres.

I jo crec que aquest també és, vaja, un futur que tenim aquí. És impossible plan-
tejar-te un cribratge de 160.000 professionals d’Educació en uns mesos amb pic pan-
dèmic, en unes setmanes amb pic pandèmic..., fer-ho en tres setmanes, si podem..., 
desplaçant tots els professionals sanitaris a prendre mostres, si hi ha opció de fer 
automostra i en els vídeos està explicat. I, a més a més, la gent –la majoria de gent, 
vaja–, doncs, amb moltes ganes, ho està agafant.

Els annexos als hospitals –a banda del Broggi, que va amb una mica més de re-
tard– estaran a disposició, ja, del sistema molt aviat. El primer és el de Bellvitge, 
l’annex de Bellvitge. Jo no faria mai una dicotomia entre espais/professionals. Els 
professionals es necessiten –això és la base, és claríssim–, però els espais ajuden a 
que els professionals puguin treballar millor, organitzar-se diferent. Hi ha hagut mol-
ta manca d’espais, tenim llocs més vells i, per tant, això és un aire brutal en aquests 
centres hospitalaris, que són..., que formaran part, eh?, dels mateixos hospitals; és a 
dir, no és construir alguna cosa nova i treure-ho d’un lloc i posar-ho en un altre. Per 
tant, és treballar conjuntament.

I em sembla que, si no em deixo res, aquí s’acaben les respostes a les seves inter-
vencions. I, com sempre, a disposició del Parlament, en aquest cas de la Diputació 
Permanent.

Gràcies. Gràcies, president.

El vicepresident

Gràcies, consellera. Un cop ha intervingut el representant del Govern, té la pa-
raula, pels grups parlamentaris, en primer lloc, el senyor Jorge Soler, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, per un temps de cinc minuts.

Jorge Soler González

Gràcies novament, vicepresident. Diputades, diputats i consellera..., l’hem vist 
arrossegar els peus per venir aquí. Jo crec que no ho dieu gaire convençuda, que ve-
niu aquí encantada, se us veu tan irascible que és evident que no veniu ben a gust. 
Però, en tot cas, desitjo que si avui dieu que sí, que teniu moltes ganes de venir les 
properes setmanes i mesos que segurament durarà aquesta epidèmia i tindrem això, 
doncs que no arrossegueu tant els peus per venir. De fet, us he vist absolutament 
ofesa, recordant inclús el primer debat. Jo ni el recordava; de fet, no el recordo.
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Però, bé, vostè ens cita el primer debat, en el qual jo segurament vaig participar 
fa cinc anys, i veig que ja no se us va oblidar. I veniu aquí i dieu que si se us inflen 
els ovaris... Bé, jo no us puc demanar, de veritat, perdó per ser metge. Jo crec que ser 
metge no és classista. Per mi, de fet, ser metge és un gran honor i, per tant, no pen-
so mai renunciar a ser-ho. Ara, també és veritat que jo he entès, en aquesta resposta 
amb aquesta virulència... Tampoc puc renunciar a ser home; no sé si penseu que per 
parlar, en tot cas, femení crèieu que jo renunciaria, en part, a ser-ho. Crec que no ho 
he de fer. He entès per què menyspreeu tant alguns metges de gran prestigi que a 
Catalunya us han anant marcant certes dreceres que vostè ha anat, sempre, negant i 
menyspreant. Jo crec que us heu equivocat. Jo crec que amb humilitat..., ho entenc, 
eh?, que es pot ser conseller sense tenir cap tipus d’expertesa al sistema sanitari. Jo 
crec..., de fet, desitjo pensar que hi pot haver gent més preparada; però bé, en tot 
cas..., bé, «desitjo pensar» no, ho rectifico: crec que a Esquerra Republicana..., em 
consta, eh? que hi ha gent de molt nivell que podria dirigir millor.

Però us veig molt ofesa per aquest tema; sembla que hi ha alguna cosa que vostè no 
porta bé i potser s’ho hauria de fer mirar. Bàsicament, perquè està tancant la porta..., 
no a mi, que, com a líder, en aquest cas, de l’oposició sanitària, entenc que pugui estar 
molt... –inclús no oblida un debat, el qual jo no recordo, de fa més de cinc anys. Però, 
bé, en tot cas, crec que feu malament, pel fet de que hi hagi un metge que us està dient 
coses que crec que són bones per al sistema sanitari, doncs, de fer-ho, perquè exacta-
ment feu el mateix..., i jo no sé si us n’adoneu, no? Algunes de les coses que vostè avui 
està rectificant, bé, aquest diputat que us parla, sigui metge o no..., perquè hi ha altres 
diputats que no ho són i us van dir exactament el mateix, us van dir que us equivocà-
veu. Molts mesos després, no tinc la sensació de que avui ni tan sols hagueu demanat 
disculpes. El que està clar és que..., rectifiqueu, perquè, certament, els diputats que us 
vam avisar de que estàveu equivocada ho vam encertar.

I, a més a més, per un altre problema, consellera: jo crec que si us fiqueu com us 
fiqueu és perquè hi ha una altra realitat. Segurament, al vostre món no us expliquen 
certes coses del que es parla al sistema sanitari. Ara, també vostè hauria d’estar una 
mica alerta. Vostè jo recordo que un dia es va ofendre molt perquè li vaig dir que 
era la consellera de les vagues; de les vagues, perquè cap conseller, ni tan sols el se-
nyor Boi Ruiz –que avui ha estat aquí anomenat–, va tenir tantes vagues com vostè 
ha tingut; vostè ha liderat el nombre de vagues a Catalunya: ha tingut a tots els col-
lectius enfadats. Per tant, per molt que parli aquí en femení o per molt que doni les 
gràcies als col·lectius, jo crec que el que s’esperava de vostè és que s’hi dediqués. Per 
tant, dintre d’aquest marc, jo crec que vostè encara està a temps de rectificar, encara 
que ja hagi acabat la legislatura. Però hem de tenir una consellera al capdavant d’una 
crisis epidemiològica tan greu com la que tenim i, per tant, vostè no hauria de defa-
llir en aquest sentit.

Consellera, més coses. Parleu molt de Madrid. De fet, avui he vist que Esquer-
ra Republicana ha dedicat la meitat del discurs a parlar de la meva persona i de 
Ciutadans, i l’altra meitat a parlar de Madrid. Jo crec que això us ho hauríeu de fer 
mirar. Ho dic, perquè..., bé, jo encara recordo, eh?, aquell que anava a Madrid per 
divuit mesos i..., jo crec que ja deu estar plenament instal·lat a Madrid. Per tant, al-
guna cosa, segurament, us remou també la vostra consciència quan us adreceu amb 
aquest menyspreu a la capital d’Espanya.

Consellera, hi ha moltíssimes preguntes que avui no ha contestat i per això jo 
crec que si vostè es sincera quan diu aquí que no li importa venir –encara que crec 
que alguna cosa sí que li ha importat–, doncs, espero que la setmana vinent, i l’altra i 
l’altra vingui, perquè han quedat moltes preguntes per respondre; de Ciutadans, però 
també d’altres grups que crec que li han fet preguntes molt interessants i que crec 
que la ciutadania de Catalunya es mereix la resposta.

Del tema d’educació no n’hem parlat gaire, però els que ens creiem que el sis-
tema sanitari ha de tenir polítiques a totes les conselleries, doncs, molt clar, en po-
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dríem parlar molt. I desitjo que això sigui la setmana vinent, si és que vostè realment 
accepta això que ha dit i vol venir aquí a que continuem fiscalitzant la sessió de con-
trol, com desitjo que vostè faci, cosa que, cregui’m, dubto plenament. Bàsicament, 
perquè quan parlem d’educació..., li diré una cosa molt clara, consellera: jo crec que 
els nens amb problemes econòmics, desfavorits, amb pocs recursos, volen ordina-
dors, no volen coets per anar a la NASA. I a vostè, com a consellera, no l’hem sentit 
queixar-se d’aquesta mala priorització. I quan vam veure els treballadors del siste-
ma sanitari, siguin metges –sí, consellera–..., però també hi havia gent d’infermeria 
i d’altres molt col·lectius, vestits amb bosses d’escombraries, a vostè no la vaig veure 
queixar-se de tenir companys demanant coets de la NASA.

Per tant, consellera, hem de parlar de moltíssimes coses. Desitjo que avui...

El vicepresident primer

Vagi acabant, diputat. 

Jorge Soler González

...que vostè avui ens hagi dit amb sinceritat que realment vindrà. Com tenim to-
tes les setmanes..., perquè al davant hi ha molts temes, i segurament hauríem de fer 
monogràfics molt més importants per poder debatre realment i en profunditat temes 
sanitaris de gran importància; per exemple...

El vicepresident primer

Acabi, diputat. 

Jorge Soler González

...quan ens ha contestat allò que vostè ha dit «punto pelota», que era lo de Ferro-
ser, i el «punto pelota» el pagarà la ciutadania de Catalunya. 

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació, és el torn de la diputada Eva Granados, en nom 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Eva Granados Galiano

Gràcies. Consellera, la situació és complicada, aquí i arreu. Els professionals estan 
esgotats després de tants mesos, maltractats també. Tenim un sistema sanitari amb fa-
tiga de materials, després de tantes retallades. I, clar, vostè ve aquí i transmet confu-
sió, inseguretat i, a més, se la veu nerviosa, faltona, no?, com si s’hagués deixat anar. 
I jo crec que això no li va bé a ningú. No li va bé a vostè, però és que no li va bé al 
conjunt de la ciutadania, perquè vostè ha de transmetre seguretat. I si vostè ve aquí i el 
que transmet és aquest nerviosisme i, fins i tot, aquesta manca de respecte a tots nos-
altres i als que no estan aquí, doncs jo crec que no s’ho mereix, el conjunt de la ciuta-
dania. 

Miri, ens ha arribat a dir que respectem l’exercici democràtic; com si no el respec-
téssim, nosaltres. Les eleccions es van convocar amb pandèmia, i era la seva obliga-
ció, com a màxima autoritat sanitària, establir les condicions perquè els catalans i les 
catalanes poguéssim exercir els nostres drets el dia que les eleccions estaven convo-
cades –era la seva obligació. El director general que organitza els processos electo-
rals va dir que podíem votar. Vam dir: «Fem un ajornament tècnic si no hem tingut 
prou temps o si tenim les UCIs col·lapsades», com vostès deien. Però és que a què 
venen, a dir i a parlar d’exercici democràtic i que no respectem l’exercici democràtic? 
Jo crec que són vostès, que no són conscients que tots els poders en democràcia tenen 
contrapesos. I si hi ha un ciutadà que ha volgut anar al Tribunal Superior de Justícia, 
potser ara tindrem la sort, els grups parlamentaris, si el mateix ciutadà també va anar 
als tribunals per demanar drets per als independentistes –ser el mateix ciutadà. 

Necessitem que ens traslladi... Esperem que ara, com que li hauran de traslladar 
al Tribunal Superior de Justícia, jo li demano ara des d’aquí, des del faristol, que ho 
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traslladi també als grups parlamentaris, la justificació del 30 de maig, perquè vostès 
no estan sent transparents. Ho deia a la meva intervenció: «Volem l’auditoria.» I ara 
li dic: volem l’informe complet de Salut Pública que diu que el 30 de maig és el mo-
ment ideal per poder votar.

Consellera, necessitem un govern que funcioni, que asseguri la nostra salut, i el 
fet de posposar les eleccions és que el Govern no la pot assegurar. I també volem 
que asseguri els nostres drets. I el que tenim ara és un dubte raonable, encara que si-
guin unes cautelars instrumentals. I, per tant, necessitem vacunació. És el que li de-
manem a vostè: que coordini la vacunació i que puguem fer unes eleccions, perquè 
Catalunya pugui recuperar un govern efectiu. 

I per últim –i acabo–, li demano que sigui respectuosa, que no tot s’hi val, a les 
eleccions; que tracti com la tracten. I jo crec que en la figura, en la persona de la 
portaveu de Salut d’aquesta legislatura, l’Assumpta Escarp, el grup parlamentari, el 
president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Miquel Iceta –és 
així com jo crec que l’ha de tractar vostè–, l’hem tractat sempre amb molt de respec-
te. I el ministre de Salut també ho ha fet. I, per tant, jo li demano simplement que 
correspongui tal com la tracten a vostè. 

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació, és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Té la paraula la diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Abans d’entrar en la rèplica (adreçant-se al diputat Jorge Soler González), jo sí 
que voldria dir que a mi, el que ha fet avui..., i també és entrar en camisa d’onze va-
res, però és que m’ha incomodat profundament. El que ha fet avui el diputat de Ciu-
tadans Jorge Soler em sembla d’un paternalisme insuportable, de veritat t’ho dic. 
A més, t’ho dic amb confiança, perquè és una persona que m’aprecio. O siga, no ho 
entenc –no ho entenc. I això no ho dic per defensar la gestió de la consellera, que no 
comparteixo en absolut i a continuació hi entraré, sinó perquè, per a mi, les seues pa-
raules han destil·lat un classisme que eren una falta de respecte, vull dir, i crec que no 
és propi ni d’una intervenció parlamentària ni tampoc de la seua persona, a qui hem 
pogut conèixer al llarg d’aquesta legislatura i l’anterior, i ja li he dit que l’aprecio.

Sobre la rèplica, i entrant ja més en temes concrets, parlava la senyora Caula 
d’humilitat. Doncs jo no sé on està la humilitat d’Esquerra Republicana, ni de la 
consellera ni del Govern. Diuen que sempre s’han avançat. Jo posaré alguns exem-
ples on demostraré que vostès no sempre s’han avançat. Residències. Vostès van tri-
gar una setmana en posar les residències sota el paraigua de Salut, quan no només 
els grups parlamentaris, és que els experts, la gent mateixa de les residències estava 
desesperada dient que no arribava a més. Per tant, vostès aquí no es van avançar. 

No es van avançar amb els rastrejadors. Recordem que durant la primera part 
de la pandèmia, quan depenia del Govern central, vostès es dedicaven directament 
a confrontar de manera sistemàtica amb el Govern central, però no estaven prepa-
rant les estructures per quan tinguessin vostès totes les capacitats. I què va passar? 
Doncs que vam tindre un rebrot a Lleida i vostès van arribar tard, perquè no estava 
el sistema de rastreig muntat. Però és que a hores d’ara encara no tenim un sistema 
de rastreig com Déu mana –encara no hi és. 

Vacunació. La primera setmana de la vacunació, el mateix doctor Argimon va 
reconèixer que no s’havia planificat bé. No passa res. Tot el món estava, doncs..., per 
un costat, el Brexit, i després, també, amb la novetat de la vacunació «s’han d’aca-
bar d’afinar els equips». Però no es van avançar aquí, vostès; vostès van arribar tard. 

Pont de desembre: no es van avançar. De fet, es van equivocar. I encara estem es-
perant que diguen en públic el que diuen en privat, i és que les restriccions haurien 
d’haver sigut majors al pont de desembre. I això encara no els hem sentit dir-ho.
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O amb el personal de les residències. Ara encara falta personal a les residències, 
continuen molt per damunt de les seues capacitats. Per tant, no s’han avançat sempre. 

Altre tema: Sembla que diuen també que ho han fet bastant bé en primària. Jo hi 
insisteixo: ens poden dir, d’una vegada per totes, quantes persones, quants profes-
sionals s’han incorporat a la primària? Perquè, pel que ens arriba, al final han par-
lat vostès de contractacions en general, mai hem acabat de saber quantes persones 
anaven a la primària, quantes anaven a l’hospitalària i quantes anaven a salut mental 
–encara no ho sabem–, i quan ens arriba alguna xifra estem parlant d’una professio-
nal o una professional i mitja a primària. Per tant, massa reforçada no està. 

Pla de xoc de salut mental. Es va anunciar una espècie de pla de xoc, però tam-
poc acabem de saber ni de quants recursos disposa, ni de quantes consultes més 
s’estan fent, ni de quins professionals estan aquí destinats. 

Sobre si calen més mesures o no, vostè ha vingut a dir que no calen, de moment, 
més mesures. Jo els demane que s’ho repensen, perquè si vostès mateixos són els 
que ens dibuixen un escenari de desprogramació d’intervencions quirúrgiques ur-
gents, d’UCIs al límit i d’hospitals col·lapsats... Ens estan dient que no? Doncs vostès 
ho deuen saber, però jo demane que s’ho repensen.

De totes maneres –perquè jo abans estava demanant si s’havia d’avançar l’hora 
del toc de queda–, acabem de saber que el ministre Illa ha dit que no autoritza avan-
çar el toc de queda, i a mi em sembla –i ho vull dir clar i nítid– incomprensible, em 
sembla inaudit. Consell Interterritorial, quinze comunitats autònomes demanant-li 
al ministre Illa poder avançar l’hora del toc de queda, i s’hi ha negat. I s’hi ha negat 
quan estem veient que estem arribant a unes xifres de contagis que estan disparades 
en tot l’Estat, quan quinze comunitats ho estan demanant i quan, a més, partim de la 
base que a cap president o presidenta li fa cap il·lusió avançar l’hora del toc de queda; 
és a dir, ho fan amb la millor voluntat per contindre el virus.

Per tant –i aprofito la rèplica–, jo li demanaria al ministre de Sanitat que s’ho re-
pensi. Perquè ningú demana que s’avanci el toc de queda per caprici; ho estan plan-
tejant per necessitat i perquè tenen els hospitals col·lapsats. I jo pose només l’exemple 
del País Valencià: estan al límit. 

Per tant, que s’ho repensin.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació és el torn del Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Consellera, quan va començar aquesta crisi sanitària, deu recordar vostè que 
aquest subgrup parlamentari no únicament li va fer aquestes grans cinc propostes, 
sinó que es va posar a disposició del departament. De fet, fins i tot li vam arribar a 
manifestar: «Miri, nosaltres som un subgrup parlamentari molt petitet, quatre dipu-
tades, però som una organització molt gran, o, més ben dit, les seves persones són 
molt grans en capacitat d’autoorganització i de lluita. Tenim dues-centes assemblees 
locals que posem a disposició per batallar, però batallar des d’un punt de vista de 
salut pública.» 

Aquest va ser el nostre discurs març, abril i maig. Es va acabar al maig, perquè 
vam pensar no únicament que no acceptés la nostra disposició, que això era secun-
dari, sinó que el que vostè estava fent, o, més ben dit, el que estava fent el departa-
ment –no vostè– no era el que corresponia. I, per tant, nosaltres hem tingut una eta-
pa de plena disposició, i així l’hi volem recordar, i hem tingut una etapa, que és la 
que tenim ara, molt crítica, perquè ens sembla que no s’estan fent bé les coses.

I, mirin, vostè deia: «Ens ho hem mirat tot, en el contracte de Ferroser.» I aquest 
subgrup parlamentari ha volgut lliurar-li fins i tot una nota de premsa del seu depar-
tament, del 28 de desembre, on diu literalment: «D’aquesta manera finalitza el con-
tracte amb Ferroser, que ha permès donar aquest servei des de principis de juny de 
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2020. Es preveu que el contracte finalitzi a finals de gener, moment en què l’Agència 
de Salut Pública n’assumirà plenament les funcions.»

Ara, amb aquesta nota de premsa, vostè se’n va als serveis jurídics del departa-
ment i els diu que si hi ha subrogació o no hi ha subrogació. I els treballadors i les 
treballadores de Ferroser –per cert, tant de bo això ho guanyin en la vaga, perquè, 
si no, al judici, document número 1 del ram de la prova haurà de ser aquesta nota de 
premsa del departament. Perquè ho estan reconeixent, vostès. 

I, mirin, vostè té l’obligació, amb el que diu aquesta nota de premsa..., però fins 
i tot encara que no en tingués l’obligació, té la capacitat legal per fer-ho efectiu. Per 
tant, és una decisió en darrera instància política, consellera –política. A més, que 
pensem que és un aprofitament.

Sobre el que no li hem pogut preguntar abans. Vacunació. Es donarà també va-
cunació a centres privats? I li diem: nosaltres no estem en contra de que aquestes 
vacunes arribin a centres sanitaris privats –no estem en contra d’això, i ha de ser 
prioritari, evidentment, per al personal sanitari–, però com controlaran que directius 
d’aquestes empreses, que no són personal sanitari, no s’estiguin vacunant? M’ho pot 
garantir d’alguna manera? Després podríem discutir si els hi hem de donar gratis 
perquè es vacunin els directius d’aquestes empreses. Però, clar, nosaltres el que vo-
lem és un control absolut, des de l’Administració pública, de com es fa la vacunació. 
Que ningú vulgui tenir privilegis i que ningú vulgui fer negocis de les vacunes de 
tots i de totes. 

També, important: integració de Plató a l’Hospital Clínic. Li demanem la gestió 
pública de tots els recursos sanitaris i ara el que ens trobem és que salvarem empre-
ses sanitàries. Exactament el contrari, consellera. Després tindrem un decret, també, 
on podrem parlar de la qüestió, però ho pot explicar, si vostè vol, en la rèplica. I ja li 
diem que nosaltres no estem d’acord en la forma que s’està plantejant; no la integra-
ció, que hi estaríem absolutament a favor, sinó la forma en la que s’està fent efectiva.

I també ens agradaria que ens confirmés si dels fons Next Generation de la Unió 
Europea n’hi haurà cap que es gestionarà per un centre sanitari privat –cap. Ens ho 
pot garantir o cal que li digui si Sant Joan de Déu gestionarà algun d’aquests fons i 
no anirà a la sanitat pública? Ens ho podria garantir, consellera, si això passarà o no 
passarà?

I la darrera de les qüestions: mirin, hi ha hagut un exercici de molt bona comuni-
cació i el departament ha guanyat prestigi a través del doctor Argimon. Jo crec que 
això és gairebé una qüestió de consens: comunica bé, està bé. Mirin, una cosa que vo-
lem posar en valor. Però acaba de dir fa una estona, o com a mínim així apareix en els 
titulars, que ara la perspectiva ha de ser «anar a treballar i a casa». Això és el que ha 
dit avui. I nosaltres hi volem fer una reflexió: primer, que vostès no garanteixen casa, 
u –aquest Govern no garanteix casa–, i que li digui al 50 per cent dels joves entre set-
ze i vint-i-quatre anys que no tenen feina que a treballar. Garanteixin casa, garantei-
xin feina, i després parlem. Però pensem que, evidentment, el que toca no és això; el 
que toca és, sobre aquells àmbits que són de contagis, actuar, i, per descomptat, també 
en l’àmbit de l’empresa i l’àmbit de les activitats productives. Per tant, lo de treballar 
ja ho veurem; a l’inrevés, potser s’ha d’actuar en els centres de treball i paralitzar ac-
tivitats. 

I després, lo de «a casa i a treballar», evidentment, és una visió del que aquest matí 
li dèiem al conseller Sàmper, que és que vostès estan obsessionats en que ha d’ha-
ver-hi reproducció de capital, per una banda, com a única preocupació, i, per tant, que 
alguns tinguin els seus negocis, i lo de la salut pública, doncs, es farà compatible com 
es pugui. Nosaltres, no; per nosaltres és: primer, salut; segon, vida, i, després, vida de 
qualitat, que és la perspectiva política que tenim com a projecte.
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El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació és el torn del diputat Alejandro Fernández... Re-
nuncia al seu torn? (Pausa.) D’acord. Per tant, passam directament al Grup Parla-
mentari Republicà. Té la paraula la diputada Anna Caula. 

(Veus de fons.) Sí, el Subgrup del Partit Popular ha renunciat al seu torn; per tant, 
li toca a vostè.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, vicepresident. Des de..., bé, jo reproduiria les paraules de la diputada 
Albiach amb referència a la intervenció del representant de Ciutadans, perquè crec 
que la sensació és compartida. A mi també m’ha incomodat, i n’he fet la mateixa 
lectura, no?, amb un to massa de paternalisme, classisme, li diguin..., però d’un aire 
de superioritat que personalment no comparteixo, i per no repetir totes les paraules, 
doncs, tot el meu suport, perquè realment la sensació que he compartit és la mateixa.

Anem a coses concretes. I dèiem..., en la primera intervenció he fet un repàs de 
tots aquells aspectes en què la Generalitat havia invertit, havia apostat, havia avan-
çat. El PSC ens diu moltes vegades «ara és l’hora d’endeutar-nos». En aquest cas 
seríem nosaltres que, ja que venim d’una època de carta als Reis, els traspassaríem 
aquell llistat de desitjos que és el que ens agradaria que l’Estat espanyol entomés. 
I, sí, ara és hora d’endeutar-se. I és hora d’endeutar-se l’Estat espanyol, perquè la Ge-
neralitat aviat ja no es podrà endeutar més. 

Des de fa molts mesos, fins i tot podríem dir des del mes de juny –per tant, ja és 
mig any enrere–, no s’han embrutat les mans amb la pandèmia. És l’únic ministre 
que podríem dir que s’està amagant de com gestionar. I crec que ho ha dit ara mateix 
la diputada Albiach, quan davant de la demanda, ja a crits, de totes les comunitats 
autònomes que sigui el ministre de Sanitat que prengui decisions, s’amaga i no les 
pren.

Demanem també..., com aquí ho hem pogut fer de la manera que hem pogut. Te-
nim els recursos econòmics que té la Generalitat; s’ha endeutat per arribar més enllà, 
però 841 milions d’ajudes directes, mesures i ajudes directes. Els preguntem: senyo-
res del PSC, aquestes ajudes directes de l’Estat espanyol on són?, com es quantifi-
quen? Són zero, fins ara. I també els demanem tot allò que és possible que vostès 
inverteixin per ajudar la nostra ciutadania: ERTOs, una gran mesura, s’ha de reconèi-
xer. L’ERTO va donar solvència a un sector per sobreviure, però què passa quan no 
es paguen puntualment?, què passa quan la gent no hi pot accedir?, què passa quan hi 
ha un tap? És responsabilitat de l’estructura de l’Estat que això sigui ràpid, fluït i doni 
resposta.

Què passa amb l’obligació del teletreball? També és justificat. Tothom que pugui 
fer teletreball talla la transmissió d’arrel, perquè ja no hi ha relació interpersonal, 
ja no hi ha contagis. Què passa amb els permisos de conciliació d’aquelles famílies 
que han d’estar confinades perquè el nen, en el seu àmbit de convivència, ha estat 
en contacte amb un positiu però és negatiu?, què passa amb aquestes famílies? Què 
passa amb les quotes d’autònoms? Catalunya ha donat ajudes directes als autònoms. 
L’Estat espanyol continua cobrant cada quota d’autònom puntual i sense descompte. 

I, sí, però no fem demagògia i, senyora Granados, aquest cop sí que m’agradaria, 
fins i tot, compartir una mirada amb vostè: ens demanaven implicació directa, ens re-
corden que les escoles no tenen prous ordinadors encara. Però és que a la Generalitat 
la paraula és «prous». Ha fet una inversió, ha arribat equip informàtic, es va repartint 
amb..., també arran de la capacitat que tenen els proveïdors a dotar de tants equips 
informàtics. Senyora Granados, senyors del PSC, saben quants ordinadors havia de 
portar l’Estat a Catalunya? Trenta mil. Saben quants n’han arribat? Zero. Per tant, si 
us plau, decència, decència política. 

I, sí, és veritat, venen setmanes molt i molt dures, i crec que hem de ser molt sin-
cers amb la nostra ciutadania. Que tothom governi allà on ha de governar i pressu-
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posem que tothom ho fa amb la millor voluntat de servei públic, però siguem rigoro-
sos. I humilitat, sí, perquè ningú té un manual d’instruccions perfecte; és un procés 
lític que ens fa i ens obliga a reajustar-nos. I, sí, amb una motxilla que ja la carre-
guem de molts aprenentatges sobre el virus; per això ens anem reinventant i per això 
anem treballant. 

Senyora Granados –i perdoni que ho focalitzi tant–, el 14 de febrer, una data d’e-
leccions imposada, perquè el president de la Generalitat no hi és, i no hi és perquè 
el van inhabilitar. I amb els terminis oportuns, que vostè amb això és molt i molt 
rigorosa i se’ls coneix molt i molt bé, el vicepresident va haver de signar, quan per-
tocava, un decret que amb cinquanta-quatre dies posava el 14 de febrer com a data. 
I, sí, per què el 30 de maig? Es va explicar molt bé: és un virus estacional, que pro-
bablement a finals de maig el contagi serà menor per la temperatura, per l’estació...

El vicepresident primer

Vagi acabant, senyora Caula...

Anna Caula i Paretas

..i, sí, la vacunació –i tant de bo sigui el 30 per cent– també haurà immunitzat 
gran part de la població. Són molts aspectes positius, i caldria que fessin una refle-
xió, una mica més enllà de, potser, una mirada massa partidista.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, senyora Caula. Finalment és el torn del diputat Lluís Guinó, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, vicepresident. Consellera, deixi’m dir, en primer lloc, que hem d’inten-
tar retornar a la tranquil·litat i al debat respectuós, que sempre és molt més positiu 
que entrar en desqualificacions de caire personal. Això, en primer lloc. Per altra 
banda, hi ha una qüestió que sí que és..., que preocupa, i té a veure amb les delimita-
cions del que són els confinament territorials. Ens hem adonat, o ens estem adonant, 
o el Govern fins i tot s’ha adonat que l’aplicació de mesures lineals genera disfun-
cions i genera alguns problemes a nivell territorial que caldria que fossin resolts o 
que es generés l’empatia suficient en els territoris per tal d’aplicar mesures molt més 
específiques i molt més dràstiques, però que tinguin en compte, si cal, les caracterís-
tiques de cada un dels territoris. Probablement, molts dels confinaments municipals 
que s’han portat a terme probablement es podrien transformar, certament, en confi-
naments comarcals.

I respecte a una qüestió que la diputada Jéssica Albiach hi ha fet referència, no 
cal comparar dades estadístiques de determinats territoris en un moment puntual, 
perquè, certament, les dades en un moment molt concret són una fotografia exacta-
ment d’aquell moment concret, i, probablement, si un avui concentra el focus espe-
cíficament a la corba de contagis i a la positivitat entre les dades de Catalunya i les 
dades de la resta de l’Estat espanyol, probablement siguin molt millors a Catalunya, 
perquè probablement les mesures que el Govern, tot i que en qüestions puntuals pot-
ser no han estat del tot compreses, foren ben aplicades i foren, a més a més, equili-
bradament aplicades; per tant, el resultat avui –i és la foto pràcticament diària– és, 
des d’aquest punt de vista, positiu si s’apliquen criteris de comparació amb altres 
territoris.

Però, certament, la situació és canviant, complexa, difícil i, probablement, en un 
moment determinat, la comparació seria, des d’aquest punt de vista, negativa res-
pecte a Catalunya. I per això és tan difícil treballar, i per això és tan difícil planifi-
car, i per això genera tanta dificultat la planificació i l’articulació de les mesures a 
emprendre.
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Certament –i cal insistir en aquesta qüestió–, en l’àmbit de les residències és obvi 
que es necessiten més esforços, que calen més esforços, que s’estan fent més esfor-
ços. I aquesta és una realitat pràcticament indubtable. Hem de fer un esforç també en 
la campanya de vacunació. S’ha d’anar més de pressa segurament. S’ha fet un esforç 
en els professionals, però s’ha d’insistir també que s’han de contractar més profes-
sionals, perquè..., ja s’està fent per la via de fet, perquè hi ha molts professionals o 
alguns professionals contagiats, i aquests professionals estan de baixa, i es necessita 
contractar personal perquè és una necessitat bàsica de cada una de les àrees bàsiques 
de salut. I, per tant, això s’està fent perquè hi ha necessitat de personal. I en aquest 
moment, òbviament, no es poden fer grans contractacions com les que ja s’han fet 
aquests darrers mesos, perquè s’ha contractat a moltíssima gent.

Una altra qüestió que preocupa és la capacitat que tinguem de comunicar-nos 
bé amb la ciutadania, de generar aquesta confiança que s’ha comentat, de generar 
empatia. Hi ha gent que està patint molt, que té molts problemes, i no només i es-
trictament els econòmics, que també; ja hi he fet referència abans. No podem evitar 
demanar responsabilitats i exigir majors recursos a l’Estat. En les ajudes la respon-
sabilitat és, en molt gran mesura, de l’Estat, i hauria de fer un esforç, l’Estat que re-
capta, a ajudar a totes aquelles empreses i aquells sectors que tenen dificultats per 
continuar.

Hi ha restaurants que tenen problemes, hi ha bars que tenen problemes. Hi ha 
molta activitat esportiva que té problemes, hi ha molts gimnasos tancats. Hi ha totes 
aquestes botigues, precisament, que, en cap de setmana, al no ser essencials no po-
dran obrir. Hi ha un problema. Però s’ha de prioritzar necessàriament la salut. I per 
això el Govern porta a terme determinades mesures que tenen conseqüències. Però 
en altres països, precisament, aquestes conseqüències es paguen, i aquesta és la gran 
diferència. Facin un esforç, hi insisteixo, no té sentit políticament, avui, reclamar al 
Govern de la Generalitat ajudes directes per, d’alguna manera, minorar les dificultats 
que comporten les mesures a prendre, quan des de l’Estat no hi ha una aportació di-
recta de recursos. Qui recapta, paga. Això és un principi fonamental per entendre 
com funciona precisament l’Administració.

I un prec, finalment. És bo que la consellera comparegui, i ho ha fet sempre quan 
se li ha demanat. Fins i tot ha pres la iniciativa de fer ho. I els grups parlamentaris 
és molt correcte i molt bo que facin els seus plantejaments. Fins al punt, també, que 
en les diferents reunions telemàtiques que hem tingut, han funcionat. Ha estat una 
bona mesura per assumir la dificultat i la complexitat d’aquesta pandèmia. Per tant...

El vicepresident primer

Vagi acabant, diputat.

Lluís Guinó i Subirós

...li vull agrair, primer, a la consellera, per participar-hi activament i per donar la 
informació que els grups demanen, i, en tot cas, agrair-los a vostès la seva participa-
ció i les seves aportacions.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat.

Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària

203-00080/12

Acabat aquest punt de l’ordre del dia, passam al punt setè, que és el debat i vo-
tació sobre l’aplicació del Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats fi-
nanceres del sector públic en pròrroga pressupostària. En primer lloc, d’acord amb 



DSPC-D 6
20 de gener de 2021

Sessió 6 99 

el Reglament en el seu article 158.2, intervindrà el vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda per exposar les raons per les quals ha estat promulgat 
aquest decret llei. Té la paraula, per tant, el vicepresident, senyor Pere Aragonès.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, senyor vicepresident. Diputades i diputats, en primer lloc el que 
voldria fer en nom del Govern, i atesa la notícia que hem tingut aquesta tarda d’aquesta 
explosió a la ciutat de Madrid, que, d’acord amb el que estem veient a mitjans, doncs, 
podria haver-hi tres víctimes mortals, voldria expressar tota la solidaritat amb la ciu-
tadania de Madrid, desitjar que els danys personals siguin els mínims, i desitjar la  
més ràpida recuperació a totes les persones ferides. Una abraçada a la ciutadania de 
Madrid en aquests moments difícils.

Dit això, amb aquesta prèvia que era absolutament necessària, entro en matèria 
del Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i  
que portem el Govern a convalidació davant de la Diputació Permanent.

Com saben, amb el canvi d’any s’ha prorrogat automàticament el pressupost de 
la Generalitat del 2020. Aquest matí ja he explicat amb detalls i a bastament el que 
era la posició del Govern davant de la suspensió cautelar del trasllat de les eleccions 
al 30 de maig per motius estrictament sanitaris. No hi entraré de nou, més enllà de 
constatar que estem convençuts que les al·legacions que presentarem al Tribunal Su-
perior de Justícia faran que ens donin la raó.

Però, més enllà d’això, és que, des de la inhabilitació del president Torra a finals 
de setembre de l’any passat, aquest Govern és un govern en funcions i sense presi-
dent que està afrontant la crisi sanitària més dura dels darrers cent anys i la pitjor 
crisi econòmica i social des de la Guerra Civil, i ho fa amb una mà lligada a l’es-
quena, precisament per aquesta condició de govern en funcions. Un govern en fun-
cions, i també molt condicionat i limitat, però que té tot l’esforç i energia per superar 
aquesta complexa crisi sanitària, econòmica i social que estem patint. Estem posant 
tots els recursos dels que disposem per ajudar els sectors més afectats per les conse-
qüències de la pandèmia.

No podem aprovar nous pressupostos fins que no hi hagi un nou govern, però per 
sort tenim uns pressupostos, els de l’any 2020, aprovats l’abril passat amb els vots 
favorables dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Catalunya en Comú Po-
dem i Esquerra Republicana, en un exercici de compromís i de responsabilitat en-
vers els ciutadans d’aquest país. Són uns pressupostos que ens han donat més eines 
per gestionar la crisi que les eines que ens haguessin donat els pressupostos del 2017. 
Amb l’aprovació dels pressupostos s’ha pogut augmentar la despesa sanitària, que 
ha servit, en part, per cobrir l’impacte de la pandèmia sobre el sistema sanitari pú-
blic de Catalunya. 

L’impacte de la pandèmia en els comptes de la Generalitat és de 5.128 milions 
d’euros. Aquest impacte és de dues vies. Per una banda, una major despesa de 3.826 
milions d’euros, i, per altra banda, un descens dels ingressos de 1.302 milions d’eu-
ros. Per tant, durant l’any passat, més enllà del pressupost, vam tenir unes necessi-
tats pressupostàries, fruit de la pandèmia, d’aquests 5.128 milions d’euros. Bona part 
d’aquestes ajudes, d’aquest esforç, ha anat destinat a ajudes econòmiques directes 
als sectors més afectats, bé per la disminució de la facturació, fruit de la situació de  
pandèmia, o bé a causa dels tancaments o de les limitacions d’activitats, derivats  
de les mesures sanitàries i de salut pública que s’han portat a terme. 

Hem destinat a mesures d’ajuda directa als sectors afectats des de l’inici de la 
pandèmia, deixant a banda el que són avals, crèdits –per tant, ajudes directes, sub-
vencions directes–, 876 milions d’euros, una cinquena part del total de la despesa 
extraordinària causada el 2020 a conseqüència de la Covid-19. La resta ha estat ma-
jor despesa en l’àmbit sanitari, en l’àmbit educatiu, en l’àmbit assistencial. Darre-
rament, en els darrers dies, hem destinat, a més, ajudes als sectors del comerç, de 
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l’esport, de l’educació en el lleure i de la cultura, que han patit restriccions, i que du-
raran aquest mes de gener. I seguirem destinant més recursos a tots aquells sectors 
que s’estan veient més afectats per les restriccions de mobilitat i d’activitats. 

Sabem que aquestes restriccions en les properes setmanes i mesos tindran, amb 
major o menor mesura, continuïtat, i, en aquest sentit, s’està treballant en un esque-
ma trimestral d’ajudes, de suport a aquests sectors econòmics, i ho estem fent con-
juntament amb els agents socials del país. Però també sabem que no n’hi ha prou, 
que tot l’esforç que pot fer el Govern de la Generalitat de Catalunya serà sempre in-
suficient. El Govern de l’Estat també hi ha de posar la seva part. Cal que assumeixi 
les responsabilitats i posi sobre la taula ajudes directes.

No n’hi ha prou amb uns ERTO, que moltes vegades es paguen molt tard o no es 
paguen encara a més de cent mil treballadors de Catalunya, o uns crèdits ICO que 
els seus venciments són una espasa de Dàmocles davant de la viabilitat de molts ne-
gocis, són imprescindibles ajudes directes; més enllà de préstecs, més enllà de pres-
tacions per desocupació temporal, ajudes directes a empreses i treballadors. I aquí 
el Govern de l’Estat no se’n pot rentar les mans. El president Pedro Sánchez fa pocs 
dies es va comprometre a estudiar suports econòmics directes. Segueixen estudiant, 
perquè de moment no n’han aprovat. Per tant, més enllà d’estudiar, el que cal és que 
s’obrin ja convocatòries de subvencions, com han fet tots els estats del nostre entorn. 
No es pot deixar només en mans de governs com el de la Generalitat de Catalunya, 
que tenim limitats els nostres ingressos, el que són les ajudes a sectors econòmics 
més afectats, ajudes directes.

Com saben, la nostra prioritat absoluta és fer front a la pandèmia; fent-li front 
des de les mesures sanitàries d’augment de la capacitat del sistema sanitari –de la 
capacitat reactiva, de la capacitat de detecció–, però també de totes les eines de quan 
s’ha d’optar per una estratègia de mitigació, com estem ara, quan hi ha uns nivells de 
contagi elevats, i al costat donar suport als sectors econòmics i socials més afectats. 
L’objectiu d’aquest any 21, des del punt de vista pressupostari, ha de ser oferir més i 
millors serveis públics, especialment en l’àmbit de la salut, de l’educació i de les cu-
res, i redoblar els ajuts directes als sectors econòmics i a les persones més afectades 
per la crisi. I en aquest context s’ubica aquest decret llei. 

Com deia al principi, amb el canvi d’any s’ha prorrogat automàticament el pres-
supost de la Generalitat del 2020. Un govern en funcions no té capacitat d’aprovar 
cap projecte de llei i, per tant, tampoc el Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya, i, per tant, això ha comportat la situació de pròrroga pressupos-
tària. Per sort, tenim aprovats els pressupostos del 20; per sort i per responsabilitat 
de la part de la cambra que els va aprovar –per responsabilitat els tenim aprovats. Si 
no, hauríem d’estar fent una gestió pressupostària de l’any 21 amb uns pressupostos 
prorrogats del 17, i les ampliacions que s’haurien de fer de crèdit pressupostari, amb 
la incertesa que comporta haver-los de fer al llarg de l’any, no seria d’aquests 3.000 
milions d’euros, 3.800 milions d’euros de més despesa, sinó que seria de 7.000. Per 
tant, sort, i faig servir l’expressió «sort que els teníem aprovats», però es van aprovar 
gràcies a la responsabilitat i no a la sort.

Sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, cal adequar 
determinades necessitats financeres que per raó de la seva urgència no es poden 
ajornar. Aquest és un decret llei que, malauradament, en els darrers anys, quan no 
hi ha hagut la possibilitat d’aprovar els pressupostos abans del 31 de desembre de 
l’any anterior en els que tenen vigència, s’han hagut d’adoptar decrets llei similars 
a aquest, que regulen autoritzacions d’endeutament, atorgament d’avals i garanties  
i altres necessitats del sector públic.

No entraré a detallar tota l’exhaustivitat que tenen descrita en el Decret llei de 
necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, però contempla 
un únic article que conté cinc punts.
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El primer punt: que s’autoritza la Generalitat a formalitzar operacions d’endeu-
tament amb la limitació del que estava marcat en els pressupostos del 20 més tot el 
que es derivi dels programes d’endeutament, d’acord amb la normativa d’estabilitat 
pressupostària. Això vol dir que s’autoritza el Govern de Catalunya a mantenir el 
nivell d’endeutament del 2020 més tot el dèficit que sigui necessari fer d’acord amb 
la normativa actual, que el que ha fet és suspendre els objectius de dèficit i fixar una 
taxa de referència. Això haurà de servir també per portar a terme les amortitzacions 
del deute que ha d’atendre la Generalitat de Catalunya, i que el primer trimestre de 
l’any ascendeixen a 4.400 milions d’euros, i que el seu finançament ja està progra-
mat i acordat, però necessitem que aquest Parlament en convalidi l’autorització, per 
via de llei, al Govern perquè ho pugui fer.

El segon i tercer punts d’aquest únic article fan referència al mateix tipus d’ope-
racions, però no de la Generalitat sinó de les entitats del sector públic que en depe-
nen, perquè les puguin atendre amb les operacions d’endeutament durant el període 
de pròrroga pressupostària. En aquest cas, aquestes entitats han d’afrontar, durant 
el primer trimestre de l’any 21, 48,28 milions d’euros d’amortitzacions, i necessiten 
també l’autorització legal. En cas contrari, entraríem en un risc, o, de fet, un im-
pagament de les amortitzacions a entitats financeres i a tots els finançadors que li-
mitaria l’accés futur al crèdit, haver d’atendre interessos de demora i, evidentment, 
doncs, entrar en una situació de menys liquiditat en el futur.

En el quart punt de l’article també s’autoritza el Govern a prestar avals en la línia 
del que s’ha fet en anys anteriors en totes aquelles activitats que necessiten aval de la 
Generalitat de Catalunya.

I el cinquè punt, similar també, però pel que fa a garanties. En el cas de la Ge-
neralitat, hem de tenir present que haurem de formalitzar operacions d’endeutament 
abans de tenir aprovada la Llei de pressupostos del 21. En un període de pròrroga 
pressupostària, la Generalitat ha de tenir l’aval d’aquest Parlament per signar el Fons 
de Finançament a Comunitats Autònomes 21, que permetrà atendre les amortitza-
cions de deute i també la cobertura del dèficit d’aquest any 21. I, com deia, aquest de-
cret llei li atorga l’autorització legal, i per això demanem la convalidació a la cambra.

Els imports no estan fixats en el decret llei perquè no són determinables fins que 
ho fixi la propera llei de pressupostos. Però cal tenir en compte que les necessitats 
de pagament derivades del dèficit del 21 poden anar fins a la taxa de referència de 
l’1,1 per cent del PIB i s’hauran d’atendre, com deia, amb el Fons de Finançament a 
Comunitats Autònomes. Cal, doncs, que l’Administració de la Generalitat pugui fer 
front a aquestes amortitzacions, que es puguin seguir donant les garanties en aque-
lles activitats d’interès públic que tenen la cobertura, i que les entitats del sector pú-
blic de la Generalitat puguin també portar a terme, mentre duri aquesta pròrroga 
pressupostària, les seves activitats en l’àmbit financer.

Per això demanem al Parlament la convalidació d’aquest decret llei.
Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El vicepresident primer

Gràcies, vicepresident. A continuació, passam a les intervencions dels represen-
tants dels grups parlamentaris per fixar la seva posició. Aquest torn d’intervenció 
serà de deu minuts per als grups parlamentaris. I, en primer lloc, té la paraula la 
diputada Laura Vílchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Laura Vílchez Sánchez

Gracias, president. Hoy volvemos a tener sobre la mesa un nuevo decreto que 
evidencia la mala gestión de este Govern; otro parche, otra patada hacia adelante, 
otra vez mirando hacia otro lado. Una prórroga de presupuestos que llegaron para no 
dar respuesta a nada; los presupuestos de un govern que, aun a sabiendas de que los 
números que presentaban no iban a servir de nada para afrontar los efectos de una 
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pandemia mundial, tiraban adelante para luego empezar a parchear, a modificar y a 
rectificar.

Por lo que me viene a la mente una pregunta: ¿no se les ha ocurrido que igual en 
lugar de una prórroga deberían haber presentado unos nuevos presupuestos en fe-
cha y forma? ¿Consideran que es mejor otra vez otro nuevo parche? Esta vez resulta 
que es para facilitar la financiación de entidades, pero con autorizaciones de deuda. 
¿No se han planteado en todos estos meses coger los presupuestos –que deduzco que 
hasta para ustedes es ya evidente que no sirven para nada– y rehacerlos, adaptarlos 
a la pandemia con todos los datos que tienen, con todos los recursos, con todos los 
indicadores y hacer por una vez algo realmente útil? En definitiva, trabajar y elabo-
rar unos presupuestos útiles para la ciudadanía que sufre las consecuencias de una 
pandemia.

Sinceramente, de verdad que a veces no sé por qué me sorprendo todavía, por-
que esta manera de actuar, esta manera de no trabajar para los problemas reales de 
los ciudadanos no es nada nuevo, y es que ya van más de diez años en los que la Ge-
neralitat no ha presentado los presupuestos a tiempo. Lo que sí que me escandaliza 
quizá un poco más es que si ni siquiera –si ni siquiera– con una pandemia mundial 
por delante para gestionar son capaces de trabajar en unos presupuestos útiles y rea-
les es que no lo van a hacer nunca. Y esto, de verdad, les debería avergonzar, porque 
es absolutamente desalentador.

Además de una clara anomalía democrática, es indicativo, esto, de muchas cosas: 
es indicativo de falta de voluntad política por hacer las cosas bien y cuando tocan; es 
indicativo de falta de empatía con los problemas de la ciudadanía; de la falta de ca-
pacidad para dar una respuesta seria a la crisis sanitaria, económica y social que de-
riva de la Covid-19, y, además, de la falta de capacidad de diálogo con la oposición y 
los agentes sociales para trabajar y conseguir los apoyos necesarios para sacar unos 
presupuestos adelante que den respuestas reales y urgentes a problemas reales y ur-
gentes.

El tema es que, siempre, la culpa es de los demás, señor conseller. La  pandemia 
comenzó en marzo; estos presupuestos estaban redactados mucho antes, pero se 
aprobaron, como si no hubiera pasado, en mayo. Por lo tanto, como le hemos venido 
diciendo, son unos presupuestos desfasados, ya, los que tenemos, unos presupuestos 
aprobados en plena pandemia sin tener en cuenta nada de lo que la pandemia traía 
con ella, ni lo real que ya estábamos viendo ni lo previsible. Si, como decimos, lle-
vaban una década ya sin presentar los presupuestos a tiempo, ¿no hubiera sido más 
fácil retomarlos, retirarlos y hacer unos presupuestos nuevos?

En muchas ocasiones, mi grupo parlamentario se ofreció para negociar con us-
tedes; para trabajarlos, para negociar unos presupuestos de emergencia para el 2021 
tan necesarios para la ciudadanía catalana que sufre los efectos devastadores, eco-
nómicos y sociales, de esta pandemia. Nos ofrecimos en muchas ocasiones y no lo 
aceptaron, porque su sectarismo siempre pesa más que cualquier otra cosa.

Todo y así, les presentamos más de mil doscientas enmiendas a esos presupues-
tos para corregir lo que ya se veía venir: que esos presupuestos iban a servir igual 
que un papel mojado. Y, por lo tanto, ¿qué tenemos a día de hoy? Tenemos una Ca-
talunya que lidera los peores datos de paro con más de medio millón de personas en 
situación de desempleo. Una Catalunya que continúa dramáticamente siendo líder 
de las listas de espera sanitarias. Un Govern de la Generalitat –que nos hemos ente-
rado estos días– que solo ha repartido el 5 por ciento de los ordenadores prometidos 
a alumnos sin recursos.

Y hoy hemos tenido que escuchar a una consellera que nos cuenta que se toman 
medidas restrictivas, pero que tranquilos todos, que ahí están las ayudas, como por 
ejemplo en el Ripollés y la Cerdaña. Por favor, o sea, no es serio que una consellera 
salga a decir este tipo de afirmaciones. Piensen que pueden estar equivocadas –ha-
gan autocrítica– tanto en la estrategia de gestión de la pandemia como en su actitud 
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frente a estos presupuestos. Este decreto que hoy nos ocupa, como tantos otros, no 
tiene ni pies ni cabeza, pero menos cabeza que pies.

Se nos propone, en este decreto, endeudarnos más. Autorizar a las entidades del 
sector público que se endeuden más de lo que ya estaban. Algunos de los puntos de 
este decreto son de dudosa prioridad, pero algunos otros podríamos compartir su 
necesidad, aunque, como siempre, no se explica en el decreto. Y las ayudas no lle-
gan, y, si lo hacen, llegan tarde y mal, y sin un criterio de reparto fácilmente identi-
ficable o reconocible en la lectura del decreto.

Se hace especial mención al ICF, al Institut Català de Finances. Se le va a dotar 
de recursos para que esta entidad ofrezca préstamos y avales al comercio, autóno-
mos, empresas, proyectos culturales, vivienda o deporte. Todo el mundo que ha ne-
cesitado financiación en algún momento sabe que acudir al ICF es muy complicado 
y pocas veces da resultado cuando el problema de financiación y asfixia es patente.

Así que le vamos a pedir una cosa: al menos –al menos–, lo que dice en ese de-
creto, cúmplanlo. Al menos eso: cumplan todo eso que pone aquí en las condiciones 
que se le presupone a una administración pública. Y háganlo, porque lo vamos a fis-
calizar. Vamos a seguir preguntando, vamos a pedir que se puedan realizar sesiones 
de control para vigilar de cerca, como hemos hecho siempre, que ejecuten adecua-
damente lo que es necesario para el bienestar de los catalanes, y más en una situa-
ción como la que estamos viviendo.

De todas formas, en este decreto nos abstendremos.
Muchas gracias.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació, és el torn del Grup Parlamentari del PSC i Units  
per Avançar, i té la paraula la diputada Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, vicepresident. Vicepresident, consellera, diputats, aquest decret és la 
conseqüència de la pròrroga pressupostària establerta automàticament a partir de 
l’1 de gener, degut a que no comptem amb un nou pressupost aprovat adequadament 
abans del 31 de desembre de l’any passat.

De fet, el darrer pressupost aprovat en temps i forma el va aprovar el president 
Montilla. És així. Va ser el 2010, va ser el 23 de desembre, i aleshores presidia la 
Generalitat en José Montilla. Des d’aleshores, mai hem aprovat un pressupost a l’ho-
ra tal com estableix la llei. I des del 2012, des de l’inici del processisme, hem patit 
cinc pròrrogues pressupostàries, comptant la d’enguany, i només quatre pressupos-
tos aprovats 2014, 15, 17 i 20. I sempre s’han aprovat durant l’any en curs.

Jo vull recordar el que diu la Llei de finances públiques de Catalunya, que no 
la compleixen mai, que diu que s’hauria de presentar el projecte de pressupostos al 
Parlament abans del 10 d’octubre, cada any, per al seu examen, esmena i aprovació. 

I el primer que caldria recordar, vicepresident Aragonès, és que vostès no han 
fet, durant aquests anys, la feina més important que té un govern, que és presentar 
i aprovar els pressupostos, marcar quines són les prioritats i quins són els recursos 
que hi destinen. I també cal recordar que les pròrrogues pressupostàries no perme-
ten disposar dels pressupostos de la mateixa manera que si n’aprovessin de nou, ja 
que hi ha limitacions que ens condicionen. I tot això, en aquests moments de crisi, 
no és un tema baladí.

I per què no tenim pressupostos? Doncs vostè ens ha dit que aquest Govern en 
funcions no els pot aprovar, els pressupostos –tot i que la diputada de Ciutadans 
sembla que no ha vist que està la legislatura esgotada. I és cert, un govern en fun-
cions té limitada la seva actuació i no pot aprovar pressupostos, com tampoc vostè 
pot convocar eleccions. Desconvocar i convocar eleccions, això tampoc està previst 
a la llei.
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La pregunta és si ho podrien haver evitat. Perquè, mirin, va ser el 29 de gener –és 
que falten nou dies per a un any, falten nou dies per a un any– que el president Torra 
va fer una declaració institucional solemne i va dir que el Govern estava trencat, es-
tava dividit, que la legislatura estava esgotada. I és que ha passat un any. I aquí esta-
mos. El Govern està dividit. No hi ha majories. S’estan barallant entre vosaltres, avui 
hem..., no ho sé, l’espectacle d’avui jo crec que les cròniques periodístiques recolli-
ran de quina manera volen les dagues entre els partits que donen suport al Govern.

Des d’aleshores, hem demanat que fessin eleccions. Primer van tenir el suport 
dels comuns. No van fer eleccions. Després va aparèixer la pandèmia, però va votar 
Galícia i va votar el País Basc. Podríem haver fet eleccions; tampoc van voler. Un 
tema d’aquesta baralla entre els grups que formen part del Govern, que es barallen, 
que no governen, però que mantenen el poder. Després va arribar la inhabilitació 
del Torra. Podrien haver fet el pressupost o podrien haver escollit un nou president. 
Tampoc. Van deixar que corregués el temps, el termini, i aquí estem. I, per tant, ni 
el president Torra va convocar eleccions quan podia ni els grups parlamentaris de 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van ser capaços d’elegir un president 
de nou. I ara no podem tenir un pressupost, que és el que necessita aquest país, és 
el que ens demanen els sindicats, és el que ens demanen les patronals, és el que ens 
demanen els autònoms. Doncs no el tenim perquè un govern en funcions no el pot 
aprovar. I en un moment de crisi, com ara, és més necessari que mai tenir un govern 
efectiu i uns pressupostos que s’ajustin a la realitat. 

El mes de febrer vostès havien presentat els pressupostos per al 2020 i, malgrat 
l’arribada de la pandèmia, no van voler modificar-los. Nosaltres vam fer mà estesa. 
El president del Grup Parlamentari Socialistes, el Miquel Iceta, va dir: «Comptin 
amb nosaltres per adaptar els pressupostos per gestionar la pandèmia.» Mai hem tin-
gut una trucada de part seva perquè els donéssim un cop de mà en aquesta adaptació 
de pressupostos. Així que el 24 d’abril van aprovar uns pressupostos que no com-
portaven cap mirada envers la crisi i aquí estamos, amb uns pressupostos prorrogats 
que no donen resposta a la pandèmia quan aquesta i les seves conseqüències encara 
més les patim els ciutadans. Enmig d’una pandèmia com la que estem vivint, hauria 
estat important –diria imprescindible– dissenyar uns nous pressupostos que s’adap-
tessin a la nova realitat, com ha fet el Govern d’Espanya, com ha fet la Comunitat 
Valenciana, que els va aprovar el 23 de desembre. Però aquí ja no hem estat a temps. 
Vostès prefereixen seguir al Govern barallant-se, incapaços d’arribar a cap acord, 
sense compartir res, però Catalunya sense pressupostos.

Vicepresident, Quantes oportunitats perdem amb la pròrroga pressupostària? Al 
decret de 15 de desembre, pel que s’estableix l’aplicació de la pròrroga dels pressu-
postos mentre no entri en vigor el del 2020, es diu que gran part de les despeses fi-
nançades amb recursos generals es prorroguen en el seu conjunt per a la totalitat del 
pressupost inicial del 2020. Però saben com ha variat el pressupost del 2020 durant 
els darrers mesos degut a la pandèmia. En què afectarà, la pròrroga, realment?

I voldria dir-li que, malgrat les limitacions, vostès podran augmentar la despesa 
gràcies a l’esforç de l’Estat, perquè hi haurà una transferència de 2.500 milions a tra-
vés del fons previst per al 2021, que són 13.400 milions per a totes les comunitats. 
I, a més, també s’ha acordat fixar una taxa de referència del dèficit de l’1,1, que sig-
nificarà uns 2.500 milions. És a dir, el proper Govern comptarà amb 5.000 milions 
més que sí que podrà ampliar malgrat la pròrroga pressupostària.

Ho hem dit aquest matí, ho torno a dir aquesta tarda, i crec que ho anirem dient 
fins a altes hores, perquè s’està allargant aquest Ple del Parlament. Vicepresident, 
els catalans no mereixem un Govern com el que vostè vicepresideix, necessitem un 
govern fort, sòlid, que afronti la pandèmia com una prioritat i posi sobre la taula les 
mesures de reactivació econòmica i de promoció social que ens permetin afrontar 
millor els mesos que tenim. I ara mateix no sabem ni quan són les eleccions, ni quan 
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tindrem pressupostos, ni quan Catalunya tindrà un govern que realment es preocupi 
per les necessitats del conjunt dels ciutadans.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Té la paraula la diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, vicepresident. En aquest debat voldria fer tres consideracions: una sobre 
el significat polític d’aquesta pròrroga; l’altra sobre la gestió econòmica del Govern, 
i la tercera sobre les necessitats més immediates que té el país. 

La primera, sobre el significat polític d’aquesta pròrroga. Jo crec que s’està natu-
ralitzant el que no és natural, i és que en Catalunya només tenim pròrrogues i pròr-
rogues pressupostàries. De fet, tret dels pressupostos del 2020, portàvem, abans, tres 
anys en pròrroga pressupostària. Per tant, hi insisteixo, s’acaben naturalitzant co-
ses que no són naturals. La manca d’estabilitat i el desgovern han acabat imposant 
aquesta nova normalitat de no tindre els pressupostos aprovats quan toca, i és tot un 
símptoma de gastat, una dècada perduda de les majories convergents i postconver-
gents, de la mà també d’Esquerra Republicana.

Perquè, a més, no ens en podem oblidar: els pressupostos són la principal llei que 
aprova o que hauria d’aprovar cada any aquest Parlament, i també on s’estableixen 
les prioritats del Govern. La manca de pressupostos indica o bé que no hi ha priori-
tats, o bé que hi ha altres prioritats que no passen per la millora dels serveis públics 
o de noves polítiques públiques socials i ambientals. Si hi haguessin hagut eleccions, 
per exemple, al juliol o al setembre, com sí que van fer en Euskadi o en Galícia, pot-
ser haguéssim tingut, per primera vegada en molt de temps, pressupostos quan toca. 
O els haguéssim pogut tindre a principis d’any, i no ens trobaríem en aquesta situa-
ció tan kafkiana en la que estem ara, pendents de les decisions dels jutges.

Els únics pressupostos, els únics d’aquesta legislatura, es van aprovar l’any pas-
sat i, a més, es van aprovar perquè nosaltres ens hi vam entestar. I ja ho vam dir: no 
eren els pressupostos que nosaltres haguéssim fet si haguéssim estat al Govern, però, 
almenys, sí que eren uns pressupostos una mica expansius i que ens permetien tirar 
endavant algunes partides que consideràvem imprescindibles, com per exemple la 
rebaixa del 30 per cent de les taxes universitàries o l’increment de 900 milions d’eu-
ros en el finançament de la sanitat. Per tant, encara sort, perquè, si no, ara per fer 
front a aquesta pandèmia, encara estaríem en una situació més complicada. I encara 
sort també que tenim uns pressupostos aprovats a l’Estat, uns pressupostos que su-
posen i que permeten tindre un escut social ampli, fort, per poder fer front a la crisi 
que tenim ara damunt, i que, per exemple, han permès que a Catalunya hi hagen 
900.000 persones que durant aquest any s’han acollit o l’any anterior s’han acollit 
als ERTOs i una inversió històrica per a Catalunya.

El segon punt, sobre la gestió econòmica que ha fet el Govern. Doncs l’austeritat 
és cert que ha desaparegut del relat del Govern de la Generalitat, però no de la seua 
acció política. Veiem com el vicepresident no obre l’aixeta; al contrari, la té tancada, 
vicepresident. I els comptes de la Generalitat, hi insistim, no poden estar d’esquena 
a la realitat ni a les necessitats del país. L’economia ha d’estar al servei de la gent. 
Perquè, a més, veiem com la pandèmia sí que entén de classes socials, sí que entén 
de barris, sí que entén d’habitatges petits i amb manca de ventilació. I aquesta pan-
dèmia el que està fent és incrementar, doncs, les desigualtats i la pobresa, que ja eren 
molt greus abans. De fet, un de cada tres nens o nenes de Catalunya estan en situa-
ció de vulnerabilitat o en risc de pobresa. Per tant, no es tracta en ser campions de la 
despesa, sinó en ser campions del rescat de persones i d’empreses.

Durant el 2020, vostès van estar més pendents de l’evolució de les grans xifres 
del pressupost i dels seus embolics que no de la realitat social. Van fer un dèficit del 
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0,8 per cent. Els recorde que es podia arribar, com a mínim, fins al 2,2 per cent. 
Vostès diuen que és que no els va donar temps a fer aquesta despesa o aquesta inver-
sió. I si mirem, per exemple, altres llocs, com el País Valencià, van arribar a l’1,6 per 
cent. Què demanen els sindicats? Doncs que s’arribe fins al 2,2, perquè això..., no 
només hem de comptar amb els 3.200 milions d’euros del fons Covid de l’Estat, sinó 
que això ens permetria tindre fins a 5.000 milions d’euros més perquè no caiguen 
sectors econòmics i per a poder blindar serveis públics bàsics.

I al tercer punt sobre aquest decret, sí que m’agradaria fer referència als reptes 
que tenim més immediats com a país. Per un costat, no sabem quan seran les elec-
cions, però el que sí que sabem és que, independentment de quan siguin, tindrem 
restriccions a la mobilitat i això té un fort impacte social i econòmic. Per tant, no hi 
pot haver mesures restrictives si no van acompanyades d’un paquet d’ajudes econò-
miques. 

I el segon repte que tenim: fons europeus. Quins projectes són els que es presen-
ten? Jo crec que un govern en funcions i que a més ha estat molt qüestionat durant 
tota la legislatura, perquè han estat vostès d’esquena als sindicats i a la patronal, jo 
crec que per a la gestió..., i, a més, sense oblidar que estan en funcions. Doncs jo crec 
que és interessant que la gestió d’aquests fons europeus, de quins són els projectes que 
s’acaben seleccionant, per tirar-ho endavant es compti amb el món local, amb els sin-
dicats, amb la patronal i amb la resta de grups parlamentaris.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació, és el torn del Subgrup de la CUP - Crida Cons-
tituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Conseller, nosaltres no venim a discutir l’instrument. No es poden presentar uns 
altres pressupostos, no hi ha més. I, a més, crec que tothom en aquest Parlament 
hauria de tenir clar per què no es poden presentar aquests pressupostos i quin ha 
estat l’element que ha determinat el finit de la legislatura. Dit això, conseller, miri, 
nosaltres, ni la legislatura..., o, més ben dit, ni en els anteriors pressupostos ni tan 
sols l’anterior legislatura –excepte una qüestió molt concreta, una votació molt con-
creta vinculada al referèndum–, quan ha arribat aquest tipus de mecanisme li hem 
donat suport. I sap per què? Perquè, entre altres coses, nosaltres no assumim la Llei 
d’estabilitat pressupostària; ja ho sap, el conseller. 

Segona qüestió important, i em rectificarà el conseller. Bé, ara m’adono que no 
em pot rectificar, perquè després no pot contestar, i crec que hauríem de pensar tam-
bé en modificar les intervencions als decrets perquè no té sentit. Important: estarem 
en una realitat de mantenir el topall de dèficit del 0,7 per cent? Sí que em pot con-
testar amb el cap. Dir «sí», «no», «es tracta d’això». Apujar-lo, per descomptat, però 
el que tenim ara hauria d’expressar el que significa també. I, després, nosaltres som 
plenament conscients del que podria significar per a aquest país no assumir Llei de 
pressupostos –absolutament conscients, eh? Es tanca l’aixeta, «anem» –alguns ho 
dirien en portades, La Vanguardia la primera– «al caos». Però, miri, amb el que 
tenim ara, sí que anirem al caos social. Amb això no fem res, i el conseller ho sap 
perfectament. I, per tant, nosaltres votarem en contra d’aquest decret, de la seva va-
lidació, no únicament pel que significa la Llei d’estabilitat pressupostària i mantenir 
determinats nivells de topall de dèficit, sinó també –i ho volem explicar– per algu-
nes mesures que conté aquest. 

Primera mesura, que evidentment nosaltres no hi estem d’acord: Plató i Hospi-
tal Clínic. Nosaltres demanem gestió pública de tots els recursos sanitaris, i ara el 
que veiem –i li hem preguntat a la consellera de Salut i no ens ha contestat– és tot el 
contrari, que recursos públics es dediquin a eixugar el deute d’empreses sanitàries 
privades. 
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Institut Català de Finances. Ho volem diferenciar: hi ha alguns elements que 
consten en el decret, que nosaltres hi estaríem absolutament a favor, però ens sembla 
també que hi ha la possibilitat d’avalar i reavalar la banca. I, per tant, nosaltres no 
assumirem aquesta realitat. El que sí que volíem plantejar és el contrari: que l’Insti-
tut Català de Finances es pugui transformar en una banca pública. En això ens diuen 
que sí permanentment, però és que no. Per tant, si ens diuen que sí i és que no, nos-
altres ens creiem que vostès no ho volen. Tampoc no pensem que, amb la realitat que 
hi ha actualment, una prioritat sigui donar-li 38 milions a la Fira de Barcelona. Per 
fer què? Pagar el seu deute, a banda que estan utilitzant un espai públic amb unes 
condicions privilegiades. 

I, mirin, una altra qüestió: prioritat, transport públic. Nosaltres ho diem, però 
la prioritat no pot ser 120 milions per a la línia de Rodalies entre Barcelona i l’ae-
roport. Ara mateix, això és una prioritat per al país, conseller? Vostè sap que no. 
Hauríem de dedicar això al transport que realment es necessita, que no és prioritat 
Barcelona - Aeroport de Barcelona. I després està el gran regal del Circuit de Mont-
meló. És un aval o un reaval, però posar allà 25 milions de dòlars –perquè, a més, 
cal posar-lo en dòlars, eh?, no accepten ni posar-ho en euros, no sigui que hi hagi un 
ball quant a la quantia– per garantir el que és simplement un negoci d’una minoria, 
evidentment nosaltres no hi estem a favor. 

I després li volem recordar una altra cosa: 75.2, diria que és l’e, del Reglament, 
Diputació Permanent. Vostè també té un altre mecanisme de crèdit i l’hi volem re-
cordar. L’hi volem recordar, perquè el 24 d’abril de 2020, quan aquí s’aprovaven 
pressupostos, nosaltres vam manifestar, per activa i per passiva: «El pressupost de 
Salut s’ha de transformar. Ens posem a disposició del Govern per transformar el 
pressupost de Salut». No vam rebre cap resposta. Evidentment, podria haver-hi d’al-
tres transformacions també, però nosaltres pensàvem que era essencial Salut. Ara 
mateix, més enllà de les limitacions que suposa la Diputació Permanent, vostès tam-
bé tindrien altres mecanismes, i els emplacem a que abordin al màxim tots els me-
canismes que contempla el Reglament del Parlament de Catalunya i, concretament, 
aquest supòsit que s’estableix per una situació a la Diputació Permanent.

Si vostès volen parlar de com donem alternatives a la situació de la sanitat pú-
blica i alternatives des d’un punt de vista de polítiques socials, estem a plena dis-
posició. Per repetir el que han estat polítiques antisocials de les darreres dècades, 
evidentment no ens trobaran. I és per això, evidentment, que aquest subgrup parla-
mentari votarà en contra de la validació d’aquest decret.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. En nom del Subgrup del Partit Popular de Catalunya té ara la 
paraula el diputat Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, senyor vicepresident. Bé, ens trobem de nou en una situa-
ció que ja comença a ser un clàssic a Catalunya, curiosament des que es va iniciar el 
procés separatista que havia de portar una arcàdia feliç, però que ni tan sols ha ser-
vit perquè quan comença l’any els pressupostos estiguin enllestits. Sempre arriben 
tard. I ha sigut una tònica en els darrers nou anys, curiosament, ja dic, des que es va 
iniciar el procés separatista.

I enguany tornem a estar en una situació semblant. El problema és que ara és 
més greu que mai. I aquesta situació ha sigut forçada per vostès, i només vostès en 
són els responsables. 

Els pressupostos aprovats el 24 d’abril ja naixien absolutament desfasats per a 
l’any 2020, i evidentment encara ho són més per a l’any 2021. El problema, com 
acabo de dir, és que nosaltres ja vam advertir en el seu moment que estaven equivo-
cant-se greument. Vostès van tenir l’oportunitat d’iniciar l’aprovació d’un nou pres-
supost, que, amb unes circumstàncies com les que s’estaven vivint ja, doncs, cap 
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al mes de juny, juliol, etcètera, a Catalunya, segurament haurien tingut un procés 
d’aprovació molt més fàcil, molt més senzill que el que es va enllestir el 24 d’abril. 
Però no, van preferir iniciar la seva operació de propaganda política al voltant de la 
inhabilitació del senyor Torra i es va perdre una oportunitat de tenir un pressupost 
com Déu mana.

Miri, nosaltres, al llarg d’aquests darrers mesos, hem aprovat molts decrets per 
responsabilitat i, després, sent crítics en l’explicació. Però avui no hi podem votar a 
favor, perquè ja no seria responsabilitat, seria ser còmplices d’una política absoluta-
ment errònia, propagandística, populista que han fet amb aquest tema, hi insisteixo, 
quan van tenir l’oportunitat d’aprovar un pressupost nou.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Bona tarda, diputats, diputades, vicepresident, consellera. Faig dos prèvies abans 
d’entrar en la matèria del decret i en el contingut concret del decret; ràpid, intentaré 
anar ràpid. 

El context actual i dels últims mesos ha fet i fa impossible que hi hagi uns pres-
supostos per a l’any 2021. Perquè el Govern català està en funcions –crec que tots i 
totes en són coneixedors. Perquè, a més a més, no hi ha president al nostre país; el 
president Torra –no «el Torra», sinó el president Torra, senyora Granados– va estar 
inhabilitat per culpa de la repressió, aquesta persecució política contra l’independen-
tisme. I perquè, a més a més, aquest context ara està marcat també per aquesta in-
certesa electoral, gràcies a la inestimable participació i col·laboració de la justícia. Li 
expliquem la impossibilitat de fer pressupostos sobretot a la diputada de Ciutadans, 
perquè no sé si és desconeixement, si és incompetència o directament mala fe. Go-
vern en funcions: no es poden fer pressupostos. Fi.

Tot això, evidentment, afecta. Afecta en no poder treballar i aprovar, doncs, uns 
pressupostos per al 2021. Però que el Govern estigui en funcions –i aquesta és la 
principal diferència i primera reflexió que els volia fer– al nostre país i que no tin-
guem un president per culpa de la repressió que el va inhabilitar no vol dir que el 
Govern dimiteixi de les seves funcions de gestionar i de liderar el país. Al contrari, 
més que mai, encara més que mai, com a govern en funcions i governant amb tots 
els condicionants i limitacions, aquest Govern de Catalunya està governant també 
amb tot l’esforç, amb tota l’energia per superar la situació de complexitat, de difi-
cultat, de pandèmia, i intentant superar la crisi sanitària, la crisi social, la crisi eco-
nòmica, la crisi emocional, també, que estem patint al nostre país i que està patint el 
món sencer.

Està posant, per tant, el Govern de Catalunya, tots els recursos dels quals dispo-
sa per ajudar a tots els sectors més afectats i, per tant, per pal·liar les conseqüències 
d’aquesta triple, quàdruple crisi. Uns efectes, efectivament, que han estat devasta-
dors i que han impactat també directament en els comptes de la Generalitat –abans 
el vicepresident ens parlava d’aquests més de 5.000 milions d’euros d’impacte en les 
finances de la Generalitat. 

Però, malgrat aquesta situació d’impacte també en les finances de la Generali-
tat, el Govern, des de l’inici de la pandèmia, ha posat en marxa els ajuts econòmics 
directes per valor de més de 800 llargs milions d’euros durant l’any 2020, i aquests 
últims dies ha mobilitzat 36 milions d’euros més per als sectors del comerç, de l’es-
port, de l’educació, l’educació en el lleure i també de la cultura. I que n’hauran de 
venir més, segurament, més ajudes, per acompanyar i per pal·liar les mesures de res-
triccions que afectaran novament més sectors, més famílies i més persones.
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A part del pla de reactivació econòmica d’una forma més persistent, d’abast més 
ampli i que s’està treballant –sí– en coordinació amb els agents econòmics i socials 
del nostre país. Perquè el Govern també fa això, evidentment: parlar amb el món lo-
cal diàriament, parlar amb els agents econòmics, amb els agents socials del nostre 
país. 

I més que en voldríem, de recursos per mobilitzar. Entre d’altres coses, per això, 
doncs, volem la república catalana, per tenir tots els recursos, per tenir totes les 
capacitats, per tenir totes les competències i totes les eines per ajudar la gent. 

Però i l’Estat? I el Govern de l’Estat? Ell sí que dimiteix de les seves funcions 
mirant cap a una altra banda, o que s’espolsa les responsabilitats, o que se’n renta les 
mans. Ja sabem que rentar-se les mans ara és una de les recomanacions sanitàries, 
però no d’aquesta manera. No podem permetre que el Govern de l’Estat es renti les 
mans d’ajudar amb ajudes directes –valgui la redundància–; però amb ajudes direc-
tes, amb ajudes directes finalistes que vagin a les persones, a les famílies, als sectors 
més afectats, a les empreses. No ha fet res de tot això, a diferència de França o Ale-
manya, que sí que han mobilitzat ajudes directes per als sectors més afectats.

I, per tant, no ens parli de cop de mà, senyora Granados, no ens vinguin a donar 
lliçons ni a parlar de cop de mà. Si volen donar un cop de mà o volen fer la seva fei-
na, només cal que el Govern de l’Estat habiliti i mobilitzi les ajudes directes als sec-
tors més afectats, com ho fa Alemanya, com ho fa França, entre molts altres estats 
que sí que ho fan; no com el Govern de l’Estat espanyol. 

Aquesta era la primera reflexió, que s’ha allargat una mica, però en tot cas crèiem 
que era important fer-la.

Una altra reflexió, perquè en aquesta pròrroga pressupostària en la qual estem sí 
que també volem posar en valor –i així també ho ha fet el vicepresident–, doncs, el 
pressupost aprovat al nostre país, el pressupost de la Generalitat aprovat l’any 2020, 
després de tres anys de pròrroga pressupostària, efectivament, però que va permetre 
afrontar un any complex de pandèmia –tot l’any 2020– amb la millor de les eines, 
que era un pressupost actualitzat, amb molts milions..., amb 3.000 milions d’euros 
més, per tal de fer-lo arribar a les persones, als àmbits més necessaris del nostre 
país. 

Uns pressupostos, els de l’any 2020, que van permetre augmentar la despesa sa-
nitària, que ha servit per cobrir l’impacte de la pandèmia sobre el sistema sanitari 
públic i que, a més a més, va servir també per impulsar una reforma fiscal que ga-
ranteix la sostenibilitat de les finances públiques, però que garanteix també que pa-
gui qui més té, qui més hereta o qui més contamina. Per tant, això també és justícia 
en l’àmbit econòmic.

Un acord de pressupostos que també volem posar en valor per a l’any 2020, re-
cordem-ho, amb unes majories sòlides en aquesta cambra, construïdes amb treball, 
amb feina i amb generació també de confiances entre el Govern i els partits que do-
nen suport al Govern, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i també amb el 
Grup de Catalunya en Comú Podem.

Ara, per tant, ens trobem en aquesta situació, amb uns pressupostos de l’any 
2020 que van ser molt útils per tal d’afrontar un any absolutament complex i on la 
major part de l’oposició ni hi va estar, ni en un moment de pandèmia per respon-
sabilitat no hi va donar suport; el Grup de Catalunya en Comú sí, que ara ho esta-
va remarcant. Però ens trobem en aquesta situació: amb la pròrroga pressupostària 
d’aquests pressupostos de l’any 2020 que hem de gestionar. I entre altres maneres, 
una de les maneres de gestionar és justament fer aquest decret llei necessari, que 
només parla d’allò concret en relació amb les autoritzacions d’endeutament, amb els 
atorgament d’avals i garanties que són necessàries i inajornables per entendre les ne-
cessitats públiques.

Això no és la solució a totes les pròrrogues i totes les mobilitzacions de recursos 
d’aquest any 2021; n’hi haurà d’haver moltes més. Que hauran de mobilitzar-se més 
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recursos –abans parlàvem de plans de reactivació econòmica, d’ajudes als sectors 
afectats–, és evident, però aquest decret és necessari des de l’1 de gener, atesa la si-
tuació de pròrroga parlamentària.

És un decret, per tant, tècnic, amb un únic article, que permet el funcionament 
ordinari de diversos organismes de la Generalitat en un context de pròrroga pressu-
postària. I pel que fa a les operacions d’endeutament, volem destacar que justament 
aquest decret permet a l’Institut Català de Finances un sostre de deute viu de fins a 
4.000 milions d’euros el 2021. Ens aturem a l’Institut Català de Finances, a l’ICF, 
perquè creiem que és una de les eines essencials per a respondre a les necessitats 
dels sectors més afectats per les mesures per combatre la Covid i els seus efectes, 
efectivament. I en aquest context, per tant, és imprescindible garantir-ne el seu fun-
cionament; el seu rol, també, tendint cap al que volem que sigui: efectivament, la 
banca pública del nostre país. I així hem arribat a acords també amb el Govern de 
l’Estat per tal de poder equiparar l’ICF amb l’ICO i anar fent passos perquè esdevin-
gui aquesta banca pública, i perquè volem que sigui aquesta eina estratègica també 
en la promoció econòmica del nostre país.

El decret autoritza també l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat a subrogar 
operacions d’endeutament. Recordem que aquest Govern va recuperar la gestió di-
recta d’Aigües Ter-Llobregat. Així mateix, autoritza un conjunt d’entitats a formalit-
zar operacions en relació amb material mòbil per a rodalies, espais firals, integració 
d’activitats assistencials a consorcis públics de la salut.

En l’àmbit d’avals, també, doncs, el decret autoritza el Govern de la Generalitat a 
avalar operacions de crèdit i de cobertures de risc de tipus d’interès de l’empresa pú-
blica d’Infraestructures.cat; també operacions de préstec i bestretes al parc científic 
o al de recerca biomèdica; ajuts universitaris i de recerca; ajuts també en l’àmbit de 
les cooperatives agràries, i també recull altres garanties i altres autoritzacions per tal 
de mobilitzar recursos en diversos àmbits.

Per tant, algunes de les autoritzacions d’aquest decret, encara que aquest decret, 
com dèiem abans, sigui molt tècnic, doncs, tenen unes implicacions en el dia a dia 
molt importants i també les implicacions de la promoció econòmica del país. I per 
això, demanem als grups que puguin facilitar-ne la convalidació, com ja ho ha fet el 
vicepresident en la seva intervenció.

Acabo amb dues reflexions també molt ràpides. Si som aquí, la gent d’Esquerra 
Republicana, del Grup Republicà, els membres d’aquest Govern en el seu conjunt, 
doncs, és justament per ajudar la gent i sobretot en moments de màxima complexi-
tat. Això és el que ens mou: per ser útils, per combatre les desigualtats, per trans-
formar la realitat. I en la situació de complexitat i de pandèmia és quan es demostra 
més com és de necessària justament la gestió, també, del dia a dia, d’arremangar-se, 
de baixar al fang i de gestionar i de tenir unes institucions fortes, eficients i també 
efectives. Ho diem per a aquells que moltes vegades desmereixen les mateixes ins-
titucions; unes institucions, també, al servei de la gent, sobretot en un moment de 
màxima complexitat com la que vivim actualment amb la situació de pandèmia. Per 
això, ara més que mai convé fer aquesta feina. I, òbviament, si som aquí per ajudar 
la gent, el que volem és ser una república catalana, com deia abans, perquè és la ma-
nera de tenir tots els recursos, totes les eines, totes les competències per poder aju-
dar la gent al màxim.

Per tant, des de la governança republicana, aquest Govern, sí, i per això vull 
agrair-los, tant al vicepresident com a la resta de govern, consellers i conselleres, 
estar aquí també per salvar vides en aquest moment de complexitat, per superar la 
triple crisi que patim, per assumir les responsabilitats –totes–, per reconstruir el país  
i per preparar també unes eleccions segures garantint el dret de tothom.

El vicepresident primer

Diputada...
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Marta Vilalta i Torres

Acabo, vicepresident. I seguir, òbviament, amb tota la persistència per sumar, 
ser-ne més i culminar el camí cap a la república catalana, i fer-ho des dels amplis 
consensos. El consens que va permetre l’any 2020 aprovar...

El vicepresident primer

Diputada...

Marta Vilalta i Torres

...pressupostos, el consens que va permetre ajornar les eleccions per fer-les segu-
res i el consens que volem seguir liderant a partir de la nova legislatura.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula ara el diputat senyor Francesc de Dalmases. Endavant.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Consellera, consellers, diputades, diputats, algunes prèvies 
abans de la convalidació d’aquest Decret llei 55/2020. Efectivament, eh?, el presi-
dent Torra va donar per acabada aquesta legislatura aviat farà un any, però també va 
tenir un exercici extraordinari de responsabilitat que anava implícit en el seu càrrec, 
i és que va dir que això no es podia fer efectiu fins que aquest Parlament no aprovés 
uns pressupostos. I avui és important recordar-ho, perquè amb la qüestió sobrevin-
guda de la pandèmia de la Covid-19, doncs, encara ens ha tocat anar més enllà la ce-
lebració dels comicis i no ens volem ni imaginar la situació que estaríeu aguantant 
ara mateix des d’Economia, amb la pròrroga de la pròrroga de la pròrroga. 

Ho vull recordar avui, perquè en èpoques de bonança a vegades la mediocritat es 
mimetitza en el camp polític; però, precisament, és en èpoques de dificultats quan 
veiem que els lideratges pel bé del servei públic i pel bé del benefici col·lectiu desta-
quen. I, per tant, recordar..., perquè és important recordar-ho, perquè a vegades quan 
es diu «va marxar el president Torra» o «ja no hi és el president Torra», és impor-
tant recordar què va passar, eh? És molt important recordar què va passar: és que un 
partit polític amb nom i cognoms el va denunciar i això va acabar desembocant en 
la seva inhabilitació. És el que té l’Estat espanyol, penges una pancarta a favor dels 
drets humans i t’inhabiliten, i el Tribunal Europeu dels Drets Humans et condemna 
fins a set vegades per protegir torturadors i tortures i et nomenen ministre. Bé, són 
maneres de funcionar en democràcia o en predemocràcia.

Dit això, reiterar el que ja vaig dir a la Diputació Permanent anterior, i ho repe-
teixo ara: és evident que no estàvem preparats per a aquesta pandèmia; és evident 
que estem en territori inexplorat; però ja fa molt temps que hi són i això cada vega-
da és menys excusa. En dos mesos farà un any que vivim una situació excepcional, 
i potser per una vegada haurem d’assumir, mal que ens costi, la qüestió, el concep-
te de nova normalitat. Aprendre a viure i a gestionar-la i a fer-ho sempre –sempre–  
pensant en el millor de les catalanes i els catalans. En moments de dificultats, po-
ques directives però clares; pocs exercicis de retòrica i moltes certeses; pocs experi-
ments i, més enllà del que es pugui, anàlisi comparada i copiar. Sí, aquesta també 
era la fórmula Torra: copiar, mirar qui fa bé i a on, adaptar-ho i copiar-ho. I si ca-
len resultats diferents hem de fer les coses diferents, perquè mentre fem equilibris 
pressupostaris l’Estat segueix salvant l’Ibex condemnant els autònoms i les pimes 
catalanes sense ajudes directes, ja s’ha dit en la intervenció anterior, i condemnant 
 també la població més vulnerable.

Però el que és una mica curiós és que alguns dels que heu fet aquests recordatoris 
teniu responsabilitats molt directes en el Govern de Madrid. I, per tant, des de Junts 
per Catalunya demanaríem, com ho ha fet abans el diputat Guinó, que els que de-
fensen a l’Estat Catalunya, que se suposa que som tots o que hauríem de ser tots, no 
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es poden permetre admetre amb indolència una despesa militar de 21.000 milions 
d’euros. No ho diu Junts per Catalunya, ho diu el Centre Delàs i ho diuen dades. 
Com pot ser que estiguem pagant els majordoms del rei que no té cap mèrit? O, com 
és que encara potser haurem de pagar els advocats de Llarena? I a sobre ens hem de 
sentir dir, avui, que viuen gràcies a l’Estat, d’un estat que es demostra ineficient; a 
més a més de demòfob, que és profundament ineficient. Per tant, a la diputada Gra-
nados, diputada Albiach, benvinguda la seva preocupació, però tots aquests diners 
que reclamen saben vostès qui en té la clau i qui en té la caixa.

A Junts per Catalunya ho hem fet i l’hi hem recordat a l’Estat i li hem dit per què 
no a aquells pressupostos i per què no a aquestes despeses. I cada vegada que li toca 
endeutar-se a la Generalitat ho recordem, perquè el dèficit fiscal finalment és dèficit 
social. I, per tant, aquesta Catalunya espanyola que avui tremola davant d’aquesta 
pandèmia seria una robusta Catalunya independent perquè comptaria amb els seus 
propis recursos per gestionar la pandèmia.

I fetes aquestes prèvies que ens semblen imprescindibles, aquest decret llei no té 
cap secret, rebrà el nostre vot resignat pel que els acabo d’explicar. Donem llum verd 
al Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, 
així la Generalitat i les entitats del sector públic podran formalitzar operacions d’en-
deutament en qualsevol modalitat mentre no aprovem uns nous comptes. D’aquesta 
manera, el Govern podrà fer front a les amortitzacions que vencen durant l’exerci-
ci 2021 i que per raó de la seva urgència no poden ajornar-se. Evidentment, això no 
tindrà cap efecte en els tributs i el volum d’aquestes operacions no podrà superar el 
límit autoritzat per la mateixa llei de pressupostos, incrementat només pels imports 
que es derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la nor-
mativa d’estabilitat pressupostària. Així mateix es regula l’atorgament d’avals i de 
garanties que seran necessàries per atendre les necessitats de finançament d’aquest 
2021.

Aquesta és la realitat autonòmica que tenim i aquesta és, evidentment, la realitat 
autonòmica que volem canviar.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat.
Acabat el debat, cridarem a votació.
(Pausa llarga.)
Molt bé, passem a la votació, doncs, de la validació d’aquest Decret llei, el 

54/2020, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària. Passem a la votació.

Comença la votació.
Aquest decret ha estat validat per 11 vots a favor, 2 en contra, 9 abstencions.

Decret llei 52/2020 de represa de l’activitat escolar el segon trimestre del 
curs escolar 2020-2021

203-00077/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, el vuitè, que és el debat i votació 
sobre la validació del Decret llei 52/2020, de represa de l’activitat escolar el segon 
trimestre del curs escolar 2020-2021. Davant de la impossibilitat d’assistir, de darre-
ra hora, del conseller d’Educació, farà la defensa, en nom del Govern de la Generali-
tat, la consellera de Justícia, la senyora Ester Capella. Endavant.

La consellera de Justícia (Ester Capella i Farré)

Bona tarda. Gràcies, president. Diputades, diputats, tal com se’ls ha traslladat 
als grups parlamentaris, el conseller Bargalló no pot defensar avui aquest decret per 
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una qüestió, un imprevist d’última hora, i, per tant, com apuntava el president, faré 
jo la defensa del Decret llei 52/2020, de 22 de desembre.

El decret llei que avui portem a votació es va haver d’adoptar de manera urgent, 
ja que era l’única manera possible, l’única via per modificar l’ordre que estableix el 
calendari escolar del curs 2020-2021, que fixava el període de vacances de Nadal 
del 22 de desembre del 2020 al 7 de gener del 2021. En el context de situació d’ex-
cepcionalitat derivat de la pandèmia de la Covid-19 –per tant, també en els centres 
educatius–, totes les decisions del departament s’han d’enfocar a prendre les mesu-
res de seguretat adients i minimitzar els riscos per a les persones que conformen la 
comunitat educativa, els familiars i convivents. Així s’ha fet des de que va començar 
el curs escolar, i així es seguirà fent, amb els protocols corresponents. 

Per què s’opta per ajornar un dia lectiu de l’inici del segon trimestre escolar? 
Doncs per prevenció, per evitar que arribin a les aules casos de contagi que s’hagin 
produït en el marc de les vacances de Nadal. Se n’ha parlat a bastament les darreres 
setmanes. A ningú se li escapa que durant les vacances lectives de Nadal s’han pro-
duït trobades, interaccions socials diverses en les que han participat els infants i on 
s’han barrejat diverses bombolles de convivència. El retorn a les aules estava previst 
tan sols dos dies després del 5 i 6 de gener, celebració, com tots vostès saben, del dia 
de Reis. Eren dies en els que els infants i adolescents era previsible, i és previsible 
sempre, que tinguessin més contactes i interaccions. 

A això cal sumar-li també que el període de màxim contagi d’una persona que 
té la malaltia va des de dos dies abans de l’aparició dels símptomes fins als dos dies 
o tres dies després. A partir d’aquest moment, la càrrega viral va disminuint, i, per 
tant, també les possibilitats de contagi són teòricament menors. Per tot això es va 
considerar que retornar a les aules dilluns dia 11, en lloc de divendres dia 8, ajudaria 
a evitar possibles contagis, ja que incrementava els dies de marge per a la detecció 
d’aquests possibles casos. 

Pretenien, per tant, disposar de tres dies més en els quals les persones que pu-
guin haver estat contagiades durant les vacances no contactessin amb la resta de 
membres dels centres educatius fins tres dies després, i, per tant, disminuint el risc 
de contagi. L’inici de l’activitat escolar el dia 11 de gener, en lloc del dia 8, implica 
també que no hi ha hagut contactes estrets dins de l’àmbit escolar el divendres, gua-
nyant així tres dies, des del punt de vista epidemiològic, i estalviant, per tant, també 
confinaments. 

El dia 16 de desembre, aquesta decisió es va debatre. Per tant, abans de prendre-la 
en ferm, es va debatre a la Comissió Paritària amb els sindicats, on hi va haver acord. 
El decret llei inclou també una disposició addicional per facultar la persona titular 
del Departament d’Educació perquè pugui, per resolució, en funció de l’evolució de 
les dades epidemiològica i d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, 
modificar l’inici de l’activitat escolar del segon trimestre del curs 2020-2021;  establir 
i modificar, si s’escau, l’inici de l’activitat escolar del tercer trimestre d’aquest curs, i 
fer les modificacions corresponents en el calendari escolar. 

No és un escenari que ara mateix es contempli, però l’experiència ens diu que en 
l’actual situació de pandèmia aquesta possibilitat es podria donar. La decisió d’en-
darrerir un dia l’inici del segon trimestre vol preservar allò que ja s’intuïa i que hem 
confirmat durant el primer trimestre del curs: l’escola com a bé essencial i dret fona-
mental dels infants, i la presencialitat com a garantia de la igualtat d’oportunitats per 
a tot l’alumnat. Perdem un dia lectiu, però reforcem la seguretat i reduïm contagis. 

Els dies previs a l’inici del trimestre, es va revifar el debat sobre la necessitat de 
mantenir o no les escoles obertes amb presencialitat. Aquesta vegada, amb les da-
des a la mà, el posicionament majoritari dels diferents àmbits –científic, pedagògic, 
sanitari– coincidien que l’escola no ha actuat com a focus de contagi, sinó més aviat 
tot el contrari. Segons dades del Biocomsc, la incidència relativa d’infants ha estat 
menor respecte a la població general en mesos plenament escolars. En canvi, en pe-
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ríode d’estiu, amb menys vigilància i més interacció amb adults potencialment con-
tagiosos, aquesta incidència relativa va augmentar. 

També en aquest sentit, la Societat Catalana de Pediatria avala el retorn presen-
cial a les aules amb les mesures de seguretat oportunes, que són les que s’adopten. 
Les dades del grup de treball de pediatres d’atenció primària i hospitalària a Catalu-
nya per la recerca sobre la Covid-19 en població, en aquest cas, pediàtrica, i les dades 
aportades pel Kids Corona amb relació a la prevalença de la infecció i transmissibi-
litat del SARS-Covid en els infants, confirmen que la transmissió és molt més alta 
dins del nucli familiar que dins de les aules, i que ells –i ho repeteixo i ho repetiré–, 
els infants, els nens, les noies, els nens i les nenes, les noies i els nois no són el motor 
que impulsa la pandèmia.

Des del Departament d’Educació segueixen i seguiran absolutament ferms i 
compromesos en la decisió de mantenir les escoles obertes i fer-ho garantint la màxi-
ma seguretat possible, i aquest també és el compromís del Govern de la Generalitat 
Per això s’ha començat el segon trimestre fent cribratges a tots els professionals que 
treballen als centres educatius: personal docent, PAS, PAE, monitors de menjador, 
personal de neteja, etcètera. I, concretament, es faran als més de 170.000 profes-
sionals dels diferents perfils: 140.000 entre educadors, mestres i professors, 21.000 
professionals d’administració i serveis i atenció educativa, i 20.000 monitors i pro-
fessionals d’empreses externes. I en tota la tipologia de centres educatius, des de llars 
d’infants a centres de formació professional, i de tota titularitat: públics, municipals, 
concertats i privats. 

L’índex de positivitat d’aquestes proves ronda l’1,7 per cent. Són persones que do-
nen positiu i que són asimptomàtics. Amb aquests cribratges estem detectant, doncs, 
positius asimptomàtics i estem tallant possibles cadenes de contagi. En data d’avui, 
estem notant el repunt de contagis, fruits de la situació actual i conseqüència de la 
major interacció durant el Nadal. Tot i així, el 96,5 per cent dels alumnes i el 98,4 
per cent del personal docent poden assistir als centres educatius. Dels 5.104 quatre 
centres educatius, tan sols vuit, a dia d’avui, estan tancats. Es tracta de quatre llars 
d’infants, tres ZERs, i una escola d’educació especial.

Per tant, escoles obertes, escoles segures. Escoles com a garant d’un dret fona-
mental per als infants, com a element de lluita contra les desigualtats, i escoles, tam-
bé, que juguen un paper fonamental en la lluita comunitària contra el virus. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, consellera. Per posicionar-se, tenen la paraula ara els grups parlamen-
taris. I en primer lloc la té, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat 
senyor Jorge Soler. Endavant.

Jorge Soler González

Puc intervenir des de l’escó? (Pausa.) Doncs bé, gràcies, president. Diputades 
i diputats i honorable consellera, gràcies especialment que hagi vingut vostè a de-
fensar aquest decret; entenem que és un esforç. Fa molt poca estoneta que imagino 
que l’han avisat de que el conseller no podia fer-ho, i, per tant, li enviem des d’aquí 
al conseller –bé, a banda d’agrair-li a vostè que hagi vingut a defensar el decret–..., 
li enviem des d’aquí el nostre escalf al conseller, i desitgem, doncs, que aviat pugui 
estar.

Per tant, bé, teníem algunes consideracions. Entenem que és un decret que té con-
sens; que, com ha explicat vostè, hi ha consens també a la societat pel qual s’havia 
vist afectat, i, de fet, ja és un decret doncs implementat amb caire retrospectiu. Per 
tant, poca cosa més a dir. Sí dir-li que, bé, desitgem que el conseller, quan estigui, 
doncs, ja una altra vegada amb possibilitat per venir aquí al Parlament, vingui, per-
què sí que tenim moltes qüestions per dir-li.



DSPC-D 6
20 de gener de 2021

Sessió 6 115 

Avui ens ha semblat entendre que el Govern estarà disposat a venir regularment 
a fer sessions de control al Parlament, entenent que, com vostè ha explicat, tenim 
una epidèmia doncs que afectarà..., no solament de caire educatiu. I, per tant, el con-
seller d’Educació imagino que tindrà la mateixa disposició que han dit altres conse-
llers, que ha semblat que tenien aquesta predisposició a venir a sotmetre’s a la sessió 
parlamentària, a la sessió de control. Dimecres vinent comencem ja a tenir un forat 
a l’agenda. Entenc que ell, pel que ens han explicat, serà, evidentment, impossible 
que hi sigui, però poden haver-hi altres consellers amb la seva agenda lliure per co-
mençar a tenir aquestes sessions parlamentàries, que tenim des de Ciutadans moltes 
ganes de poder tenir, i desitjar la seva prompta recuperació.

Per tant, el nostre vot favorable al decret.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula la diputada senyora Eva Granados. Endavant.

Eva Granados Galiano

Gràcies, president. Consellera, gràcies per venir a substituir el conseller Barga-
lló. Esperem que no estigui infectat i que es quedi en re.

Ens presenten avui aquest decret, el 50 de 2020, que va modificar el dia de re-
presa de l’activitat escolar d’inici del segon trimestre. I des del nostre grup parla-
mentari hem de dir que confiem en el criteri de les autoritats sanitàries i també en el 
criteri del Govern, que entenem que va prendre aquesta decisió per reduir, com ha 
explicat la consellera, el risc de contagi i de propagació de la pandèmia després de 
les vacances escolars i del període nadalenc.

Ens sembla molt correcte el que planteja aquest decret amb relació a la represa en 
el seu breu articulat, que estableix bàsicament una cosa que ja va passar: que en lloc 
de tornar el divendres 8 a les escoles, els instituts públics i privats van reobrir el di-
lluns dia 11, i es van guanyar així tres dies vitals perquè les persones que poguessin 
haver estat contagiades durant les vacances no contactessin ni transmetessin el vi-
rus, doncs, com ha dit la consellera –per tant, m’ho estalvio. Per tant, es van guanyar 
tres dies després de Reis per disminuir el risc de contagi i reduir la càrrega viral hi-
potètica. Una decisió que ens sembla sensata i amb un impacte assumible per les fa-
mílies, per l’alumnat, per la societat, tot i que ens vam haver d’organitzar aquell dia, 
que quedava així, solt, però bé.

Més enllà d’això, no obstant, hi ha una disposició addicional en aquest decret que 
la consellera no ha comentat. El decret faculta el Departament d’Educació també per 
modificar l’inici de l’activitat escolar del tercer trimestre d’aquest curs, i, de fet, tam-
bé per modificar el calendari escolar. I per això nosaltres optarem per l’abstenció, 
perquè ningú ens ha explicat què significa això. No sabem quina és la voluntat del 
Govern en aquest sentit, i si no sabem què s’està plantejant... Per exemple, seria molt 
diferent recuperar el dia perdut a l’inici d’aquest trimestre, la qual cosa recolzaríem i, 
de fet, creiem que caldria fer-ho, o fins i tot poden allargar el calendari en cas que la 
situació de la pandèmia empitjorés les properes setmanes i obligués a decisions que 
ningú vol; però també podrien plantejar escurçar el calendari. I són decisions molt 
diferents. I, en qualsevol cas, hi insisteixo, com que no coneixem quines són les in-
tencions, no voldríem haver de penedir-nos de decisions que puguin ser perjudicials 
per a la igualtat d’oportunitats o per a l’alumnat més vulnerable. Així que farem una 
abstenció.

La resta de la intervenció..., com que ha de venir el conseller Bargalló a la prope-
ra Diputació Permanent, esperem que així sigui i farem la intervenció.

Gràcies.
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El president

En nom, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula 
la diputada senyora Jéssica Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Sobre aquest decret ja anuncio que nosaltres ens hi abstin-
drem. I no ens hi abstindrem perquè el decret ens sembli malament, no –jo crec que 
és un decret que està bé i que és necessari–, ens hi abstindrem perquè al final els de-
crets tampoc els podem abstreure de tota la resta de la gestió que es fa des del depar-
tament. I, per nosaltres, la gestió que ha fet el Departament d’Educació, doncs, ha 
sigut molt reactiva i molt poc planificada, no? Com diríem col·loquialment, ha sigut 
una mica «a salto de mata». I, a més, vull centrar-ho o vull posar quatre exemples 
concrets d’aquest desgavell que nosaltres detectem al Departament d’Educació.

El primer està sent en el repartiment dels ordinadors i les tauletes a l’alumnat de 
secundària. Se’n necessiten per poder reduir la bretxa digital, però de moment no-
més n’han distribuït un 5,1 per cent dels que estaven previstos.

El segon punt del qual també voldria fer esment va ser el tema dels purificadors 
d’aire als centres on fos necessari. Això ho va anunciar el conseller Bargalló; des-
prés, des del departament, es va dir que no es faria així, que no s’instal·larien, i la 
realitat és que ara ens trobem amb que hi ha moltes aules on tant el professorat com 
l’alumnat estan passant molt de fred perquè necessiten, òbviament, tindre les fines-
tres obertes.

El tercer punt del qual volia fer esment –i que ja ho he comentat abans amb la 
consellera de Salut i jo he vist que ella ho ha naturalitzat; i jo hi insisteixo, tinc la 
sensació de que estem naturalitzant coses que no són naturals– són els cribratges 
que està fent el personal educatiu sense cap acompanyament de personal sanitari; un 
personal educatiu que ja està molt tensionat, que ja està molt pressionat i que, a més, 
se li afegeix, doncs, aquesta nova càrrega.

I, per últim, també voldria fer referència al tancament de les activitats extraesco-
lars. Vull recordar que, el passat 3 de desembre, en aquest Parlament vam aprovar 
que el Govern garantiria que, en el marc de la gestió de la pandèmia, els ensenya-
ments de règim especial no reglats autoritzats de música i de dansa podrien conti-
nuar complint la tasca formativa. En canvi, no és el que està passant, no s’està fent.

I nosaltres hi volem insistir: Les activitats extraescolars tenen una funció educa-
tiva que, a més, requereix presencialitat. També, a més, sabem que són molt impor-
tants per lluitar contra la segregació, no escolar, però sí educativa; sabem que depèn 
molt de les activitats extraescolars que fas que també tens més capacitat o tens més 
possibilitat d’èxit educatiu o no, tens més igualtat d’oportunitats o no. I, per tant, hi 
insisteixo, tant la música com la dansa són dues activitats extraescolars que són ne-
cessàries, que, a més, requereixen presencialitat i que no són compensables amb aju-
des econòmiques.

I, a dia d’avui, les acadèmies tenen ja entre un 30 o un 60 per cent, en funció dels 
llocs, de baixes, i una tercera part del sector ja ha tancat definitivament perquè no ha 
pogut aguantar, doncs, aquesta situació. Així que hi vull insistir. A més, les escoles 
de música, de dansa, les acadèmies d’idiomes i les de reforç escolar compleixen amb 
tots els requisits de prevenció sanitària.

I, per tots aquests motius, nosaltres ens abstindrem en aquest decret que, com 
dic, no és que tinguem cap problema amb el decret, però sí que considerem que no 
es pot abstraure de la resta d’activitat i de gestió que està fent el departament.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula ara el diputat senyor Vidal Aragonés.
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Vidal Aragonés Chicharro

En primer lloc, agrair a l’honorable consellera Capella la seva presència avui 
aquí. No és fàcil, de sobte, deixar-ho tot i venir al Parlament a defensar la validació 
d’un decret. I desitjar a l’honorable conseller Bargalló que no sigui res. Jo crec que 
ens estem entenent tots i totes; és, en bona mesura, el que portem parlant tot el dia 
d’avui. Que no sigui res.

Per una altra banda, explicar per què aquest subgrup parlamentari farà abstenció 
en relació amb aquest decret. Nosaltres estem absolutament d’acord amb la signifi-
cació tant de l’article 1 com de l’article 2, que ve a ser, si fa no fa, l’exercici d’endar-
rerir tres dies l’inici de curs escolar, tant a la primària com a la secundària, de tota la 
no universitària, tant pública com privada.

En això estem d’acord, no tenim cap diferència i ens sembla, fins i tot, que és 
prou assenyat. Però volem manifestar que no estem d’acord amb la disposició ad-
dicional única. Primer, perquè no defineix. Quan parla de criteris epidemiològics 
per donar-li la capacitat al conseller, al titular del departament, per poder suspendre 
l’inici del curs o per poder, fins i tot, canviar el calendari escolar –que no ho obli-
dem tampoc, és un calendari laboral–..., nosaltres no estem d’acord que això es deixi 
en mans del conseller.

Pensem que com s’ha fet fins ara és una eina molt més interessant: el conseller o 
el departament ho trasllada a la representació sindical, ho comunica, encara que no 
ho negocia amb el conjunt de la comunitat educativa, i després d’això fa un decret 
que ve a aquest Parlament i el validem o no el validem.

Pensem que és un criteri que, a més, provoca el que hauria de ser la dinàmica del 
Departament d’Ensenyament, que és arribar a acords amb la comunitat educativa. 
I, per tant, si ara el que fem és validar una disposició addicional que permet que el 
conseller no tingui cap obligació amb relació als sindicats o cap obligació amb rela-
ció a la comunitat educativa, doncs estem facilitant un trencament amb la comunitat 
educativa. I pensem que el que ha de provocar és exactament el contrari, que hem de  
generar vies per a l’enteniment, sobretot d’aquells i aquelles que tenen la condició  
de representants des del punt de vista legal.

Dit això, també en la justificació del decret hi ha alguna cosa que no ens acaba de 
patinar. I ens expliquem. Clar que sí, per tres dies i per reduir la càrrega viral, però 
el quart dia la càrrega viral serà inferior, però existeix encara. I, per tant, no volem 
oblidar que els centres d’ensenyament són el 5 per cent dels positius –5 per cent.

La comparativa, quan no hi ha activitat, per nosaltres no és del tot encertada, 
perquè, evidentment, no és que es donin menys als centres educatius, sinó que es do-
nen més quan la interrelació ja no és únicament entre canalla, sinó que és amb d’al-
tres persones. I aquesta és l’explicació.

I, per tant, pensem que es fa necessari que fem la reflexió en aquest sentit, de pre-
veure el que serà la dinàmica per als propers mesos, sobretot –i és segurament on 
trobaríem un increment més fort de positius– a la secundària. La primària, per la ca-
nalla i fins als dotze anys, té una realitat; però tenim una altra realitat, que és a partir 
dels dotze, no únicament també perquè s’està demostrant científicament que hi han 
més possibilitats de contagi, sinó perquè les interrelacions són diferents. Res a veure 
fins als dotze anys amb el que passa a partir dels dotze anys.

I, per tant, hem de començar a centrar mesures concretes. I algunes de les mesu-
res que nosaltres avui li haguéssim volgut traslladar al conseller per a la reflexió. La 
primera: ventilació. Si el conseller diu en una reunió –i, a més, ens imaginem que 
ens està escoltant ara mateix; de fet, creiem que ens està escoltant ara mateix– que la 
ventilació s’ha d’acompanyar i no ha de ser únicament la natural, després la directo-
ra general no pot sortir a dir que ventilació natural. Això no pot passar. Si hi ha un 
compromís, s’ha de fer efectiu. I qüestió, per nosaltres, que és fonamental.

La segona: deixem ja de construir realitats classistes per les quals canalla d’a-
quest país que ha de seguir el curs de manera telemàtica encara no té els ordinadors, 
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i com no té recursos econòmics, no pot exercir un dret com és el dret a l’educació. 
Se’ns va anunciar, d’una manera tan meravellosa, fa tants mesos lo dels ordinadors 
que arribaven ja –molts mesos–, i a dia d’avui encara tenim canalla que no pot se-
guir el curs d’una manera telemàtica. I, per tant, nosaltres pensem que això és fona-
mental.

I després l’autocribratge. Mirin, una cosa és el publireportatge al telenotícies, que 
de vegades es dona, i, per tant, que surti allà un personal sanitari acompanyant les 
mestres, i una altra cosa és la realitat. I la realitat és triple.

Per una banda, sí que hi ha hagut alguns centres que han tingut acompanyament 
de personal sanitari per poder fer aquest exercici de l’autocribratge. Però hi ha hagut 
una altra realitat on cadascú, lo dels cinc segons, com que no, i lo de com després 
gestionem, tampoc. Però fins i tot encara tenim alguns centres educatius que no han 
tingut ni tan sols aquest autocribratge que es feia tan necessari, que es fa tan neces-
sari. I, per tant, nosaltres fem una crida també al conseller perquè pugui avançar en 
mesures.

I, després, que abordem realitats concretes. Si s’han de tancar més centres, no ha 
de tremolar el pols. Han de tancar i no passa res. Que per a les famílies és un proble-
ma? Sí. Hem de buscar l’alternativa. Però el problema no és que ens tanquin, el pro-
blema és que les famílies no tenen alternatives.

El president

Gràcies, diputat. En nom Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
té la paraula ara el diputat senyor Alejandro Fernández. Endavant.

Alejandro Fernández Álvarez

Gràcies, president. Molt breument per agrair a la senyora consellera la seva as-
sistència, per traslladar els millors desitjos al senyor Bargalló, i per, en fi, traslladar 
també el nostre vot afirmatiu en aquest decret.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula ara el 
diputat senyor Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Consellera, moltes gràcies per venir avui aquí. I tota la 
força i tot el suport al conseller Bargalló. 

Avui el Govern ens porta a convalidació un decret llei que pel seu contingut fo-
namental no ens hauria de generar, teòricament, masses maldecaps parlamentaris, 
perquè als seus efectes pràctics –ja s’ha dit–, la represa de l’activitat escolar ja s’ha 
produït. Al nostre entendre, la decisió que va prendre el departament d’endarrerir 
l’inici del segon trimestre d’aquest curs va ser del tot encertada. La proporcionalitat 
de la mesura, amb els efectes positius d’aquesta –endarrerint un sol dia lectiu l’inici 
del curs es guanyaven tres dies reals– justifiquen la promulgació d’aquest decret llei, 
i, com no podia ser d’una altra manera, des del nostre grup parlamentari donarem 
suport a la seva convalidació. 

Per nosaltres i pel Govern, mantenir les escoles obertes en una situació de crisi 
humanitària i social com l’actual és un element central i irrenunciable. Evidentment, 
aquest manteniment de l’activitat escolar ha d’anar acompanyat, com així ha estat, 
de totes les mesures de seguretat i salut públiques imprescindibles, i per això esmer-
çar-hi tots aquests recursos necessaris i atendre totes les informacions i recomana-
cions dels experts en salut i epidemiologia són per nosaltres dos aspectes que sempre 
s’han de tenir presents. I, al nostre entendre, el Govern ho ha fet –una cosa i l’altra– i 
ho hem de posar en valor. Com hem de posar en valor els esforços, la col·laboració, 
la determinació i la implicació del conjunt de la comunitat educativa; sense el seu 
treball, la seva vocació, la seva solidaritat i les seves aportacions –també crítiques 
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quan són necessàries–, aquesta realitat –veure les escoles obertes– no hagués estat 
possible. I un agraïment immens, etern.

Tenim un sistema educatiu i uns professionals amb vocació de servei que hem de 
defensar sense matisos, són les peces fonamentals per fer dels nostres fills i filles els 
ciutadans del futur; uns ciutadans que nosaltres els volem cultes i crítics, amb totes 
les eines i valors que només una educació pública i de qualitat els pot oferir. I per 
això, per al seu futur, per al futur del país, garantir-los una educació de qualitat és 
una obligació que tenim i la qual no podem mai defugir. Uns infants, joves i adoles-
cents que ens han donat una lliçó immensa a tots plegats, una lliçó d’adaptació i una 
lliçó d’autorresponsabilitat de la qual tots plegats hauríem d’aprendre. 

I avui, en una situació com la que estem vivint, que està comportant un dolor tan 
gran en forma de morts i patiment, una crisi econòmica sense precedents i uns efec-
tes socials que ja comencen a ser molt més que evidents, garantir el dret a l’educació 
dels nostres infants és la política pública més prioritària, en termes de justícia social 
i d’igualtat. Les escoles han de ser el darrer servei públic a tancar, arribat el cas. 
Hem de fer tot el que sigui possible per tenir els centres docents oberts; només els 
límits de l’evidència empírica i del sentit comú ens haurien de portar al tancament 
de les escoles.

Mentre amb les mesures que s’estan prenent i totes les que facin falta en cada 
moment puguem constatar que amb l’assistència a l’escola no estem contribuint a 
empitjorar la transmissió de la Covid, hem de seguir esforçant-nos per garantir l’ac-
cés a l’educació presencial i en l’entorn que li és propi al conjunt de l’alumnat. En 
aquesta mateixa línia es manifestava fa pocs dies l’UNICEF, i advertia que quan 
som a punt d’entrar en el segon any de la pandèmia –sí, ja en el segon any–, no ens 
podem permetre que cap infant, cap jove, perdi un altre curs escolar. No ens can-
sarem d’insistir-hi: l’escola és essencial, per a molts infants és l’únic lloc segur que 
tenen. Perdre un segon any escolar podria haver suposat una autèntica desconnexió 
per a milers d’infants, una pèrdua que com a societat no ens podem permetre. 

Però, malgrat tot, una vegada més –i ja va passar a l’inici del curs escolar– s’han 
rebut pressions molt fortes per no tornar a obrir les escoles després del període de 
vacances. Declaracions públiques, altres de no tant públiques, entrevistes, xarxes 
socials, manifestos, cartes obertes, totes elles carregades de bones intencions, no ho 
dubtem pas, però que pronosticaven un risc inassumible per al conjunt no només de 
la comunitat educativa, sinó per al conjunt de la societat. De raons científiques no en 
faltaven en aquests posicionaments, tot el contrari. Però, com en tants altres aspec-
tes relacionats amb la gestió de la Covid-19, cal prendre les decisions en base també 
a d’altres criteris que vagin més enllà dels criteris epidemiològics. I en aquest segon 
trimestre també han sortit amb força –es deia abans– arguments que des del camp 
científic, pediàtric, de salut pública o pedagògics han defensat la necessitat i la bon-
dat d’obrir les escoles presencialment després de les vacances. Hi havia evidències 
que mantenir l’activitat escolar no comportava fins aleshores un augment descontro-
lat del risc, i que des d’un punt de vista pedagògic, de socialització, de conciliació i 
de cohesió social, s’han aportat els elements que podien mancar per prendre la deci-
sió que s’ha pres, i que recull aquest decret llei. 

Justament tenint en compte tots aquests punts de vista es decideix d’endarrerir, 
doncs, un dia –s’ha explicat– el retorn a les aules per aturar la possible transmissió 
del virus posterior a les festes. S’actua, al nostre entendre, amb precisió quirúrgica 
per afectar el mínim possible el calendari escolar, sempre amb la voluntat d’extre-
mar la prevenció. I ens felicitem, i crec que totes i tots ens hem de felicitar, que pu-
guem tenir les escoles obertes i que les haguem pogut tenir amb les xifres que hem 
tingut. S’han realitzat més de 600.000 proves PCR als centres educatius durant el 
primer trimestre, i en el moment més alt del pic de contagis el 95 per cent de l’alum-
nat seguia assistint a l’escola de manera presencial. Les dades han demostrat sobra-
dament que tenim un sistema educatiu segur, gràcies a l’esforç de tothom. Durant tot 
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el primer trimestre, el 99,4 per cent dels centres educatius han pogut continuar fent 
classe sense confinar-se, i només s’han hagut de confinar, en algun moment del tri-
mestre, el 22 per cent dels alumnes o, el que és el mateix, quatre de cada cinc alum-
nes no han deixat mai d’anar a l’escola. I en el cas dels professionals educatius les 
xifres han estat encara menors: nou de cada deu no han hagut de passar per cap tipus 
de confinament. 

Però de la mateixa manera que amb les restriccions que ens toca viure, aques-
tes es van modulant i adaptant a la velocitat de transmissió del virus, de l’evolució 
de la pressió assistencial o les taxes de contagi, a mitjans de desembre es va valorar 
que el que es guanyava amb seguretat endarrerint tres dies l’inici del trimestre, feia 
aconsellable prendre la decisió que recull el decret llei. En termes lectius, només es 
perdia un dia, i com va quedar palès en la paritària que s’ha comentat abans del dia 
16 de desembre, on totes les parts finalment van estar d’acord, l’impacte educatiu i el 
trasbals també per a les famílies era menor que els guanys que en termes epidemio-
lògics suposa endarrerir l’inici de les classes. 

I el trimestre ha començat. El passat 11, com preveu aquest decret llei, van comen-
çar les classes, el curs es va reprendre, i avui el 98 per cent dels alumnes poden assis-
tir al seu centre amb normalitat, o amb la màxima normalitat que permet la Covid. 

Avui tenim, a dia d’avui, tres per cent dels grups estables confinats. Són 36.000 
alumnes, cert, però representen només un 3,5 per cent del total. La xifra baixa amb 
els docents, on l’1,6 per cent avui estan confinats. I per centres –ho deia la conse-
llera– només hi ha vuit centres totalment tancats, vuit centres de 5.104 que hi ha a 
tot el país. I, malgrat tot el soroll de fons, s’han pres les mesures, al nostre enten-
dre, més convenients. S’han pensat i repensat protocols, adaptant-los a l’evolució de 
la pandèmia en tot moment; amb un únic objectiu: garantir un dret fonamental dels 
infants, el dret a l’educació. I que cal seguir treballant, en som conscients. El proper 
dia el conseller ens ho explicarà amb més detall. 

Per això s’ha iniciat, per exemple, el cribratge massiu de tots els professionals de 
la comunitat educativa, amb uns autotests que, malgrat algunes reticències, estan 
tenint una molt bona acollida –que és un cribratge voluntari, però que està donant 
uns resultats molt encoratjadors–, i s’estan adaptant protocols de ventilació amb les 
darreres recomanacions dels experts; distribuint també mascaretes transparents en 
aquells centres on les necessitats dels alumnes amb sordesa ho requereixen, i s’està 
fent, doncs, una feina ingent per fer de l’escola un espai segur. 

Per acabar, una vegada més el nostre més gran reconeixement per la implicació, 
l’esforç, la solidaritat i la responsabilitat de totes i tots els professionals, del personal 
docent, del personal d’administració i serveis i del personal d’atenció educativa. Un 
agraïment immens als alumnes i les seves famílies. I un agraïment també al Depar-
tament d’Educació i al seu conseller, que espero que ens estigui podent seguir. Un 
agraïment també al Departament d’Educació, com deia, per haver preservat, mal-
grat tot..., garantir un dret fonamental dels infants, com és l’educació, un dret que és 
garantia de cohesió social, garantia de futur per als nostres fills i filles, garantia de 
futur per al país. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té 
la paraula la diputada senyora Gemma Geis. Endavant.

Gemma Geis i Carreras

Bona tarda, diputats, diputades, president, conseller Bargalló, consellera de Jus-
tícia. Saludem també des d’aquí el conseller Bargalló. Quan intervens l’última, nor-
malment, doncs, a aquelles lleis que poden suscitar aquest consens és difícil també 
aportar-hi elements nous, i com que anem bastant malament de temps, tampoc afe-
giria res més. El que sí que volíem afegir des de Junts per Catalunya –i el diputat 
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Xavier Quinquillà, que també sé que ens està seguint–, i que hem fet seguiment 
d’aquesta represa del curs escolar..., nosaltres hi donem suport, a aquest decret llei, i 
entenem que hi han aquests criteris sanitaris per a aquesta represa del curs escolar; 
que es guanyaven tres dies i que, per tant, amb aquesta represa tres dies més tard 
es donava més temps a poder prevenir l’impacte d’aquelles persones o aquells nens, 
aquelles nenes, aquells professors i professores que poguessin tenir la Covid. Per 
tant, és absolutament positiu. 

Tots devem estar d’acord que, l’any passat, quan estàvem en ple confinament..., 
i tots sabem el trasbals que va produir, no?, a les famílies amb nens i nenes, ado-
lescents el fet de no tenir classes presencials, doncs perquè a més a més els pares 
teletreballaven i era un fals teletreball, perquè no pots teletreballar si al costat tens 
mainada. I és veritat que tampoc des del Govern espanyol no s’ha aprovat cap ti-
pus de mesura que garanteixi un permís laboral en aquestes condicions i, per tant, 
parlem de teletreball, però no va ser un autèntic teletreball; va ser una odissea per a 
molts pares i moltes mares poder conciliar treballar i, alhora, doncs, seguir les acti-
vitats acadèmiques –qui ho podia seguir perquè tenia els condicionants a casa. Per 
tant, sabem que no va ser positiu, no? I com que no va ser positiu, hem superat amb 
nota aquesta represa del curs escolar, doncs, efectivament, perquè el dret a l’educació 
és un dret fonamental, perquè té impacte en els condicionants d’aquelles persones, 
aquells nens, aquelles nenes que tenen més dificultats i, per tant, és un bé a preser-
var prioritari, com deia, i estic totalment d’acord amb el meu company diputat Jové. 

Ara bé, també hem de reconèixer explícitament que aquest esforç és, en gran part, 
de la comunitat educativa. El professorat tots sabem com s’han adaptat, com han 
transformat i com s’hi han implicat, més enllà moltes vegades de les seves tasques 
normals, amb aquesta vocació i compromís de servei públic i compromís també amb 
l’educació. També les famílies, aquest esforç que han fet, i els nens i nenes, noies, 
adolescents, que efectivament ens han donat una lliçó a gran part de la ciutadania 
per aquest esforç que han fet d’adaptació, que crec que és absolutament meritori. 

Però, dit això i constatant aquests aspectes positius i de cara als propers mesos, 
també hem de mirar de no caure en l’autocomplaença. Hi estem d’acord, però hem 
de continuar treballant amb esforç, hem de continuar treballant amb diàleg. Nos-
altres donem suport i confiem amb el departament. I ja li he dit, diputat Jové, que 
no m’escoltava, que comparteixo que és un dret fonamental i ha de ser una política 
prioritària. Ho compartim absolutament, però també demanem no caure en l’auto-
complaença i, per tant, és veritat que no són les millors condicions en les quals s’està 
a classe, perquè les finestres ventilades..., els que som pares i mares sabem en quines 
condicions es va fer la tornada al col·legi. I, per tant, demanem aquesta capacitat 
també de la conselleria de diàleg, de no caure en l’autocomplaença i que si hi ha can-
vis, perquè malauradament aquesta pandèmia sempre ens genera algunes novetats, 
doncs, que també la conselleria assumeixi les decisions que pertoca. 

Per tant, sabent quines són les condicions que hi ha, no?, que no són ni les de-
sitjables ni les millors, però sí les prioritàries, en termes que deia el diputat Jové, 
doncs, nosaltres hi donarem suport. I som conscients, eh?, dels PCR, dels cribrat-
ges, les crítiques que hi poden haver hagut, el tema del fred, tot això dels humidifi-
cadors... Però intentem, doncs, continuar prioritzant i donant-hi suport, perquè crec 
que és absolutament necessari. I també li demanaria al conseller Bargalló, que tam-
bé crec que coincidirem amb el diputat Jové, la necessitat dels dispositius. La bretxa 
digital ens preocupa i crec que hem d’estar preparats a aquests canvis metodològics  
i pedagògics, que hi han moltes classes que ja han adaptat un canvi de classe per si 
hi tornava a haver una restricció. I, per tant, és absolutament prioritari que es produ-
eixi aquesta adquisició de dispositius per part de les famílies al més aviat possible.

I, per tant, nosaltres seguim encoratjant. El diputat Jove feia referència al reco-
neixement, ens deia: «Reconeixement i coratge per als mesos que venen». Perquè 
aquest tercer trimestre sempre és molt important a efectes acadèmics, a efectes de 
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l’educació, i, per tant, esperem que de cara al bon temps també les condicions a 
classe siguin millors, que sapiguem també, com a polítics i polítiques, gestionar i 
acompanyar els professors i les famílies en aquest darrer trimestre. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista tenen el nostre suport i la confiança que, sense caure en l’auto-
complaença, podrem seguir prioritzant que els nens i nenes i els adolescents d’a-
quest país continuïn anant a l’escola.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Sí, senyora Albiach, per què em demana la paraula?

Jéssica Albiach Satorres

Res, només un segon. Que abans he posat l’automàtic i no li he dit, òbviament, al 
conseller Bargalló, que espere que no siga res, i que, si és Covid, doncs que es recu-
pere molt molt aviat. Però no volia deixar de dir-ho.

El president

Molt bé, queda dit. Gràcies, diputada.
Cridem a votació.
(Pausa.)
Bé, passem, doncs, a la votació de la validació del Decret llei 52/2020, de represa 

de l’activitat escolar el segon trimestre del curs 2020-2021.
Comença la votació. 
El decret llei ha estat validat per 17 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.

Decret llei 53/2020, de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front 
a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19

203-00078/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació sobre la 
validació del Decret llei 53/2020, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte 
sanitari, econòmic i social de la Covid-19. Per defensar el decret llei i la seva pro-
mulgació, té la paraula la consellera de Justícia, la senyora Ester Capella. Endavant.

La consellera de Justícia

Gràcies, president. Diputades, diputats, bé, les restriccions que les autoritats com-
petents –en aquest cas, també nosaltres– s’han vist obligades o ens hem vist obli-
gades a adoptar per contenir la pandèmia de la Covid-19, i especialment, doncs, 
aquelles que han afectat bàsicament la mobilitat, han repercutit o poden repercutir 
negativament en el funcionament dels òrgans de les persones jurídiques de dret pri-
vat, en particular a les associacions i a les fundacions subjectes a les disposicions del 
dret civil català, i també en el funcionament de les juntes de propietaris de les comu-
nitats subjectes al règim de propietat horitzontal.

(Se sent el soroll d’un objecte que ha caigut)
Per pal·liar... Perdó, eh?

El president

Tot bé, tot controlat.

La consellera de Justícia

No he estat jo –no he estat jo.

El president

Segueixi, consellera.
Gràcies.
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La consellera de Justícia

Bé, doncs deia que per pal·liar els efectes d’aquestes mesures durant la vigència 
del primer estat d’alarma es va aprovar el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel 
qual s’establien mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econò-
mic i social de la Covid-19. I principalment es van adoptar diverses solucions per a 
aquestes entitats, com ara l’ampliació del termini per elaborar i presentar els comp-
tes anuals, la suspensió dels terminis legalment previstos per a les reunions de llurs 
òrgans, així com la possibilitat, encara que no estigués prevista en els seus estatuts 
respectius, de poder celebrar reunions i adoptar acords a través de videoconferència, 
i així com poder també adoptar acords sense reunió. 

Posteriorment, hi va haver un altre decret, el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, 
de mesures també extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, que va mo-
dificar l’article 4 d’aquest primer decret llei, del 27 de març, per tal d’adaptar-lo a 
noves circumstàncies. En particular, es va acordar estendre de forma extraordinària 
algunes de les mesures que ja s’havien adoptat, com la celebració de reunions per 
mitjà de conferència o l’adopció d’acords sense reunió, tot i no estar previst en els 
estatuts d’aquestes entitats, fins al 31 de desembre del 2020, així com també la sus-
pensió de l’obligatorietat de convocar i celebrar reunions per part de les juntes de 
propietaris fins al 30 d’abril del 2021. 

La regulació aplicable a les persones jurídiques continguda en els decrets llei que 
he esmentat té, en tots els casos, un caràcter temporal –hi insisteixo: un caràcter tem-
poral– que s’ha anat adaptant també a la situació, i extraordinari dins del context 
de la situació de crisi provocada per la pandèmia, en què la prevenció i la seguretat 
obliguen a evitar, per exemple, la concurrència d’un gran nombre de persones en un 
mateix espai. 

La Comissió de Codificació de Catalunya, que és l’òrgan col·legiat i expert que 
assessora el Departament de Justícia en l’àmbit del dret privat i, per tant, en les mo-
dificacions que afecten el Codi civil de Catalunya, ha valorat positivament que algu-
na d’aquestes solucions passi també a tenir caràcter permanent per la via de la seva 
incorporació en el Codi civil de Catalunya. Concretament, això hauria d’anar regu-
lat en el llibre tercer, relatiu a les persones jurídiques.

I, amb aquesta finalitat, alguna de les solucions esmentades han estat incloses en 
l’avantprojecte de llei d’actualització del Codi civil de Catalunya, que es trobava en tra-
mitació. No cal que els digui que és evident, i és obvi i evident, que en aquests moments 
aquest avantprojecte no pot ser projecte de llei i, per tant, no serà debatut en aquesta le-
gislatura, que ja està acabada. 

L’apropament del Codi civil de Catalunya a la realitat dels nostres dies ha de 
permetre també incorporar, com deia, mecanismes propis d’una societat avançada i 
tecnològicament també avançada, com és la utilització de la videoconferència i d’al-
tres mitjans tecnològics per a la presa de decisions que els òrgans d’aquestes entitats 
privades han de prendre i malgrat que els seus estatuts no ho haguessin previst o no 
ho tinguin previst.

Aquests mecanismes, juntament amb altres que aportin una major flexibilitat a 
les reunions i a la presa de decisions dels òrgans de les persones jurídiques, han de 
permetre també millorar el funcionament d’aquestes entitats, moltes d’elles arrela-
des, nombroses i actives en el nostre país, i fer front a possibles situacions extraordi-
nàries semblants a les que ens han tocat o que estem vivint.

En qualsevol cas, davant del perllongament de les mesures sanitàries limitatives 
de la mobilitat i de la incertesa de la durada d’aquesta situació de pandèmia, era ne-
cessari adoptar de forma urgent, en no ser possible esperar que la nova llei estigués 
aprovada, noves mesures respecte a les persones jurídiques i els seus òrgans, raó per 
la qual fou de nou necessari recórrer a la figura del decret llei.

El Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual també s’estableixen noves mesures extraordinàries 



DSPC-D 6
20 de gener de 2021

Sessió 6 124

per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19, disposa de mane-
ra excepcional i fins al 31 de desembre del 2021, encara que els estatuts no prevegin 
la possibilitat que els òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les 
disposicions del dret català es puguin reunir i adoptar acords per mitjà de videocon-
ferència o d’altres mitjans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió. 
Aquest decret, aquest decret llei manté les mesures contingudes en el decret de 27 
de març del 2020 sobre el còmput de terminis previstos per elaborar, aprovar i pre-
sentar els comptes anuals.

Respecte a les juntes de propietaris de les comunitats subjectes al règim de 
propietat horitzontal, disposa que l’obligatorietat de convocar i celebrar-la resta 
suspesa fins al 31 de desembre del 2021, sens perjudici de la possibilitat de convo-
car i celebrar la junta de propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb les seves 
circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables a 
iniciativa de la presidència o si ho demana almenys un 20 per cent de les persones 
propietàries amb dret a vot que representin al mateix temps el mateix percentatge 
de quotes. La celebració de la junta també es pot dur a terme a través de video-
conferència i altres mitjans, d’acord amb el que estableix l’article 302.12-5.2 del 
Codi civil de Catalunya. 

Finalment, el darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebra-
ció de la junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comp-
tes anteriors i a la renovació dels càrrecs.

Aquest decret llei es dicta a l’empara del que estableix l’article 129 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, que estableix la competència exclusiva de la Generalitat 
en matèria de dret civil. I com ja he manifestat, s’aprova per raó d’urgència i amb 
caràcter excepcional.

Davant la conjuntura que imposa la situació de pandèmia, amb restriccions que, 
com deia, limiten la mobilitat de les persones i dificulten l’exercici ordinari i normalit-
zat de tot tipus d’activitats en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes 
a les disposicions del dret civil català i les juntes de propietaris de les comunitats sub-
jectes al règim de propietat horitzontal, calia reaccionar de manera àgil, amb canvis 
normatius que incorporessin mecanismes flexibles per permetre la presa de decisions 
dels òrgans d’aquestes entitats, amb l’únic objectiu de la continuïtat de les seves activi-
tats. Perquè no fer-ho podria significar, doncs, tancaments i podria significar també la 
pèrdua de la possibilitat d’actuar.

Persones vinculades a associacions, fundacions i juntes de propietaris havien ex-
pressat i ens han expressat de maneres diferents a l’Administració tot tipus de consultes, 
dubtes i inquietuds respecte al compliment de les obligacions legals i el funcionament 
dels seus òrgans. Cal tenir en compte que moltes d’aquestes entitats, un gran nombre 
d’associacions i fundacions, han estat i continuen sent de vital importància per fer front 
als efectes de la pandèmia, fet que també obliga els poders públics a facilitar la tasca 
d’aquestes entitats en què s’organitza la nostra societat civil.

En definitiva, la situació demanava una resposta urgent, i a això respon el decret 
llei que avui se sotmet a convalidació d’aquesta cambra.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, consellera. És el torn dels grups parlamentaris. I, en primer lloc, té la 
paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor Jorge Soler. 
Endavant.

Jorge Soler González

Sí; gràcies, president. Si puc intervenir des de l’escó novament... Doncs bé, grà-
cies. Diputades i diputats... Crec, consellera, que de forma molt senzilla es pot re-
sumir dos coses. Bé, en tot cas, perquè no soni que li volia donar la raó, àgil no ha 
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estat, entengui que aquest decret, vostès l’entren al desembre justament quan cadu-
cava, doncs, la vigència de l’anterior, és l’únic que li voldria esmenar.

Però, en tot cas, anant al fons de la qüestió, avui portem, diputades i diputats, tot 
el dia parlant de la Covid, del problema social que tenim, social, sanitari i econòmic, 
i, per tant, no s’entendria que el que va al fons d’aquest decret, que concretament 
és que les associacions o les comunitats de veïns tinguin l’autorització de reunir-se 
online, amb videoconferència o, donat el cas, rebre i fer acords sense presencialitat, 
qüestió que estem realitzant amb normalitat en tots els sentits a tot arreu, i que es-
tem potenciant i que s’està demanant, doncs, el teletreball. Per tant, de forma excep-
cional entenem l’allargament d’aquesta situació, i evitar que, a partir de demà, per 
aquesta falta de previsió que ha tingut el Govern de portar-ho fins a l’últim minut 
–perquè això ho podíem haver validat fa molts mesos i allargar-ho–, en tot cas, no 
estiguin reunits, la comunitat de veïns, al replà de l’escala, ens sembla que és abso-
lutament lògic.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula el diputat senyor David Pérez. Endavant.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president. Senyora consellera, senyores i senyors diputats, efec-
tivament, avui portem a ratificació aquest Decret 53/2020, que estableix de manera 
excepcional i fins al 31 de desembre que, per exemple, les comunitats de propietaris 
es puguin reunir i puguin adoptar acords per videoconferència o per altres mitjans 
de comunicació, així també com adoptar acords sense reunió, encara que els seus 
estatuts no ho estableixin. En aquest punt hem de dir que celebrem que s’introduei-
xi aquesta excepcionalitat d’ús de mitjans no previstos en els estatuts de les perso-
nes jurídiques a les que va dirigida la norma a l’hora de celebrar reunions i prendre 
acords, ja que el Decret 10/2020 no recollia aquesta excepcionalitat. Creiem, però, 
que realment aquesta solució només hauria de ser aplicable en el cas d’haver de 
prendre acords de màxima urgència que siguin inajornables per no perjudicar els in-
teressos de la comunitat.

I, per altra banda, s’admet també la possibilitat d’adoptar acords sense reunió 
de les comunitats de propietaris. Aquests acords han de ser..., segons els decrets, 
es poden prendre per decisió de la presidència de la comunitat o per un percentatge 
dels propietaris, però no es té en compte la secretaria de la comunitat. I ens resulta 
preocupant que la norma no faci cap referència a la participació del secretari o de 
la secretària de la junta, perquè és qui legalment fa les convocatòries, les custodia, 
fa l’ordre del dia, fa l’acta, així com els altres documents rellevants de les reunions 
i de la comunitat, i és qui veritablement haurà d’assumir el procediment previst en 
aquesta norma.

Per tant, tot i que veiem que s’ha esmentat algun punt que entenem que jurídica-
ment no era prou correcte, en queda algun altre, com el que hem esmentat, que, sota 
el nostre punt de vista –podem estar equivocats–, no queda ben resolt. És per això 
que ens abstindrem en la ratificació d’aquest decret.

I aprofitaria, si em permet, senyor president, per donar les gràcies a les persones 
del nostre grup parlamentari que ens estan ajudant des de casa seguint aquesta ses-
sió del Parlament, enviant comunicació sobre el que estem parlant, i en aquest cas a 
la Rosa Maria Ibarra, i especialment, també, en la reunió d’aquest matí, a l’Assump-
ta Escarp.

Moltes gràcies, senyor president; senyores i senyors diputats.
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El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, només per dir l’orientació de vot, que serà abstenció.
Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada. El diputat Vidal Aragonés, en nom del Subgrup Parlamentari 
de la CUP.

Vidal Aragonés Chicharro

Doncs moltíssimes gràcies, president. Per intervenir des de l’escó, molt breument. 
Nosaltres pensem que –i així es reflectirà en el nostre vot– el sentit general del que 
planteja aquest decret és positiu. De fet, ve a ser una continuació del 10. Però hi ha 
un aspecte –i li volíem traslladar així a la consellera– que a nosaltres ens genera dub-
tes, i ho volem compartim amb el conjunt de grups i subgrups parlamentaris –són en 
aquest moment grups parlamentaris. És el que fa referència al que seria el tercer apar-
tat, on es regula que mentre no se celebri una junta ordinària es poden prendre acords 
sense reunió a instància de la persona que presideix. I després ho vincula, això sí, al 
compliment dels requisits del 312.7 del Codi civil.

Mirin, en sentit general, això podria ser compartit, però les comunitats de propie-
taris, que es bàsicament a qui li afectarà això, tenen diferent naturalesa. Tenim mol-
tes comunitats de propietaris amb molta edat dels propietaris i les propietàries, que a 
dia d’avui tenen encara moltes dificultats per poder fer una junta de caràcter telemà-
tic. I, per tant, com no es desglossa quins acords sí i quins acords no, a nosaltres ens 
genera molts dubtes, perquè podríem tenir un pitjor dret per aquest efecte de gent 
gran que a dia d’avui encara no s’ha pogut adaptar a les realitats telemàtiques i que, 
per tant, ens genera molts dubtes. I és per això que nosaltres farem una abstenció.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la dipu-
tada senyora Anna Caula. Endavant.

Anna Caula i Paretas

President, des de l’escó. Per afegir-nos a donar suport a la convalidació d’aquest 
decret. Fem ressò, doncs, del que ja s’ha esmentat. Creiem que era un decret, no?, 
que en revalida un que caducava al desembre del 2020. Per tant, entenem que és el 
moment adequat per refer i ampliar amb aquells aspectes que s’hagin detectat.

També, doncs, posar en valor, no?, la tasca social que han fet les comunitats de 
veïns en el moment de màxima expressió del confinament. Va ser crec que la mà-
xima expressió del veïnatge i del que suposa viure en comunitat, i el que això ha fet 
de bé a molta gent durant aquesta situació. I crec que feia falta aquest pas més per 
facilitar tots aquells àmbits tècnics en què fins ara calia aquesta presencialitat, i que 
calia donar una solució perquè això fos més eficaç.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula el diputat senyor Josep Costa. Endavant.

Josep Costa i Rosselló

Gràcies, president. Diputades, diputats, consellera, deia un conegut expert en pro-
cessos electorals que en política no importen els fets, sinó que importa el relat. Jo, en 
canvi, pens que el que importa són els fets que acompanyin el relat, que vagin junts 
amb el relat. Ja fa gairebé un any que ens trobam en situació d’excepcionalitat deriva-
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da de l’emergència sanitària per la Covid, i en aquest context s’intenten vendre molts 
relats. Relats sobre salut i economia, sobre salut i drets, i darrerament sobre salut  
i democràcia, i no sempre s’aguanten ni concorden amb els fets. Durant aquesta pan-
dèmia les necessitats sanitàries han obligat a prendre mesures d’urgència no només 
en l’àmbit de la salut, sinó també en altres àmbits de la vida social del país.

L’emergència de la pandèmia ha comportat la introducció de mesures en dife-
rents àmbits que en molts casos han suposat la redefinició d’alguns aspectes de la 
vida quotidiana. Moltes coses que no es poden considerar essencials o que s’han vist 
ajornades o fins i tot anul·lades, i sempre tenint en compte la prioritat de lluitar con-
tra la pandèmia. Però ni volem, ni podem ni, de fet, és necessari que, en nom de la 
salut, renunciem ni a l’economia, ni als drets ni a la democràcia. Tampoc estaríem 
disposats a fer-ho.

En tot cas, no vull parlar de relats, vull parlar de fets, i avui és la tercera vegada 
que debatem la convalidació d’aquest decret llei, que té com a objectiu l’adopció de 
mesures extraordinàries per garantir l’exercici d’un dret fonamental. I crec que és 
important recalcar que estam regulant l’exercici o promovent l’exercici d’un dret fo-
namental com és el dret d’associació.

Es tracta de mesures adoptades en l’àmbit de les persones jurídiques, com ja 
s’ha explicat –la consellera ho ha resumit molt bé–, en l’àmbit del dret civil català i 
en l’àmbit de les comunitats de propietaris. Les successives onades de la pandèmia, 
efectivament, han fet necessari anar prorrogant i adaptant les mesures aprovades des 
del mes de març del 2020 i des de la segona declaració de l’estat d’alarma per un pe-
ríode ni més ni menys que de sis mesos. Les restriccions de la mobilitat han tornat 
a tenir un paper destacat en el nostre dia a dia i això, evidentment –evidentment–, té 
efectes adversos en el funcionament de les associacions, les fundacions i les juntes 
de propietaris.

Aquest decret llei flexibilitza terminis i obligacions derivades de la vida associa-
tiva o comunitària, però, sens dubte, té com a mesura principal, com ja s’ha dit, l’ha-
bilitació legal per fer reunions i prendre acords per vies telemàtiques, encara que les 
entitats privades no ho tinguin previst en els seus estatuts. Ampliam així el termi-
ni de vigència d’aquesta mesura i altres fins al 31 de desembre d’enguany, d’aquest 
2021.

Davant una situació canviant com l’actual, s’han d’adaptar els mecanismes jurí-
dics a cada situació, i, en aquest cas, facilitant l’ús d’alternatives telemàtiques per tal 
d’evitar reunions presencials i desplaçaments innecessaris. Els recursos telemàtics 
han passat a tenir un lloc protagonista en el dia a dia de la ciutadania, i l’ordena-
ment jurídic s’ha de posar al dia i adaptar-se a aquesta nova realitat. Estam donant 
resposta a gran quantitat de sectors que han vist afectada la seva activitat, no només 
per la pandèmia en sí mateixa, sinó també per les restriccions que es deriven sobre 
la mobilitat. 

Els efectes d’aquestes mesures restrictives s’han de minimitzar amb l’ús de mit-
jans telemàtics en tots els àmbits, i és així com hem de facilitar el funcionament 
ordinari de les entitats i, com deia, l’exercici de drets fonamentals, de tots els drets 
fonamentals, perquè el dret d’associació i l’associacionisme en les seves múltiples 
vessants són un pilar bàsic d’una societat democràtica. I és en aquest sentit que el 
decret llei és necessari per garantir que associacions, fundacions i juntes de propie-
taris puguin operar plenament en aquesta situació d’emergència. 

Cal que siguem molt curosos per tal de no deixar cap sector arraconat mentre 
destinam la gran part dels nostres recursos i la nostra atenció a la lluita contra l’ex-
pansió del virus, i cal que siguem igual de curosos en el relat, però sobretot en els 
fets, a l’hora de garantir tots els drets fonamentals. També el dret de participació po-
lítica i el sufragi universal, àmbits on la sequera legislativa comença a ser alarmant, 
i, en aquest cas, no és per falta de voluntat del Govern, que no pot dictar decrets llei 
en matèria electoral.
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Hem estat legislant des del primer dia per habilitar el funcionament telemàtic de 
multitud de sectors socials, que és sinònim d’afavorir l’exercici de multitud de drets. 
Però com pot ser que no haguem legislat per habilitar mecanismes telemàtics per ga-
rantir el dret fonamental a la participació política, inclòs el dret de sufragi? És una 
pregunta retòrica. Hem de tornar a ser els de la feina ben feta, els que prenem riscos 
en defensa de la democràcia i els que no renunciem mai a l’exercici de cap dret. En 
definitiva, solvència i independència. 

Moltes gràcies.

El president

Hem cridat a votació.
(Pausa llarga.)
Bé, passem a la votació, doncs, d’aquest decret llei, de la validació d’aquest De-

cret llei 53/2020. 
Comença la votació. 
Aquest decret llei ha estat validat per 10 vots a favor, cap en contra i 10 absten-

cions. 
No hi han més punts a l’ordre del dia; per tant, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
La sessió s’aixeca a tres quarts de nou del vespre i catorze minuts.
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