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Sessió 44.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i un minut. Presideix la vicepresi-

denta primera en funcions de presidenta, acompanyada de la vicepresidenta segona, el 

secretari primer, la secretària segona, el secretari tercer i el secretari quart. Assisteixen la 

Mesa el lletrat major en funcions de secretari general, el lletrat Xavier Muro i Bas i el lletrat 

Mario Núñez Martínez.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de la consellera de la 

Presidència, la consellera d’Economia i Hisenda i el conseller de Territori.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Bon dia, diputats, diputades. Reprenem la sessió amb el dissetè punt de l’ordre 
del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’auge de la 
judeofòbia a les institucions catalanes; presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’auge de la 
judeofòbia a les institucions catalanes

302-00225/13

I, per exposar-la, té la paraula la diputada Anna Grau Arias.

Anna Grau Arias

Bon dia al dematí. Hagamos un poquito de historia: el 16 de enero de 2020, este 
Parlament aprobó, a instàncies de Ciutadans, una resolución condenando cualquier 
forma de antisemitismo. Ya sabemos todas las trampas que se hacen con los nom-
bres de las cosas. Yo personalmente soy partidaria de hablar de «judeofobia», que 
me parece una expresión mucho más clara y catalana, más cristalina. Pero no se me 
caen los anillos para hablar de antisemitismo, sobre todo si eso favorece la aproba-
ción de enmiendas del Grupo de Junts, que les agradezco, como ya se verá.

Y no se me caen los anillos, porque, de acuerdo con las resoluciones de este Par-
lament, aquí entendemos todos por antisemitismo lo que entendía y entiende la de-
finición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA; defini-
ción que textualmente dice –y lo voy a leer clarito, despacio y de manera que nadie 
se me despiste ni pueda decir que no lo entendió–: «Antisemitismo es una determi-
nada percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos, las mani-
festaciones retóricas y físicas del cual se dirigen hacia individuos judíos o no judíos 
o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus centros de culto.» 
«Antisemitisme és una determinada percepció dels jueus que es pot expressar com 
l’odi envers a ells, les manifestacions retòriques i físiques del qual s’adreça a indivi-
dus jueus o no jueus o llurs béns, a les institucions de les comunitats jueves i a llurs 
centres de culte.» Entesos? ¿Acabáramos?

Esto se aprobaba en este Parlament, digo, el 16 de enero de 2020, y este Par-
lament aprobó condenar toda forma de antisemitismo unos nueve meses después. 
Algo insatisfechos, Ciutadans, de la mano de Blanca Navarro, aquí presente –gra-
cias, Blanca–, bueno, volvió a la carga y volvimos a hacer una resolución sobre la 
necesidad de combatir el antisemitismo, que, a pesar de toda el agua que nos inten-
taron echar al vino..., incluida una moción alternativa del PSC, que, hasta donde yo 
sé, desilusionó un poquito a los miembros de la comunidad judía de Cataluña –hoy 
tienen posibilidad de arreglarlo votando la nuestra. Bueno, pues parece que, si nos 
habíamos entendido por fin en que el antisemitismo es una forma de odio y de racis-
mo que hay que combatir antes de que pase a mayores y pudra cuanto toque en nues-
tra sociedad, nos vemos obligados a volver aquí –la semana pasada interpelando y 
esta con una moción–, porque no estamos nada contentos con cómo algunos grupos 
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políticos están arrastrando a este Parlament a no honrar sus propios acuerdos y otras 
importantes instituciones catalanas a embarcarse en una preocupante, indigna y li-
beral, y hasta diría que inhumana escalada de judeofobia, o de antisemitismo, si así 
lo prefieren, siempre poniendo por delante la definición de antisemitismo del IHRA.

Miren, a mí sinceramente me escandaliza, pero no me sorprende, que el Ayunta-
miento de Barcelona, mientras esté en manos de Ada Colau, sea un banco de prue-
bas antisemitas. Si algo ha demostrado la señora Colau es que su idea de gobernar 
una ciudad no es defender el bien común y cuidar de todos los vecinos, sino coger la 
ciudad, su ayuntamiento, los dineros de su ayuntamiento y convertir todo eso en un 
laboratorio ideológico. La extrema izquierda es así, dogmática, intolerante, prepo-
tente, excluyente y no poco frívola.

No es que el nacionalismo catalán de un tiempo a esta parte, en la década omi-
nosa que ya va durando este otro laboratorio de ideas de bombero que es el procés, 
se haya distinguido por su amplitud de luces ni de miras, pero sí es verdad que el 
antisemitismo no parecía figurar en su repertorio –no de forma descarada–, más allá 
de numeritos como el del señor Josep Lluís Carod-Rovira con una corona de espinas 
a las puertas del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuando era vicepresident de la Gene-
ralitat.

Si hacen eso con la religión o la cultura cristianas, hasta hace bien poco mayori-
tarias aquí, ¿qué no harán con la religión y la cultura judías? Pero, en fin, no habían 
ido más allá. Hasta hace poco, cuando se ha desatado una inaudita ola judeófoba en 
este Parlament, la Generalitat republicana y la misma TV3, donde hemos visto reír-
se de los catalanes muertos en los campos nazis y llamar «hijos de puta» al Amical 
de Mauthausen por protestar por ello.

En fin, nosotros hemos venido aquí a combatir el antisemitismo, venga de donde 
venga, y por eso traemos hoy aquí a debate y a votación esta moción, que está pensa-
da para que nadie pueda ponerse de perfil. Es el momento de retratarse  moralmente 
y de ser coherentes, señores.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades per part del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, el diputat Pere Albó i Marlés.

Pere Albó i Marlés

Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades, bon dia. Bé, avui tenim una moció 
de Ciutadans que és clarament simptomàtica d’un debat que portem arrossegant des 
de fa molts mesos; un debat que s’ha produït en el si de la Comissió d’Exteriors, de-
nunciant, doncs, un suposat apartheid d’Israel, i també un debat que, com s’ha dit, 
s’està produint a l’Ajuntament de Barcelona, on es demana que es trenqui l’ager-
manament amb la ciutat de Tel-Aviv. Un agermanament del 1998, amb un alt grau 
de contingut simbòlic i polític, ja que al mateix temps que Barcelona s’agermanava 
amb Tel-Aviv, també ho feia amb el municipi palestí de Gaza. Barcelona, Gaza, Tel-
Aviv, ciutats germanes, ciutats agermanades.

La signatura de l’acord d’amistat i col·laboració entre Barcelona, Gaza i Tel-Aviv 
té el seu origen en la Conferència de Ciutats de la Mediterrània, celebrada l’any 
1995, amb Pasqual Maragall d’alcalde, i pretén afavorir els objectius marcats a la 
declaració de Barcelona. Avui encara la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona 
explica tots els antecedents d’aquest agermanament i acaba dient el següent –obro 
cometes–: «Malgrat les dificultats de dur a terme projectes de diàleg i cooperació 
entre les tres ciutats, en els moments crítics del conflicte al Pròxim Orient, Barcelo-
na no vol deixar d’estar-hi present afavorint la pau.» 

Doncs bé, Junts per Catalunya no vol que la web de l’Ajuntament de Barcelona 
deixi de dir això. Evidentment, amb aquest triple agermanament es vol transmetre 
un clar missatge: la defensa de la resolució pacífica del conflicte, la defensa dels dos 
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estats, i una altra cosa molt important, la societat catalana està amb els drets hu-
mans i amb la resolució pacífica dels conflictes; proclama que els catalans som gent 
d’agermanaments, no pas gent que té cap tipus de cosa al cap que acabi amb «fòbia» 
–cap. Per aquest motiu, les esmenes de Junts per Catalunya han anat orientades a 
reforçar la igualtat de tracte i no-discriminació, abastant tots els supòsits on es pot 
produir aquesta mena de discriminacions, com l’ètnia, la religió o la nacionalitat.

Anant més enllà de la intencionalitat de Ciutadans, que parla només de les insti-
tucions catalanes, la condemna ha de ser arreu. De fet, quan es va votar la proposta 
de resolució, vostès es van abstenir a tots els punts, a diferència de Junts, que hi vam 
votar en contra. Per tant, aquesta moció ens fa pensar en un punt d’oportunisme que, 
si més no, és preocupant.

I també les esmenes volen fugir del bloqueig entre comunitats i entitats. Volen 
fomentar la pau, com els hi deia, entre les parts, i també la bona convivència dins 
de la societat catalana. Cada cop que el conflicte entre Israel i Palestina pateix nous 
esdeveniments, a Catalunya hi ha atacs creuats entre defensors i detractors d’un i 
altre bàndol. Quan es produeixen aquestes espirals, com apunta la moció, la comu-
nitat jueva catalana també pateix múltiples agressions de to judeofòbic, i fins i tot 
podríem dir de caràcter antisemita. Evidentment que hi ha moltíssim a denunciar, 
però demanem no abandonar aquest objectiu últim i estratègic d’agermanament en-
tre els pobles. Denunciem el que calgui, denunciem-ho, però també ajudem a que no 
desapareguin els pocs ponts amb els que podem ser útils per fomentar la concòrdia.

Des del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya compartim la defensa de la 
comunitat jueva davant de qualsevol mena d’actituds i proclames judeofòbiques i an-
tisemites. Rebutgem i no tolerem cap mena d’atac contra la comunitat jueva catalana 
i, ben al contrari, treballem en la línia de teixir llaços de concòrdia. Com els consta-
rà, el passat mes de setembre, per exemple, la consellera Victòria Alsina va realitzar 
un viatge a Israel en aquesta línia.

Però el poble de Catalunya, si per una cosa es caracteritza, és per ser terra d’aco-
llida, una societat oberta i integradora on la convivència es basa en la identitat col-
lectiva de la catalanitat, on no importa l’origen, l’ètnia, la religió, la nacionalitat ni 
l’orientació sexual. En la mateixa línia, una de les altres esmenes –i entenc que és un 
tema que pot generar polèmica– és que nosaltres no estem còmodes amb els boicots. 
S’ha demostrat que solen afectar els més desafavorits, tal com s’ha demostrat a Cuba 
o Veneçuela, mentre les elits i els jerarques es continuen engreixant. Aquestes mesu-
res han de ser molt excepcionals i quirúrgiques i volem aprofundir-les tal com con-
vingui. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
Vaig acabant, presidenta.

Acabo, reiterant que Junts per Catalunya està al costat de la concòrdia, d’establir 
ponts en comptes de dinamitar-los, sempre defensant la resolució pacífica de qualse-
vol conflicte i la igualtat de tracte i no-discriminació. Estem al costat de la comuni-
tat jueva treballant per aquests objectius i per continuar fent la societat catalana un 
espai d’acollida i de convivència.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, per part del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Ferran Pedret i Santos.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, vicepresidenta. Diputats i diputades, el cert és que Europa en el seu con-
junt –i Catalunya no n’és una excepció– compta amb una llarguíssima i molt ben ar-
relada, dissortadament, tradició antisemita o judeòfoba. És fàcil recórrer la història 
d’Europa des de l’est fins a casa nostra a través de les diferents ràtzies i pogroms, 
fins i tot a través de la segregació espacial de les persones jueves que viuen encara 
entre nosaltres; en el passat, en els barris, que aquí en diem «calls», que en altres in-
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drets se n’havien dit «guetos» i que en terres eslaves no recordo exactament el nom 
que tenien, però poblacions també rebien aquests noms específics.

Aquesta tradició, aquesta discriminació, aquesta sèrie d’estereotips i prejudicis, 
han perviscut al llarg de la història, fins i tot després d’un dels moments més igno-
miniosos de la història de la humanitat com és l’Holocaust. Fins i tot després d’això, 
a Europa han perviscut actituds antisemites, actituds judeòfobes. I el cert és que sí, 
efectivament, existeix un auge de l’antisemitisme i de la judeofòbia a Europa, fruit 
probablement d’una creixent polarització política, del ressorgir d’ideologies extre-
mistes, i es produeixen atacs contra comunitats jueves, es produeixen atacs contra..., 
vandalitzacions de làpides, es produeixen atacs contra temples, es produeixen dis-
cursos d’odi a les xarxes socials i fins i tot atacs físics, com hem vist a diferents in-
drets en els darrers anys.

Tanmateix, la proposta de moció, en les dues intervencions que hem vist ante-
riorment, es centra exclusivament en una resolució que va aprovar aquest Parlament 
i en una moció o declaració que pugui eventualment aprovar l’Ajuntament de Barce-
lona. En el cas del grup que promou aquesta iniciativa, no sé si hauria estat més pro-
ductiu que s’hagués produït aquest debat en el si del consistori barceloní. Però no ho 
sé, potser fruit del caos i els estirabots que hi ha hagut en la representació municipal 
d’aquest grup, possiblement han decidit traslladar-ho aquí, que és on poden contro-
lar millor el missatge.

En qualsevol cas, el que és molt interessant del que s’ha plantejat és la pretensió, 
crec que tàcita –no s’han atrevit a explicitar-ho–, de que qualsevol crítica a unes de-
terminades polítiques públiques dels successius governs israelians o a un determi-
nat marc legislatiu és, per definició, antisemita o judeòfoba. I jo crec que això s’ha 
de rebutjar de pla, i especialment en un Parlament, que és on hem de poder discutir 
d’aquestes coses. De la mateixa manera que és lícita una crítica al règim d’Aràbia 
Saudita i al seu tracte respecte al col·lectiu LGTBI o a la seva població femenina o, 
en general, respecte als drets humans, i això no et fa caure en la islamofòbia –i això 
ho podríem estendre a altres països del Golf, Qatar molt significadament ara que 
ha sigut notícia per altres qüestions–, de la mateixa manera ha de ser possible cri-
ticar un sistema dissenyat per segregar i jerarquitzar Israel; un sistema, un conjunt   
de normes i disposicions i de polítiques públiques que fa de la població palestina –de 
la que, per cert, fins ara no s’ha fet cap esment– subjecte d’un règim absolutament 
opressiu, sistemàtic, de discriminació institucional. 

I es jerarquitza, eh? –es jerarquitza. No estan en la mateixa situació les persones 
d’ascendència palestina que tenen ciutadania israeliana..., que no nacionalitat; una 
distinció sobre la qual necessitaríem més temps per acabar de parlar-ne, però que 
implica algunes discriminacions, especialment a partir de l’aprovació de la llei d’Is-
rael com a estat nació dels jueus, no? I es discrimina també les persones residents 
a Jerusalem oriental, que no tenen la ciutadania, tenen un estatus de residència en 
teoria permanent, però que sovint és afectada per decisions bastant arbitràries que 
els impedeixen, per exemple, retornar-hi si han viscut un temps fora, o els impedei-
xen reagrupar la seva família si estan casades amb persones palestines residents als 
territoris ocupats, o a l’estranger, per exemple. Això vol dir la separació de famílies, 
per exemple. O estem parlant de la situació que es viu en els territoris ocupats, amb 
una segregació espacial tan clara que no només és que hi hagi un mur de separació 
respecte a la resta d’Israel, sinó que hi ha un doble sistema de carreteres, hi ha fins 
i tot carrers que no són practicables per la població palestina, i hi ha tota una sèrie 
de territoris que, sigui per usos militars, sigui perquè hi ha establiment de colònies 
–per cert, contrari al dret internacional– (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció), doncs fa que la població palestina visqui en una si-
tuació d’absoluta opressió. I l’últim –i acabo, vicepresidenta– són les persones pales-
tines residents a la Franja de Gaza, que viuen un bloqueig absolutament inhumà que 
afecta moltíssim les seves condicions materials de vida.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula la diputa-
da María Elisa García Fuster. 

María Elisa García Fuster

Gracias, señora vicepresidente. Señores de Ciudadanos, tengo que confesarles 
que su moción me ha dejado completamente ojiplática. Por una parte, critican la ac-
tuación judeofóbica de la señora Colau y el ayuntamiento al que ustedes, en coali-
ción con Barcelona pel Canvi, le dieron la llave, y, por otra, acusan de racismo hacia 
los judíos a las instituciones catalanas. Verán, nunca hemos rechazado la idea de que 
existan personas racistas, y así lo hemos demostrado en numerosas ocasiones, seña-
lando a varios líderes separatistas y a sus patéticos comentarios xenófobos. Lo que 
rechazamos categóricamente es que exista racismo asentado en las raíces de las ins-
tituciones catalanas.

Al afirmar esto, entran ustedes en el juego de los separatistas y la extrema iz-
quierda de Podemos, cuyo objetivo es maquillar ideas xenófobas y de superioridad 
que rigen desde hace años en sus partidos para intentar silenciar a las instituciones, 
como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o los partidos políticos que di-
sienten de ellos. Y así lo reflejan en la Comisión de Racismo Institucional, que no es 
más que un intento de manipulación ideológica de los organismos de la Generalitat. 

En lo que sí estamos de acuerdo es en que el laicismo agresivo que impulsan desde 
el Govern los partidos de izquierda radical y los separatistas ha virado para convertir-
se en anticristianismo y antijudaísmo, exaltando, de forma totalmente impostada, las 
religiones que sirven a sus fines, como el islam.

Hablan ustedes de reprobar actitudes de la actual alcaldesa de Barcelona con 
respecto a la judeofobia. Verán ustedes, señores de Ciudadanos, no se puede estar 
repicando y en misa. No es congruente investir a la señora Colau tras una primera 
legislatura desastrosa, donde ya puso en marcha diversas tendencias políticas boli-
varianas, prodelincuentes y proislamistas, y luego señalarla como si desconociesen 
su modus operandi. 

Por lo que a VOX respecta, de la señora Colau hay que reprobarlo todo, desde su 
proselitismo hasta sus políticas proocupación, proextorsión, antiturismo, judeofóbi-
cas, cristianofóbicas o anti crecimiento económico de la ciudad. Políticas antibarce-
lonesas, en resumen. De esa señora, que esperemos que sea juzgada más pronto que 
tarde por prevaricación, fraude, malversación –de esa seguro que se libra gracias a 
los socialistas–, negociaciones prohibidas a funcionarios, y ese largo etcétera para 
enriquecerse a costa del pueblo, como todo comunista que llega al poder, de esa se-
ñora, desde VOX, lo reprobamos todo. 

Con respecto a expresar su compromiso con la lucha contra la desigualdad por 
motivo de raza –ahora lo han cambiado por etnia–, de ideología, de cultura, de origen 
y de cualquiera de los otros motivos de discriminación..., verán, con lo que nosotros 
expresamos nuestro compromiso es con el artículo 14 de la Constitución española, que 
avala toda esta declaración, y aunque votaremos a favor, nos parece totalmente inne-
cesaria, ya que es la Constitución la principal ley antirracismo que se puede aplicar. 

Y para finalizar, su punto sobre Tel Aviv y su exaltación como modelo de ciudad 
progre. Díganme, señores de Ciudadanos, ¿es este uno de los estándares de calidad 
de una ciudad para ustedes?, ¿o es su manera de ser aceptado por la corriente pro-
gre existente?, la misma que repudió a su líder, Inés Arrimadas, abucheándola el Día 
del Orgullo Gay de Madrid. ¿Siguen ustedes pidiendo perdón por nada? ¿Rogando 
ser aceptados? Una vez más, disentimos. Para nosotros, los estándares de calidad de 
una ciudad tienen que ver con el crecimiento económico, con la oferta de servicios y 
con el bienestar de todos sus ciudadanos, empezando por que tengan trabajo, puedan 
acceder a un plato de comida y a un techo bajo el que dormir, o a una sanidad de ca-
lidad, sin tener que morir antes de poder ser atendidos o visitados, y que gocen de la 
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libertad que otorga la seguridad, que es, de todo eso, de lo que hoy deberíamos estar 
hablando y no de judeofobia, cristianofobia o de las brujas del siglo XV. 

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, té la pa-
raula la diputada Basha Changue Canalejo.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, vicepresidenta. Bé, avui ens trobem davant d’aquesta proposta de Ciuta-
dans que, amb la dèria que acostumem a veure quan es parla de qualsevol crítica a 
l’Estat sionista, doncs, sempre sorgeix, com bé també s’ha explicat en algunes inter-
vencions anteriors. Principalment, per a nosaltres aquesta moció planteja tres temes: 
per una banda, la creixent judeofòbia a Catalunya; per una altra banda, la defensa de 
la ciutat de Tel-Aviv com a suposat paradís LGTBI-friendly, i, per una altra banda, 
parla de l’agermanament amb Barcelona, inclòs el boicot d’algunes entitats. 

Anem per parts. Israel, primer, es presenta a Occident com si fos un far de la 
llibertat individual i de la modernitat, enmig d’un Pròxim Orient retrògrad. De fet, 
contrasta amb el quaranta-sis per cent dels israelites que estimen que l’homosexuali-
tat és una perversió, segons el sondeig publicat fa uns anys al diari israelià Haaretz. 
Nosaltres ens preguntem com pot, un Estat que reprimeix i colonitza un altre poble, 
passar per ser un defensor de les llibertats. 

De fet, els turistes gais, normalment de la classe benestant, no veuen res de la po-
bresa engendrada per un estat que és avui ultraliberal; que ja entenem perquè els hi 
agrada tant, però aquesta ceguesa fa que molts homosexuals blancs mantinguin un 
discurs antiàrab. I és el mateix que passa amb algunes dèries feministes. 

De fet, els militants que denuncien aquesta deriva són sistemàticament ignorats. 
L’inventor de la revolució gai a Israel –la marca Tel-Aviv, en paral·lelisme a la marca 
Barcelona– el que diu és que l’ocupació no interessa ja els gais de Tel Aviv, perquè 
«ens hem sumat al món normal». I aquesta és la proclama que hi ha darrere d’aques-
ta marca Tel-Aviv.

De fet, Nancy Fraser li diu a això «neoliberalisme progressista», i explica aques-
ta aliança de sectors de la classe capitalista amb corrents corporativitzats als movi-
ments LGTB o feministes per donar-se una cobertura progressista, mentre aprofiten 
per implementar polítiques que van en contra de la majoria treballadora i pobra. 

De fet, la teòrica queer Jasbir Puar, a qui vam tenir l’honor de tenir a l’escola 
CUP de l’any passat, qualifica aquest fenomen com «homonacionalisme», que és fo-
namentalment una crítica de com els discursos de drets liberals de lesbianes i gais 
produeixen narratives de progrés i modernitat que continuen atorgant, a algunes po-
blacions, accés a formes culturals i legals de ciutadania, a costa de l’expulsió parcial 
i total d’aquests drets d’altres poblacions. 

Pel que fa a la judeofòbia, a la creixent judeofòbia a Catalunya, anem a veure, 
després de les últimes eleccions a Israel es confirma la deriva feixista i racista de 
l’Estat sionista. I és important entendre que una cosa és l’Estat i l’altra, el poble. 
Perquè, quan es critica l’Estat i les pràctiques d’Israel, en cap cas s’està, diguem-ne, 
emetent un discurs d’odi contra les persones jueves. 

De fet, la iniciativa que vostès volen derogar, la iniciativa per trencar l’agerma-
nament entre Barcelona i Tel-Aviv, el que demana és reforçar la cooperació amb les 
organitzacions palestines i també les jueves que estan treballant per posar fi a la vio-
lació de drets humans; demana denunciar el crim d’apartheid contra el poble palestí, 
com ja va fer aquest Parlament de forma pionera; demana suspendre les relacions ins-
titucionals fins que les autoritats israelianes no implementin les recomanacions inter-
nacionals per fer efectiu el compliment del dret internacional. 

Aquesta iniciativa està signada per nombroses entitats, entre elles Lafede, la Co-
munitat Palestina de Catalunya i, sobretot, m’interessa destacar l’Associació Cata-
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lana de Jueus i Palestins Junts, que condemnen qualsevol manifestació de judeo-
fòbia, critiquen les polítiques d’ocupació i també rebutgen la creixent arabofòbia i 
islamofòbia, i ens recorden la responsabilitat d’Europa a l’origen del conflicte. És 
important tenir en compte que aquestes persones que viuen aquí, a Catalunya, es-
tan treballant molt proactivament perquè existeixi aquesta veu conjunta, palestina 
i jueva, per, precisament, evitar que aquests discursos que sentim en la presentació 
d’aquesta moció proliferin. 

De fet, declaren públicament que s’intenta confondre l’opinió pública titllant 
d’antisemitisme el suport a la població palestina i la cerca de justícia i defensa dels 
drets humans. Això, la pròpia associació de palestins i jueus que treballen junts, per-
què no tenen cap tipus de ceguesa i veuen com l’Estat d’Israel –que no les persones 
jueves, sinó l’Estat d’Israel– continua exercint el genocidi contra la població palesti-
na. I, evidentment, des de la CUP hi donem tot el suport, perquè estem al costat dels 
drets humans, com no pot ser d’una altra manera. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del diputat no adscrit, té la paraula el diputat Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; gracias...

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Perdó, perdó, diputat –perdó. M’acabo de saltar el torn del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, i té la paraula la diputada Susanna Segovia Sánchez.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies, vicepresidenta. De què estem parlant avui? D’una moció de Ciutadans 
que intenta fer aquesta barreja instrumental i utilitària als interessos de l’Estat d’Is-
rael, de barrejar la defensa dels drets del poble palestí amb un pressuposat antisemi-
tisme. I això és el que fan aquelles persones que en realitat treballen pels interessos  
de l’Estat d’Israel; un estat que ha estat condemnat diverses vegades per resolucions de  
Nacions Unides per vulneració de drets humans, per fer assentaments en territoris 
il·legals, o es diu que estan ocupats il·legalment, per construir murs que separaren 
persones; un estat que té informes d’Amnistia Internacional i Human Watch, que 
deuen ser organismes que no tenen credibilitat per al Grup de Ciutadans –ens ima-
ginem que han constatat sobre el terreny el règim d’apartheid que s’imposa sobre la 
població palestina–; unes entitats que el Grup de Junts per Catalunya sí que els hi 
dona credibilitat quan parlen de la vulneració de drets humans en el cas del procés 
independentista, però que no els hi dona credibilitat quan parlen de la vulneració de 
drets humans del poble palestí. Per tant, potser també s’ho haurien de fer mirar. 

El que ens porta aquí aquesta moció és la precampanya municipal de la senyora 
Grau, que vol ser candidata a l’alcaldia de Barcelona i que, com que no té un grup 
amb el qual poder fer aquest discurs a l’Ajuntament de Barcelona i poder interpel-
lar, en aquest cas, l’alcaldessa de Barcelona, la senyora Ada Colau, utilitza el Par-
lament per començar la seva precampanya. Perfecte, pot parlar del que vulgui i pot 
dir el que vulgui. Malauradament, com ja li va dir la consellera la setmana passada 
i jo també li diré ara, això no és l’Ajuntament de Barcelona; no és l’Ajuntament de 
Barcelona qui li està responent, sinó que són els grups parlamentaris –entre ells, el 
meu–, molts dels quals, efectivament, van donar suport a la proposta de resolució 
que es va aprovar el passat estiu, que constatava el règim d’apartheid que aplica l’Es-
tat d’Israel sobre la població palestina.

Ara bé –i ja s’ha dit també anteriorment–, es pot donar suport a la lluita del poble 
palestí i denunciar les vulneracions de drets humans de l’Estat d’Israel i ser antise-
mita a la vegada? O sigui, no té absolutament res a veure una cosa amb l’altra, que 
és el que vostès estan plantejant en aquesta moció. Es pot denunciar l’antisemitisme 
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i estar al costat del poble palestí en la defensa dels seus drets bàsics i dels seus drets 
humans? Sí, també. Pot ser que hi hagin entitats jueves que estiguin condemnant els 
crims que comet l’Estat d’Israel, tant a Israel com a tot el món, com per exemple hi 
ha l’associació de jueus i palestins a Catalunya? Sí, es pot. Ja s’ha dit també: es po-
den condemnar els crims que està cometent l’Iran i les penes de mort, i denunciar la 
islamofòbia? També, es pot.

Per tant, aquesta barreja intencionada que vostès estan intentant fer, que és del que 
va aquesta moció, és la que no té el suport dels grups. Això vol dir que els grups que no 
donem suport a aquesta moció som antisemites? No; no, no ho som. Els grups que no do-
nem suport a aquesta moció no creiem que s’hagin de barrejar les coses.

I tornem a parlar de l’agermanament de Barcelona amb Tel-Aviv. El que s’ha fet 
és una recollida de signatures utilitzant el reglament de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona, que les entitats han recollit 4.800 signatures en menys 
de dos mesos; les entitats, que volen que aquest punt es porti a l’ordre del dia d’un 
ple. Això és el que s’ha fet. Perquè hi hagi un debat sobre les implicacions que pot 
tenir l’agermanament de Barcelona amb la ciutat de Tel-Aviv, quan s’estan cometent 
aquestes vulneracions de drets humans. Per tant, democràcia; és a dir, les entitats te-
nen dret –igual que vostè té dret aquí a parlar i a dir el que vulgui– a poder plantejar 
un punt a l’ordre del dia, i els grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona tenen 
dret a debatre-ho, que és el que passarà i el que es farà. 

Era fàcil que jo m’hagués pogut posar a fer –i, de fet, vaig parlar amb la gent de 
l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona– totes les iniciatives que 
s’han fet des de l’Ajuntament de Barcelona amb la comunitat jueva. I puc fer tota una 
llista de tot el que s’ha fet. Però tant que li agrada consultar pàgines webs, pot anar 
i la pot consultar. Però només n’esmentaré una, pel simbolisme que va tenir. L’any 
2018 va ser el primer any que a Barcelona la comunitat jueva va poder celebrar el 
Sukkot a la via pública, i és l’única ciutat de tot l’Estat espanyol que ho fa. Perquè 
fins ara, fins aquell moment, fins al 2018, quan la regidora de Ciutat Vella, la senyo-
ra Gala Pin, els hi va donar el permís perquè ho poguessin fer al carrer, perquè po-
guessin fer ho públicament, ho havien de fer en recintes privats, tancats, amagats. 
I això, la primera vegada que es va poder fer al carrer va ser l’any 2018. I estic se-
gura que si parla amb persones de la comunitat jueva li traslladaran la importància 
simbòlica que va tenir poder expressar la seva religiositat al carrer. 

Per tant, em sap greu, senyora Grau, però es pot defensar la lluita contra l’anti-
semitisme i es pot defensar la lluita contra la vulneració dels drets humans del poble 
palestí. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. Ara sí, per part del diputat no adscrit, té la paraula el diputat 
Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; gracias, vicepresidenta. Es lamentable. He escuchado algunas expresiones 
aquí, de la izquierda en Cataluña, que apuestan abiertamente por aplastar comercial 
y socialmente al pueblo judío, a través de los BDS. BDS significa «boicot, desinver-
sión y sanciones». ¿A quién cree que le afecta el boicot, la desinversión y la sanción? 
Al pueblo israelí. Es decir, no vamos contra el pueblo israelí, pero los queremos 
aplastar económicamente. Pues claro que hay judeofobia o antisemitismo. Es decir, 
aquí hay algunos que se llenan la boca contra la islamofobia, pero están practicando 
de facto el antisemitismo. Esto es puro sectarismo, incultura, cinismo, falta de cohe-
rencia y, oiga, ni una cosa ni la otra: ni antisemitismo ni islamofobia. 

Y luego, última reflexión: oiga, ¿se puede criticar el Estado de Israel? Por su-
puesto. Pero es que siempre critican al Estado de Israel, nunca critican la vulnera-
ción constante de derechos en dictaduras comunistas o islamistas. Es que siempre 
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las críticas van hacia el mismo sentido. Entonces, ¿hay un poso ahí de antisemitis-
mo? Para algunos, sí. 

Yo votaré rotundamente a favor de la moción.
Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Ara, per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula el 
diputat Ruben Wagensberg Ramon.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Bé, diria que ja s’ha dit pràcticament tot, i podria subscriure 
les intervencions del diputat Pedret, de la diputada Segovia i de la diputada Chan-
gue. Farem un vot, ja l’hi anuncio, polític. Ho tombarem tot, perquè creiem que és 
una moció barrejada, com ara deia la diputada Segovia, malintencionada i, a més, 
plena d’errors o desajustos. D’entrada, la moció comença parlant de la lluita contra 
la desigualtat per motiu de races. Les races, les races humanes –les races humanes– 
que des d’almenys fa cent anys que la comunitat científica ja ha desestimat la seva 
existència. No s’ha pogut provar ni científicament ni biològicament, l’existència de 
races humanes. I, per tant, qui s’entesta a parlar de races avui són els racistes, que 
insisteixen en aquesta existència de races i, per tant, en separar-la.

Algun apunt més: la presumpta judeofòbia a les institucions catalanes. Bé, doncs, 
creiem també el que s’ha dit repetidament, que intenten confondre, no?, la crítica le-
gítima a un estat o a les polítiques d’un estat, en aquest cas a l’Estat d’Israel, amb una 
fòbia a una cultura, amb una història, amb unes religions que no hi tenen res a veure. 
De la mateixa manera que criticar el Govern italià no és cristianofòbia, o la crítica a 
Qatar, senyor Gallego –aquests dies, venint del mundial hi ha hagut molta crítica al 
Govern, per exemple, de Qatar–, doncs tampoc seria islamofòbia.

Però és que, a més a més, aquesta moció ens ve, avui, coincidint, no?, amb la 
celebració anit del Hanukkà, on el president d’aquestes institucions catalanes, el se-
nyor Pere Aragonès, hi assistia, per tercer any. Ja hi va assistir com a vicepresident. 
Però, en tot cas, el primer president de Catalunya que assisteix a aquesta celebració 
pública del Hanukkà que celebra la comunitat jueva aquí a Catalunya.

També és el primer president, per cert, que demana perdó per la persecució que 
els jueus han patit a Catalunya també, doncs, al llarg de la història, especialment 
pels atacs als calls jueus, dels pogroms, que en parlava, doncs, el diputat Pedret. Per 
tant, així, doncs bé, no ho sé, si en vol una prova més tangible que la que té d’ahir a 
la nit no la trobarà. 

En tot cas, segons vostès –i ho diu a la moció, eh?–, «aquesta suposada judeo-
fòbia que perjudica les persones de les comunitats jueves del nostre entorn...» Per-
meti’m dir que, com a membre de la comunitat jueva de Catalunya, doncs, no noto 
cap mena de perjudici. És més, el que li afegiria és que, com a membre de la comu-
nitat jueva, penso que la millor defensa del judaisme és ser capaços de fiscalitzar i 
de criticar un estat que diu representar tal religió, tal cultura i tal història, i que, per 
tant, la fiscalització d’aquest Estat és la millor defensa, en tot cas, per a la judeofòbia.

I pel punt que vostès intenten, doncs, fiscalitzar, les BDS, en aquest cas, el boicot. 
Bé, el boicot, com vostè deu saber, és una forma de desobediència civil no violenta, 
és una pràctica legítima de protesta. Es va fer també en el cas sud-africà. Les matei-
xes Nacions Unides demanaven el boicot a les eleccions o als esportistes, etcètera. 
Però bé, també li diria en aquest cas al diputat de Junts, doncs, que també aquí en 
aquest país hem pogut estar fins i tot a favor del boicot a les empreses de l’IBEX 35, 
promogut per diverses entitats com l’ANC mateixa. Per tant, no tenim res en contra 
del boicot. Podem estar d’acord o en contra del que denuncien certes causes, ens pot 
agradar més o no la forma de protestar, però, en tot cas, és una forma de protesta le-
gítima i reconeguda, no?, i, sobretot, no violenta.
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Sobre el tema de l’Ajuntament de Barcelona, bé, l’hi ha dit la diputada Segòvia, no 
hi entrarem, en tot cas l’Ajuntament de Barcelona..., però també hi ha un petit error 
aquí, que és que no s’ha aprovat; en tot cas, això només està per debatre. Per tant, no 
ho sé, doncs porti-ho al Ple municipal.

I doncs, bé, per tot el que li he dit, li votarem en contra. És un error confondre 
el judaisme –intencionadíssim, a més– amb l’Estat d’Israel. I aprofito aquesta últi-
ma intervenció, doncs, per felicitar-vos un bon Hanukkà, un bon Nadal o, en tot cas, 
unes bones festes a totes les comunitats que formen part de Catalunya.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada 
Anna Grau Arias.

Anna Grau Arias

Bé; al Grup de Junts, gràcies per les esmenes. Jo entenc que a vegades fa angúnia 
votar amb Ciutadans, però bé, no cal que demanin perdó. Tampoc cal que ens donin 
lliçons d’oportunisme. A nosaltres, lliçons d’oportunisme de Junts, no. I, en tot cas, 
a veure, nosaltres tenim molt clars els nivells competencials: Parlament, ajuntament, 
Congrés dels Diputats. Els hi haig de recordar que aquest Parlament no és l’ONU, i 
nosaltres pretenem que aquí es voti el que s’ha de votar al Parlament, i, per exemple, 
la senyora Segovia..., no es preocupi que a la senyora Colau ja li tocarà el rebre. Si de 
mi depèn, jo ja friso perquè li toqui el rebre. Però, de fet, del que estic parlant avui 
aquí és d’això: «Entidades israelíes piden la dimisión de Aragonès –Aragonès fins 
on jo sé és president de la Generalitat– por participar en una campaña antijudía.» 
Que és una campanya que es dissenya a l’Ajuntament de Barcelona i que la Genera-
litat republicana s’hi apunta? Sí. Llavors, aquí critico això. I no pateixi que a la se-
nyora Colau ja li diré el què.

Als senyors socialistes: doncs miri, és que el problema és que aquí tenim un pro-
blema de judeofòbia, no de palestinofòbia. El dia que tinguem un problema palestino- 
fòbia ja el denunciarem. I també penso que vostès no estan en condicions de donar 
lliçons de separació de poders, i menys ara.

Los señores de VOX sí creo que están en condiciones de darnos lecciones de 
algo: lecciones de racismo. Lo que pasa es que no las queremos. O sea, seguramente 
son ustedes los mayores expertos en racismo en este Parlament, pero ya me perdo-
nará, pero paso. O sea, no las queremos; ni la señora Arrimadas, ni el señor Carri-
zosa, ni yo.

I, finalment, molt bé, doncs saludar el senyor David Díaz Yago, representant de 
la comunitat Bet David. Volia llegir la moció, suposo que no tinc temps, perquè, bé... 
Però sí que voldria insistir, doncs, en els tres punts fonamentals –ho demano a la presi-
denta–: «Fiscalizar que las entidades que promueven la judeofobia no se financien  
con dinero público.» «No ceder espacios o locales públicos a organizaciones judeo-
fóbicas o que promuevan la judeofobia.» «Y retirar el apoyo del Govern de la Gene-
ralitat a los folletos de la iniciativa judeófoba que insta al Ayuntamiento de Barcelona 
a adoptar los trámites pertinentes para suspender las relaciones institucionales con 
el Estado de Israel, incluido el acuerdo de amistad y cooperación Barcelona - Gaza - 
Tel-Aviv.» Doncs no, no ho volem.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Acabat el debat, els faig avinent que la votació d’aquesta moció es farà aquest 
matí, un cop substanciat el punt número 20 de l’ordre del dia.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’ocupació

302-00226/13

Passem al punt divuitè de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques d’ocupació; presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar. Per exposar-la, té la paraula el diputat Pol Gibert 
Horcas.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Avui no deixa de ser curiós que, el dia que alguns seguei-
xen com poden el sorteig de la loteria a tot l’Estat, parlem del SOC. Perquè també és 
una part de loteria que vagis al SOC i puguis ser inserit en una feina laboral. Amb 
la qual cosa, també, desitgem sort a la gent que està amb la loteria, però també, evi-
dentment, que no sigui un tema de sort que puguis trobar una feina en aquest país 
mitjançant el SOC.

La moció que poden veure tots vostès –una moció, com veuen, concreta en temps 
i forma– no parla de coses etèries, parla de coses, diguem-ne..., del menjar, del dia 
a dia, parla de com intentem solucionar un dels principals problemes que tenim a 
Catalunya en l’àmbit del treball, i és com el nostre Servei d’Ocupació de Catalunya, 
que el volem, que ens el creiem, que l’estimem, segurament..., volem que sigui efi-
cient, que sigui eficaç i que ajudi a col·locar la gent d’aquest país en una feina, que és 
el que la majoria de gent busca quan la perd en el món laboral.

Què comencem dient en aquesta moció? Dos àmbits que són concrets, que són 
realitats que aquest país està patint, però que volem que quedin també en el Parla-
ment, així dites i escrites, no? El primer és que no s’està complint la llei del SOC. 
I això, que, evidentment, doncs pot sonar fort, pot sonar que és una afirmació con-
tundent, com vostès coneguin alguna persona –que, evidentment, tots segurament 
la coneixen– que ha perdut la seva feina i que va al servei d’ocupació i que li diuen 
«doncs vaig un dia a l’oficina, m’atenen, em fan una entrevista, i fins aquí arriba 
l’atenció que em fa el SOC a mi», evidentment, veuran com la llei del SOC no s’es-
tà complint, perquè el que diu la llei és que s’ha de fer una garantia del dret a cada 
persona, a acompanyar-la, a orientar-la, a donar-li recursos i formació perquè pugui 
trobar una feina al més aviat possible. Això, evidentment, no s’està complint i cal de-
nunciar-ho des d’aquest Parlament.

I el segon element, que també té vinculació directa amb el tema laboral, és cons-
tatar les dades que vam poder explicar a la interpel·lació al conseller de quins canvis 
està provocant la reforma laboral al mercat de treball. És un text volgudament asèp-
tic, volgudament objectiu, sense que hi hagi interpretació política i que creiem que 
qualsevol grup l’ha de poder votar, perquè, evidentment, és una realitat que negar-la 
es fa complicat amb l’estadística a la mà.

Però anem al tema important d’aquesta moció. El gran tema que volia enfocar és 
la reforma del SOC –ho vam deixar clar a la nostra interpel·lació. Vam voler estendre 
la mà al conseller, doncs, perquè, evidentment, recollís aquest guant i digués que sí, 
que era un compromís de la conselleria intentar reformar el SOC i fer-ne un servei 
més eficient, i no vam trobar aquesta resposta del conseller. De fet, el conseller no 
va dir pràcticament re sobre el SOC en concret; va parlar d’indústria, d’exportacions, 
de com va Catalunya en general –i això ho sabíem i li vam dir que ho compartíem–, 
però no va parlar del tema que nosaltres volíem abordar, que és com està el SOC ac-
tualment. I no parlar d’aquest tema quan recordem les xifres que envolten el SOC, 
que és un servei que té un pressupost de 500 milions d’euros i 1.200 persones treba-
llant-hi –1.200 persones treballant-hi, quasi res–, evidentment ens sembla que no és 
de rebut i que esperem que el Govern reaccioni després d’aquesta moció i hi posi fil 
a l’agulla.
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Què volem que hi passi, al SOC? Doncs, evidentment, que hi hagi un projecte 
de reforma integral de l’estructura del SOC i del seu funcionament per poder abor-
dar els reptes que tenim sobre la taula; en segon lloc, assegurar els recursos per fer-
ho possible –sense recursos, evidentment, això no es pot fer. Hi ha un tema que ens 
sembla que clama al cel, que és que hi hagi un pla de xoc ràpid, urgent, que pugui 
abordar la inserció laboral de les persones que van al SOC a buscar una feina. Per-
què, evidentment, entenem que una reforma pot ser una cosa més llarga, més pro-
funda, que requereixi un temps i un termini de planificació, però entenem que la 
gent que va al SOC avui en dia no pot esperar que hi hagi una reforma d’aquí un any, 
dos, tres, i volem que això s’abordi de manera ràpida i contundent.

Evidentment, també hi ha hagut un enriquiment del text per part d’alguns grups 
parlamentaris –després, a la segona part, m’hi referiré més extensament–, però sí 
que volíem, doncs, apuntar en aquesta intervenció que s’han, també, afegit elements 
com el tema de les acreditacions. Saben que és un tema també molt important per 
inserir laboralment la gent treballadora; saben que hi ha molta gent que acumula una 
experiència llarga en la seva vida, en què hi ha una motxilla d’experiència laboral, 
que durant molt temps ha pogut treballar en un ofici, no ha tingut cap títol oficial, 
cap reconeixement públic, i, per tant, quan va a buscar una feina no pot demostrar 
amb cap paper que té un ofici com el que ha pogut exercir. El que volem és que 
s’acrediti, es qualifiqui aquesta gent i que, evidentment, puguem demostrar que té 
un ofici oficialment reconegut. I això, evidentment, incrementa molt l’opció de ser 
inserit laboralment.

Un altre element que també demanem és que es compleixin els acords que hi va 
haver al voltant de la llei d’FP. Ens estem remuntant a acords de 2015. Hem tingut 
un temps prudencial, diguem-ne, per poder implementar-los; no s’ha fet. Recordem 
que en aquest Parlament s’ha parlat altres vegades d’aquest tema. Es va acordar en 
aquell moment que hi havien 150.000 acreditacions cada any. Si en fem tres mil, 
doncs deuen ser moltes, l’any que en fem moltes, amb la qual cosa hi ha un gran 
marge per intentar incrementar aquesta política.

En conclusió, una moció concreta que integra aportacions de diferents grups, 
amb aquest esperit nadalenc que a tots ens imbueix el dia d’avui. I donarem també al 
Govern un temps raonable, però acotat, perquè creiem que els aturats d’aquest país 
no poden esperar indefinidament que el SOC algun dia desperti. Crec que el Govern 
ha d’agafar aquest tema i entomar-lo des de ja. Així que esperem que no sigui un 
tema de loteria, sinó que sigui un tema de servei públic que garanteixi drets.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula, per defensar les esmenes presentades per part del 
Grup Parlamentari de VOX, la diputada Isabel Lázaro Pina.

Isabel Lázaro Pina

Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días. Diputados, «el trabajo dignifica al 
hombre». Todos conocen esta frase, porque es mítica, de Karl Marx. Y no siendo 
yo sospechosa de marxista, creo que sí, que el trabajo es la esencia de las personas. 
Por tanto, el desempleo destruye la dignidad de las personas. Ustedes, los distintos 
gobiernos que se han sucedido en esta región, sumados a los nefastos gobiernos de 
la nación, han conducido a la desesperación a muchos españoles que se encuentran 
en situación de desempleo. Hoy tratamos en este Pleno la moción propuesta por 
el PSC sobre políticas de ocupación. Resulta gracioso, muy gracioso, que quienes 
han creado el problema con sus políticas activas y pasivas en materia de ocupación, 
quienes son responsables del mercado de trabajo en España, vengan hoy a proponer 
soluciones nefastas. Porque ustedes y los sucesivos gobiernos son responsables de 
la desindustrialización y los problemas de nuestros productores por aceptar sin más  
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la competencia desleal de productos de otros países que no cumplen con nuestras 
normativas. 

Proponen ustedes reformar el SOC, algo en lo que parecen estar todos de acuer-
do excepto VOX. Miren, ese chiringuito autonómico no ha funcionado, no funciona 
y no funcionará; no cabe reforma alguna. Léase el informe de país de la Unión Eu-
ropea, de 27 de febrero del 19, que dice literalmente: «La Unión Europea considera 
ineficiente que las competencias del SEPE se deleguen a organismos regionales. El 
desigual desempeño, la falta de coordinación entre servicios regionales y estatales, 
la escasa eficacia de los mismos, hacen que los resultados en materia de intermedia-
ción laboral en la búsqueda de empleo por parte del trabajador y la búsqueda de em-
pleados por parte de empresarios sea completamente deficiente.» Esto es algo que 
vienen denunciando desde hace mucho tiempo Pimec y Fepime, pero si le pregun-
tan a cualquier persona que busca empleo registrada en el SOC les dirá lo mismo. 
Hagan la prueba, pregunten, por ejemplo, cuántas veces les han llamado del SOC. 
La respuesta de todos es ninguna. Señores, el gasto destinado al SOC se encuadra 
en un gasto improductivo que debe ser eliminado, destinando sus recursos a otros 
objetivos. De ahí la propuesta de VOX de iniciar cuanto antes los trámites de supre-
sión del SOC y transferir las competencias al Servicio de Empleo Público Estatal, 
al SEPE. 

Por otro lado, señores socialistas, mienten; mienten a los españoles con su re-
forma laboral. Su reforma se limita a maquillar el nombre de los tipos de contrato. 
¿Para qué? Pues para engañar con los datos de las tasas de desempleo, contabilizan-
do como trabajadores a quienes están parados, como es el caso, por ejemplo, de los 
fijos discontinuos. Su reforma ha servido para reforzar a los sindicatos de clase ul-
trasubvencionados que están a su servicio y que ya no representan a los trabajadores. 
Su reforma no avanza hacia el fin de la temporalidad y la precariedad, mantiene las 
causas estructurales de la falta de calidad en el empleo. Su reforma solo se ve refle-
jada en los falsos gráficos y no en la realidad de las familias españolas. Los trabaja-
dores españoles siguen abandonados. Con sus delirios, ustedes son incapaces de so-
lucionar los problemas que han creado.

VOX solo puede apoyar sus últimas propuestas, porque no se está cumpliendo 
con el número de acreditaciones profesionales establecidas por la ley de FP, lo que 
ha conllevado a un desequilibrio en el mercado de trabajo entre oferta y demanda. Si 
se cumpliera, el desequilibrio sería menor. Por eso hemos solicitado en nuestra en-
mienda que se aumenten, porque no nos conformamos con reducirlo, debemos aspi-
rar a equilibrarlo, y porque en VOX siempre apoyaremos la integración en el mundo 
laboral de las personas discapacitadas. 

Por último, si de verdad quieren solucionar el problema, es necesario priorizar, 
eliminar el gasto superfluo político e ideológico, apostar por un gasto público pro-
ductivo, eficiente, que ponga el foco en las necesidades de los ciudadanos, reducir la 
carga fiscal de las empresas, que son las que crean empleo, incidir en los procesos 
de la reindustrialización frente a la competencia desleal. Céntrense en lo importante. 

Y, por último, quiero aprovechar para felicitar a todos ustedes y a todos los cata-
lanes la Santa Navidad.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula el diputat Joan 
Carles Gallego i Herrera.

Joan Carles Gallego i Herrera

Bé; bon dia a totes i tots. Bé, amb relació a aquesta moció, compartim l’anàlisi i 
bona part de les propostes, o totes les propostes, podríem dir, que es plantegen, no? 
Perquè és cert que les polítiques actives d’ocupació que estem desenvolupant presen-
ten límits i disfuncions i que, per tant, necessitem millorar els serveis públics d’ocu-
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pació per fer la funció que han de fer, que és, en definitiva, facilitar que la gent pugui 
ser ocupada, que pugui trobar, en definitiva, feina. 

Crec que en el diagnòstic estaríem d’acord: aquesta poca efectivitat de la inserció 
realitzada a través dels serveis públics d’ocupació, l’existència de realitats especial-
ment cronificades a l’atur i, per tant, la necessitat d’abordar-ho amb un pla clar i in-
tegral; les dificultats, també, que ens trobem per a la inserció a l’empresa ordinària 
de les persones amb diversitat funcional, crec que també és una realitat –crec que 
també es constata en algunes de les propostes de la moció–, i els dèficits, també, de 
reconeixement de competències professionals existents en les persones, que els hi 
dificulta, al no ser reconegudes, els processos d’inserció. 

Clar, amb aquest diagnòstic, en bona lògica és necessari situar un seguit de pro-
postes, i el que és evident és que calen recursos, cal organització, cal planificació i 
cal concertació territorial quan parlem de polítiques públiques d’ocupació que faci-
litin, en definitiva, l’accés a l’ocupació. Però si calen aquests recursos, organització, 
planificació i àmbits de concertació territorial, el que necessitem és, necessàriament, 
reforçar tots els processos que passen per l’orientació, per l’acompanyament, per la 
inserció, per la qualificació, amb una especial referència a la individualització de 
les relacions dels serveis públics amb les persones que han de fer aquests processos 
d’inserció laboral. I si volem individualitzar, evidentment, el pes dels recursos seran 
importants, no? 

Per tant, nosaltres votarem, en principi, a favor de tots els punts de la moció, 
tot i que en el punt vuitè ens abstindrem, no perquè no hi estiguem d’acord, en que 
cal reformar i reformular l’ordre referida als centres especials de treball –hi estem 
d’acord, cal reformar-la; presenta disfuncions–, però crec que la fórmula no és de-
rogar per reformar, sinó que és reformar. En la reforma derogaràs aquells aspectes 
que considero que presenten majors disfuncions pel que fa a la inserció, al reconei-
xement del tema del salari mínim i algunes qüestions, però parlar directament de la 
derogació ens pot deixar, com passa a vegades..., com passava quan fèiem el debat 
també de la reforma laboral. Quan parlem de la derogació ens pot deixar en un buit 
sobre el qual hem de construir-ho tot. Crec que és més oportú parlar de reforma, de 
renovació, com li vulgueu dir, que no pas de derogació, tot i entenent que cal abor-
dar-ho de manera clara, perquè hi han limitacions reals en els centres especials de 
treball per fer la seva funció. I també hi han dificultats reals perquè l’empresa ordi-
nària assumeixi la seva responsabilitat de la inserció laboral plena de les persones 
amb diversitat funcional. 

En qualsevol cas, pel que fa a la resta de punts, hi votarem a favor, perquè ente-
nem que té l’objectiu aquest de reforçar els serveis públics d’ocupació i també, en de-
finitiva, situar les bases de la concertació territorial, que és on les polítiques actives 
d’ocupació tindran major eficiència a l’hora de fer la seva funció. 

Res més. I moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula la diputada Maria Antònia Batlle i Andreu.

Maria Antònia Batlle i Andreu

Moltes gràcies, vicepresidenta. Bon dia, diputats. La setmana passada precisa-
ment estàvem aquí amb una moció de Junts per Catalunya referent al mercat laboral; 
per tant, entenem la importància que té per a aquesta cambra aquest aspecte. 

Majoritàriament votarem a favor dels punts, però voldria destacar tres aspectes 
de la moció. En primer lloc, la reforma laboral. La seva moció diu literalment que la 
reforma laboral del 2021 ha suposat unes xifres rècords de contractació indefinida, 
provocant un increment interanual del noranta-cinc per cent d’aquests tipus de con-
tractes, assolint unes millors xifres d’ocupació.
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Deixin-me fer la lectura real: degut a la reforma laboral, hi ha hagut una distor-
sió de les estadístiques d’ocupació. I no ens enganyem, les dades que vostès valoren 
tant, a part de ser maquillades, no són fruit de les polítiques del Gobierno. Perquè 
ens entenguem tots, els que abans anomenaven vostès, en la seva exitosa reforma la-
boral... –perdó–, els que abans de la reforma laboral eren contractes temporals, han 
passat a ser fixos discontinus, i la majoria d’ells, indefinits. Evidentment, han portat 
uns beneficis, però aquestes persones són persones que, quan estan donades de bai-
xa en els seus mesos d’inactivitat, estan inscrites com a demandants de treball, no 
comptabilitzen com a aturats i, per tant, no cotitzen. I a efectes estadístics es comp-
ten com a treballadors i no com a aturats. Per tant, això és el que fa la distorsió de les 
dades. Siguem honestos i treballem amb dades reals. No ens enganyem, jugar amb 
l’estadística no significa aconseguir objectius, i el que intentem amb les polítiques 
públiques és aconseguir els objectius que ens posem com a fita.

L’ocupació està millorant també, està clar, perquè el sector empresarial català 
també s’està espavilant: les empreses fan la feina i generen llocs de treball, es mouen 
davant de les dificultats i aprofiten les oportunitats que troben. Però també demanen 
personal. És una contradicció –que ho sabem ben bé i que ho hem dit moltes vega-
des en aquesta cambra i ens ho estan dient moltes empreses–: manca de personal da-
vant, doncs, d’un atur elevat. 

En segon lloc, com s’ha parlat aquí ja extensament, la transformació del SOC. 
Tant en el debat de política general com en diferents mocions se n’ha parlat. Per tant, 
estem d’acord amb el senyor Gibert i amb alguns diputats que ens han precedit, que 
es necessita aquesta transformació del SOC. Però una transformació real. La finali-
tat del SOC és ajudar les persones aturades a formar-se, reinventar-se, buscar feina, 
oferint un bon servei tutoritzat a totes aquestes persones, abordant, per tant, les ne-
cessitats individuals de cada persona, oferint també, a la vegada, formació a mida de 
les empreses, dels sectors estratègics, augmentant la qualificació, per tant, dels tre-
balladors i les treballadores. Ara mateix, aquest servei fa de mer intermediari, i ha 
de passar a ser un servei eficient. Busquem la concertació amb els sectors, un vincle 
amb el teixit empresarial. Escoltem-los i busquem la manera de com s’ha de treba-
llar per aconseguir-ho. Per tant, posem-nos-hi i demanem al Govern que sigui efec-
tiva aquesta real transformació que es necessita del SOC, per aconseguir realment 
una bona inserció laboral i unes bones polítiques.

En tercer lloc, voldria parlar de les acreditacions professionals, com s’ha parlat 
aquí, lligat, evidentment, a la manca de personal qualificat. Tenim molta gent en el 
mercat amb experiència cabdal. Se’ls ha de reconèixer les competències que tenen, 
complementant també els seus coneixements i obtenint així els títols corresponents, 
que els donarà una bona sortida al mercat de treball, tant per a ells com per a les em-
preses. 

Mai acaben d’aflorar, en els plans d’acreditació, totes aquestes persones que te-
òricament podrien acreditar-se a través dels seus reconeixements de competències. 
Els plans que es fan no compleixen la finalitat per a la que neixen, diguéssim, el seu 
objectiu. Nosaltres hem fet una esmena encaminada a mirar quins processos des de 
la llei del 2015 s’han fet. És a dir, analitzem quantes persones s’havia estimat que 
s’acreditarien, i quantes realment ho van fer, i, a partir d’aquí, veiem on es falla per 
poder aconseguir l’objectiu que ens hem marcat. 

Finalment, vull acabar aquesta moció fent un incís, precisament, en una..., fent 
referència a una notícia que va sortir ahir, que el títol era: «Obres aturades degut a la 
crisi. Moltes empreses de la construcció que tanquen.» Estem d’acord que les deriva-
des de la inflació afecten l’ocupació: treballadors, empreses, les famílies en general. 
I, per tant, hem d’intentar fer totes les polítiques actives per revertir aquesta situació. 

Moltes gràcies, vicepresidenta. 
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la 
paraula el diputat Jordi Albert i Caballero.

Jordi Albert i Caballero

Gràcies. Bé, tornem a estar aquí al faristol; realment, no paro. Bon dia, diputats 
i diputades, treballadors i treballadores del Parlament. Gràcies, vicepresidenta. Bé, 
primer de tot donar les gràcies, com sempre, al diputat i company Pol Gibert, per la 
seva disponibilitat i disposició al diàleg. Malauradament, en aquesta ocasió no hem 
pogut acordar gaires coses, però crec que in extremis algun petit acord hem pogut 
fer i, per tant, també donar-li les gràcies en aquest sentit.

Bé, diverses puntualitzacions. En el primer punt, la primera proposta que pre-
senten en la moció, nosaltres no hi estem d’acord. I explicaré per què no hi estem 
d’acord. Nosaltres sí que creiem que s’està complint la llei del SOC i s’està complint 
aquest article 1.d. Altres qüestions serien si els objectius que es volen assolir els hem 
assolit o no els hem assolit, i crec que aquí tenim camí per recórrer. Però, estricta-
ment, el redactat de l’article 1.d, de disposar d’ofertes d’ocupació, d’acompanyament, 
d’orientació, podem criticar si ens agrada més o ens agrada menys, o si hauria de ser 
amb més pes o hauria de ser amb menys, però estrictament el que és la llei s’està com-
plint; s’està complint, i d’aquí que nosaltres no donem suport a aquest primer punt. 

Respecte al segon punt, tampoc hi donarem suport. És una obvietat. I miri que 
ho hem intentat; hem intentat arribar a un acord. A veure si també tenim la capaci-
tat de mirar endavant. Crec que és important que continuem endavant en la millora 
dels drets laborals, i que empoderem la negociació col·lectiva i que empoderem la 
classe treballadora del nostre país quan s’asseu en una taula a reclamar els seus drets 
i a lluitar pels seus drets davant de les patronals. I crec que hem de continuar avan-
çant per aquí. Però hi ha elements que sap que són flagrants i que no es van tocar en 
aquesta actual reforma laboral, que afecten la subcontractació i que afecten també els 
acomiadaments. Continua havent-hi una catifa vermella per als acomiadaments en 
aquest país, i fins que no retirem aquesta catifa vermella no hi haurà reforma laboral 
que valgui. Per tant, en aquest sentit, no podem estar d’acord, perquè aquestes xifres 
–i abans ho ha explicat la diputada Batlle i jo no hi reincidiré– també són xifres que 
tenen darrere un cert punt de maquillatge davant de la interpretació que es pot donar. 

Respecte a la resta, entrem a fons amb el SOC. El Servei d’Ocupació de Cata-
lunya està patint canvis, s’està produint un procés de transformació. I bona mostra 
d’això és l’acord al que s’ha arribat amb els agents socials perquè les polítiques ac-
tives d’ocupació es despleguin en base a la concertació territorial. Això no havia 
passat mai. Això no havia passat abans. I això és molt transcendent, perquè vol dir 
que acostem les polítiques actives d’ocupació a les necessitats de cada un dels ter-
ritoris. I això és determinant. Amb la participació activa dels agents que estan im-
plicats, des de les administracions fins als agents socials. I això no s’havia produït 
mai abans. Per tant, és un mecanisme de transformació que crec que s’ha de valorar  
i s’ha de valorar molt positivament.

Però, d’altra banda, hi han altres aspectes que també milloren la qualitat en l’ocu-
pació. Per exemple, l’estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027 ja 
estipula diversos objectius que cal acomplir i diversos mecanismes per tal d’acom-
plir-los. Per nosaltres, això també té un valor important i, per tant, se li ha de do-
nar aquesta rellevància. I tots aquests mecanismes van en la línia de dotar de major 
capacitat el Servei d’Ocupació de Catalunya. No podem entrar en certs discursos 
que poden avivar, que poden animar aquells que volen destruir el SOC, que volen 
eliminar el SOC. Nosaltres, de fet, el que demanem és que hi hagi més transferèn-
cies de part del SEPE cap al SOC, i que, per tant, el SOC tingui encara moltes més 
capacitats de les que té actualment, perquè anirà en la línia d’acostar les polítiques 
actives d’ocupació a la ciutadania directament en el territori. I va en la línia, que ja 
es va encetar, en l’àmbit de concertació territorial.



DSPC-P 93
22 de desembre de 2022

Sessió 44.2 19 

I respecte a les acreditacions, tenim el segon pla d’acreditació i qualificació pro-
fessionals. I aquí és on hem arribat al punt de l’esmena. I crec que és important que 
també destaquem totes aquestes planificacions.

I ja per acabar, però no menys important, els centres especials de treball. No es-
tem gens d’acord amb la derogació d’aquesta ordre. Perquè aquesta ordre, entre altres 
coses, ha permès incrementar un 28,3 per cent el finançament als centres especials 
de treball, ha permès incrementar amb més de 21 milions d’euros, arribant als 97 
milions d’euros, els centres especials de treball. Però és que, a més, els centres es-
pecials de treball necessiten també un impuls per tal d’afavorir que siguin realment 
mecanismes de transició i no siguin mecanismes d’estabilització. perquè volem la 
inserció a l’empresa ordinària, no pas que els treballadors i treballadores amb disca-
pacitat es quedin eternament en un centre especial de treball, aleshores no estem fent 
bé la feina. I aquesta ordre garanteix, a través d’una línia de subvenció, que això es 
produeixi.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, per part del Grup Parla-
mentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, la diputada Eulàlia Reguant i Cura.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, bon dia. Abordar una reforma del SOC o parlar del SOC? Sí. Sí, sí. Com a 
servei públic? Sí. Però el dubte el tindríem en com concebem aquest servei públic i 
què van fer en aquest Parlament l’any 2015 quan van aprovar la llei del SOC. Perquè 
el que van aprovar va ser transferir una funció pública que tenia el SOC a agències 
privades amb ànim de lucre o sense. I, per tant, aquí ja... Nosaltres estem disposats 
i creiem que cal abordar la reforma del SOC partint d’això i abordant això i definint 
quin és el paper que volem que tingui el SOC. 

Volem que sigui un agent actiu. Sí. Un agent actiu en la vigilància, en la qualitat 
de l’ocupació, en la diversificació de la matriu productiva –perquè parlar d’ocupació 
també és parlar de model productiu–, en la formació, en la inspecció de treball, en 
la planificació de tota política d’ocupació. I això va molt més enllà de l’ocupabilitat. 
Per això nosaltres no compartim el punt 1. Però perquè no compartim la concepció 
o com defineixen i què volen dir quan parlen d’ocupabilitat. Ha de ser un agent ac-
tiu i no ho és, actualment, el SOC? Molt probablement. Però no parlem de..., o no li 
donem només el marc d’ocupabilitat o de modular la força del treball, cal anar molt 
més enllà. Perquè, en el fons, quan es parla d’ocupabilitat el que es fa és assumir el 
dogma neoliberal de què és ocupable i què no és ocupable.

Abans, quan es parlava de polítiques d’ocupació, es parlava de crear llocs de feina. 
I ara, quan es parla d’ocupabilitat, es parla, com deia abans, de modular aquella força 
de treball, es tracta d’influir en la força de treball. I, de fet, el que s’acaba fent és res-
ponsabilitzar la gent de tenir feina o no tenir feina. Se la responsabilitza de si és prou 
activa o no és prou activa en el mercat de treball, en lloc d’influir en les empreses, 
d’incidir en les empreses perquè creïn llocs de feina de qualitat. Per tant, no compar-
tim el marc en el que es va fer la llei del SOC l’any 2015 i, per tant, no podem com-
partir aquest punt de la moció, com n’hi ha alguns altres que no compartim.

Ens abstindrem en el punt de la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Perquè compartim que cal reformar-lo, però tenim la sensació que no compartirem 
el que acabi resultant o la proposta que a vostès els hi agradaria. Però ens abstin-
drem. 

Després –s’ha dit ja, però a veure–, la reforma laboral ha suposat una xifra rècord 
de contractació indefinida. No, si ens quedem en aquesta literalitat, sí. Sí, sí. Però  
i els índexs d’acomiadaments del 2022, que ja superen i pràcticament dupliquen els 
d’abans de la pandèmia? Perquè, clar, vostès van fer una reforma laboral on van mo-
dificar això, però no van tocar res de l’acomiadament. Per tant, acomiadar segueix 
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sent fàcil i segueix tenint un baix cost per a les empreses. I aquest és el factor princi-
pal de la inestabilitat laboral a través del qual s’articula la precarietat laboral. I és aquí 
on hem d’incidir i és aquí on no van voler incidir amb la reforma laboral. Per tant, 
no. No, no. No s’hi val a fer trampes ni a fer propaganda, perquè els índexs d’acomi-
adament seran els que, a partir de l’any que ve, molt probablement, començaran a ser 
molt més clars i en començarem a veure les conseqüències per a moltes de les treba-
lladores. Per tant, no compartim aquest marc.

I, finalment –ja s’ha dit també–, el litigi que tenen, en el fons, amb relació als 
centres especials de treball, el que fa en el fons és afectar les persones que estan en 
els centres especials de treball. Per tant, no utilitzin això per seguir en aquesta pug-
na Estat-Generalitat. Cal reformar l’ordre? Sí. Però derogar-la per als seus propis in-
teressos, no. Per tant, tampoc ho compartim. 

Amb relació a altres parts de la moció, en tot el que té a veure amb presentar in-
formes o plans de xoc ens abstindrem. I en el mapa de centres integrals de formació 
professional, sí. Tot el que és presentar informes ens sembla bé, malgrat que no en 
compartim el fons. Tot el que té a veure ja amb altres elements que sí que són més 
substancials, o ens abstindrem o hi votarem en contra. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta segona

Gràcies. A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el diputat Joan García González.

Joan García González

Gràcies, diputats, diputades. Avui he vist el senyor Gibert molt nadalenc, rega-
lant-se a si mateix les oïdes amb alguns punts, com el punt número 2, on parla del 
magnífic treball que van fer amb la reforma laboral. Jo també li regalaré avui un sí  
a tota la seva moció; és Nadal i a vegades aquestes coses passen (veus de «Oh!») i, 
per tant, votarem que sí als punts de la seva moció, perquè també és veritat que com-
partim bona part del que aquí s’expressa. Però bé, també era important no?, respon-
dre a aquesta voluntat, el dia en el que ens trobem avui. 

Estem d’acord en que no s’està complint, crec, la funció del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya. Però és que aquest debat és un debat eteri, per un costat, buit, 
perquè moltes vegades hem parlat i hem criticat aquesta realitat. I també, una mica, 
doncs..., estem una mica cansats d’impulsar reformes i de no tenir un debat sobre, 
precisament, el Servei d’Ocupació Públic de Catalunya; que potser és el que hau-
ríem de fer, un monogràfic, encara que fos a comissió, sobre aquest tema i arribar 
a acords de veritat. Perquè, avui, sí que hi han una sèrie de punts que trobem aquí i 
que, doncs, ens porta a una millora, o busca una millora de l’orientació, de l’acom-
panyament, de la inserció laboral d’aquelles persones que busquen treball a Catalu-
nya, però les polítiques actives d’ocupació no estan funcionant. I, de fet, ho hem dit 
moltes vegades, aquell que vol buscar treball ja no va al SOC, sinó que es dedica 
simplement a buscar altres alternatives privades. Que potser aquí també la col·labo-
ració publicoprivada podria ser interessant, sobretot per mostrar al SOC com es pro-
fessionalitza, d’alguna forma, aquesta orientació laboral, o com es busca treball, o 
com ho fa molta gent al marge de l’Administració pública. Per tant, negar això crec 
que és un error i crec que això és evident. 

Li deia també al senyor Gibert, sobre el punt 2..., nosaltres vam votar la reforma 
laboral i, de fet, vam aconseguir que es simplifiqués tota l’estructura del que eren 
els contractes o les fórmules contractuals temporals a tot Espanya, no? Crec que ha 
servit, això almenys ha servit per millorar almenys l’estabilitat laboral de molts tre-
balladors a Espanya. Per nosaltres, lògicament, i per motius molt diferents dels que 
ens diuen des d’Esquerra Republicana, doncs, es va quedar curta, perquè crec que 
aquesta millora o reestructuració dels contractes podia ser encara més efectiva, amb 
models que nosaltres defensem com la motxilla austríaca, etcètera. Però crec que 
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això, negar que no va funcionar, doncs crec que és un error. Es va quedar curta, però 
crec que ha funcionat. I nosaltres, de fet, estem contents d’haver aportat aquests vots 
a la seva reforma, crec que va ser positiu. 

Vostès també parlen a la seva moció, a part de la reforma al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, d’un altre tema que també forma part de tot el que és l’ecosistema de 
generació d’ocupació i de generació de treball a Catalunya, que mai hauria d’estar 
allunyat de la generació de riquesa o de la iniciativa empresarial. Crec que és essen-
cial. No es genera ocupació si no hi ha abans una voluntat de generar emprenedoria 
i de generar empresa. Crec que es va parlar al Ple passat de la formació professio-
nal. Vostès parlen aquí de la formació professional també, i aquí podríem intro-
duir alguns conceptes que crec que són importants i que també es poden introduir 
a la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya..., que és la innovació. Crec que la 
innovació, en aquests casos, és essencial, i aquesta col·laboració publicoprivada que 
abans he comentat.

Vostès ens aporten algunes posicions sobre l’FP que també han portat en algunes 
mocions i també els hi votarem a favor. Crec que és molt important aquesta concer-
tació territorial que tant a l’FP com al SOC són bàsiques. Al final, les entitats locals, 
és cert, coneixen millor quines són les necessitats d’ocupació, les necessitats laborals 
que hi ha al seu territori, i els últims acords –i per no ser negatiu amb tot– que s’han 
tingut amb els agents socials per part de la Generalitat, doncs, són positius, crec que és  
el camí. Però, evidentment, fent petits pedaços o un camí curt, doncs, crec que no  
és suficient, crec que fa falta aquest debat. 

I, finalment, estem d’acord amb el que parlen vostès, el que diu la moció sobre els 
centres especials de treball. Crec que fa falta reformar com a mínim aquesta ordre, 
i deixar de dir...

La vicepresidenta segona

Diputat...

Joan García González

Sí, acabo –acabo–, vicepresidenta. Quan un parla amb els centres especials diuen: 
«No, és que l’Estat ens porta els diners, arriben a la Generalitat, però es perden.» 
I després, quan parlem amb la Generalitat, diuen: «No, és que l’Estat no ens dona els 
diners.» Posin-se d’acord, perquè ho fan per a moltes coses.

Gràcies.

La vicepresidenta segona

A continuació, per pronunciar-se..., no, té la paraula el diputat no adscrit, el se-
nyor Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; hola. Gracias, vicepresidenta. Votaré a favor fundamentalmente de la moción. 
Me parece correcta, bienintencionada, aunque es pobre y algo triunfalista, ¿no?

Pobre, ¿por qué? Hombre, hablar de la creación de empleo y no dedicar ni una 
línea a las empresas, que son los entes que crean empleo, pues, en fin, me parece 
pobre. 

Y, en segundo lugar, me parecía triunfalista, porque, hombre, que el Partido So-
cialista, en fin, que lleva cinco años gobernando en España y que arroja unos datos 
demoledores sobre el empleo en España, pues, todavía no está para tirar cohetes: 
país con más paro de Europa; paro juvenil directamente tercermundista –el treinta y 
dos por ciento–; segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de universitarios 
en paro y parados de larga duración; la duración media de los contratos es de cua-
renta y cinco días... En fin, tampoco estamos para triunfalismos, ¿no? Yo creo que, 
en fin, se podría haber planteado la moción de otra manera.

Gracias.
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La vicepresidenta segona

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat Pol Gibert i Horcas.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Breument, eh? Agrair als grups dels comuns i de Junts les 
seves esmenes que hem pogut acceptar de bon grat i que milloren la moció. Agrair a 
Ciutadans el seu suport al text íntegrament, com també al diputat no adscrit.

I alguna referència al que s’ha dit per part de la senyora Lázaro, no? Jo no sé 
quantes vegades l’hi dic a les comissions –i l’hi torno a dir aquí a vostè, eh?–: ac-
tualment tenim rècord de gent treballant a Espanya, dels darrers quinze anys. Jo l’hi 
repeteixo moltes vegades, a veure si alguna vegada ho entenen, aquest discurs, per-
què sembla que els hi costa negar la realitat. Jo entenc que volen fer un discurs apo-
calíptic constantment, però quan no és, no és, i em sento amb el deure de dir-los-ho.

Els hi vull recordar un servei que potser vostès recorden, perquè el deuen gestio-
nar en algun altre lloc, que es diu el Servicio de Intermediación, Orientación y Ocu-
pación de la Junta de Castilla y León. Jo crec que aquest servei els deu sonar d’alguna 
cosa, perquè em sembla que vostès el gestionen. De fet, un company seu, que es diu 
Mariano Veganzones, gestiona aquest servei d’ocupació. Doncs bé, al juny de l’any 
passat van inserir 209 persones, un bon mes per a l’ocupació tradicionalment. Amb la 
qual cosa no sé si allà és un chiringuito o no, però, en tot cas, vostès l’utilitzen per fer 
alguna cosa que sembla que deu ser col·locar gent a nivell de Castilla y León.

Al diputat d’Esquerra Republicana, el company Jordi Albert –que sempre inten-
tem acordar alguna cosa, ni que sigui una coma; n’hem acordades en altres mocions–: 
jo tinc esperances, avui, en el tema de la reforma laboral, i ho dic sincerament, perquè 
he vist alguns canvis que em permeten ser optimista, no? Vostès, en el seu pla de go-
vern, diuen que la reforma laboral dona compliment a alguns dels elements que van 
portar com a pla de govern. I dic: «Mira, potser per aquí podem intentar acordar-ho.» 
El text és totalment descriptiu, el que proposem, no hi feia política. I, per últim, per-
què vostè va afirmar ahir que els acords que venen de la mà dels sindicats, doncs, òb-
viament, són els que valen i els que s’han d’aprovar. Pensava que amb aquest còctel 
avui tindríem un vot favorable i veig que tampoc serà així.

I una última reflexió: nosaltres critiquem el funcionament del SOC, com ho fem 
de la sanitat i de l’educació, perquè ens sembla que és la manera de fer-los millorar. 
Tenint-los com estan actualment, tenint-los degradats, evidentment no contribuïm 
en res a lluitar contra l’extrema dreta; al revés, alimentem discursos populistes, amb 
la qual cosa cal tenir-los endreçats, ordenats i ben dotats.

La vicepresidenta segona

Acabat el debat, els faig avinent que la votació d’aquesta moció es farà aquest 
matí, un cop substanciat el punt vintè de l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç 
de les polítiques de funció pública

302-00227/13

Entrem ara en el dinovè punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de funció pública. Presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, per exposar-la, té la pa-
raula la senyora Marta Moreta i Rovira.

Marta Moreta Rovira

Bon dia, diputats i diputades. La vicepresidenta m’ha pres quinze segons ja abans 
de començar. Avui és un mal dia per a tots, em sembla; però bé... La moció que avui 
presentem posava de manifest algunes mancances que hem anat observant en la fun-
ció pública. Per això, posàvem sobre la taula la necessitat de fer un balanç de les 
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polítiques de funció pública que està portant a terme el Govern actual, no? I aquest 
balanç l’interrelacionàvem sobretot amb el tema dels governs locals, perquè, com sa-
ben, van molt entrellaçats, i, per tant, ens interessava poder parlar de les dues qües-
tions.

El Govern no ha apostat per activar, per exemple, un nou pla de barris i tampoc 
no ha volgut crear cap fons de cooperació extraordinari. Aquesta manca de rumb 
que té el Govern denota el fet que no té ni tan sols pensat ni estructurat ni coordinat 
un pla director d’inversions locals. Aquesta manca de finançament evident tensiona 
de forma molt severa les administracions locals, sobretot arran dels efectes devas-
tadors de la covid i de la guerra d’Ucraïna. Per aquesta raó, la moció que presentem 
conté dos punts que es relacionen directament amb un nou pla de barris i un fons 
extraordinari de cooperació local, que s’hauria de reflectir sobretot en els propers 
pressupostos del 2023.

Però aquestes notícies buides, sempre, que van sorgint, que el Govern va traient 
i que nosaltres anem veient a tot arreu, normalment no acaben bé, no? És el cas, per 
exemple, del Consell de Governs Locals, que a hores d’ara –que és un òrgan de re-
presentació dels municipis i de les vegueries en les institucions de la Generalitat– no 
té un pressupost propi, per exemple –no el té. Ara, això sí, el tenim, fem anuncis, 
ho posem al dia..., totes aquestes coses, sí. Però, noi, no té ni pressupost, ni mitjans 
materials, ni el personal a l’alçada de les seves funcions. I, per tant, nosaltres creiem 
que això no és forma de governar.

Aquesta manca de sensibilitat cap als governs locals és evident, i això també es 
mostra en el recull urgent que tenim del reglament d’organització i funcionament del 
consell, que a hores d’ara ja està fora de termini, i els hi deia en la interpel·lació. Està 
fora de termini perquè la llei especifica que al cap de sis mesos hi ha d’haver aquest 
reglament. I sap quan es va posar en funcionament, es va reactivar aquest Consell de 
Governs Locals? Doncs es va reactivar l’1 de febrer d’aquest any. I, per tant, portem 
deu mesos. La llei diu que han de ser sis mesos i en portem deu fora de termini. Po-
den dir: «Bé, hem tingut dificultats, aquestes coses...» Però no. 

Quant al tema de l’Escola d’Administració Pública, entenem que les coses tam-
poc s’estan treballant correctament, perquè demanen que... Nosaltres demanem que 
s’aturi aquesta llei, perquè creiem que no s’està treballant bé, perquè crec que s’han 
de consensuar les coses. S’ha de consensuar amb tothom: amb els actors socials, els 
actors polítics, els sindicats, les universitats, el consell rector, les entitats municipa-
listes, els grups parlamentaris. Perquè si no ho fem així, no trobarem un text ampli, 
acordat per tothom i, per tant, serà un nyap. 

No volem, nosaltres, més sorpreses. N’estem farts de sorpreses, no? Perquè vos-
tès estan entestats a dir que sí, que ho fan molt bé i tal, però és que tenen trenta-tres 
diputats. És que si no assumeixen que tenen trenta-tres diputats, no anem enlloc. Te-
nen trenta-tres diputats. No anem enlloc si no fan això bé. 

I això passa també amb l’aprovació de la llei d’ocupació o, altra cosa, la promoció in-
terna del personal fix, que també han tingut les seves discrepàncies. I, mirin, ensenyar un 
powerpoint dient que és el nou decret que regularà tot això, això no és consensuar ni tre-
ballar conjuntament. Ostres, és que això ho entén tothom! No, no, consensuar-ho vol dir 
treballar-ho, parlar-ho, canviar-ho, redactar-ho diferent. No d’un powerpoint donat, dir: 
«Aquest serà el decret que aprovarem.» No és consensuar-ho, senyor Albert –no ho és. 

Per tant, senyors meus, aquí tenim una nova moció que espero que hi donin el 
recolzament suficient. I aquí ho deixo, perquè els grups parlamentaris em puguin dir 
totes les seves consideracions. 

Gràcies. 

La vicepresidenta segona

Té la paraula per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem, el diputat Juan Carlos Gallego Herrera.
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Joan Carles Gallego i Herrera

Bon dia a totes i tots. Si és Assumpta, no és Asunción. Si és Joan Carles, no és 
Juan Carlos. 

La vicepresidenta segona

Perdó.

Joan Carles Gallego i Herrera

Vicepresidenta... Vinga, bromes a part, és Joan Carles, sí. 
Bé, la moció que presenta..., en principi, hi votarem a favor, a quasi tots els punts; 

n’hi ha un que ens hi abstindrem, que ara ho explicaré i tal. Som conscients que 
planteja coses diverses, que fa referència al paper dels governs locals, la necessitat 
de reforçar-los; també situa elements en relació amb la llei d’ocupació pública de..., 
que ordena la funció pública a Catalunya. Per tant, estem..., en principi, en aquests 
temes que es plantegen, en principi hi coincidim. 

Entenc, de totes maneres, que algunes de les qüestions que planteja la moció de-
uen formar part de les negociacions que el grup parlamentari que presenta la moció, 
el Partit Socialistes de Catalunya, està fent amb el Govern. I, per tant, entenc que 
algunes d’aquestes qüestions que s’estan plantejant aquí, en la mesa de negociació 
es poden, d’alguna manera, substanciar. I per això també li donarem suport, perquè 
creiem que són importants; tot el que fa referència al tema del reforçament del pla 
de barris, o tot el tema que fa referència al reforçament i l’impuls del Consell de Go-
verns Locals. 

Hi ha, però, alguns elements que fan referència a la nova llei d’ocupació pública; 
que creiem que això és important, abordar que hi hagi aquesta llei de l’ocupació pú-
blica que sigui capaç de superar aquest decret legislatiu de l’any 1997 que, amb pe-
daços que s’han anat fent, és el que està ordenant la funció pública des de l’inici, de 
la creació, diguéssim, de la Generalitat. Necessitem una llei d’ocupació pública que 
posi al dia tota la normativa d’ordenació, de regulació de l’ocupació del treball als 
serveis públics, el treball públic, en definitiva. I crec que és necessari. 

Ara bé, hi ha una qüestió que no compartim tal com està redactada. Nosaltres 
entenem que, en aquests moments, no caldria o no cal aturar la reforma de la llei 
de l’Escola d’Administració Pública –no cal aturar-la. El que cal és consensuar amb 
tots els actors polítics i socials, tal com ho planteja aquesta nova llei de l’Escola 
d’Administració Pública, perquè és urgent. També necessitem una nova llei de l’Es-
cola d’Administració Pública que superi els dèficits que hem anat constatant al llarg 
del temps. 

Per això m’abstindré, perquè..., a menys que es pogués fer alguna esmena in voce 
i assumir i canviar l’ordre i situar que el que cal és consensuar amb tots els actors so-
cials i polítics, tal, una nova llei de l’Escola d’Administració Pública. Perquè és que 
si la aturem i finalment s’aprovés que s’atura, ens podem quedar sense aquest neces-
sari impuls al canvi de l’Escola d’Administració Pública que crec que és necessari. 

A part d’aquest tema, als altres hi votarem a favor, tot i que en el punt 7, tot i que 
hi votarem a favor, crec que haurem d’anar alerta després com es desenvolupa. Per-
què aquesta creació d’un programa d’ajuts econòmics per sufragar les despeses de 
preparació d’aspirants, en genèric hi podem estar d’acord, però després caldrà veu-
re com ho reglamentem, no sigui cas que introdueixi elements que qüestionin d’al-
guna manera l’equitat del sistema. En principi no ens sembla malament l’existència 
d’aquestes ajudes, però caldrà veure com es regula i com es pacta i com es consen-
sua en els àmbits corresponents i tal. 

I, per part meva, res més, i simplement desitjar-los que tinguin un bon període 
vacacional d’hivern.
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La vicepresidenta segona

Gràcies, diputat, i perdó, eh? En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula ara, per a la presentació de les esmenes, la diputada Glòria Freixa 
i Vilardell.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, consellers..., ai, consellera, diputats. Avui la 
moció que ens porta el Partit Socialistes per nosaltres és una moció que hauria de 
recollir..., segons el títol, parlar de funció pública, que nosaltres, evidentment, estem 
totalment al costat de la modernització d’aquesta funció pública, però sí que és veri-
tat que han encabit com molts punts a dintre, que anem des de govern local, després 
passem també a la llei d’ocupació també pública i després fem, doncs, tres punts re-
latius a la funció pública, que nosaltres compartim plenament. Però sí que ens agra-
daria, doncs, entrar una mica en el detall, perquè els primers punts, en els que vostès 
parlen del món local, al final parlen també molt de finançament, i també els volem 
dir que quan es parli de municipalisme, doncs, des de Junts per Catalunya sempre 
hi serem. 

Vostès, hi ha aquest punt on ens parlen..., aquesta discussió de qui hauria de po-
sar aquests fons, en un dels punts. Vostès diuen que hauria de ser el Govern de la 
Generalitat, el Govern de la Generalitat, doncs, diu que hauria de ser el Govern de 
l’Estat. I jo crec que aquí..., bé, aquí el que volen els municipis és que arribin aquests 
fons –que arribin aquests fons. Però sí que crec, diputada Moreta, que no podem 
obviar que, més enllà de qui hagi de posar aquests fons, nosaltres no hauríem de 
demanar aquests fons, perquè aquests fons ja són dels catalans i, per tant, no hau-
ríem d’anar a demanar cap fons que arribi als nostres municipis, perquè els nostres 
municipis ja haurien de tenir de tot. I, de fet, portem ja gairebé cinquanta anys amb 
la mateixa solidaritat fiscal a Espanya, i no veiem que vostès facin res per intentar 
modificar aquest greuge que patim els catalans. I, de fet, estem fent aquests dies la 
Comissió del Deute Històric, on hi participa també el Partit Socialista, i allà..., no ho 
diu Junts per Catalunya, allà han vingut experts, catedràtics, persones de molt, molt 
de nivell i de rigor, que han exposat quin és el greuge que està patint Catalunya i per 
què avui estem parlant de qui ha de dotar de finançament els municipis, senzilla-
ment perquè no tenim el finançament que mereixem els catalans. 

Després, ens parlava de la regulació del Consell de Governs Locals. Totalment a 
favor. Nosaltres creiem que durant més de quaranta anys ha sigut el municipalisme 
qui ha estat tirant endavant, les entitats municipalistes qui han estat tirant endavant 
de tota la política municipal. I, per tant, aquesta regulació ha d’arribar –i aquí li do-
nem totalment la raó– escoltant a tothom –escoltant a tothom. I, per tant, nosaltres, 
aquest punt..., hi estem absolutament a favor.

Ens parlava també del pressupost de la llei de barris, que volem celebrar avui que 
aquesta llei serà aprovada aquí al Parlament, d’aquí a uns moments, però és evident 
que es dota d’uns fons a través d’aquesta llei, que caldrà també, no?, dotar-los pres-
supostàriament. I, per tant, doncs, el punt que vostès posen creiem que també és en-
certat, perquè, si no, aquesta llei no podria ser desenvolupada. 

Després venen els punts de funció pública, on ens parlen de la llei d’ocupació, 
també de l’Escola d’Administració Pública, de definir la promoció interna del per-
sonal fix. Bé, tots aquests punts acaben parlant del mateix: de funció pública. I aquí 
crec que tots estem d’acord: la modernització de la funció pública ha d’arribar. Aquí, 
per això, el Govern està regulant en aquest sentit, i no dubtem, en cap cas, de la bona 
voluntat que hi ha per part del Govern d’intentar posar una solució en tots aquests 
àmbits, tant a l’Escola d’Administració Pública com a tot el tema de la promoció in-
terna, als interins. Però és veritat que aquí, tots els grups que estem aquí, especial-
ment els tres grans grups, hem tingut responsabilitats de govern en algun moment i, 
per tant, també és veritat que aquesta demora en aquesta regulació, i que hagi passat 
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el que ha passat, que hi ha una directiva europea que ha vingut a estirar les orelles 
a Espanya, i de pas també a nosaltres..., doncs tenim certa responsabilitat en el que 
no ha passat a Catalunya durant tots aquests anys. I ja hi estem posant fil a l’agulla 
–i s’agraeix que s’hi estigui posant fil a l’agulla–, però crec que aquí ho hem de tre-
ballar tots conjuntament, perquè, si no, no ens en sortirem. I jo crec que ahir..., hi 
ha un abans i un després. Ahir, en el moment en què aquest decret d’interins es de-
cideix que vagi per projecte de llei, jo crec que és un avís de la cambra de que, com 
deia la diputada Moreta, doncs, les coses han canviat.

I és veritat que a partir d’ara tots els que estem aquí representats, tots els colors, 
totes les ideologies que estem aquí representades, haurem de sumar amb vostès per-
què aquestes lleis tirin endavant. I ara, qualsevol iniciativa legislativa que hi hagi per 
part del Govern, haurà de comptar amb el suport del color que sigui, però haurà de 
tenir els suports que es necessiten per aprovar qualsevol llei. Per què? Doncs perquè, 
amb trenta-tres diputats, és evident que hauran de tenir en compte els altres colors 
i els altres ciutadans representats en aquesta cambra. I per això jo crec que el que 
va passar ahir no hauria de tornar a passar. L’Escola d’Administració Pública estem 
totalment d’acord que s’ha de regular, però sí que és cert que a partir d’ara no serà 
només amb el que vostès proposen, sinó que hauran de tenir en compte el que pro-
posem la resta de representants de la cambra, i haurà de ser una llei que realment re-
presenti totes aquestes ideologies. I, a partir d’ara, jo crec que això hauria de canviar 
també una mica, doncs, la voluntat des del Govern, de dir: «Quan farem una llei, la 
treballarem amb tots vostès.» I buscarem els consensos, siguin els que siguin, però 
sols, doncs, ja no hi podran anar més. I jo crec que això s’ha de tenir en compte. I  
sí que, de totes maneres, els hi volíem agrair les iniciatives que han tingut, i esperem 
que a partir d’ara siguin conjuntes amb tots els altres.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta segona

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la diputada Jordina Freixanet i Pardo.

Jordina Freixanet i Pardo

Bon dia, diputats, diputades, vicepresidenta, consellera. Avui és un bon dia, se-
nyora Moreta, i si, més enllà de la gesticulació, ens centréssim en el que escriuen, 
ben segur que serien molts bons dies per a tots i totes. 

Primerament, vull agrair al grup del PSC i a la diputada Moreta que portin a 
aprovació aquesta moció avui al Parlament. Tots els que venim del món municipal 
crec que compartim la premissa que al món local ens calen més recursos, més so-
birania i un sistema d’accés a la funció pública àgil, que garanteixi la prestació dels 
serveis públics locals, aquells que són imprescindibles i necessaris, i que no quedin 
desatesos. 

En aquesta moció de set punts, hem presentat quatre esmenes, que les hem fet 
amb la voluntat de trobar la millor entesa. La primera fa referència al punt 1, desen-
volupar un pla de barris el 23. L’esmena en cap cas entra en el fons de la qüestió. No 
només estem a favor de fer un nou pla de barris i de fer-ne una reserva de pressupos-
tària per posar-hi les bases l’any 23 –així ho contempla la nostra esmena–, sinó que 
també estem molt a favor que es desenvolupi com més aviat millor, que el calenda-
ritzem i que hi posem terminis. Ara bé, em permetran, amb el màxim respecte, que 
els argumente que no poden demanar-nos, dia rere dia, més temps per negociar els 
pressupostos i, a la vegada, exigir-nos que abans de tenir-los els complim.

En aquest sentit, és molt poc realista que s’hagi d’haver fet tot abans del primer 
trimestre, quan tots sabem que, com a mínim el mes de gener, si avui mateix tingués-
sem acord –que seria el meu major desig, senyora Moreta–, estaríem negociant-los i 
aprovant-los en aquesta cambra. Per tant, posem-nos pressa en els pressupostos i des-
prés ja veurem com els executem. 
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El municipalisme és la política útil, aquella que, més enllà de grans proclames, 
treballa per projectes, programes i accions, i que sap que cada acció, per petita, per 
molt petita que sigui, necessita pressupost. En aquest sentit, ens abstindrem en aquest 
punt, al no haver estat acceptada l’esmena, perquè entenem que, més enllà de la in-
tencionalitat o el compromís polític que compartim, hi cal rigor, treball i terminis. 

Pel que fa al punt segon, han rebut esmenes del grup del comú, del Grup de Junts 
i nostres. Per tant, igual que en l’anterior, crec que ens uneixen més coses de les que 
ens separen, i que tots els que som aquí, l’hi insisteixo, o una gran majoria, compar-
tim la necessitat d’una millora del finançament al món local, quan aquest, a més, no 
té pràcticament cap capacitat de generar nous ingressos.

Tots sabem, a més, que, a causa de factors exògens als ens locals, aquest any 
s’han incrementat d’una manera molt considerable les despeses fixes o estructurals, 
despeses encara derivades de la covid, despeses socials, l’increment dels contractes 
públics per la crisi de materials, l’increment energètic, els grans contractes –neteja, 
mobilitat, manteniment, jardineria, residus–, la majoria d’ells referenciats a IPC o a 
increments salarials. I és evident que la inflació impacta d’una manera molt desme-
surada a les arques de tots els ajuntaments. Per tant, pensem, creiem i treballem que 
hi ha d’haver una millora del fons local. Ara bé, no podem compartir de cap manera 
que aquest fons hagi de sortir únicament i exclusivament dels pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya, quan les principals eines de compensació i els recursos dels 
nostres ciutadans les té l’Estat.

Que s’acordi una apujada d’un u i mig per cent el capítol 1 a finals d’any i que el 
propi Govern, sabent que molts ajuntaments no hi podien fer front, digui que si vol 
ens fa un préstec a pagar a cómodos plazos és cinisme. Que la PIE puge un tres per 
cent i només els salaris suposen un tres i mig per cent sobre aquest u i mig per cent 
que al mes de novembre tampoc no teníem pressupostat, és, de nou, una gestió pres-
supostària que poc pensa en els municipis. I, per tant, senyora Moreta, més enllà de 
les grans proclames i exigències, posem-nos a treballar a tot arreu amb la mateixa 
contundència i exigència, i a reclamar recursos per al món local. Per exemple, que 
aquest gran impost de les energètiques que s’està debatent al Senat arribi també a 
Catalunya. Per tant, en aquest punt també ens abstindrem, perquè entenem que amb 
la millora del redactat del grup dels comuns, en el fons hi podem estar d’acord.

La tercera esmena fa referència al punt 4, que hi votarem en contra. En primer 
lloc, perquè el que denuncia aquest punt és fals. La llei de l’escola és una proposta 
treballada –molt treballada– i de consens. El Govern s’ha reunit amb els principals 
sectors. Hi han participat una vuitantena de persones. Cent aportacions per part de 
la ciutadania i una quarantena d’institucions, les quatre diputacions, associacions 
municipalistes, els principals sindicats, universitats, centres de formació especialit-
zada. A tots se’ls ha fet partícips en el procés. Tot això abans de ser aprovat pel Go-
vern i abans d’iniciar el tràmit parlamentari, on si vostès hi tenen discrepàncies, hi 
ha la possibilitat de la participació via compareixences, via esmenes, tal com hem 
fet amb la llei de la ciència i com es fa amb tota tramitació legislativa. Potser el pro-
blema és que vostès són qui més n’està en contra i, per tant, volen mirar de dificultar 
aquesta tramitació. 

Senyors del PSC, surtin del paradigma del bloqueig i entrin a negociar aquí al 
Parlament. Som nosaltres qui tenim els deures.

A la resta de punts, hi votarem a favor.
Gràcies.

La vicepresidenta segona

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de VOX, el diputat Andrés Bello Sanz.
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Andrés Bello Sanz

Buenos días, señora vicepresidenta, señora consellera, señores diputados. El PSC 
nos presenta hoy una moción con un conjunto de siete propuestas distintas, con muy 
poca relación entre sí, y cuyo sentido, más allá de su contenido concreto, hay que 
enmarcarlo en la lucha partidista que mantienen el Partido Socialistas –el PSC– y 
Esquerra Republicana de Catalunya, y en el permanente ofrecimiento del primero, 
el PSC, para ser socio privilegiado del Gobierno en minoría del segundo, Esquerra 
Republicana.

De hecho, en la interpelación previa a esta moción, que tuvo lugar la pasada se-
mana en este Parlamento, la oradora del PSC recordó, en varias ocasiones –y lo ha 
vuelto a hacer hoy–, que el apoyo parlamentario al Gobierno de la Generalitat se 
reduce sólo a treinta y tres diputados. No ha sido el único que lo ha hecho, hemos 
oído también a alguna otra persona de otro partido que lo ha recordado, ¿no? Es ob-
vio que esto es así. Y si Cataluña viviese una situación de normalidad, ya se habrían 
convocado elecciones para que los ciudadanos se manifestasen. Pero hace años que 
lo que ocurre en Cataluña ha dejado de ser normal y entra en la categoría del esper-
pento.

Entrando en la valoración del contenido de la moción, incluye un par de propues-
tas para trasladarlas al presupuesto del año 2023. Es el presupuesto que imagina-
mos que apoyará el PSC en las próximas semanas como contrapartida al apoyo que 
Esquerra Republicana presta a Pedro Sánchez para cometer todas sus tropelías. Así 
pues, nos propone dotar de recursos para desarrollar un nuevo plan de barrios, de lo 
que nos falta información sobre su contenido y alcance concretos, y además es un 
tema que se debatirá dentro de un rato en este mismo Pleno. O incluir un fondo de 
cooperación local extraordinario para hacer frente a los gastos derivados de la gue-
rra de Ucrania. Y aquí hemos de decir que estos gastos están vinculados al precio de 
la energía, cuya subida ha provocado sus postulados de la nueva religión climática. 
No es verdad, como intenta vendernos continuamente el Gobierno, que todo el au-
mento de precios de la energía sea consecuencia de la guerra de Ucrania.

También, como no, contiene propuestas para aumentar el gasto público impro-
ductivo, de carácter político; en este caso, en el llamado Consejo de Gobiernos Lo-
cales, al que quiere dotar de más recursos presupuestarios, materiales y de personal. 
En VOX creemos que aumentar el gasto político no debería de ser nunca una prio-
ridad, y menos en el actual contexto de crisis, donde tantas familias españolas lo 
están pasando tan mal. También, sobre el proceso de elaboración o modificación de 
dos leyes, sobre el que obviamente nos falta información. Y hemos de recordar, una 
vez más, que el PSC se ha aliado desde el primer día con sus socios comunistas y 
con los separatistas para intentar marginarnos del debate parlamentario y boicotear 
todas nuestras propuestas. Con esta postura, de la que los señores del PSC deberían 
avergonzarse, están intentando privar de su derecho a la participación política a los 
217.000 catalanes que nos han votado y a los que representamos.

Pese a todo, desde VOX seguiremos defendiendo en todo momento lo que cree-
mos que beneficia a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, y especial-
mente en estos momentos a quienes están sufriendo más directamente los efectos de 
la crisis.

Muchas gracias. 

La vicepresidenta segona

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup Parlamen-
tari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, la diputada Basha Changue Canalejo. 

Basha Changue Canalejo

Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades, bé, avui tenim aquesta moció sub-
següent a la interpel·lació que va presentar la diputada Moreta, per part del PSC, per 
parlar de funció pública. Ella va fer una exposició molt extensa, però sobretot nos-
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altres entenem que està fent un repàs a, segons el PSC, l’inexistent model de funció 
pública del Govern, que el PSC diu que no en té, però nosaltres creiem que sí que en 
té. De fet, compartim diverses coses de l’anàlisi presentada i, en les feines i en les 
iniciatives legislatives que hem compartit, tampoc no és cap secret que discrepem 
en alguns enfocs, però en general sí que veiem que la dèria, diguem-ne, unilateral 
del Govern d’Esquerra Republicana pel que fa al tractament de la funció pública i al 
capteniment o menysteniment que té per alguns tipus de treballadores en detriment 
d’altres, sí que dona a entendre quin és el model de funció pública d’aquest Govern, 
i a les paraules concretes ens remetem. És un model que és, de fet, bastant classista, 
consellera, segregador, i que es basa en aquesta meritocràcia, que vetlla pels inte-
ressos d’un perfil concret de treballadors públics amb aquestes categories altes de 
funcionaris, mentre menysté les treballadores de base, les treballadores que també 
són treballadores públiques i que fan tasques reproductives, que són les que estan en 
situacions de més precarietat.

Quan vostès parlen de modernització de l’Administració pública, concepte abs-
tracte que en un moment donat es pot compartir, no estan parlant d’actualitzar les 
competències i les habilitats de les treballadores per modernitzar l’Administració, 
estan parlant de fer fora treballadores que no tenen aquestes competències i incor-
porar-hi treballadores que sí que les tinguin. I tota la manera de treballar d’aquest 
Govern i l’enfocament que ens estan plantejant des de l’inici d’aquesta legislatura 
va en aquesta línia. Precisament, amb el menysteniment que es té al món local amb 
aquest infrafinançament i amb aquestes iniciatives, diguem-ne, escasses, precisa-
ment per pal·liar la situació de les treballadores del món local, que són una altra ve-
gada les que estan més precàries, que són una altra vegada les que estan en feines, 
diguem-ne, reproductives i que veuen com aquest infrafinançament no només es 
continua perpetuant, sinó que fins i tot amb decrets com el d’ahir veiem com es jus-
tifica aquesta lentitud de l’Administració, precisament per no tenir aquests recursos 
i, en comptes de dotar d’aquests recursos, doncs es justifica l’infrafinançament. 

Miri, consellera, nosaltres estem d’acord amb alguns plantejaments, precisament 
perquè entenem que no es pot deslligar el tractament del Govern a la funció pública 
en general, amb el funcionament general dels serveis públics, que està directament 
relacionat amb el procés de desmantellament i privatitzacions encobertes d’aquests 
serveis públics en forma d’externalitzacions de servei.

Ara, justament, és el moment d’enfortir aquests serveis públics per pal·liar l’em-
pobriment de la classe treballadora. I nosaltres volem serveis públics de gestió públi-
ca, perquè és la manera que està comprovat que és millor per garantir els drets de la 
majoria de treballadores. I això requereix –i aquí coincideixo també amb la diputada 
Moreta i amb la diputada Freixas– diàleg per garantir que les condicions establertes 
siguin un tracte digne i es consolidin aquestes plantilles en la seva totalitat. Cal pla-
nificació per caminar cap a aquesta estabilitat, i això implica, ho repeteixo, transpa-
rència i diàleg amb els agents implicats, amb tots els agents implicats, inclosos els 
grups parlamentaris i altres formes polítiques. El Govern és l’executiu i el Parlament 
és el legislatiu. Quan el Govern legisla ha de tenir sobretot molta cura de que el dià-
leg sigui realment ampli, i no només al final del text que pugui consensuar-se amb 
alguns agents escollits pel Govern, per una qüestió de salut democràtica. En aquest 
sentit, li recordem a Esquerra Republicana que la unilateralitat no és per a la gestió. 
En tot cas, la unilateralitat l’haurien de deixar per a la independència.

Gràcies. 

La vicepresidenta segona

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el diputat Joan García González.
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Joan García González

Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades, consellera... Senyora Moreta, veig, 
després de diferents intervencions que he pogut observar, que hi ha hagut tota una 
defensa, una apologia a que vostè, consellera, dialogui, parli més i consensuï totes 
les iniciatives del seu Govern. Jo m’hi sumaré. Crec que és cert que ho ha de fer, i 
més amb el suport parlamentari que té, que és real. Però també és veritat que aques-
ta moció, doncs, sembla que és..., perquè, a més, portem, amb tot el que es va apro-
var ahir, el decret que es va aprovar ahir i que també es va provar de tramitar-lo com 
a proposició de llei, o com a projecte de llei en aquest cas, portem unes setmanes 
parlant de funció pública, portem unes setmanes parlant d’alguns temes d’estabi-
lització, i la senyora Moreta, la interpel·lació que va fer, precisament, era per poder 
portar avui una moció que jo esperava que fos més en aquesta línia de propostes de 
dinamització, modernització de la funció pública de Catalunya. Bé, al final –vostès 
també l’hi han dit–, ha ficat diferents temes, no de funció pública, sinó d’algunes po-
lítiques públiques, que també són vàlides, evidentment, inclús de polítiques de l’Ad-
ministració local, no?

Bàsicament, a moltes d’aquestes posicions nosaltres els hi donarem suport, a al-
gunes d’elles crec que per pura lògica. Però sí que voldria, doncs, insistir en el que 
vaig dir ahir en el problema de la funció pública: tenim una funció pública, uns tre-
balladors de la funció pública que s’han deixat durant deu anys sense cap tipus de  
pla estratègic, de millora o d’actualització de la seva realitat, de modernització,  
de dinamització de la seva posició. I, tot el contrari, durant molts anys, amb les 
retallades que es van produir el 2010 i més endavant, i amb el retard en el retorn 
d’aquests drets consolidats –econòmics i socials– que tenien els treballadors públics 
a partir del 2015 i que van ser els últims a tot Espanya en retornar-los, doncs hem ar-
ribat a una situació que tenia..., amb nivells de temporalitat, el 2015, de pràcticament 
el trenta per cent –ara estem al quaranta per cent– i amb una pressa excessiva per 
millorar aquesta realitat. I jo crec que la funció pública –i ho volia dir– ha estat..., jo 
crec que ha estat maltractada, retallada i espremuda durant molts anys. I avui –ho 
sento, consellera, l’hi he dit alguna vegada– li ha tocat a vostè potser, doncs, haver 
de donar la cara per molts altres consellers. També ha tingut vostè la sort de que ara 
pot..., o farà alguna de les modificacions que ha de fer. I per nosaltres, doncs..., a 
Ciutadans ens trobarà sempre en tot el que sigui aquesta funció de modernització de 
la funció pública.

I aquí entren alguns temes que vostès aquí han portat. La senyora Moreta ha por-
tat temes de formació, per exemple. Crec que és important què es fa, saber què es fa 
amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que ha passat per diferents ca-
mins, i alguns d’ells molt preocupants, sobretot fa dues legislatures, el 2015, on es va 
voler inclús transformar aquesta Escola d’Administració Pública en una escola pràc-
ticament partidista i de suport al procés. Hi havien intencions i voluntats, i aquell..., 
o almenys, diguéssim, els dirigents d’aquella Escola d’Administració Pública així 
ens ho van fer, d’alguna forma, saber. Crec que no és bo que s’aturi la seva reforma. 
Crec que la llei diu que el que s’ha de fer és desplegar-la. Per tant, nosaltres aquí, se-
nyora Moreta, ens hi abstindrem.

També ens abstindrem en aquesta, diguéssim, reglamentació del Consell de Go-
verns Locals. Nosaltres mai hem cregut en la necessitat d’aquest Consell de Governs 
Locals; per tant, també ens abstindrem en aquest punt. Crec que no és necessari, 
realment, sinó que hi han altres fórmules de coordinació municipal i del món local.

Estem a favor de que hi hagi, doncs –ara ho discutirem també–, la nova llei, o 
aquesta nova llei de barris. Hi ha tota una sèrie de plans que la senyora Moreta ha 
comentat. Crec que és necessari que tinguin el suficient suport pressupostari per al 
2023, però aquí el Partit Socialistes ho podrà negociar, espero, igual que ho podien 
fer els comuns en els pròxims pressupostos. Una llei de barris sense pressupost no 
servirà pràcticament de res.
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Per tant, una proposta o una moció que toca diferents punts, no tots de funció pú-
blica, però crec que és interessant, i per..., que bàsicament hi donarem suport avui. 

Gràcies, diputats, diputades, consellera.

La vicepresidenta segona

Gràcies, diputat. A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula el diputat 
no adscrit Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; gracias, vicepresidenta. Sí, yo también votaré a favor de casi todos los puntos 
de esta moción. Me parece un texto equilibrado, razonable; recoge muchas de las 
prioridades del municipalismo y de los empleados públicos.

Dicho esto, pues, como reflexión, yo creo que cuando se habla de función pública 
de vez en cuando también deberíamos tener en cuenta, pues, la productividad, la op-
timización de plantillas, de recursos, y mucho más en un contexto en el que también 
la función pública está siendo altamente digitalizada. No se entiende que siga cre-
ciendo el número de empleados públicos no esenciales al servicio de la burocracia 
y, en paralelo, estemos dotando de mucha tecnología a la Administración, ¿no? Yo 
creo que la Administración debería hacer, un poquito, lo que hacen las empresas, las 
organizaciones, más allá de lo que es la Administración. Y yo creo que alguna vez 
deberíamos abordar esta cuestión.

Gracias.

La vicepresidenta segona

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada Marta Moreta Ro-
vira. 

Marta Moreta Rovira

Bé; alguns diputats, diputades que han baixat aquí en el faristol deien «els se-
nyors del PSC». Senyores també, eh?, del PSC; també n’hi ha, de senyores, al PSC. 

Senyor Gallego, m’encantaria consensuar amb el Govern, i m’encantaria haver 
posat tots aquests punts sabent que consensuava amb el Govern, però, malaurada-
ment, li he de dir que no, que re de consensuar. I sí, diem «aturar» precisament per-
què no hem consensuat; és que no s’ha consensuat re de l’Escola d’Administració 
Pública. Amb vostès hi han parlat? No. I amb nosaltres? Tampoc. I amb els altres 
grups parlamentaris? Crec que tampoc. Per tant, com hem de tirar endavant una llei 
de l’Escola d’Administració Pública que no ens n’han demanat cap opinió? Zero, 
zero opinions. I, per tant, per això demanem això, eh? A més a més, s’ha quedat a 
sobre la taula del Consell Rector i de la Comissió de Governs Locals, el tema de 
l’Escola d’Administració Pública. Pregunti-ho, pregunti-ho, senyor Gallego.

Senyora Freixa, 23 milions d’euros de més als pressupostos generals de l’Estat 
per als ajuntaments. I aquí estem al Parlament de Catalunya, que el que li demanem 
al Parlament és que posi calés també –és lo més fàcil del món. El Govern d’Espanya 
ha posat 23 milions de més. Per tant, em sembla que no hi ha més a dir.

Una altra cosa, senyora Freixanet. Senyora Freixanet, vostès són els reis de la 
gesticulació –són els reis de la gesticulació–; en saben moltíssim. Sap què passa? 
Que el que faig jo és posar-hi passió, a l’hora de parlar. Ganes. Ganes de treballar. 
Però, home, no em digui que gesticulem, perquè els que governen són vostès i sí que 
en saben, de gesticular.

I, per anar acabant, perquè, si no, no en tindré prou. El diputat Bello jo crec que 
no ha entès res. És una constatació. Són trenta-tres diputats, només això.

La senyora Changue, bé, compartim algunes coses, suposo, d’alguna mirada di-
ferent.(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
Acabo.

I el senyor García està decebut amb aquesta... També l’animo que faci una inter-
pel·lació i pugui fer una moció. O pot fer esmenes també, eh?, quan hi ha una moció.
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Gràcies al senyor Gallego, que comparteix la nostra moció, i hem acceptat algu-
nes coses gairebé de tots els grups parlamentaris.

I aprofito que és la meva última intervenció per desitjar-los a tots bon Nadal; conse-
llera, també, perquè encara que siguem durs a vegades, les persones per davant de tot.

Moltíssimes gràcies.

La vicepresidenta segona

Gràcies. Acabat el debat, els faig avinent que la votació d’aquesta moció es farà 
aquest matí, un cop substanciat el punt 20 de l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior
302-00229/13

Entrem ara en el següent punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política exterior; presentada pel Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Per exposar-la, té la 
paraula el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Bé, bon dia. Gràcies, vicepresidenta. Bé, presentem avui aquí una moció, una 
moció programàtica sobre justícia global, social i ambiental, un compromís i un pro-
grama que avui ens sembla imprescindible atesa la situació global que viu el planeta 
i la humanitat i que considerem que ha de marcar la nostra política exterior, la nostra 
política internacional, la diplomàcia pública de la Generalitat. I, d’altra banda, una 
moció programàtica que expressa, que posa sobre la taula d’aquest Parlament el que 
són els plantejaments avui del moviment a casa nostra de solidaritat internacional 
i precisament de compromís amb aquesta justícia global. Perquè nosaltres precisa-
ment el que estem proposant en aquesta moció és que el nostre país sigui un referent 
internacional en la seva política exterior, en la seva diplomàcia pública, d’aquesta 
defensa i d’aquesta construcció de la justícia global, social i ambiental.

I parlant de quina és la millor política exterior, volem posar de manifest que, des 
del nostre punt de vista, tal com hem dit manta vegades, la millor cooperació, la mi-
llor diplomàcia pública que pot tenir un país, des del nostre punt de vista –també el 
nostre–, és la cooperació, la cooperació al desenvolupament, la millor expressió de 
la solidaritat internacional. I aprofito l’avinentesa per saludar i per felicitar les enti-
tats que en el nostre país des de fa anys són capdavanteres en l’àmbit de la coopera-
ció i que també ens representen internacionalment amb la seva tasca i amb la seva 
lluita. Moltes gràcies i felicitacions.

I, bé, amb relació a la cooperació, tal com estem expressant en aquesta moció, la 
millor diplomàcia pública que pot tenir el nostre país, resulta que aquest Parlament 
ha aprovat en moltes ocasions que hem d’assolir el 0,7 per cent l’any 2030. Però no 
només ho ha aprovat aquest Parlament moltes ocasions, sinó que, a més, el pla di-
rector de la cooperació del Govern de la Generalitat també estableix que l’any 2030 
hem d’assolir el 0,7 per cent. I què fa el Govern davant d’aquesta obligació, atès que 
és un acord del Parlament i que ho diu el seu propi pla director? Doncs el Govern no 
ho compleix, ni aquest ni els anteriors, demostrant una escassa sensibilitat i una es-
cassa voluntat amb relació a aquesta diplomàcia pública que ha de ser l’eix fonamen-
tal de la nostra política internacional. 

I en això no hi ha dret, senyors i senyores del Govern actual, i senyors i senyores 
dels grups parlamentaris que han estat en anteriors ocasions en el Govern. No po-
dem parlar de sobirania en la nostra política exterior, no podem parlar d’un país nou, 
d’un país millor, si això no passa per una política exterior basada en una cooperació 
al desenvolupament centrada en la justícia global, social i ambiental. I complir amb 
aquest compromís del 0,7 el 2030 vol dir que enguany, que aquest any el pressupost 
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de la Generalitat, el del 2023, augmenti en 25 milions el pressupost. I així succes-
sivament fins arribar al 2030. És l’única via per assolir aquest objectiu. Un objectiu 
que, sincerament, considerem que el Govern no té la facultat i la llibertat de decidir 
que no s’hi compromet, que l’ha de complir. I, en aquest sentit, tot el nostre suport a 
Lafede i a les entitats del nostre país que treballen amb aquest objectiu. Ens sembla 
que és de justícia, que és d’ètica i que és un compromís polític ineludible.

I, bé, en aquesta moció també parlem, òbviament, de sobirania; de sobirania en 
la nostra política exterior, en la nostra política internacional, de sobirania en la polí-
tica de migracions i de fronteres, per ser un país de referència en l’acollida i en l’asil. 
Una sobirania també en les infraestructures internacionals. Volem un país sobirà a 
l’hora de definir les infraestructures internacionals que han de passar pel nostre ter-
ritori, que siguin infraestructures que es basin en la nostra sobirania nacional i en el 
nostre compromís de justícia global, social i ambiental. 

Volem un país amb una política exterior basada en l’antimilitarisme i en l’anti-
bel·licisme en aquest context de guerra global cap al qual els estats dominants i els 
poders dominants ens volen arrossegar. I volem un país, per tant, lliure de les obliga-
cions que imposa l’atlantisme, l’OTAN i la política militar europea, que precisament 
abona aquesta política de militarització i de bel·licisme.

I, per acabar, nosaltres també volem un país solidari amb els drets col·lectius dels 
pobles a tot arreu i, per tant, un país compromès amb la lluita contra el colonialisme, 
l’apartheid i l’ocupació il·legal de territoris a tot arreu; també a l’Estat d’Israel, també 
al Sàhara i també a tot arreu on es produeixi aquesta vulneració dels drets humans, 
defensant l’autodeterminació...

La vicepresidenta segona

Diputat...

Carles Riera Albert

...i la sobirania d’aquest país en tots els fòrums internacionals. Per nosaltres i per 
tots els pobles del món. 

Gràcies.

La vicepresidenta segona

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la diputada Ana Balsera i Marín.

Ana Balsera i Marín

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia a tothom. Conselleres... La CUP ens ha pre-
sentat aquesta moció sobre política exterior, una extensa moció amb dotze punts, i 
abans de començar sí que voldria agrair al diputat Carles Riera el seu to. No ha sigut 
possible arribar a acordar totes les esmenes que hem presentat des d’Esquerra Repu-
blicana, però tot i així n’hem pogut acordar algunes i assolir alguns acords.

I aconseguim acords que creiem que són substancials, perquè entenem que 
aquesta ha de ser la funció de l’acció exterior a Catalunya. Explicar Catalunya al 
món, sí, però també, com deia el company Ernest Maragall quan era conseller d’Ex-
teriors, hem de donar a conèixer les propostes, les solucions catalanes al món, ser 
partícips de tots els debats globals. I pel que fa a l’acció exterior, creiem que hi ha 
dos consensos que ens donen a conèixer com a societat: per una banda, la cultura de 
la pau, i per altra, el compromís amb la justícia social i la cooperació. 

I també ho deia la consellera Serret quan encara era diputada en aquesta cambra, 
Catalunya és un país petit, sense exèrcit, i és una potència mundial en cultura de la 
pau; des de la societat civil, des del món institucional i acadèmic, però també així ho 
creu la seva ciutadania. Un vuitanta-quatre per cent està d’acord en que és preferible 
la mediació als exèrcits; un setanta-vuit per cent, que si Catalunya esdevé un estat, 
hauria de fer d’aquesta cultura de la pau un dels principals eixos de la seva acció ex-
terior.
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I ara, ja entrant en el cos de la moció, trobem uns punts d’acord substancials i en 
volíem fer alguns comentaris. El primer d’ells és que ens trobem amb un text que 
posa en relleu la importància de la política exterior catalana com un àmbit prioritari 
que respongui a les necessitats de projecció de Catalunya, basats en uns principis de 
justícia global, justícia social, justícia ambiental, la defensa dels drets col·lectius dels 
pobles, la pau, la col·laboració, la solidaritat, la cooperació... I des d’Esquerra Repu-
blicana compartim tots aquests valors i principis. Compartim la política..., la impor-
tància de la política exterior catalana com una eina essencial i imprescindible, i, per 
descomptat, compartim que tot això s’ha de fer en un marc de justícia global, social 
i ambiental. I, de fet, nosaltres, que defensem els drets humans, sempre hem dit que 
això va lligat a defensar els drets humans no només al nostre país, sinó arreu. 

Una altra consideració, pel que fa a les esmenes que hem presentat, val a dir que 
totes continuaven amb l’esperit inicial d’aquesta moció, que les esmenes eren més 
per definir alguns aspectes, i fer-ho no tant des d’una vessant negativa o sancionado-
ra, sinó amb una mirada positiva i constructiva. Però, com deia al principi, no totes 
les esmenes, malauradament, han sigut acceptades, tot i que ho hem intentat, que ja 
ho sap el diputat Riera. 

I voldria afegir que hem fet algunes propostes assumibles i factibles, que hem 
intentat..., aquesta és la feina que ha intentat el meu grup parlamentari, perquè de 
poc serveix fer brindis al sol si no ho podem materialitzar, si no ho podem construir. 
I estem aquí precisament per construir. 

Un altre aspecte..., com deia que la moció consta de dotze punts, no els podré 
desgranar un per un, però sí que voldria fer unes consideracions. Primer, pel que fa 
a cooperació –creiem que paga la pena fer un apunt sobre aquest àmbit–, tenim un 
problema, no?, i és que absolutament tots estem d’acord en que és imprescindible 
arribar al 0,7 per cent destinat a cooperació; però el que hem de fer ara és treballar 
per fer-ho possible. El conseller Bosch va signar el compromís en el pla director de 
cooperació, però que no el va poder complir amb uns pressupostos prorrogats. Els 
posteriors consellers han treballat en aquesta matèria, i ara ha de ser una prioritat, 
perquè ens fan costat també les entitats sobre la taula –que des d’aquí faig una salu-
tació als companys que ens acompanyen de Lafede–, i creiem que aquest compro-
mís s’ha de fer possible. Però el que no podem és generar falses expectatives, sinó 
que hem de ser realistes i treballar en aquest sentit. 

Un altre punt serà desplegar i aplicar la proposta de resolució aprovada pel Par-
lament sobre l’Administració autònoma del nord i est de Síria, i un reconeixement 
a tota la feina que ha fet aquest Parlament, especialment els diputats que hi han tre-
ballat i que, de fet, ja han visitat el territori, la diputada Eulàlia Reguant i el diputat 
Ruben Wagensberg. 

I, per últim, el punt 12 de la moció sobre el dret d’autodeterminació del poble 
català. Sempre, sempre, sempre trobaran Esquerra Republicana per defensar el dret 
d’autodeterminació, com ho hem fet sempre des de la nostra existència, aquí i arreu, 
als fòrums i a instàncies internacionals que siguin necessàries. Sempre hem denun-
ciat la repressió de l’Estat, repressió que hem patit i que continuem patint, i sempre 
hem reivindicat i reivindiquem l’amnistia. Allà sempre ens hi trobaran. 

I per tot això, nosaltres hem demanat votació separada d’alguns punts de la mo-
ció, que en alguns votarem a favor i en d’altres ens abstindrem. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta segona

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem, la diputada Susanna Segovia Sánchez. 

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies, vicepresidenta. Parlem d’una moció efectivament programàtica, com 
deia el diputat de la CUP, o, en tot cas, diferents àmbits del que consideren que ha de 
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ser l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya, i en la qual nosaltres coincidim 
pràcticament en la seva totalitat. 

També crec que és important posar de manifest que molts dels punts que recull 
aquesta moció, i que creiem que són fonamentals en aquesta acció exterior, provenen 
en realitat de la llarga trajectòria i la llarga tradició que ha tingut el moviment de 
cooperació i solidaritat, el moviment internacionalista català. Per tant, és important 
on estem, el que estem debatem, però també sabem d’on venim. I per això també sa-
ludar les companyes representants de Lafede, que són les que en realitat han portat 
endavant la reivindicació del 0,7 com a símbol del que hauria de ser una política de 
cooperació i de solidaritat, però també el moviment per la pau, també el moviment 
antimilitarista, també el moviment de defensa dels drets humans. 

Per tant, en realitat, el Parlament, una vegada més, en acció exterior..., és en un 
dels temes on en realitat nosaltres anem molt a remolc i recollint molt el que ens 
arriba de les entitats. Moltes de les propostes de resolució i moltes de les declara-
cions, ara, de la Junta de Portaveus, que fa aquest Parlament, en realitat provenen 
justament d’aquestes entitats i d’aquestes organitzacions que estan treballant cada 
dia per aquest concepte de la solidaritat internacionalista catalana.

Nosaltres, com dèiem, estem d’acord amb moltes de les coses. Em centraré bàsi-
cament en dos dels punts que planteja la moció.

És evident que el tema de cooperació al desenvolupament i el pressupost de co-
operació al desenvolupament ara és un debat pertinent, perquè estem justament de-
batent..., bé, treballant pels nous pressupostos que tindrà la Generalitat de Catalunya. 
I crec que va bé que recollim una mica la frase, no?, de la samarreta que porten les 
companyes, de «Més fets i menys promeses», perquè si una cosa ha patit el movi-
ment de solidaritat català és que sempre hi ha hagut moltes promeses i moltes ve-
gades aquestes promeses no han acabat en fets. Per tant, crec que és un exercici que 
hem de fer tots, de..., si ens fixem aquest objectiu del 0,7 com a símbol, ha d’haver-hi 
un compromís per part de tothom de que això sigui efectiu.

I sí que és un compromís que crec que, en aquest cas..., un govern d’Esquer-
ra Republicana, amb el suport als pressupostos d’En Comú Podem i d’altres forces 
progressistes, ha de fer un bon paper en aquest tema. Hem de fer un bon paper. No 
podem fer un paper que no estigui a l’alçada del que és un govern d’una esquerra..., 
d’una Generalitat republicana.

I crec que és important, també, que la política de cooperació al desenvolupament 
i de solidaritat se la cregui tot el Govern de la Generalitat de Catalunya, no només 
la conselleria d’Acció Exterior. I això és un nus que ens trobem moltes vegades, no?, 
quan parlem de cooperació. I hi ha una trampa, també, que és la de creure que, quan 
les coses van mal dades i quan hi ha moltes necessitats i estem en una crisi social i 
econòmica, potser la cooperació no és el més prioritari. I jo ho he dit moltes vega-
des: és un greu error, perquè justament bona part de la crisi social i econòmica que 
estem vivint té a veure amb moltes de les coses que vol combatre i que vol posar-hi 
solució la cooperació al desenvolupament, com la crisi migratòria, com l’emergència 
climàtica o com les desigualtats. Per tant, és més important que mai apostar per una 
política de cooperació al desenvolupament digna.

I és important també fer compromisos que es puguin assolir i que siguin reals. 
I aquest és un exercici de responsabilitat que hem de fer tots plegats, perquè, si no, al 
final fem plans directors que posen unes xifres, que tenen el suport d’uns grups par-
lamentaris, però si després això no es recull i això no es trasllada a un pressupost, 
doncs, al final el que acabarem fent és fer-nos trampes a nosaltres mateixos i fer que 
quedi encara més desacreditat el que fa aquest Parlament. Per tant, crec que s’ha de 
fer un esforç per acomplir el pla director, per arribar al 0,7 el 2030 i per donar una 
resposta... La consellera em va parlant des de l’escó i a vegades és una mica difícil, 
eh? (L’oradora riu.)
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L’altre tema de que volia parlar era de la política migratòria. Hi ha un punt en 
concret que nosaltres hem volgut esmenar, perquè creiem que és important condem-
nar i rebutjar la política migratòria de la Unió Europea i també del Govern de l’Estat 
espanyol, amb el qual nosaltres, malgrat que en formem part, no podem compartir el 
que s’està fent des del Ministeri de l’Interior, i creiem que ho hem de dir. Però també 
crec que és evident que posem sobre la taula que no cooperar amb aquesta política 
migratòria des de Catalunya vol dir també, per exemple, deixar de fer identificacions 
per motius racials per part dels Mossos d’Esquadra.

Per tant, és una cosa que no ha de ser només una paraula, de dir «no cooperem», 
perquè, clar, Catalunya en política migratòria no té moltes competències, precisa-
ment, però sí que la té en Mossos. I quan aquestes identificacions es fan i les perso-
nes que identifiquen per motius racials acaben als CIEs..., és cooperar amb aquesta 
política migratòria.

Per tant, si el Grup d’Esquerra vota a favor d’això, que sàpiga que això realment 
sí que té implicacions en la política que es fa des de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies.

La vicepresidenta segona

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, el diputat Joaquim Jubert Montaperto.

Joaquim Jubert Montaperto

Vicepresidenta, diputats i diputades... Aquesta moció de la CUP ens genera per-
plexitat, perquè és molt ideològica i perquè, més enllà del llenguatge que fa servir, 
i que no és el nostre, la seva extensió fa que resulti difícil la defensa dels seus dife-
rents apartats. És una mica un totum revolutum. Hi ha punts als que donarem suport, 
altres als que de cap manera podrem fer-ho i en alguns ens haurem d’abstenir, i per 
això demanarem votació separada de cadascun dels punts.

No puc agrair al diputat Riera que ens hagi acceptat cap esmena, però sí que li 
agraeixo el tarannà mantingut en les nostres converses. També saludar la gent de 
Lafede, que és present a la tribuna.

Deia que votarem favorablement els punts 1, 2, 5, 6, 8 i 12, perquè, naturalment, 
som favorables a que la Generalitat dugui a terme una diplomàcia pública i una po-
lítica exterior sobirana, no renunciant a ser presents en cap àmbit o fòrum interna-
cional, dotant-se dels mecanismes necessaris per poder-ho assolir, i continuant amb 
la política desplegament d’una xarxa de delegacions a l’exterior i amb un increment 
decidit del pressupost per al Departament d’Acció Exterior.

Cal promoure una cultura i una acció decidida en favor de la resolució de con-
flictes per mitjà de la negociació diplomàtica i la mediació, evitant les escalades bel-
licistes, i, en aquest sentit, hem proposat una esmena que ens ha estat rebutjada. La 
promoció de polítiques i instruments que facin del nostre país un referent internacio-
nal en la resolució democràtica de conflictes: el programa de defensores dels drets 
humans, el del futur centre català d’empreses i drets humans, i tots aquells instru-
ments públics i civils que contribueixin a aquests objectius.

No cooperar amb la política espanyola i europea de migracions i fronteres, pro-
movent el tancament dels CIEs. En aquest punt, coincidim en la necessitat d’una 
política de drets humans en matèria de migracions i fronteres i de desenvolupar i 
exercir una política catalana d’acollida i asil, de regularització de les persones mi-
grades i de ple reconeixement dels seus drets fonamentals, i promovent el tancament 
dels CIEs. I condemnem l’actuació duta a terme pel ministre Marlaska a la tanca de 
Melilla.

Desplegar i aplicar la proposta de resolució aprovada pel Parlament sobre l’admi-
nistració autònoma al nord i l’est de Síria, perquè és un mandat indefugible. Promou-
re i defensar activament..., en tots els fòrums i instàncies internacionals defensem el 
dret a l’autodeterminació del poble català i l’amnistia, naturalment.
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Votarem en contra dels punts 3 i 4. Per què? Tot i que no som favorables a la po-
lítica militar espanyola, sí que donem suport a l’europea i a l’OTAN en el conflicte 
d’Ucraïna i defensem la creació d’unes forces armades europees d’interposició.

Tampoc podem donar suport a aquest punt de la moció sobre les infraestructures 
energètiques internacionals, perquè, tot i que seria desitjable que tinguéssim una so-
birania energètica pròpia –com molt bé ha defensat en aquesta cambra el meu com-
pany Ramon Tremosa–, el conflicte d’Ucraïna ha demostrat la precarització de les 
infraestructures i del subministrament i la dependència europea de tercers països. El 
que ens cal és aprofundir en polítiques energètiques i d’aigua a nivell europeu, con-
nectant conques hidrogràfiques. 

I ens abstindrem respecte als punts 7, 9, 10 i 11. «Defensar en tots els fòrums i 
instàncies internacionals els drets col·lectius dels pobles, la seva sobirania i el seu 
dret a l’autodeterminació»..., hi estem a favor, però ja vam expressar en comissió que 
la banalització del llenguatge pot tenir derivades perilloses, com ha demostrat Putin 
parlant d’«operació especial» en comptes de «guerra» o de «desnazificació» per jus-
tificar l’injustificable.

Sobre la denúncia i rebuig de totes les formes de colonialisme i apartheid, opo-
sant-nos a tota forma de cooperació política, econòmica i comercial, ja hem manifes-
tat anteriorment la nostra discrepància en la qualificació d’apartheid per la política 
d’Israel a la Franja de Gaza i Cisjordània.

En el viatge a Israel de la consellera Alsina, el setembre passat, es va constatar 
que comptàvem amb desenes de projectes de primer nivell en l’àmbit de la recerca i 
la innovació. Sembla un error majúscul que el Govern renunciï a obrir una delegació 
a Israel, com també la declaració d’apartheid del Parlament. Quin és el benefici com 
a país, amb una política exterior que vol ser seriosa, que n’obtindrem? El conflicte pa-
lestino-israelià és molt complex i no es resoldrà amb declaracions de condemna, sinó 
amb una feina constant i de llarg abast, de mediació i de cooperació. I, sense cap dub-
te, amb una delegació podríem fer molta més cooperació amb Palestina que sense.

En l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, demanen que des del 2023 hi 
hagi un augment de 25 milions anuals acumulatius. Si bé compartim la voluntat 
i la necessitat d’incrementar l’aportació catalana a les polítiques públiques de co-
operació per complir amb els compromisos internacionals, no podem votar a favor 
d’aquest punt, perquè des de Junts sempre hem reclamat un increment del pressupost 
que sigui realista amb la capacitat operacional i de gestió, de manera que no podem 
dur-ho a terme si l’agència no disposa de les eines necessàries per fer ho.

I, finalment, el pla...

La vicepresidenta segona

Diputat...

Joaquim Jubert Montaperto

...el nou pla director –vaig acabant–, 2023-2026, actualment en elaboració, que 
marqui un nou objectiu d’horitzó 2030 amb l’assoliment del 0,7..., només podem ser-
hi favorables, però l’increment del pressupost proposat no ens sembla realista ni que 
el pugui gestionar l’Agència Catalana de Cooperació.

Moltes gràcies. I el desig per a tots d’unes bones festes o, com deia el company 
Ruben Wagensberg, «Hanukkah Sameach».

La vicepresidenta segona

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula el diputat David Pérez 
Ibáñez, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

David Pérez Ibáñez

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta. Em quedaré sol, però l’article 40 és l’ar-
ticle 40. Senyora consellera, senyores i senyors diputats, permeteu-me, primer de tot, 
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saludar l’Arés Perceval, l’Àlex Guillamón, copresidents de Lafede, i la Mar Benseny, 
que n’és la vocal d’incidència.

La moció que ens presenta la CUP..., a veure, hi ha molts punts en què no ens 
podem posar d’acord, que no ens hi posarem d’acord. És una moció molt ideològica 
i amb un to que nosaltres no compartim en absolut, eh? Són sobretot elements que, 
el seu enfocament, i sobretot el que s’atribueix al Govern de la Generalitat..., jo crec 
que són un seguit de competències que, en política exterior, ni l’Estatut ni la Consti-
tució els hi atorga.

Però vaja, anem al que sí que ens interessa, que és això que ens uneix i en el que 
estem d’acord, que és fonamentalment el punt 10 i el punt 11. I és en aquest sentit 
que agraïm a la CUP la presentació d’aquesta moció i aquests dos punts, que d’al-
guna manera jo crec que poden ser compartits per la majoria de l’arc parlamentari, 
i que van perfectament en la direcció del que s’ha aprovat al Congrés dels Diputats, 
que és el projecte de llei de cooperació per al desenvolupament sostenible i la soli-
daritat global, que en aquest moment –jo crec que és avui, precisament– s’està dis-
cutint al Senat.

És cert –i ho han dit molts diputats i diputades que m’han precedit–, en aquests 
temes, moltes vegades hi estem d’acord, però mai posem fil a l’agulla al tema. I la 
gran diferència en aquest moment és que al Congrés dels Diputats, per llei, s’esta-
bleixen una sèrie de compromisos per arribar al 0,7 el 2030. Jo crec que aquest és un 
canvi... Jo crec que aquesta hauria de ser la diferència, i jo penso també que això és 
el que hauríem de fer també en aquest Parlament: fer una llei i un compromís, per 
tant, per a aquest Govern i per als propers governs. Per tant, seria un compromís, 
d’alguna manera, econòmic.

I és en aquest sentit que em quedo amb les paraules que va dir el ministre, el se-
nyor Albares, quan es discutia aquesta llei. Tots som conscients de que aquesta llei 
marca, diguem-ne, un fet molt rellevant que ha estat demanat durant dècades per la 
nostra societat, perquè eleva a rang legal el compromís internacional d’Espanya de, 
per fi, aconseguir que, l’any 2030, el 0,7 de la renda nacional bruta destinada a Cata-
lunya vagi al desenvolupament. D’alguna manera, també penso que això també ens 
afectarà a nosaltres aquí, a Catalunya. 

En qualsevol cas, ho reitero: nosaltres hi ha punts que hi votarem a favor, la ma-
joria en contra; però sobretot al punt número 10 i al punt número 11, que són els re-
ferits al que he comentat en aquest moment, hi votarem a favor.

Senyora presidenta, li anava demanar votació separada precisament d’aquests 
dos punts, però he entès que hi ha hagut un diputat que ha demanat votació separada 
de tots els punts. Per tant, ja estaria.

Res més. Moltíssimes gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta segona

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de VOX, el diputat Alberto Tarradas Paneque.

Alberto Tarradas Paneque

Muchas gracias, presidenta. Señora consellera... Buenos días a todos. El texto 
que nos presenta la CUP, bueno, más que una moción parece una carta a los Reyes 
Magos. Nos presenta una moción, mal estructurada, que mezcla todos los clichés 
propios de la nueva izquierda separatista. Empiezan pidiendo desarrollar y aplicar 
una diplomacia pública y una política exterior soberana. No hace falta seguir leyen-
do para ver que lo que la CUP está pidiendo es que este Gobierno cometa otra ile-
galidad.

Pero, bueno, como parece que no les ha quedado claro –y se lo han dicho muchos 
diputados–, yo se lo volveré a repetir hoy aquí: Cataluña no es un estado, y como 
no es un estado no puede presentarse en nuestra región como un sujeto de derecho 
internacional ni comprometer la unidad y la coherencia de la política exterior articu-
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lada por el Gobierno de la nación. Y, atendiendo a esto, entendemos que es un autén-
tico despropósito, ¿no?, que nuestra región tenga una consejería de Acción Exterior, 
que se gasta en hacer política exterior y en abrir nuevas embajadas cinco veces más 
el presupuesto de toda la Casa Real, quienes sí que tienen verdadera capacidad de 
representación internacional y, es más, tienen la máxima capacidad de representa-
ción internacional.

A continuación, pasan a hacer gala de su característico antimilitarismo. Y no 
porque les de la CUP sean gente pacífica, que quiere resolver las cosas hablando, 
que apueste siempre por la diplomacia –todos sabemos que no es así–, sino porque la 
CUP, al final, lo que odia es profundamente España y todos los ejércitos que, como 
el nuestro, defienden la integridad territorial, la soberanía y los intereses de las na-
ciones que protegen.

El modelo de la CUP es otro. El modelo de la CUP es el de la Internacional Comu-
nista, que consiste en sustituir un ejército profesional por el monopolio de la violencia 
miliciana al servicio de su ideal revolucionario. Y de esto la izquierda la verdad es 
que sabe mucho, ya no solo porque visitan La Habana para asistir al funeral de Fidel 
Castro, sino porque ya son unos habituales con asiento reservado en las cumbres del 
Foro de Sao Paulo, ya saben, ese contubernio hispanoamericano de autócratas como 
Díaz-Canel o Nicolás Maduro, una alianza de narcodictadores cuyos representantes 
europeos son Unidas Podemos y el Partido Socialista, ya que el Gobierno de Pedro 
Sánchez también mantiene estrechas relaciones con su homólogo Pedro Castillo, en 
el Perú, y con los sucesores de Evo Morales, quienes mantienen secuestrada y some-
tida a torturas en prisión a la expresidenta de Bolivia, la señora Jeanine Áñez, a quien 
mandamos todo nuestro cariño y reconocimiento. (Alguns aplaudiments.)

Volviendo a la moción, nos hablan también de la justicia global, social y ambien-
tal, que no es otra cosa que la sumisión de las naciones a los intereses ideológicos y 
económicos de las élites globales. La CUP se presenta, asimismo, como un partido 
soberanista y antielitista, cuando realmente es todo lo contrario, porque al final lo 
que defienden es el mismo discurso que el CEO de Amazon, que Bill Gates y que la 
agenda 2030 de las Naciones Unidas: la ideología climática, el feminismo de géne-
ro y el multiculturalismo como un arma para desintegrar estados y para difuminar 
las identidades nacionales autóctonas de Occidente. Por eso ponen tanto hincapié en 
hacer una política exterior y de cooperación basada en el modelo de Open Society.

Desde VOX nos opondremos siempre a su modelo de cooperación, que no sirve 
para fomentar el desarrollo de absolutamente nadie fuera de su cuerda ideológica, 
claro está. Y para seguir alimentando ese entramado de clientelismo, de chiringui-
tos, de oenegés, la Generalidad pretende regalarles hasta 70 millones de euros como 
regalo de Navidad, a todo ese circo de entidades.

Y les voy a poner varios ejemplos para que vean el concepto que tiene la Gene-
ralidad de Cataluña de cooperación al desarrollo. Son subvenciones recientes: sub-
vención para el proyecto de mujeres empoderadas en lucha contra el patriarcado en 
Bolivia, cien mil euros; mujeres indígenas de la selva amazónica boliviana, cien mil 
euros más; subvenciones para las mujeres mayas quichés que ejercen su derecho a la 
autonomía económica en Guatemala, cien mil euros más.

Y mientras tanto, en Cataluña, el único regalo de Navidad que recibirán miles de 
familias serán unos precios de la luz impagables, la cesta de la compra más cara que 
nunca y una juventud cada día más precaria. Y miles de personas que pasarán esta 
Nochebuena durmiendo entre cartones en las calles de Cataluña.

Para hacer este tipo de cooperación al desarrollo, desde luego, no van a contar 
nunca con el Grupo Parlamentario de VOX, porque nosotros estamos con la soli-
daridad, con quienes más lo necesitan y, principalmente y desde aquí, con nuestros 
compatriotas catalanes.

Muchas gracias.
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La vicepresidenta segona 

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, el diputat Nacho Martín Blanco.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, en primer lloc, vull anunciar 
que, en aquesta moció que ens porta a aquest Ple la CUP, nosaltres no participarem 
de la votació perquè és una moció que inclou diversos punts que són manifestament 
inconstitucionals, diversos punts que atempten contra diverses resolucions del Tri-
bunal Constitucional, que ha dit en diverses ocasions que les comunitats autònomes 
poden tenir acció exterior, però no poden tenir una política exterior de relacions in-
ternacionals. I el que planteja el Grup Parlamentari de la CUP és precisament això.

Tenen tot el dret del món a presentar el que vulguin en aquest Parlament. Deba-
tem cada dia sobre qüestions, diguem-ne, de difícil encaix constitucional, però el 
que és evident és que debatre i votar sobre qüestions que vulneren obertament l’or-
denament jurídic i democràtic, doncs, no deixa de ser una cosa que no hauria de pas-
sar en una democràcia liberal, sana i moderna.

Des d’aquest punt de vista, és evident que la moció queda invalidada des del co-
mençament, però hi ha alguns aspectes que ja hem rebatut a bastament en infinitud 
d’ocasions i vostès continuen presentant mocions sobre aquestes qüestions. Catalu-
nya no és subjecte de sobirania. Catalunya és subjecte d’autonomia, d’autonomia po-
lítica. I ser subjecte d’autonomia política no és poca cosa.

Aquesta cambra és la seu de l’autonomia política de Catalunya. I és una cosa que 
crec que moltes vegades... Per desgràcia, aquells que diuen defensar els drets i llibertats 
de Catalunya com un ens abstracte i omnipotent obliden la importància precisament 
de l’autonomia política, o obliden precisament la importància del self-government, de 
l’autogovern. I pretenen que això sigui la cambra que representi la sobirania d’un su-
posat poble català. Els ciutadans de Catalunya formem part del conjunt del poble espa-
nyol. I aquesta cambra, hi insisteixo, no és una cambra sobirana, ni de bon tros.

Per tant, això és una cosa que s’adiu perfectament –el que jo estic dient– amb 
l’ordenament jurídic democràtic internacional. I hi ha un munt de resolucions de les 
Nacions Unides, de l’Assemblea General de Nacions Unides, sobre, precisament, el 
que és el dret a l’autodeterminació.

Vostès continuen insistint que Catalunya és subjecte del dret d’autodeterminació, 
i nosaltres els hi direm tantes vegades com calgui que Catalunya no és subjecte del 
dret d’autodeterminació, perquè Catalunya no és ni un territori colonial..., i és un 
autèntic disbarat, una ofensa per als territoris autènticament colonials, dir que Ca-
talunya és un territori colonial. Catalunya no és un territori subjecte a una ocupació 
militar. Jo crec que és absolutament forassenyat, no té cap sentit, encara que alguns 
continuïn insistint en aquesta idea tan delirant. Catalunya no incorre en cap dels re-
quisits que les Nacions Unides exigeixen per considerar un territori com a territori 
no autònom o com a territori colonial.

Per tant, la insistència en el dret d’autodeterminació és absolutament..., està fora 
de lloc, i no té cap sentit continuar argumentant en defensa d’aquest suposat dret, 
que no l’avala l’ONU en resolucions diverses, com la 1514, la 2625. I en totes les se-
ves resolucions ha deixat ben clar quins són els paràmetres per considerar un con-
junt, una comunitat, un conjunt de ciutadans, un territori oprimit o una colònia.

D’altra banda, aquesta moció té molt del que el meu estimat i admirat Josep Ba-
qués, professor de teoria política, anomena «el pensament dels Alicios» –dels Alici-
os en el País de las Maravillas. I és precisament aquells que parlen del pacifisme com 
la manera de resoldre tots els conflictes internacionals. És absolutament increïble, és 
naïf, el fet de considerar que aquest pacifisme ens portarà a algun lloc. Sense caure 
en un entusiasme, per descomptat, per un bel·licisme exagerat, el que és evident és 
que les guerres, per desgràcia, existeixen, i que li diguin ara al poble ucraïnès o pre-
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tenguin resoldre els seus problemes amb receptes pacifistes, etcètera, jo crec que no 
deixa de resultar, doncs, poc adient.

És evident que la situació al món és la que és. I, per tant, nosaltres, com a partit 
responsable, defensem, lògicament, una política de defensa del nostre país, d’Es-
panya, i una política de defensa coordinada també amb la Unió Europea i Nacions 
Unides, que és exactament el sistema de defensa internacional que actualment tenim 
i que, encara que amb dificultats, ha anat funcionant de forma raonable en els últims 
anys.

Per tant, nosaltres confirmem que no participarem d’una votació que és un altre 
desafiament al que és el nostre ordenament democràtic i constitucional i al que diu 
el Tribunal Constitucional.

Gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Mixt, té la paraula el diputat Daniel Serrano 
Coronado. Des de l’escó?

Daniel Serrano Coronado

Gracias, vicepresidenta. Desde el escaño. Consellera... Para fijar nuestra posición 
sobre una moción que nos presenta la CUP sobre política exterior, nos dicen. Una 
posición y un voto que, evidentemente, serán en contra de la totalidad de la misma. 
Y una moción..., porque, tras diversas lecturas, le he encontrado una virtud, se la he 
encontrado, y es que, en poco más de folio y medio, es capaz de pisar prácticamente 
la totalidad de charcos de la política exterior y la diplomacia internacionales. Y no 
era sencillo, pero en un folio y medio ustedes lo han conseguido.

Y, más allá de esta observación, evidentemente, no voy a entrar en todos los 
charcos que ustedes pisan con la moción: algunos porque son irrealizables, otros 
porque son inconvenientes y la gran mayoría porque afortunadamente nunca serán 
realidad, ya que, además, sería ir en contra de los intereses de los catalanes y, sobre 
todo, también en contra de los intereses de los catalanes que residen fuera de Espa-
ña, sin obviar que la mayoría de puntos que ustedes indican no son competencia de 
la Generalitat. La política exterior está reservada en exclusiva al Gobierno de Espa-
ña, como bien prevé la Constitución.

Y, miren, es cierto que desde la Generalitat se podría hacer buena acción exterior 
–llámelo «diplomacia económica», llámelo «diplomacia cultural»–, y de la mano de 
las embajadas españolas, pero lamentablemente no es así. Fuera nos dedicamos a 
otra cosa, y así nos va. Y, lo que es peor, así nos ven. Por tanto, tampoco nos puede 
extrañar, con lo que hace el Govern fuera de Cataluña, que en el exterior se nos per-
ciba como se nos percibe.

Por tanto, en definitiva, con estos puntos que contiene la moción, es imposible 
darles apoyo, y votaremos en contra de la totalidad de la misma.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del diputat no adscrit, té la paraula el diputat Antonio 
Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; gracias, vicepresidenta. He de confesarles a los señores de la CUP que he sido 
incapaz de terminar la lectura de esta moción. Uno tiene que aprovechar el tiempo y 
la vida, y dedicarle más de dos minutos a este texto me parecía un exceso: demasia-
do bucólico, poético, amoroso, incluso diría yo hasta pastoril, para mí; un ejercicio 
de ilusionismo y de fantasía delirante.

A mí lo poco que he podido leer en esos dos minutos es que me ha parecido un 
tostón tremendamente cursi, muy cursi, delirante, como decía antes, inalcanzable, 
descabellado y alejado absolutamente de la realidad. En definitiva, un compendio 
flower power que no servirá absolutamente de nada, se apruebe o no –eso siempre 

Fascicle segon
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tranquiliza–, y un brindis al sol, como ha dicho algún otro diputado antes, un brin-
dis con demasiado calimocho.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Doncs ara, per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat Carles 
Riera Albert.

Carles Riera Albert

Bé; gràcies, vicepresidenta. I, per parlar de les esmenes –de la resta més val no 
parlar-ne–, amb relació als comuns, moltes gràcies per la seva esmena. Efectivament, 
cal remarcar la responsabilitat directa del senyor Marlaska, del ministre de l’Interior, 
en aquesta política que nosaltres considerem absolutament criminal, de cooperació 
amb la política de fronteres i de migracions de la Comissió Europea. I, malaurada-
ment, tràgicament a la vista estan els fets. Per tant, cal denunciar aquesta política i 
cal no cooperar amb la política migratòria ni de la Comissió Europea ni de l’Estat 
espanyol.

Parlant de no cooperació, i pel que fa a les esmenes de Junts per Catalunya, evi-
dentment no n’hem acceptat cap. Me n’alegro, que finalment votin a favor o s’abstin-
guin en alguns dels punts de la nostra moció, perquè realment el sentit de les seves 
esmenes implicava un gir absolutament «neocon» des del punt de vista dels planteja-
ments de la seva política internacional –mirant cap a una altra banda en el fenomen 
de l’apartheid a l’Estat d’Israel, mirant cap a una altra banda en la il·legalitat de les 
ocupacions de territoris a Palestina per part de l’Estat d’Israel–, però, d’altra banda, 
i sorprenentment, renunciant a tota sobirania en qüestions fonamentals com són les 
infraestructures, com és la política de l’OTAN, que és absolutament incompatible 
amb qualsevol plantejament de sobirania per al nostre país, entre altres qüestions.

Pel que fa a Esquerra Republicana, celebrar que s’hagin sumat a alguns dels 
punts que plantegem i que, finalment, hi puguem coincidir, també incorporant algu-
nes de les seves aportacions. Tanmateix, els hi hem de dir que el que no podem com-
partir són ambigüitats o posicions poc clares pel que fa a qüestions centrals de la 
sobirania del nostre país, com és la qüestió de les infraestructures, com és la qüestió 
de la vinculació a l’atlantisme i a l’OTAN, i que, d’altra banda, tampoc podem com-
partir l’ambigüitat pel que fa a la possible cooperació i col·laboració del seu Govern 
amb estats que practiquen l’ocupació il·legal de territoris i les activitats econòmiques 
que d’això es deriven.

Felicitacions al Moviment per la Pau, al Moviment per la Cooperació Internacional, 
la millor expressió del nostre internacionalisme. I celebrem que aquesta moció també 
serveixi per avançar en que finalment aquest Govern reconegui la cooperació catalana 
amb el 0,7 per cent.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Diputats, diputades... Sí? Diputat de VOX, em demana la paraula per demanar 
votacions separades? (Pausa.) Digui.

Joan Garriga Doménech

Primera moció, agrupats 1, 4, 8 i 9; 6, per altra banda, i 2, 3, 5 i 7.
Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

En la moció 18 no demanen cap canvi?

Joan Garriga Doménech

Per una banda, 7 i 8; després, 1, 2, 3, 4 i 5, i 6.
Gràcies. I disculpi.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

D’acord. Per tant, amb aquestes votacions separades que demana ara VOX i de 
la moció número 20, que diferents grups han demanat votació separada de tots els 
punts, hi ha un canvi en el guió de votacions. Jo ho aniré marcant específicament, 
tal com ho tinc en un nou quadrant. Per tant, si hi ha algun dubte, no dubteu a aixe-
car la mà.

Per tant, un cop acabat el debat, ara procedim a votar les mocions debatudes 
aquest matí, que són els punts números 17 al 20 de l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’auge 
de la judeofòbia a les institucions catalanes (continuació)

302-00225/13

Començarem votant la moció número 17, que és la moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’auge de la judeofòbia a les institucions catalanes.

Començaríem votant els punts 1 i 4. Aquests conjuntament, sí? (Pausa.)
Comença la votació.
Aquests punts 1 i 4 queden rebutjats, amb 50 vots a favor, 82 en contra i cap abs-

tenció. 
Continuem votant el punt número 2.
Comença la votació. 
Aquest punt també queda rebutjat, amb 40 vots a favor, 82 en contra i 10 absten-

cions. 
Ara votaríem els punts 3, 5 i 7.
Comença la votació. 
Aquests punts queden rebutjats, amb 9 vots a favor, 82 en contra i 41 abstencions. 
Votem ara el punt número 6.
Comença la votació. 
Aquest punt queda rebutjat, amb 40 vots a favor, 92 en contra. 
I votem ara els punts 8 i 9.
Comença la votació.
Aquests punts també queden rebutjats, amb 19 vots a favor, 82 en contra i 31 abs-

tencions. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’ocupació (continuació)

302-00226/13 

Passem ara a votar la moció número 18, moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques d’ocupació.

Comencem votant el punt número 1.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 81 vots a favor, 51 en contra i cap abstenció. 
Votem ara el punt número 2.
Comença la votació.
Aquest punt queda rebutjat, amb 47 vots a favor, 85 en contra i cap abstenció.
Votem ara els punts 3, 4 i 5.
Comença la votació.
Aquests punts queden aprovats, amb 81 vots a favor, 10 en contra i 41 absten-

cions.
Votem ara el punt 6.
Comença la votació.
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Aquest punt queda aprovat, amb 120 vots a favor, cap en contra, 10 abstencions  
i 1 persona que no ha votat.

Votem ara el punt 7.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 132 vots a favor.
Votem ara el punt 8.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 82 vots a favor, 41 en contra i 9 abstencions.
Votem ara el punt 9.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 89 vots a favor i 43 abstencions.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç 
de les polítiques de funció pública (continuació)

302-00227/13

Passem ara a votar el punt 19 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de funció pública.

Comencem votant els punts 1 i 2.
Comença la votació.
Aquests punts queden aprovats, amb 89 vots a favor, cap en contra i 43 absten-

cions.
Continuem votant el punt 3.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 113 vots a favor, 10 en contra i 8 abstencions.
Votem ara el punt 4.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 75 vots a favor, 33 en contra i 24 abstencions.
Votem ara el punt 5.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 122 vots a favor, 10 vots a favor i 10 en contra.
Votem ara els punts 6 i 7.
Comença la votació.
Aquests punts queden aprovats, amb 108 vots a favor i 24 abstencions.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior 
(continuació)

302-00229/13

Passem ara a votar el punt número 20, que és la moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre la política exterior. I votarem punt a punt.

Comencem votant el punt número 1.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 81 vots a favor, 45 en contra i 6 persones que no 

han votat.
Continuem votant el punt número 2.
Comença la votació.
Aquest punt també queda aprovat, amb 80 vots a favor, 13 en contra, 33 absten-

cions i 6 persones que no han votat.
Votem ara el punt 3.
Comença la votació.
Aquest punt queda rebutjat, amb 8 vots a favor, 76 en contra, 42 abstencions i 6 

persones que no han votat.
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Votem ara el punt 4.
Comença la votació.
Aquest punt queda rebutjat, amb 16 vots a favor, 77 en contra, 33 abstencions i 6 

persones que no han votat.
Votem ara el punt 5.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 80 vots a favor, 13 en contra, 33 abstencions i 6 

persones que no voten.
Votem ara el punt 6.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 49 vots a favor, 46 en contra, 33 abstencions i 4 

persones que no voten.
Votem ara el punt 7.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 49 vots a favor, 47 en contra, 31 abstencions i 5 

persones que no voten.
Votem ara el punt 8.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 80 vots a favor, 46 en contra, cap abstenció i 6 

persones que no voten.
Votem ara el punt 9.
Comença la votació.
Aquest punt queda rebutjat, amb 16 vots a favor, 46 en contra, 64 abstencions i 5 

persones que no voten.
Votem ara el punt 10.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 49 vots a favor, 13 en contra, 64 abstencions i 6 

persones que no voten.
Votem ara el punt 11.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 49 vots a favor, 13 en contra, 64 abstencions i 6 

persones que no voten.
Votem ara el punt 12.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat, amb 72 vots a favor, 47 en contra, 8 abstencions i 5 

persones que no voten.
Acabades aquestes votacions, continuem amb el següent punt de l’ordre del dia, 

que és el quart punt. Prego als diputats i diputades que hagin de marxar que ho facin 
en silenci.

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13

El quart punt és debat i votació del dictamen de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori sobre la proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles. En primer lloc, d’acord amb l’article 123 del Reglament, intervindrà el ponent 
relator per presentar els treballs de la ponència i la comissió. Té la paraula el diputat 
Marc Parés Franzi, que en fou designat ponent relator, per un temps de deu minuts.

Marc Parés Franzi

Bé; gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades, conseller Fernàndez... Bé, no 
puc amagar que avui és un dia que estic especialment content, com a diputat, de po-
der aprovar..., o portar una proposició de llei al seu tram parlamentari final per a la 
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seva aprovació. I, en aquest sentit, doncs, també content de poder-ho fer al costat de 
persones estimades que avui m’acompanyen i... (Alguns aplaudiments.)

Bé, volia començar agraint també la feina del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem en la preparació d’aquesta proposició de llei; la feina, també, dels serveis de la 
casa: del lletrat Antoni Bayona, dels gestors –en Frederic Solé i l’Eva Vendrell–, de 
l’assessora lingüística –l’Helena Brull– i també de tots els ponents que han participat 
en aquesta ponència de llei. I, òbviament, de tots els compareixents. Hem tingut, al 
llarg d’aquesta proposició de llei, setanta compareixences entre els mesos de febrer i 
juny, en què han comparegut experts del món acadèmic, del món municipal, de l’Ad-
ministració de la Generalitat, del teixit veïnal i comunitari, dels moviments socials. 
I hem conegut, a través d’ells, experiències i realitats diverses que ens han permès 
conèixer molt millor la situació dels barris i de la vulnerabilitat arreu del país.

Després d’aquestes compareixences, es van fer deu sessions de treball en ponèn-
cia, aquesta tardor, a partir de les cent sis esmenes presentades al text original. I, en 
aquest sentit, vull posar en valor també les aportacions dels diputats i diputades de 
la ponència, tots ells amb experiència en l’aplicació de l’antiga llei de barris als nos-
tres respectius municipis, amb mirades i de realitats ben diferents, no?: des de la mi-
rada metropolitana de Badalona de la diputada Sabater; de la segona corona metro-
politana, de Granollers, del diputat Terrades; de la Catalunya Central, també, amb 
els municipis de Sallent i de Cardona, amb el diputat Saldoni i el diputat Estruch, o, 
en el meu cas, també amb l’experiència de l’aplicació de l’antiga llei de barris a un 
petit municipi del Vallès Oriental, el Figaró.

El resultat d’aquest treball ha estat, crec, una llei molt millorada. Crec que s’ha 
fet una molt bona feina. I vull agrair també l’alt grau de consens que hem assolit en 
aquesta llei entre els diferents grups.

Aquesta és una llei que beu clarament de l’antiga llei, de la Llei 2/2004, que crec 
que ja era una molt bona llei, i no la qüestiona, sinó que en tot cas la reivindica, l’ac-
tualitza i la millora. I vull, en aquest sentit, també agrair la tasca de totes aquelles 
persones que es van implicar en el desplegament d’aquella llei en el seu dia.

Què fem a través d’aquesta nova llei de barris, d’aquesta llei de barris verds? Bà-
sicament el que fem és mandatar el Govern perquè desenvolupi una nova onada de 
polítiques de regeneració urbana després d’un període sense convocatòries de l’ante-
rior llei. El que fem és introduir nous reptes en l’abordatge de les polítiques de millo-
ra dels barris i les viles, especialment en un context d’emergència climàtica i de crisi 
energètica: passem així d’una llei de barris a una llei de barris verds. I el que fem 
també és millorar allò que es podia millorar o que no va acabar de funcionar de l’an-
terior llei, habilitant instruments que, al meu entendre, són innovadors, com poden 
ser els partenariats publicocomunitaris, l’aplicació de figures per evitar la gentrifica-
ció o la regulació per facilitar millores energètiques i habitacionals a l’interior dels 
edificis i dels habitatges.

L’objectiu d’aquesta llei, l’objecte, no és altre que crear un fons de recuperació 
ambiental, urbana i social dels barris i les viles d’atenció especial. Un fons, per tant, 
que ha de servir per finançar projectes d’intervenció integral als barris vulnerables 
i en procés de vulnerabilització. Un fons per intervenir de forma integral i territo-
rialitzada en àrees urbanes amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials i contri-
buir a l’equitat territorial, de facilitar l’adaptació als efectes del canvi climàtic, de 
fomentar la igualtat de gènere o d’erradicar tot tipus de discriminació, entre d’altres 
objectius.

Recollim així en els objectius aportacions dels diferents grups parlamentaris. 
Vull destacar, en aquest sentit, aquelles que venien de la diputada Sabater, de la 
CUP, en matèria de canvi climàtic o d’erradicació de tot tipus de discriminació.

Deia..., un fons per a projectes d’intervenció integral, que s’han de focalitzar en 
tres camps d’actuació. El primer, les transformacions físiques. Aquí la principal no-
vetat és que es preveu entrar a l’interior dels habitatges, cosa que no feia l’anterior 
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llei, i fer-ho en termes de dignificació habitacional, d’eficiència energètica i d’acces-
sibilitat.

El segon camp d’actuació: la transició ecològica. I amb aquest camp..., jo crec 
que és un dels punts forts de la llei, perquè és posar l’accent en la dimensió verda 
no només a través de les intervencions en els habitatges en matèria d’eficiència ener-
gètica, sinó també amb mesures per mitigar el canvi climàtic, per ampliar la infra-
estructura verda urbana o per promoure l’economia circular.

I el tercer camp d’actuació: l’acció sociocomunitària, destinada a polítiques so-
cials, d’equitat de gènere, de salut comunitària, d’educació i d’ocupabilitat.

Tres camps, per tant, que responen al propi títol de la llei, que és el millorament 
urbà, ambiental i social dels barris i les viles. 

La llei es divideix en set capítols, cinc disposicions addicionals, una disposició 
derogatòria i tres disposicions finals.

En el capítol 1 s’estableixen els objectius generals i els principis que inspiren la 
llei, sis criteris de desplegament que orienten cadascun dels sis capítols següents: 
el primer, la dotació de recursos pressupostaris específics per a la llei –és a dir, la 
creació del fons–; el segon, la cooperació entre administracions –és a dir, el qui de 
la llei, finançament europeu, estatal o propi, canalitzat a través de la Generalitat, 
però executat a iniciativa dels ajuntaments–; el tercer, la transversalitat de les actua-
cions –és a dir, el què, projectes d’intervenció integral en les àrees urbanes geogrà-
ficament delimitades–; el quart és la participació ciutadana –és a dir, el com, posant 
l’accent en el desenvolupament comunitari i la participació en tot el procés dels pro-
jectes–; el cinquè és la voluntat de governar els efectes d’aquestes transformacions 
urbanes, i el sisè és l’avaluació dels resultats.

Així, en el capítol 2 es crea el fons i se n’estableix la dotació. Una de les apor-
tacions significatives de la ponència aquí ha estat la creació de tipologies dins del 
propi fons per població –amb atenció especial als municipis de menys de vint mil 
habitants–, per tipologia de barris –donant resposta així a una de les demandes tam-
bé del diputat d’Esquerra Republicana, del diputat Estruch–, i també distingint entre 
les àrees de nova intervenció i les que requereixen intervenció, manteniment o con-
tinuïtat.

El capítol 3 estableix els beneficiaris del fons, que són els municipis i les enti-
tats municipals descentralitzades. S’introdueix aquí també una de les demandes del 
diputat Saldoni, de Junts per Catalunya. S’introdueix també en aquest capítol un ar-
ticle relatiu a la possibilitat d’articular partenariats publicocomunitaris, i aquest és 
un dels canvis significatius que s’han incorporat a través de la tramitació. I es deli-
miten també en aquest capítol els criteris per determinar les àrees d’intervenció, les 
àrees d’atenció especial, és a dir, els barris i viles que poden ser beneficiaris d’aquest 
fons. I, aquí, destacar també l’acord per fixar el percentatge de població amb nivells 
de renda inferiors a la mitjana de l’entorn com a criteri primordial, al qual s’hi afe-
geixen tota una sèrie de casuístiques, donant resposta a la diversitat territorial del 
nostre país.

El capítol 4 estableix i detalla els tres àmbits d’actuació als que ja he fet referència 
anteriorment: les transformacions físiques, la transició ecològica i l’acció sociocomu-
nitària. I aquí també vull posar de manifest que la ponència ha fet una important tas-
ca de simplificació del redactat original, focalitzant-lo molt més en les intervencions 
que s’esperen dels projectes d’intervenció. Una demanda, aquesta, que venia de di-
ferents compareixents, però que també era una de les peticions del diputat Terrades, 
del PSC.

El capítol 5 estableix el règim jurídic del fons, el procediment, els requisits, els 
programes d’intervenció, la comissió gestora i els mecanismes d’adjudicació i de fi-
nançament. S’encomana, en aquest sentit, a la conselleria competent en matèria de 
regeneració urbana la gestió del fons. Aquest també va ser un tema de debat a la po-
nència, i crec que finalment ha quedat ben resolt.
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I, per últim, vull destacar els dos nous capítols que s’han afegit en el procés de 
tramitació parlamentària. S’ha afegit, per una banda, un capítol que crec que és força 
innovador i que ha comptat també amb una aportació rellevant per part del lletrat de 
la cambra, que és el relatiu a les eines per gestionar les transformacions urbanes, el 
capítol 6. En aquest capítol, la llei permet que els ajuntaments que rebin finançament 
puguin aplicar mesures per evitar que la intervenció pública acabi provocant efectes 
no desitjats, és a dir, potencialment efectes gentrificadors o efectes especulatius. Per 
tant, ens dotem d’eines específiques perquè els ajuntaments les puguin aplicar, per-
què la intervenció pública no acabi provocant efectes especulatius o gentrificadors. 
Crec que aquest element és bastant innovador.

S’ha afegit també el capítol 7, relatiu als instruments d’assessorament i avalua-
ció. Un capítol també molt rellevant, que estableix que el Govern es dotarà d’una 
oficina tècnica de barris i viles per desplegar la llei i estableix els objectius i les fun-
cions d’aquesta oficina. Entre aquests, vull destacar l’assessorament als municipis 
de menys de vint mil habitants o la col·laboració amb institucions i grups de recerca 
per a l’anàlisi de la vulnerabilitat urbana al conjunt del país, creant un sistema d’in-
dicadors cartografiat que permeti conèixer l’estat dels barris i les viles a Catalunya.

En definitiva, ens dotem, amb aquesta llei, d’una nova eina, una nova eina que 
ens ha de permetre recuperar les polítiques de regeneració urbana a Catalunya. Ani-
mem, doncs, el Govern, i especialment el conseller Fernàndez, a utilitzar aquesta 
nova eina amb la que ens dotem per fer avançar els barris i les viles d’aquest país en 
clau de transformació urbana, de transformació ambiental i de transformació social.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Moltes gràcies, diputat. A continuació intervindrà el Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, que ha reservat esmenes 
per defensar en el Ple, per un temps màxim de deu minuts. Té la paraula la diputada 
Maria Dolors Sabater i Puig.

Maria Dolors Sabater i Puig

Gràcies, vicepresidenta. Diputades, diputats, conseller, relator de la ponència 
–diputat Parés–, que realment s’ha deixat la pell per fer possible la millora d’aques-
ta llei i aconseguir el màxim consens... Avui, però, tenim tota l’atenció dels mitjans 
centrada en un altre esdeveniment, en un espectacle que a mi em produeix molta 
tristesa: el de milions de persones expectants per saber si la sort els canvia la vida, 
esperant que les boles del bombo els indiquin si els hi ha tocat la loteria i podran 
pal·liar mínimament la misèria en la que viuen cada dia o podran «tapar forats», com 
es diu popularment. Tapar forats, ja siguin els d’algú que no pot pagar el lloguer o 
la factura de la llum, o els estudis universitaris de les filles i els fills, o que està tre-
molant per si ha d’abaixar definitivament la persiana del seu petit negoci. L’engany 
del joc de la loteria omple de somnis una ampla majoria social que desitja un cop de 
sort per assolir objectius que li són inabastables amb el treball i la lluita de cada dia.

I avui, a partir de que s’aprovi aquesta llei, que s’aprovarà, perquè qui pot votar 
en contra d’una proposició de llei de millorament urbà, ambiental i social dels barris 
i viles? Qui, amb un mínim de coneixement de causa respecte a la degradació i les 
pèssimes condicions de vida d’una àmplia majoria social d’aquest país, pot no vo-
ler apuntar-se a aquesta oportunitat?... Quan s’hagi aprovat, doncs, aquesta llei avui, 
tots els municipis del país somiaran en poder tenir la sort de ser agraciats amb un 
bon pessic d’aquest fons de millora urbana, ambiental i social dels barris i les viles, 
perquè els seus nobles objectius són inabastables amb les polítiques públiques de 
cada dia.

Però sabem que no n’hi haurà per a tothom i no podrem resoldre tots els proble-
mes gravíssims que pateix aquest país, amb el seu parc d’habitatge, amb les seves 
condicions degradants en molts barris i viles, amb les seves barreres arquitectòni-
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ques, amb la falta d’equipaments i la insalubritat de la vida personal i comunitària, i, 
ja no cal dir, amb la llei d’estrangeria i amb els problemes d’exclusió que travessen la 
vida d’una de cada quatre persones d’aquest país.

Si ni tan sols hem aconseguit regular el preu del lloguer perquè el censor Estat se 
l’ha carregada, la llei que vam aprovar aquí; si seguim expulsant de la seva llar una 
unitat de convivència cada cinquanta-cinc minuts... I hi ha barris que fa anys i panys 
que esperen que els toqui la loteria. Alguns van ser a la ponència, els vam convidar 
i ens ho van explicar amb tot ordre de detalls, quina és la vida que tenen als seus 
carrers, a les seves cases, i quines són les necessitats. I estic parlant, per exemple, de 
Font de la Pólvora i el Pont Major, de Girona, o de la Salut Alta i Sant Roc, de Bada-
lona, per citar-ne alguns exemples.

De fet, l’informe anual de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge assenyala un 
augment del vint per cent del preu del lloguer respecte a l’any passat; a Badalona, 
en concret, actualment està a 970 euros. El Sindicat de Llogateres de Badalona ha 
fet públic que si el 2015 l’esforç per pagar el lloguer i totes les despeses de la llar era 
d’un quaranta-tres per cent de l’ingrés de cada persona, el 2022 és un setanta per 
cent.

Per què començo? Doncs, parlant de les esmenes que hem volgut deixar vives. 
Les hem volgut deixar vives. Ja sabem..., no es van aprovar a la Comissió de Territo-
ri, tenim poques esperances de que ara, de cop i volta, s’aprovin avui en el Ple, però 
ens semblava important deixar-les vives per poder situar aquest aspecte estructural 
que és imprescindible que afrontem com a país.

La meva intervenció, doncs, en la defensa de les esmenes, seria..., llegir la 106, 
que no ha estat acceptada, i que, ja ho dic, mantenim viva per si tenim encara l’opor-
tunitat de que la votessin a favor. L’esmena és de l’exposició de motius, després d’una 
justificació i defensa de la necessitat d’aquesta llei, i diu així: «Amb tot» –respecte a 
tot el que justifica que es faci aquesta llei, totes les dades que l’avalen i la referència 
a l’anterior–, «mentre aquestes mesures es trobin inserides en un marc neoliberal on 
l’habitatge i l’energia són mercaderia especulativa en mans dels interessos del capi-
tal, cap d’aquestes inversions públiques és definitivament transformadora i cap llei de 
millora podrà revertir les condicions precàries i les gravíssimes mancances que opri-
meixen la majoria de la població del país, les classes populars, privant-les del dret a 
l’habitatge digne, a l’energia sostenible i entorns vitals comunitaris saludables».

Per nosaltres no acceptar aquesta esmena és viure d’esquena a una realitat sag-
nant que ens ha estat explicada i demostrada amb dades i detalls per bona part de les 
persones compareixents. I és no voler acceptar que aquesta realitat urbanística i so-
cial indigna és conseqüència del nostre sistema depredador, que abandona la segu-
retat humana i aboca moltes vides al marge dels marges per facilitar el negoci d’una 
minoria privilegiada. És, en el fons, la vida trepitjada pel capital, pel mercantilisme.

I per moltes lleis de barris que posem en marxa i per molt que les millorem –com 
aquesta, que s’ha millorat a bastament–, per molts fons reformadors que hi invertim, 
la perversió és tossuda i la banca sempre guanya. Ens ho han alertat moltes veus 
carregades d’experiència i expertesa. El que fa que avui en dia tots aquests barris, 
al llarg dels anys, continuïn persistint amb aquestes mancances és que és un proble-
ma estructural. Què en fem, doncs, de dir-ho, d’explicar-ho tan bé a la llei, si no hi 
busquem una solució sistèmica? Perquè això no necessita una reforma, necessita una 
transformació d’arrel.

La tercera esmena anava en el mateix sentit. De fet, totes aquestes esmenes no 
acceptades anaven en el mateix sentit, perquè les altres, com ha dit el diputat relator, 
han estat transaccionades i han estat incorporades.

Per part nostra, tant la proposta de compareixences i les intervencions com les 
esmenes, ho hem enfocat per constatar aquests problemes estructurals i sistèmics 
que no es poden resoldre amb mesures reformistes parcials, com ho seria la llei; po-
sar en valor el desplegament de la llei de canvi climàtic –ja ha estat esmentat–, per-
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què aquesta és una llei que afecta moltíssims temes que si la llei del canvi climàtic 
estigués desplegada ja no caldria articular amb una llei a banda; millorar el text dels 
articles respecte a diversitats, l’amplitud de la participació i la tipologia de barris in-
closos; la prevenció de la gentrificació; tenir en compte les persones més excloses 
per evitar doble exclusió –per violència burocràtica, per gentrificació, per criteris 
territorials...

I tota aquesta feina... Nosaltres en aquesta ponència de llei ens hi hem implicat, 
amb els altres grups i, sobretot, aportant aquesta experiència de govern que tenim, 
també, aquestes candidatures municipalistes d’unitat popular, que tenim aquesta 
consciència de fer possible que les coses passin, però no podem deixar de dir, i per 
això no podrem votar a favor de la llei..., evidentment, tampoc hi podem votar en 
contra, per tant, el nostre vot serà d’abstenció..., fer aquest crit d’alerta. Que aquesta 
llei comportarà millores? Evidentment que sí. Seran sostenibles en el temps? No, ja 
ho hem vist amb les altres lleis de barri.

Si no hi han polítiques estructurals d’habitatge, de rescat de la vida, polítiques 
estructurals d’accés a l’energia, polítiques estructurals contra les desigualtats, aques-
tes lleis seran com el joc de la loteria que avui està entusiasmant tantíssimes perso-
nes: serà una esperança a la que no hi podran accedir ni tots els municipis que ho 
necessiten ni tan sols, moltes vegades, els barris que més ho necessiten.

Acabo amb un apunt col·lateral. Al llarg de la ponència s’ha fet evident que tenim 
en aquest país una mancança molt greu de dades, d’indicadors d’avaluació, i aquesta 
llei incorpora una anàlisi que ens pugui permetre poder avaluar-ne l’impacte. I, des-
graciadament, com nosaltres avisem, aquest impacte, que anirà molt bé, que estarà 
molt bé en zones concretes, continuarà deixant al marge milers i milers de persones 
que no necessiten una llei de reforma, sinó una reforma estructural.

Moltíssimes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. A continuació, passem al torn d’intervenció dels grups parla-
mentaris per expressar el seu posicionament, per un temps màxim de deu minuts. 
Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el dipu-
tat Jordi Terrades Santacreu.

Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, vicepresidenta. Conseller, diputat Parés, diputades i diputats... De què 
parlàvem l’any 2004, amb la primera llei de barris? Doncs del mateix del que parlem 
ara, de les desigualtats entre les ciutadanes i els ciutadans.

De fet, la llei de barris que avui, quan aprovem aquesta llei, derogarem, ha estat 
una bona llei. Ho deia a la intervenció que vaig fer quan vam prendre en considera-
ció la proposició de llei que el Grup d’En Comú Podem ens presentava, no? Ha es-
tat una bona llei: 141 projectes a diversos barris de ciutats i viles de Catalunya, una 
inversió total compromesa de 1.330 milions d’euros, dels quals el Govern de la Ge-
neralitat n’ha aportat 693 en set convocatòries, i que ha beneficiat al voltant d’1 mi-
lió..., 1.005.000 persones del conjunt del país.

Abans d’entrar en l’actual llei, jo voldria fer també, des d’aquí, un reconeixement 
a l’impulsor de la primera llei de barris, que va ser el primer compareixent també a 
les sessions que hem tingut a la ponència, el senyor Oriol Nel·lo, que també ens va 
indicar, igual que han fet la resta de persones que han comparegut, la seva visió de 
què hauria d’abordar una nova llei de barris al nostre país.

Abans de res, també vull compartir amb tots vostès, diputades i diputats del país, 
el bon treball que hem fet tots aquells ponents..., els i les ponents que hem participat 
en aquests treballs al llarg d’aquests darrers tres mesos. Jo crec que ha estat un tre-
ball productiu. Hem intercanviat els nostres punts de vista sobre com havia de sortir 
o deien que havia de sortir, al final, el text legislatiu.
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Nosaltres en el seu moment –ja ho hem dit, també, des d’aquest faristol– no vam 
compartir que el Govern del president Mas aturés les convocatòries de la llei de bar-
ris. De fet, no hem compartit que ni els governs posteriors de Junts pel Sí, ni l’actual, 
ni els actuals de Junts i Esquerra Republicana, no haguessin tornat a reactivar aques-
tes convocatòries. Perquè desigualtats, barris en vulnerabilitat, zones deprimides, 
famílies i persones amb grans dificultats n’hi havia el 2004, el 2010 i el 2015, i n’hi 
segueixen havent el 2022.

I cal intervenir en els barris, a les àrees on es concentren els efectes de les des-
igualtats, els efectes de la segregació, per millorar les condicions de vida dels en-
torns urbans, també dels habitatges on viu la gent, com ha indicat molt bé el ponent 
d’aquesta llei, que nosaltres hi hem insistit durant tota la tramitació d’aquesta. Calia 
entrar també no només a millorar els entorns dels barris o dels equipaments comu-
nitaris que hi han en aquests entorns urbans..., bé, en algun cas no hi havia ni equi-
paments comunitaris. Havíem d’entrar també en l’interior dels edificis, que és on viu 
la gent, on viuen les persones.

El debat d’aquesta proposició de llei per nosaltres ha posat de manifest la neces-
sitat de tornar a posar a disposició de les administracions instruments... De fet, ja la 
teníem, però, com que no es feien convocatòries, no es podien tirar endavant pro-
jectes ni propostes que jo crec que la majoria de ciutats i viles del país tenien, no? 
Ho torno a repetir: de disposar d’instruments per actuar en aquells entorns urbans 
de moltes ciutats i viles de Catalunya amb problemes de..., molts problemes de des-
igualtat, de segregació, i també problemes d’habitatge.

Al final, aprovarem avui un text legislatiu que el meu grup parlamentari, Socia-
listes i Units per Avançar, també se’l sent seu, no? Ens hi reconeixem, en aquest text. 
S’hi han incorporat, tal com s’expressava, moltes –o les hem transaccionat amb els 
altres grups parlamentaris, que han entrat en aquestes transaccions–..., les aporta-
cions que el meu grup ha proposat per, des del nostre punt de vista, millorar el text. 
Agraïm, per tant, des d’aquesta posició, la predisposició del ponent Marc Parés per 
incorporar aquestes propostes.

Ho torno a repetir: jo crec que la discussió ha estat fluida per anar centrant el text 
original. Ja ho vam dir, no?, a l’inici d’aquesta tramitació, que ens semblava un text 
massa obert, poc concret, molt transversal, que s’adeia més amb la formulació d’una 
agenda urbana, però que algunes de les qüestions que es plantejaven inicialment, en 
les que podíem compartir bona part de l’anàlisi que es feia i també de les solucions 
que es proposaven, s’adiuen més amb les modificacions o les millores d’algunes lleis 
sectorials que ja tenim.

Crec..., afirmar..., afirmo –i crec no equivocar-me–, que tornem a disposar, que 
tornarem a disposar, quan es voti en el Ple del Parlament, d’una bona llei que abor-
da també les noves realitats, com ha dit el relator, no? A les velles i persistents des-
igualtats que tenim, se n’hi afegeixen de noves: els problemes del canvi climàtic i les 
seves derivades en forma de crisi energètica o d’encariment, que, dissortadament, la 
guerra d’Ucraïna ens està portant. Doncs bé, aquestes noves problemàtiques generen 
i generaran noves desigualtats –no en tenim cap mena de dubte–, i, per norma, ge-
neralment les desigualtats sempre es centren en les persones més vulnerables de la 
nostra societat.

Crec que tornem a posar les persones al centre; aquest hauria de ser l’objectiu 
–per nosaltres ho és. També tornem a empoderar les administracions locals, els 
ajuntaments del nostre país, per tirar endavant projectes de regeneració urbana a les 
seves ciutats, a les seves viles.

Nosaltres creiem que el dret a l’habitatge no és només un dret individual –que ho 
és–, sinó que, a més a més, és un dret social col·lectiu que repercuteix en el benestar 
públic. Cal garantir, per tant, a tots els indrets del nostre país, un habitatge digne, un 
habitatge assequible i sostenible, en un entorn comunitari que atorgui seguretat i que 
atorgui confiança i, per tant, contribueixi a l’arrelament de les ciutadanes i els ciuta-
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dans dels barris de les nostres ciutats. L’ampliació de les polítiques de rehabilitació 
d’entorns, de lluita contra la segregació urbana i de dignificació dels barris són tam-
bé instruments, des del nostre punt de vista, necessaris per a la cohesió social, per a 
la convivència i per a la igualtat d’oportunitats.

Un cop s’hagi produït la votació d’aquesta llei, que no tinc cap mena de dub-
te que serà aprovada per amplíssima majoria del Ple del Parlament, podrem dir 
que hem tornat a recuperar l’esperit de la llei de barris i que no podem perdre més 
temps. I, per tant, des d’aquest punt de vista, ja els hi dic que nosaltres no ens aca-
bem de sentir reconeguts en l’anunci de l’acord pressupostari que ha fet el grup par-
lamentari de comuns amb el Govern per al proper any, en el que, un cop tinguem 
aprovada aquesta llei, que ha de ser operativa l’any 2023, abans de que s’aprovin els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya..., home, venir aquí i només proposar la 
creació d’una oficina per pensar com despleguem la llei ens sembla escadusser, eh?

El Govern coneix quina és la proposta del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar per desplegar aquesta llei. Creiem que ara és hora d’un compromís nou, 
clar i contundent, també en matèria pressupostària, per començar a desplegar sense 
perdre un minut aquesta llei que avui aprovarem.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula el diputat David Saldoni i de Tena.

David Saldoni i de Tena

Gràcies, vicepresidenta. Membres de la Mesa, diputats i diputades, conseller... 
Marc –diputat relator–, gràcies per la feina, per l’impuls d’aquesta proposta de llei i 
també per fer la feina fàcil; per intentar, doncs, poder arribar a acords i poder trans-
accionar i poder introduir les diferents sensibilitats en aquesta llei.

Perquè si una importància també té aquesta llei..., és que és bo que sigui una llei 
que sigui aprovada per una àmplia majoria. Per això, en aquest cas, doncs, també 
agrair la feina, la predisposició en les esmenes, per poder transaccionar i per poder 
introduir, com deia, les diferents sensibilitats, amb els diputats, diguem-ne, com-
panys amb qui hem treballat aquesta llei. I que, diguem-ne, teníem allò, un back-
ground del que havíem viscut amb la llei anterior, i, per tant, havíem de veure com 
enfocàvem aquesta nova llei. Per tant, al diputat Terrades, al diputat Estruch, a la 
diputada Sabater, que hem treballat aquestes esmenes per poder-ho fer possible, 
també l’agraïment.

Igual que al lletrat –l’Antoni Bayona–, als gestors, a les membres de correcció, 
a totes les persones que ho han fet possible, perquè els que no teníem experiència a 
l’hora de fer una llei, doncs, hi havia algunes coses que se’ns escapaven, i, per tant, 
havíem de veure com ho havíem de fer, el llenguatge a l’hora d’enfocar-ho, i, per 
tant, al final veure que teníem aquesta proposta a sobre de la taula.

I ens dèiem el perquè de fer aquesta llei; per què realment hem fet una nova llei 
de barris, si ja en teníem una, no? I, al final, quan hem anat treballant hem vist que 
era un bon moment per poder incorporar la nova visió del país que es fa ara, que és 
diferent, també, que la de l’any 2004; veure que la llei del 2004 havia donat molt 
bons fruits, i veure, doncs, quins eren aquells temes que havíem de poder solucionar, 
fruit de l’experiència, fruit de les avaluacions que hi han hagut de la llei del 2004,  
i què havíem d’incorporar en aquesta nova llei.

Hem de partir, com parlava també el diputat Terrades, que la llei del 2004, al 
llarg de les seves set convocatòries, amb les dificultats que va patir quan no hi van 
poder haver més convocatòries, i fins i tot les dificultats a l’hora de poder pagar, en 
aquest cas, imports d’aquella llei durant uns quants anys..., no treuen la gran feina 
que va fer, sinó que, com dèiem, eh?, més de 1.120 milions de forma global invertits, 
dels quals 580 de la Generalitat, però també 540 dels ajuntaments... Per tant, hem 
de veure també la fortalesa d’aquesta llei a l’hora de fer aflorar recursos, d’intentar 
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treballar perquè hi hagi uns recursos de la Generalitat que es multipliquin, en aquest 
cas, en el conjunt del territori: més de 3.900 actuacions arreu del país, 3.900 actua-
cions que han transformat 143 barris de 117 ajuntaments de Catalunya. Per tant, un 
impuls en el país que va provocar la llei de barris del 2004 que creiem que és impor-
tant que es pugui reprendre en aquest moment.

Per tant, aquesta llei, que avui si tot va bé aprovarem, ha de marcar realment 
aquests objectius. I marcar uns objectius, en aquest sentit, en àmbits d’actuació di-
versos i complementaris, però que han de ser, diguem-ne, des de l’àmbit de les trans-
formacions físiques en els municipis, en els barris del nostre país: des de l’àmbit de 
l’urbanisme, de la rehabilitació; del poder entrar, en aquest cas, també, en els edificis, 
no quedar-nos només a fora; veure com equipaments comunitaris o intervencions en 
habitatges ajuden a que aquests barris siguin cada cop més habitables, siguin cada 
cop més dignes a l’hora de poder-hi viure.

Transició ecològica, que és un dels elements claus que la llei del 2004 no con-
templava i que en aquest moment, doncs, hem de tindre present en cada una de les 
nostres actuacions. Una transició ecològica que s’ha de preveure des de l’àmbit co-
munitari, des de l’àmbit dels equipaments, des de l’àmbit de l’urbanisme. En tots els 
àmbits de treball que fem hem de posar-hi aquesta visió de la sostenibilitat, aquesta 
visió per mitigar el canvi climàtic. I ho podem fer des de molts llocs, impulsant tam-
bé l’economia circular, infraestructures urbanes verdes... Una visió que, com dic, 
hem d’aconseguir introduir en totes les accions que fem en les nostres ciutats.

I, per descomptat, si aquesta llei també té un pilar fonamental és l’acció comuni-
tària. Un barri..., i tots sabem que els barris realment sí que es transformen amb les 
pedres, que a vegades diem que «aquí només han fet que posar-hi pedres»; les pedres 
ajuden a transformar els barris, com són els equipaments, com són una bona urbanit-
zació, com és poder treballar, en aquest cas, perquè els edificis i el que els acompa-
nya, doncs, estiguin en bones condicions. I hi ha d’haver també programes socials, 
programes comunitaris, que, des de l’àmbit de la salut, de l’educació, de l’acció co-
munitària, ens ajudin a millorar, en aquest cas, la convivència, la vida; lluitar contra 
la vulnerabilitat també en aquests barris, en aquests pobles, en aquestes ciutats.

I per això és tan important que tots els municipis que s’hi vulguin presentar 
–municipis amb barris concrets, amb entitats municipals descentralitzades, també– 
puguin presentar un programa memòria que inclogui tot això. Perquè, aquesta llei, 
una de les qualitats que té és la visió integral, i aquesta visió integral és el que s’ha 
d’aconseguir tirar endavant amb aquests programes memòries i intervencions que 
s’han de fer en aquests municipis.

Per tant, aquí posar en relleu que qui coneix la realitat són els ajuntaments,  
qui coneix la realitat dels municipis són la gent que viu als barris. Per això aquesta 
llei contempla: u, el lideratge dels ajuntaments a l’hora de tirar endavant aquests pro-
grames, aquestes memòries, però contempla també, en aquest cas, com comentava 
el diputat Parés, un punt important, la participació, els partenariats que hi poden ha-
ver publicocomunitaris, perquè és un element possible que s’ha d’incentivar perquè 
realment sigui aquesta motivació de no fer-ho només des de l’Administració, sinó 
de contemplar-ho també des de les diverses entitats, des de les diverses associacions 
que podem trobar en tots aquests espais.

Per tant, aquesta participació publicocomunitària, aquesta visió de fer-ho d’una 
forma transversal, ha d’impregnar aquests programes. I òbviament, l’oficina tècnica, 
que ha d’estar al suport també dels municipis per poder-ho fer possible.

I també un punt important, en aquest cas, per poder valorar que el tanteig i re-
tracte... Hem parlat del cens emfitèutic... Hi ha tot un seguit de punts en aquesta llei 
que també el que fan és lluitar contra l’especulació possible que hi pugui haver quan 
es millora un entorn, quan es millora un edifici, quan es millora un habitatge. Per 
tant, doncs, aquests elements els contempla la llei.
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I, finalment, amb un punt d’avaluació, que és el que creiem que hem de tenir 
també sobre la taula de forma constant, que aquesta avaluació l’hem de poder fer de 
cada convocatòria i l’hem de mantenir durant els anys.

I és important també que, dintre dels elements que s’han comentat, d’espais, de 
barris, que són susceptibles de rebre aquests imports, òbviament tenim una part es-
pecífica per a municipis de menys de vint mil habitants; tenim una part també, en 
aquest cas, en municipis amb nuclis històrics degradats, que hi puguin ser, però tam-
bé hi ha un apartat per a municipis que ja han rebut la llei de barris en altres oca-
sions i que necessiten fer-hi un seguiment, fer un acompanyament, recuperar algunes 
de les coses que s’havien fet en aquell moment, i que, per tant, no sigui allò que la 
subvenció t’arriba, es talla un dia i això queda tallat.

Per tant, des de Junts per Catalunya el que estem és satisfets, satisfets d’haver 
pogut participar en aquesta llei, de posar aquest nou instrument a les mans del Go-
vern de la Generalitat perquè pugui realitzar convocatòries. I, per tant, també que hi 
puguin haver fons al darrere per poder transformar pobles, viles, ciutats del nostre 
país; per fer uns barris que siguin molt més vivibles, uns barris que siguin molt més 
«disfrutables» per totes les persones que hi viuen, que hi conviuen i que hi han de 
poder viure en plenitud.

Per tant, esperem que aquesta llei tingui dotació pressupostària, que l’any 2023 
sabem que és un any d’impasse, per començar perquè hi han eleccions municipals 
també, i, per tant, els nous equips municipals que hi han d’haver a partir del juny de 
l’any que ve siguin els que puguin començar a treballar en quins projectes voldran 
fer. I, òbviament, diguem-ne, part del fons gros ha d’anar cap a l’any 2024, però sí 
que seria bo que els ajuntaments que entrin l’any 23 ja puguin tenir aquest horitzó a 
l’hora de poder-ho treballar.

Per tant, esperem que els municipis tinguin un al·licient també en aquesta llei de 
barris per poder, com dic, treballar de forma transversal per millorar la vida dels 
ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Per tant, per acabar, òbviament, el vot de Junts per Catalunya serà favorable a la 
llei. I, com deia, tornar a donar les gràcies i felicitar el diputat Parés per la feina feta 
i pel resultat obtingut, fruit, diguem-ne, també de l’acord de tots plegats.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula el diputat 
Andrés Bello Sanz.

Andrés Bello Sanz

Señora vicepresidenta, señor conseller, diputados... Hace un año, el Grupo Par-
lamentario de En Comú Podem nos presentaba una proposición de ley llamada «de 
mejora urbana, ambiental y social de los barrios y ciudades». A aquella proposición 
de ley, el Grupo Parlamentario VOX le presentó una enmienda a la totalidad que fue 
rechazada por este Parlamento.

Tras un año de tramitación presupuestaria y de haber escuchado a decenas de 
comparecientes que han opinado sobre esta proposición, tenemos ante nosotros el 
texto definitivo. Este texto contiene algunos cambios en su articulado, pero no en lo 
fundamental, por lo que nuestra opinión sigue siendo la misma.

Votaremos «no» a esta proposición de ley, y lo haremos porque en realidad se 
trata de un instrumento de intervencionismo y de transformación social al más puro 
estilo comunista. Su objetivo es derogar y sustituir a la Ley 2/2004, de mejora de ba-
rrios, áreas urbanas y ciudades que requieren una atención especial. Y la compara-
ción de ambos títulos ya nos da las pistas de por dónde va a ir el cambio entre ambas 
leyes, ¿no? Mientras en la ley de 2004 se habla de mejorar los barrios que requieren 
una atención especial, en la proposición que hoy se debate se habla de su mejora ur-
bana, ambiental y social.
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La presente proposición de ley sigue un esquema similar a la mencionada Ley 
2/2004 y crea un fondo con dotación de presupuesto público para que los ayunta-
mientos inviertan en proyectos. Pero –ya se ha comentado, pero hay que incidir en 
ello– precisamente el problema en la aplicación de esa ley, la del 2004, ha sido la fal-
ta de dotaciones presupuestarias, creo que desde el 2011.

Entonces, la pregunta es: ¿no sería más operativo pedir al Gobierno de la Gene-
ralitat, ahora que están negociando los presupuestos de 2023, que vuelva a dotar ese 
fondo con presupuesto anual e invertirlo en la mejora real de esos barrios más desfa-
vorecidos? Creemos que esto pone manifiesto el verdadero objetivo de esta ley: no se 
trata tanto de mejorar la vida de los ciudadanos, sino de transformar la sociedad si-
guiendo las teorías de la extrema izquierda, utilizando dinero público, por supuesto.

En este sentido, el artículo 10 de esta proposición de ley –ya lo ha comentado el 
ponente, pero...– nos explica los tres ámbitos de actuación de esta proposición de 
ley. Primero, transformaciones físicas: urbanismo, vivienda y eficiencia energética. 
Bien. Segundo: transición ecológica, emergencia climática, infraestructura verde y 
economía circular. Y tercero: acción sociocomunitaria, reducción de las desigualda-
des, equidad de género, salud, educación y economía.

Como vemos, el ámbito de esta ley excede con mucho la rehabilitación de barrios 
y edificios, y se quiere convertir en un instrumento de transformación social. En 
VOX pensamos que las administraciones públicas deben hacer un uso eficiente de 
los recursos públicos, y especialmente en estos momentos de crisis, en los que hay 
que priorizar la ayuda a los españoles más desfavorecidos. En esta línea, nos parece-
ría acertado invertir en las transformaciones físicas de los barrios más degradados, 
donde se concentra una parte importante de la población más vulnerable.

Así, creemos, nos parece que se deben mejorar las instalaciones de suministro 
de agua y de energía eléctrica; mejorar el alcantarillado, las aceras, el acceso a las 
redes informáticas y a la telefonía móvil; ampliar y mantener en buenas condiciones 
los parques urbanos y las zonas verdes de estos barrios; mejorar la accesibilidad y 
movilidad de estos barrios, donde vive un gran número de personas con edad avan-
zada y escasos recursos. En fin, todas esas infraestructuras públicas que de verdad 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos que allí habitan.

También nos parece que debe ayudarse a los españoles que viven en estos barrios 
para que dispongan de una vivienda de calidad. Es frecuente encontrarnos con vi-
viendas muy envejecidas y que carecen de servicios que hoy consideramos básicos, 
como puede ser un buen aislamiento térmico que haga su vida mucho más confor-
table y disminuya sus gastos de climatización, o disponer de ascensor en su edificio, 
elemento fundamental para las personas mayores o con problemas de movilidad.

También nos parece importante tratar un grave problema de estos barrios como 
es la falta de aparcamiento. Cuando muchos de estos barrios se construyeron, o bien 
no existían los coches o bien no se pudo prever que todos los ciudadanos llegarían a 
ser propietarios de un vehículo, por lo que los barrios se diseñaron sin ese elemento 
que hoy nos parece básico. En cambio, en la proposición de ley no solo no se trata 
este problema, sino que una vez más se demoniza el vehículo privado, aunque sea 
herramienta necesaria para que cientos de miles de españoles puedan realizar su 
trabajo a diario con el que poder vivir dignamente. Para el Grupo Parlamentario 
de VOX, la disponibilidad de aparcamiento para los vehículos también debe ser un 
punto importante para mejorar la calidad de vida en estos barrios.

También sorprende que en una ley que pretende mejorar la vida de los españoles 
que viven en barrios desfavorecidos no se hable de alguno de los gravísimos proble-
mas que sí sufren estos barrios y que son la causa de su grave deterioro. Es el caso 
de la inmigración ilegal –fruto de sus políticas de puertas abiertas– o de la okupa-
ción, la delincuencia o los narcopisos. No hablar de estos problemas no hace que 
desaparezcan.
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Desde el Grupo Parlamentario de VOX creemos que se debe hacer una apuesta 
firme por la mejora de los barrios más desfavorecidos invirtiendo en la mejora de los 
servicios básicos, en las infraestructuras e instalaciones y en la rehabilitación de edi-
ficios. Son lugares donde viven muchos españoles desfavorecidos o de edad avanzada 
que necesitan de la ayuda de la Administración pública para mejorar su calidad de 
vida. En cambio, esta proposición de ley pretende, con la excusa de mejorar los ba-
rrios, regular aspectos que no tienen nada que ver con ese fin, sino con el deseo de 
transformación social y de control de la vida de los ciudadanos.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Ara, per part del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula el diputat 
Marc Parés Franzi.

Marc Parés Franzi

Bé; gràcies, vicepresidenta. Crec que ho dèiem en l’exposició de motius i en la re-
latoria, eh?, però... Lluitar contra la segregació socioespacial, és a dir, contra les des-
igualtats que es manifesten geogràficament sobre el territori i en l’àmbit urbà; aquest 
és l’objectiu d’aquesta llei. És a dir, lluitar en clau d’equitat territorial contra la ten-
dència a la separació dels grups socials sobre el territori resultant de les desigualtats 
de renda i de la situació del mercat de l’habitatge.

Aquesta és la realitat: una distribució desigual dels grups socials sobre el territori 
que fa que els sectors socials més desafavorits resideixin o tendeixin a concentrar-se 
en els barris més vulnerables, per les dinàmiques del mercat especulatiu de l’habi-
tatge. I es dona així la paradoxa que aquells que més necessiten els serveis públics 
acaben residint en els barris amb majors dèficits i en les localitats que disposen de 
menors recursos. Les desigualtats socials i la problemàtica urbana, doncs, es troben 
així íntimament associades i es retroalimenten, de tal manera que la segregació es-
devé, al mateix temps, un reflex i una causa de les desigualtats socials.

Òbviament, aquesta no és ni una realitat ni una preocupació que siguin noves, 
sinó que són històriques al nostre país. «Convertir els suburbis en ciutats i fer-ho 
amb la participació dels seus veïns i veïnes», ens deia en Xavier Valls, referint-se a 
la Santa Coloma dels anys setanta i vuitanta. O «monumentalitzar la perifèria dotant 
els barris de places i espais públics que dotin d’identitat els espais cívics relacionals 
comunitaris», ens deia l’Oriol Bohigas. «Feminitzar l’ús de l’espai públic i incorpo-
rar la mirada de gènere en les polítiques urbanes», ens diuen la Maria Dolors Garcia 
Ramon o la Zaida Muxí. I ja en clau més actual, «infiltrar el verd a les nostres ciu-
tats, renaturalitzar-les, és un dels grans reptes de les ciutats denses com són les me-
diterrànies», ens diu la Carme Ribas més recentment. Doncs això és el que pretenem 
fer amb aquesta llei.

I dic que no és nou perquè Catalunya compta amb una llarga tradició de políti-
ques de millora urbana. I, en aquest sentit, cal destacar en particular les iniciatives 
municipals de la recuperació de la democràcia, quan el teixit veïnal reclamava als 
nous ajuntaments la millora dels seus barris i de les seves viles. Veïns i veïnes que 
molts d’ells havien autoconstruït, amb les seves pròpies mans, aquells barris, durant 
el tardofranquisme. Per exemple, vam conèixer una de les experiències que vam po-
der veure, com és la Cooperativa Obrera de Viviendas, del Prat de Llobregat, com va 
des de lògica cooperativista, i encara avui resisteixen, amb aquest habitatge coope-
ratiu al Prat de Llobregat.

Pel que fa a les actuacions impulsades des de la Generalitat, s’ha dit: l’experièn-
cia de la llei de barris de l’any 2004, la llei del president Maragall, una llei que va 
permetre intervenir en un elevat nombre de barris de tot el país i que representa un 
antecedent directe per a aquesta nova llei de barris verds que avui aprovarem.

Les convocatòries de la llei del 2004, per això, van quedar aturades l’any 2011, 
és a dir, fa més d’una dècada. I avui, després d’aquesta dècada perduda en l’àmbit 
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de les polítiques de regeneració urbana, després d’una dècada en què han estat justa-
ment aquests barris els que més han patit els efectes de la crisi del 2008, de la pandè-
mia, de la crisi energètica actual, i que també estan patint els efectes de l’emergència 
climàtica, perquè és en aquests territoris on realment més difícil es fa combatre tant 
les onades de calor com la situació de fred per la mala qualitat dels seus habitatges..., 
després d’una dècada en què aquests barris, com dic, han vist agreujada aquesta si-
tuació, és el moment, ara. I crec que des d’En Comú Podem ens podem felicitar per 
haver aconseguit també estirar la minoria de govern i la majoria de grups d’aques-
ta cambra per reprendre una nova onada de polítiques de regeneració urbana per al 
conjunt del país.

Dic «per al conjunt del país» perquè durant aquest temps és cert que hi han hagut 
alguns ajuntaments, com, per exemple, l’Ajuntament de Barcelona, que des de l’any 
2016 està impulsant el seu propi pla de barris, del qual també n’hem d’aprendre, i ha 
servit per il·lustrar-nos i per orientar aquesta llei, que, com dic, s’ha d’estendre per al 
conjunt del país. Ho feia, deia, bevent d’aquesta llei del 2004 i d’experiències com la 
de Barcelona.

Però bé, per què és necessària aquesta llei? Alguns han dit: «Si ja teníem una 
llei, potser podíem haver dotat de fons l’antiga llei», i segurament també podia ha-
ver estat així. Però, en primer lloc, crec que és important que mandatem, a través 
d’aquesta llei, el Govern a obrir una nova onada de polítiques de regeneració urbana. 
Certament, el Govern ho podria fer sense aquesta llei, com ho podia haver fet també 
sense la llei del 2004 –també és cert que en els darrers deu anys no ho ha fet–, però 
mandatar no és només dir-li al Govern que creï un fons per fer aquestes actuacions, 
sinó que també és establir les bases, les característiques, els procediments, els àm-
bits d’actuació d’aquest fons, i, per tant, que des d’aquesta cambra, des d’on resideix 
la sobirania popular, mandatem el Govern en una direcció de les polítiques de rege-
neració urbana. 

En segon lloc, crec que aquesta llei és necessària pel context, perquè en un esce-
nari d’emergència climàtica i de crisi energètica hem de posar l’accent en la transfor-
mació verda, la transformació ambiental, passant de la llei de barris a la llei de barris 
verds, perquè les classes populars no quedin al marge de la transformació ecològica, 
perquè la transició energètica ha d’arribar a cada racó d’aquest país, i aquest és un 
dels objectius centrals, també, d’aquesta llei.

I, en tercer lloc, crec que aquesta llei és necessària perquè és a través d’una nova 
llei que podrem anar més enllà del que es va fer amb la llei de l’any 2004. I, en 
aquest sentit, en vull destacar alguns aspectes.

El primer –s’ha dit–, amb aquesta llei entrem a l’interior dels habitatges, cosa que 
no va passar amb la llei del 2004. Hem pogut visitar, durant el procés de tramitació, 
diferents barris d’aquest país que van rebre un finançament important durant la llei 
de barris del 2004. Barris que es van millorar molt, que quan tu hi passeges veus un 
entorn urbà realment millorat, amb equipaments realment notables i nous, no?, però 
si entres a l’interior dels habitatges el que veus són habitatges totalment degradats, 
habitatges amb unes condicions d’habitabilitat totalment indecents, totalment inac-
ceptables i amb unes condicions d’eficiència energètica també totalment inaccepta-
bles. I, per tant, cal que amb aquesta llei el que fem és que no ens quedem només 
a l’exterior, no ens quedem només en la millora urbana dels carrers i dels equipa-
ments, sinó que entrem a dignificar les condicions d’habitabilitat de la gent vulnera-
ble d’aquest país, de les seves classes populars.

En segon lloc, amb aquesta llei incorporem la participació des de l’inici, cosa 
que tampoc passava amb l’anterior llei; per tant, els processos de regeneració urba-
na han de ser participats des de l’inici. I, a més a més, doncs, ho fem també amb una 
nova figura, que són els partenariats publicocomunitaris; per tant, que el teixit co-
munitari, el teixit veïnal, pugui formar part d’aquests processos també des de l’inici. 
I, en aquest sentit, la llei contempla també que a través d’aquests partenariats sigui 



DSPC-P 93
22 de desembre de 2022

Sessió 44.2 58

el teixit veïnal i comunitari, allà on existeix i allà on té tradició, que vagi a buscar 
l’ajuntament per animar-lo, per incitar-lo a presentar projectes de regeneració urbana  
a través d’aquest fons. Per tant, creiem que aquí també es crea un espai perquè des 
del teixit veïnal i comunitari es puguin impulsar els processos de regeneració en els 
barris i viles d’aquest país. 

I, en tercer lloc, ens dotem també d’instruments per prevenir, deia, la gentrifica-
ció i els efectes especulatius, i crec que això és realment innovador. Ho fem, a més 
a més, amb solvència tècnica i jurídica, gràcies a les aportacions del lletrat de la 
casa, i aprofitant també, doncs, el Codi civil català. Per tant, al final el que fem és..., 
una de les qüestions que fem és que els ajuntaments que reben finançament puguin 
utilitzar el cens emfitèutic, que està previst en el Codi civil català, per aplicar-lo en 
aquells casos on es millorin els habitatges dels edificis, amb la garantia que després 
no generin processos especulatius i gentrificadors, i, per tant, que aquests habitat-
ges no es puguin vendre a preus exageradament superiors, o, en qualsevol cas, hi ha 
d’haver un retorn cap a l’Administració pública, si això passa.

Una eina que crec que és absolutament interessant, que és innovadora i que es 
complementa també amb altres eines, com és la declaració de mercat d’habitatge 
tens en aquests barris o com és el tanteig i retracte també per a aquestes zones. Per 
tant, prevenim que la inversió pública pugui provocar efectes de gentrificació.

I acabo. Aquesta és una llei, vull destacar també, municipalista. Per tant, aquest és 
un element important que crec que hem de posar sobre de la taula. Per tant, que es vol 
adaptar a les realitats dels municipis perquè, com s’ha dit abans, són els municipis els 
que realment coneixen la seva realitat. Que ho vol fer, a més, no només a través dels seus 
ajuntaments, sinó també a través del seu teixit comunitari i a través dels partenariats pu-
blicocomunitaris. Per tant, aquest és un element que crec que és important.

És una llei que aborda una mirada integral de les polítiques urbanes. Per tant, in-
tervindrem en els barris amb una mirada integral, i, per tant, amb la dimensió física, 
amb la dimensió ambiental i amb la dimensió social. Creiem que és imprescindible 
per transformar els barris, des d’una perspectiva justament estructural, fer-ho amb 
aquesta mirada. És una llei que dona una resposta territorialitzada –per tant, que in-
tervé sobre àrees urbanes específiques– amb la voluntat de generar barris i comuni-
tats on hi vulguem viure, on la gent vulgui quedar-s’hi a viure. I aquest crec que és 
un dels reptes que tenim, que el lloc on vius no suposi una càrrega per al teu projecte 
de vida, sinó una oportunitat.

I per això cal –i això crec que és el que hem d’aconseguir a través d’aquesta llei– 
que en aquests barris s’hi generin oportunitats territorials, s’hi generen oportunitats, 
i, per tant, canvis estructurals que facin que viure en qualsevol d’aquests barris no 
sigui un motiu d’estigmatització, sinó un motiu d’orgull i també un motiu d’oportu-
nitats vitals per a totes les persones que hi resideixen.

I, en últim lloc, aquesta és una llei, crec, innovadora. Crec que m’hi he referit amb 
alguns dels instruments que posem sobre la taula, que són innovadors, que són avan-
çats i que s’actualitzen justament als reptes que tenim avui en dia, com són l’emergèn-
cia climàtica o la crisi energètica que tenim sobre la taula. Per tant, una llei innovadora.

I, en darrer lloc, acabar..., s’ha fet referència també a la necessària dotació pres-
supostària per a aquesta llei. Efectivament, això és així. La pròpia llei ho reconeix 
d’aquesta manera. Una llei que entrarà en vigor aquesta mateixa setmana i, per tant, 
que ha d’afectar el pressupost de l’any 23.

És cert que en el procés de negociació pressupostària nosaltres hem incidit per-
què es dotés el fons. També és cert que hi han eleccions municipals i que, per tant, 
pot tenir sentit, doncs, que creem aquesta oficina durant el primer semestre d’a-
quest... (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) 
–acabo, presidenta– d’aquest proper any i que obrim –i aquest és un dels compro-
misos que hem assolit en l’acord de govern–..., que abans de final d’any hi haurà les 
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bases aprovades, les bases d’una nova convocatòria. I, per tant, això implica també 
la dotació d’un fons en aquest sentit.

En qualsevol cas, si el Partit Socialistes, en la seva negociació pressupostària, 
aconsegueix la dotació econòmica per a aquest fons, doncs..., benvingut serà també 
a l’acord de pressupostos que aquest país necessita.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la parau-
la el diputat Joan García González.

Joan García González

Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades, conseller... Senyor Parés, jo crec 
que primer li he d’agrair que hagi portat aquesta proposició de llei. Crec que era ne-
cessària. Crec que era una demanda territorial des de fa molt de temps. I, per tant, 
haver tingut l’oportunitat o haver pogut veure-ho, d’alguna forma, observar que te-
níem aquesta proposició, i que, a més, es pugui aprovar, perquè altres iniciatives sí 
que s’han portat en les últimes legislatures, però no amb la sort de poder ser apro-
vades, doncs, crec que era un clam, i hem tingut l’oportunitat de que aquest clam es 
pugui portar com a mínim a aquest debat final i a la possible aprovació. 

És evident que sempre hi hauria d’haver una llei de barris. D’alguna forma, crec 
que hauria de ser d’aquelles lleis de continuïtat territorial, perquè el territori canvia, 
el territori evoluciona. Vostè, com a geògraf –a més, ho vull dir per posar en valor 
la nostra professió–, ho sap molt bé. Crec que és essencial que tinguem aquesta visió 
territorial i espacial sempre en ment per millorar la vida i el nivell de vida dels ciuta-
dans de Catalunya, els ciutadans en general.

Crec que és una d’aquestes variables que mai tenim en compte. Moltes vegades 
parlem de polítiques, per exemple, d’habitatge o de la falta de polítiques d’habitatge, 
però no tenim en compte que totes les variables, tot l’ecosistema espacial, territorial, 
acaba afectant, doncs, el nivell de les persones i també les seves rendes i, al final, la 
seva qualitat de vida.

Per tant, sabem que l’evolució a Catalunya, tant dels canvis demogràfics, per-
què hem parlat moltes vegades de la realitat d’alguns barris que bàsicament les pro-
blemàtiques que s’hi estan donant és d’envelliment greu o ràpid i dels problemes 
que generen precisament a les persones que viuen allà..., els canvis, moltes vegades 
lògics i funcionals, econòmics, de les pròpies realitats econòmiques que hem anat 
 veient i que ara estem patint, per exemple, amb la crisi energètica i amb els proble-
mes d’una guerra que sembla llunyana però que ens afecta tots, com la d’Ucraïna. 

I els canvis, també, els fluxos de mobilitat en el propi territori acaben suposant 
que molts barris deixin d’estar en la situació que es trobaven fa trenta anys o quaran-
ta anys inclús, i inclús passen de ser espais de nova construcció, de nova adequació 
per a nous ciutadans, i s’acaben degradant. I això ho hem vist i en tenim casos a les 
ciutats metropolitanes, doncs, molt evidents. Jo, a la meva ciutat..., podria citar dos 
o tres barris on fa quaranta anys la situació era molt diferent a la que tenim actual-
ment. I, per tant, hem de lluitar precisament per un concepte que és important, que 
és el de la cohesió –la cohesió–; en podem dir «cohesió social», «cohesió ciutada-
na», «cohesió territorial...», però cohesió.

I crec que no m’equivoco si parlo de que la diagnosi, parlant precisament de l’es-
pai, del territori, actualment ens porta a veure que hi ha una certa segregació que fa 
una sèrie d’anys no trobàvem i que ara sí que trobem a les nostres ciutats, exemples 
i experiències que tenim, metropolitanes, moltes d’elles, no? Hi ha una certa corres-
pondència que abans no existia de forma tan evident entre els nivells de renda, entre 
els nivells de capacitat d’accés a serveis, d’alguns barris. Això és evident.

Aquí m’agradaria respondre, en aquest punt, al que s’ha dit des de VOX. Senyors 
de VOX, no es pot sempre culpar tot, tot..., no tots els problemes són, com vostès 



DSPC-P 93
22 de desembre de 2022

Sessió 44.2 60

diuen, de la immigració. No es poden fer modificacions físiques, com vostès diuen, 
sense tenir en compte que tots els ciutadans, vinguin d’on vinguin, siguin residents 
o originaris d’on siguin, han de residir precisament..., resideixen a les nostres ciutats, 
estan censats o empadronats a les nostres ciutats i formen part de les nostres comu-
nitats. I és així.

Vostès no sé quins tipus d’afectacions o de modificacions volen fer a alguns dels 
barris de la nostra ciutat. Jo no sé com ho farien a barris de la meva ciutat com els 
Merinals, com Can Rull, com la Creu de Barberà o Campoamor. Què faran? Ascen-
sors només per a aquells que són residents a Espanya? Com els faran pujar o...? Les 
modificacions, al final, són comunitàries, són per a tots. I crec que això millora la 
convivència, precisament, i la forma i la qualitat de vida d’aquells que vam néixer 
a ciutats com la meva. A mi em semblaria el més adequat, fer polítiques de barris 
per a tothom. I aquesta cohesió social al final és una fórmula de millorar la nostra 
qualitat de vida i el nostre benestar. I així ho veig jo com a ciutadà català i espanyol, 
també –espanyol i català.

Però continuo. Aquesta llei crec que és necessària per molts motius. Votarem que 
sí..., no ho he dit, però votarem que sí a tota ella. Creiem que des d’una visió també 
liberal es pot aprovar una llei com aquesta, que crec que és bàsica; a vegades es con-
fon el concepte de neoliberalisme amb el concepte liberal, que no hi té res a veure. 
És evident que aquesta pulsió d’oferta i demanda del sòl i de les rendes acaba gene-
rant, doncs, segregacions socials, però moltes vegades des del món liberal també 
diem que això es pot modificar o s’hi pot intervenir de forma molt adequada o cor-
recta, o es pot portar a una certa regulació que creiem que és factible a nivell urba-
nístic, i a les nostres ciutats ho fem molt sovint.

Per tant, des d’aquest punt de vista, ho veiem adequat. Veiem adequats alguns 
dels canvis que s’han portat a terme, com aquesta voluntat d’entrar..., per motius 
molt concrets, i el diputat Parés ho comentava, que s’han modificat i s’han millo-
rat barris. Tenim magnífics..., a vegades, perquè també moltes de les actuacions de 
la llei de 2004 han quedat en actuacions que es van perdre durant molts anys i han 
acabat en àrees degradades, i tots en tenim en ment moltes imatges, no? Però està bé 
que puguem entrar també dins dels domicilis. No podem tenir espais, entorns mag-
nífics, i edificis o, en aquest cas, habitatges, doncs, degradats, com trobem a molts 
llocs. Per tant, és important que en algunes actuacions que regula aquesta llei es 
faci, es porti a terme.

I que les tipologies s’hagin ampliat, també. Sí que és veritat que aquesta realitat, 
que era molt metropolitana fa vint anys, s’ha acabat estenent a àrees del que s’ente-
nia abans..., amb aquesta diferenciació entre l’àrea metropolitana i la regió metro-
politana. I inclús ha anat més enllà. En algunes capitals de comarca també trobem 
aquesta realitat de barris vulnerables o degradats; en aquest cas, moltes vegades, de 
necessària actuació urgent.

I per això farà falta –això ja m’agradaria que ho tinguéssim molt en compte, i 
també l’hi comento al conseller–, doncs, que tinguem un fons de veritat per portar 
a terme tot això. Crec que, si aconseguim avui –com crec que ho farem– una certa 
transversalitat en l’aprovació d’aquesta llei..., no la deixem en una definició o en un 
plantejament només i comencem a actuar i a determinar projectes clars que siguin 
continuats en el temps –i en l’espai, en aquest cas, també– i que permetin després, 
amb les eines que hem introduït d’avaluació, que són molt importants –l’avaluació 
en les polítiques públiques és bàsica i essencial, i també és un principi molt libe-
ral–..., per tant, que aquestes avaluacions ens permetin corregir la pròpia llei, si fa 
falta, i les polítiques que d’ella se’n deriven.

Per tant, simplement, gràcies. I espero que pugui servir per a tots.
Gràcies, diputats, diputades.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Mixt, té la paraula del diputat Daniel Serrano 
Coronado.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, vicepresidenta. Conseller, diputados, diputadas, buenas tardes. Debati-
mos hoy esta proposición de ley, cuya finalidad es poner en marcha una nueva ley de 
barrios que, de salir adelante, derogaría la vigente ley de 2004, aprobada en tiempos 
del primer tripartito. Nueva ley que, de aprobarse, adolecerá del mismo problema 
que la que pretende sustituir, y es que nacerá sin dotación presupuestaria.

Nace, por tanto, y pese a alguna buena intención, vacía de contenido. Crea un 
nuevo fondo denominado «de recuperación urbana, ambiental y social de barrios 
y viles», pero, al igual que el vigente fondo de fomento del programa de barrios y 
áreas urbanas, su dotación presupuestaria, su dotación económica, remite al presu-
puesto anual de la Generalitat.

Cierto es que, como novedad, esta nueva ley prevé que dicho fondo pueda dotar-
se con financiación del Estado o de la Unión Europea, pero no es menos cierto que 
esta financiación por estas vías puede venir o no venir. Por eso creemos que la ley..., 
el hecho de que no prevea un presupuesto propio que lo contemple, creemos que es 
un condicionante importante. Y lo es hasta tal punto que, si los presupuestos de la 
Generalitat no dotan de recursos económicos el fondo, no habrá programas de me-
jora en los barrios que poder ejecutar. Por tanto, en caso de aprobarse, la ley nacerá 
convertida en papel mojado, por lo menos hasta que no haya una partida en los pre-
supuestos que así lo contemple.

De hecho, esta situación no es nueva, ya se ha comentado anteriormente. Como 
consecuencia de la crisis de 2008, la Generalitat eliminó durante bastantes ejerci-
cios la dotación del plan de barrios. Por consiguiente, cambia la letra, pero la música 
es prácticamente la misma. Y, una vez más, los recursos económicos para mejorar 
nuestros barrios estarán condicionados año tras año a coyunturas económicas, polí-
ticas y parlamentarias. Con esta música es difícil dar apoyo a una ley que, al día si-
guiente, insisto, puede quedar en nada.

Por otro lado –y por comentar alguno de los aspectos de fondo que más nos lla-
man la atención de la ley que estamos debatiendo–, decir que la nueva letra en reali-
dad sería más bien una adaptación de la letra antigua, pero a los nuevos tiempos: se 
habla de nuevos objetivos, introduciendo conceptos o situaciones actuales; se habla de 
emergencia climática, transición energética justa, empoderamiento de la ciudadanía, 
transición ecológica. Conceptos y situaciones que se introducen en los tres campos de 
actuación que diseña la ley: la transformación física de los barrios, la transición eco-
lógica y la acción sociocomunitaria.

Pero constatamos que se ha perdido una oportunidad de aprovechar el fondo 
para incentivar más la actividad económica de los barrios. Se hace mucho énfasis 
en cuestiones medioambientales o aspectos sociales, algunos de los cuales podemos 
compartir, pero se incide poco, muy poco, en el desarrollo económico de los barrios 
que evite la brecha económica entre unos barrios y otros, que al final es la causante 
de otro tipo de desigualdades sociales –por la falta de empleo, por poner un ejemplo.

De hecho, solo hay una ligera mención al incremento de la okupación o de la pro-
moción y diversificación del tejido productivo en la ley, pero se dice de forma muy 
superficial y sin concreción. Por tanto, poco, muy poco se incide en aspectos de inte-
gración y desarrollo económico de nuestros barrios, aspectos que también son básicos 
para la integración social y la transformación de áreas deprimidas con importantes 
déficits en cuestiones sociales. Sin desarrollo económico, no es posible hablar de co-
hesión social ni de ningún otro tipo. Por eso, creemos que la ley adolece de una caren-
cia importante para nosotros en este campo.
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En otro orden de cosas, nos produce muchas dudas cómo se llegará a la decisión 
de qué municipios serán los beneficiarios del fondo para la ejecución de estos pro-
gramas. A nadie se le escapa que muchísimos barrios de municipios de Cataluña, de 
un modo u otro, por una causa u otra, pueden ser beneficiarios de este fondo, y que 
la decisión de que sean unos barrios y no otros está muy poco objetivada en la ley, lo 
que es un trampolín a las arbitrariedades políticas sujetas al color político del depar-
tamento que ocupe la Generalitat en cada momento.

Pasa lo mismo con la financiación: los proyectos beneficiarios también están poco 
objetivados, y está sujeto a posibles arbitrariedades el hecho de que un proyecto se 
financie con el cincuenta, el sesenta o el setenta y cinco por ciento de su presupuesto.

Y, por último, también queremos llamar la atención sobre la previsión de instru-
mentos para gestionar las transformaciones urbanas –están previstos en los artículos 
18 bis, ter y quater–, instrumentos como el derecho de tanteo y retracto, el censo en-
fitéutico o la declaración de áreas con mercado de vivienda tensionado. Instrumen-
tos, todos ellos, que ponen en manos de la Administración facultades que pueden 
atentar contra la propiedad privada y la libertad individual de los propietarios. Y por 
eso ese es un aspecto que a nosotros nos preocupa de la ley y que, evidentemente, no 
apoyaremos.

En definitiva, y a modo de resumen, creemos que esta ley es una nueva oportu-
nidad perdida –nace sin dotación presupuestaria para poder hacer efectiva la ley– 
que la convierte en una simple de declaración de algunas buenas intenciones, una 
ley que incide de forma insuficiente en el desarrollo económico de nuestros barrios 
y una ley que dota una vez más a la Administración de prerrogativas que pueden 
atentar contra el derecho a la propiedad privada y contra la libertad individual de los 
propietarios. Una ley, insisto, que, en definitiva, pese a la actualización de la letra, 
nos deja la misma música que la que pretende sustituir.

Y por esos motivos nosotros no podemos dar el apoyo a la misma.
Muchas gracias, vicepresidenta, conseller, diputados y diputadas.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del diputat no adscrit, per un temps d’un minut, té la 
paraula el diputat Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; gracias, vicepresidenta. Bueno, aunque hay elementos de la ley que no acaban 
de agradarme del todo –sobra intervencionismo en algunos puntos, sobran mantras 
woke clásicos, y es normal, ¿no?, al final ha pilotado esta iniciativa Podem–..., en fin, 
yo creo que está bien, digamos, el hecho de que se haya puesto el acento en abordar 
la problemática que hay en muchos barrios. Hay muchos elementos de la proposi-
ción que están bien, que van en la buena dirección. Hay muchos barrios degradados 
y creo que –al César lo que es del César– está bien que tengamos este debate hoy.

Hay tres cosas que yo echo en falta. Una, se habla poco de activar la economía 
local, hay pocas iniciativas para la dinamización económica de los barrios. Dos, 
no se habla nada, no se dedica ni una coma, ni una línea, a hablar de la seguridad. 
Muchos de estos barrios están perfectamente –y los tenemos identificados–..., la in-
seguridad está disparada. Esto genera dificultades de convivencia, pobreza, falta de 
desarrollo económico. Es decir, debería ser uno de los objetivos también de esta ley, 
reducir los índices de delincuencia, ¿no? Y tres, yo creo que a los ayuntamientos se 
les da un papel de mera comparsa, no se les da el papel que deberían tener, y su im-
plicación en ejecución de proyectos de este tipo es absolutamente clave.

Aunque hay algunos elementos del dictamen, pues, que no son de mi agrado, vota-
ré de manera positiva a esta ley. Y ojalá esta ley hubiera nacido con memoria económi-
ca, ¿no? Aunque no venga con memoria económica, al menos esperamos y deseamos, 
en fin, que pronto se ponga dinero encima de la mesa para ejecutarla.

Gracias.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra, ara té la paraula el 
diputat Ferran Estruch i Torrents.

Ferran Estruch i Torrents

Gràcies, vicepresidenta. Conseller, diputades, diputats, tot el públic que ens 
acompanya... En primer lloc, el meu agraïment personal al diputat ponent redactor, 
el Marc Parés; gràcies, Marc, per tota la feinada, també per la voluntat d’entesa i 
acord sempre, no només en aquesta llei, sinó en moltes de les coses que hem pogut 
treballar plegats. I, per tant, moltíssimes gràcies per la teva feina. T’ho agraeixo de 
tot cor.

Agraïment també als diputats que han participat... (Alguns aplaudiments.) També 
donar les gràcies als diputats que han participat activament a la ponència: al David 
Saldoni, a la Dolors Sabater i al company Jordi Terrades, gràcies; al lletrat, l’An-
toni Bayona, per la gran feina; al gestor, en Frederic Soler; a la lingüista, l’Helena 
Brull. Gràcies a tots. També gràcies a la direcció del meu grup i a la resta del grup 
de companys i companyes per deixar-me treballar en aquesta llei, aquesta llei im-
portant, que, com a alcalde i diputat, m’ha fet molta il·lusió treballar. I, per tant, grà-
cies. I també gràcies a l’equip tècnic, i especialment a l’Oriol, a la Glòria. I també, 
deixeu-m’ho dir, doncs, als companys i companyes de la Sectorial de Territori d’Es-
querra, que m’han ajudat en aquesta tasca. I també donar les gràcies a les secretaries 
generals d’habitatge, l’anterior i també l’actual.

Com deia en el debat de l’esmena de totalitat, ara ja fa un any –hem tardat un any, 
doncs, a fer aquesta llei, i la tancarem abans d’acabar aquest any, això també és una 
bona notícia–..., recordava llavors que teníem la necessitat, la necessitat urgent, de re-
cuperar les polítiques integrals de regeneració urbana en aquest país. Més enllà de les 
polítiques puntuals, de les petites intervencions, ens calia recuperar les polítiques in-
tegrals, com deia el diputat Parés, per lluitar contra les desigualtats socials especials, 
per lluitar contra aquestes desigualtats socials i per, en definitiva, millorar els nostres 
barris, els nostres pobles, i millorar les condicions de vida de la nostra gent. I crec 
que amb aquesta llei hem acomplert aquests objectius.

La llei que presentem –s’han dit moltes coses, per tant, tampoc vull repetir-me– 
creiem, des d’Esquerra, que és una bona llei. Era una llei necessària. És una llei 
municipalista, i crec que també és molt important. I també, com s’ha dit, és una 
llei molt treballada i consensuada. Hem fet setanta compareixences, les quals tam-
bé vull agrair, de tots els àmbits, que ens han ajudat moltíssim, i més de cent esme-
nes, també. La feina del ponent redactor..., de cent esmenes, doncs, en queden tres 
de vives, i totes les altres s’han transaccionat o acceptat i, per tant..., la voluntat de 
consens.

Llei necessària. Una bona llei que, després de divuit anys de la primera llei de 
barris, del 2004, que va impulsar el Govern d’esquerres i catalanista, hem coincidit 
tots que calia actualitzar, renovar i adaptar al context actual. Llei, en definitiva, que 
vol, com he dit, transformar, fer pobles, ciutats, barris millors; millorar la vida de la 
gent, la vida dels nostres conciutadans, de la gent d’aquest país i de tot el país, d’ar-
reu, amb projectes integrals i de manera àmplia.

Tots i totes, la majoria de grups, hem estat conscients, com també ho van ser els 
que van fer la llei el 2004 i com s’ha vist avui amb les intervencions, que per abordar 
les necessitats de millorar els nostres pobles i ciutats no ens podíem limitar a millo-
res físiques puntuals, sinó que calia una llei àmplia que afrontés de manera multidi-
reccional i multidisciplinària tots els àmbits, i adaptada a la realitat, als nous temps. 
Canviar les coses, canviar la vida de la gent a través de projectes integrals, i d’això 
va aquesta llei.

Recordar, també –com s’ha fet–, que la llei de 2004 va ser una molt bona llei. 
Una llei que per primer cop, doncs, va posar sobre la taula polítiques integrals de 
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regeneració urbana, i, en aquell moment, l’objectiu d’aquella llei, que era la inter-
venció integral als barris per tal d’evitar la seva degradació i millorar les condicions 
de vida dels ciutadans. Objectius, finalitats, que assumeix aquesta nova llei, aquesta 
actualització, podem dir, d’aquesta llei del 2004, però que amplia amb un context 
evidentment diferent.

Aquella llei, com vaig dir també ara fa un any, tenia llums i ombres, i algunes 
mancances. Crec que aquesta nova llei que hem fet plegats vol solucionar i posar 
llum a aquelles foscors del 2004, i això ja és molt important.

Recordar també –que també se n’ha parlat– que l’aplicació d’aquella llei va ser 
estroncada per moltes coses, però sobretot per la crisi del 2008, malgrat que aque-
lla mateixa llei era molt necessària per respondre i per solucionar els problemes que 
generava aquella crisi del 2008. Esperem que ara, amb aquesta nova llei, en el seu 
desplegament això no passi.

Tot i així, com s’ha dit, aquesta llei va portar més de 1.000 milions d’injecció 
de diners al món local, als municipis: 1.123 milions, dels quals la meitat, cal dir-ho, 
van sortir també dels ajuntaments, i, per tant..., l’esforç, el gran esforç que van fer els 
ajuntaments d’aquest país.

Com deia, el context aquests anys ha canviat molt, les coses han canviat molt; 
també les prioritats. Sobretot un dels temes clau, que hi hem coincidit i que és una 
mica l’esperit d’aquesta llei i que condiciona totes les polítiques que fem ara en 
aquest país i a la majoria de països, que és l’emergència climàtica. I per abordar 
aquesta realitat, doncs, també aquesta llei hi fa molt èmfasi.

Els principals aspectes per nosaltres positius de la nova llei, com s’ha dit, també: 
amplia el seu perímetre d’actuació, és a dir, de què és objecte la llei, amb un èmfa-
si especial en tots els aspectes derivats de la lluita contra el canvi climàtic. «Barris 
verds», el títol és molt clar. Parlem de dignificació urbanística: l’estalvi energètic 
amb la rehabilitació d’edificis i habitatges, l’impuls de l’activitat comercial, l’ocupa-
ció, el reforç de la xarxa comunitària, la salut... Tot això, amb l’objectiu de combatre 
les desigualtats –com he dit, que és l’objectiu de la llei–, impulsar la transició eco-
lògica i acabar amb els desequilibris territorials en els barris i viles més vulnerables 
del nostre país.

També, aquesta llei amplia i concreta les actuacions que poden ser objecte d’a-
quest fons. La llei crea un fons i, en aquest sentit, la regulació de la llei creiem que 
és molt positiva per tal de que siguin al més eficients possible. També crec que és 
important l’aportació que s’ha fet..., que concretem en la llei la distribució dels fons. 
I, per tant, ha de ser una llei per a tot arreu, per a tot el país, que tingui aquestes ne-
cessitats que contempla la llei.

Però crec que és important, doncs, la reserva específica que fem per als muni-
cipis menors de vint mil habitants –ciutats i pobles menors de vint mil habitants–; 
dotacions específiques per als nuclis històrics degradats; evidentment, els polígons 
d’habitatges o zones perifèriques resultat de processos d’urbanització marginal o 
poc regulada, que en tenim molts en el país.

També és important, com s’ha dit, doncs, el fet de que aquesta llei pot donar re-
cursos a aquells projectes que ja s’han iniciat de rehabilitació integral.

També és important –i aquest aspecte no s’ha dit– que amb aquesta llei s’amplia 
el finançament, el cofinançament. Evidentment, és una llei que no finançarà el cent 
per cent dels projectes, però podem arribar fins al noranta per cent, sobretot per a 
aquells municipis més petits que no tenen, doncs, el poder econòmic per poder fer 
aquest cofinançament.

També creiem important destacar el que s’ha comentat, la introducció del parte-
nariat publicocomunitari, o tot el que és la gestió de les transformacions en intentar 
fer que allà on s’han invertit diners públics, sigui en l’àmbit privat o en l’àmbit co-
munitari..., doncs, no tinguin finalitats que no siguin les finalitats d’interès general.
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Per tant, una bona llei, la qual també incorpora –i també és una novetat– tots els 
elements d’anàlisi, d’identificació, i l’avaluació. L’avaluació per nosaltres també ha 
estat un aspecte clau, l’avaluació ex ante i ex post de l’aplicació de la llei. Perquè la 
llei no és fer obres o fer places, sinó que és el resultat, la transformació, afrontar les 
desigualtats i acabar amb les desigualtats, i, per tant, no és l’obra en si mateixa.

En definitiva, una llei amb l’esperit de la llei del 2004, però que incorpora l’ex-
periència, que actualitza i prioritza, de la llei del 2004..., les prioritats en l’aplicació 
i distribució dels fons, que dona més protagonisme a la ciutadania. I això vull dir 
també que és molt important, de la llei: augmentem la participació, els canals de 
participació, que tothom se senti integrat a la comunitat i que faci seu aquest projec-
te, i, per tant, que des de la base, des de l’inici, sigui un projecte compartit amb els 
veïns i veïnes, i creiem que això també és fonamental.

Crec que és una llei important. N’estic i n’estem contents, contents d’haver-la tre-
ballat conjuntament, i, per tant, doncs, a complir, ara. Com ja també el conseller ha 
dit, poder d’alguna manera, aquest 2023, crear l’oficina tècnica, fer les bases de la 
convocatòria, i, al més aviat possible també, obrir aquesta convocatòria tan necessà-
ria per als nostres pobles i ciutats.

Moltes gràcies i molt bones festes a tothom.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

A continuació, i atès que el Govern ha demanat poder intervenir breument, té la 
paraula el conseller de Territori, el senyor Juli Fernàndez i Olivares.

El conseller de Territori (Juli Fernàndez i Olivares)

Bon dia. Serà una intervenció breu, no pateixin, sense ànim d’entrar en polèmica 
ni debat. Tan sols agrair-li, diputat Parés, la iniciativa i la capacitat de generar aquest 
ampli consens i de poder disposar d’una eina que és valuosa, que és valuosa per a la 
transformació social, per a la transformació verda.

I, com a eina valuosa, així la tractarà el Govern, desplegant-la amb el compromís 
que han explicat durant aquest any, adequada a la realitat, perquè tenim una realitat 
electoral, perquè s’han de generar una sèrie de projectes, i, per tant, podent transfor-
mar les nostres ciutats i viles arreu, perquè treballem per la Catalunya sencera, so-
cialment i territorialment, per la cohesió social i per la cohesió territorial arreu dels 
barris dels nostres pobles i viles.

Moltíssimes gràcies per la feina que han fet i per la llei que aprovarem. Bones 
festes.

(Aplaudiments. Pausa llarga.)

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Doncs tot seguit –gràcies, diputats, diputades, i conseller, també, per la inter-
venció– passarem a la votació del dictamen de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori sobre la proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles.

En primer lloc, votarem les esmenes reservades del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Atesa la petició de vo-
tació separada que els grups parlamentaris ens han fet arribar, en primer lloc votem 
l’esmena número 37, relativa a l’article 9.1, tal com apareix en el dossier del Ple.

Comença la votació.
Aquesta esmena no ha estat aprovada, per 8 vots a favor, 124 en contra i cap abs-

tenció.
A continuació, votem l’esmena número 103.
Comença la votació.
Aquesta esmena no ha estat aprovada, amb 8 vots a favor, 124 en contra i cap 

abstenció.
I votem ara l’esmena número 106.
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Comença la votació.
Aquesta esmena tampoc ha estat aprovada, amb 7 vots a favor, 124 en contra  

i cap abstenció.
A continuació, passem a votar el text del dictamen. En primer lloc, i atesa la peti-

ció de votació separada que ens ha arribat, votem a continuació els articles 18 bis, 18 
ter i 18 quater, conjuntament, eh?

Comença la votació.
Aquests articles han estat aprovats, per 105 vots a favor, 12 en contra i 15 absten-

cions.
I, finalment, votem ara la resta del text del dictamen.
Comença la votació.
La proposició de llei de millora urbana, ambiental (aplaudiments forts i perllon-

gats) i social dels barris i viles ha estat aprovada, per 112 vots a favor, 10 en contra  
i 10 abstencions.

(Aplaudiments forts i perllongats.)
Bona feina. Gràcies, diputats, diputades.
Suspenem la sessió fins a dos quarts de quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i es reprèn a dos quarts de quatre de 

la tarda i sis minuts. Presideix la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, acom-

panyada de la vicepresidenta segona, el secretari primer, la secretària segona, el secretari 

tercer i el secretari quart. Assisteixen la Mesa el lletrat major en funcions de secretari gene-

ral i la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del conseller 
d’Interior, el conseller de Territori, el conseller de Drets Socials i la consellera de 
Justícia, Drets i Memòria.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Diputats, diputades, reprenem la sessió amb el vint-i-unè punt de l’ordre del dia, 
que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el programa Coedu-
ca’t, presentada pel Grup Parlamentari de VOX.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el programa 
Coeduca’t

302-00228/13

Per exposar-la, té la paraula el diputat Manuel Jesús Acosta Elías.

Manuel Jesús Acosta Elías

Buenas tardes, señora vicepresidenta. Señores diputados, muy buenas tardes. Se 
puso muy nervioso, el señor Gonzàlez-Cambray, en mi interpelación del pasado Ple-
no sobre el programa Coeduca’t, de supuesta educación afectivo-sexual, aunque no 
se caracteriza, el conseller, por tener la piel muy fina. Vamos, que es muy imper-
meable, es tan impermeable o más a la crítica que unos pantalones de pesca de río. 
Se irritó cuando le pedí la eliminación del programa Coeduca’t, porque sabe que 
muchas familias, incluso voces autorizadas en el mundo del feminismo como puede 
ser la escritora Najat El Hachmi, independientemente de su ideología, han denuncia-
do el programa Coeduca’t, criticándolo y denominándolo como «deleznable herra-
mienta de perversión de menores».

La rigurosa información que VOX hizo llegar a las escuelas con el contenido ex-
traído..., con contenidos, en general, extraídos de la propia web oficial del programa 
Coeduca’t, indicando las páginas y con ilustraciones del material recomendado de 
entidades como Sida Studi, cuyos enlaces se incorporan también en esa página ofi-
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cial, en esa web oficial del programa Coeduca’t, demuestra que se trata, este progra-
ma –llamado, lo vuelvo a repetir, Coeduca’t–, de un grave atentado a la dignidad del 
niño, a su configuración, a la configuración de su equilibrio emocional y psicológi-
co, al imponerle la duda de su sexo desde los tres años, edad en la que los niños lo 
que necesitan son certezas, para que, pasada su etapa de infancia y de adolescencia, 
asentada ya su personalidad, puedan elegir libremente, con una opinión bien forma-
da, el proyecto de vida que desean realizar.

Y, claro, como ante estas evidencias que denuncié en la interpelación el señor 
Gonzàlez-Cambray quedó sin argumentos, en lugar de reconocer el atentado que 
significaba Coeduca’t a la intimidad y a la inocencia de los niños y también al dere-
cho de los padres a elegir libremente la educación moral que desean para sus hijos, 
en lugar, por lo tanto, de pedir perdón y retirar el programa Coeduca’t, lo que hizo 
es seguir adelante con los faroles y dijo que el problema era que VOX decía menti-
ras, que se lo había inventado todo, que planteaba una información falsa y unas imá-
genes y frases que no formaban parte del programa Coeduca’t, y llegó a decirnos 
que se nos tenía que caer la cara de vergüenza por hacer estas cosas.

Pues, bien, a pesar de las evidencias, a las calumnias del señor Gonzàlez, a sus 
mentiras, hay que añadir su profunda cobardía. Me gustaría que estuviera aquí, pero 
no ha creído interesante estar hoy presente. Cuando se vio entre las cuerdas, dijo 
que, en cualquier caso, los materiales propuestos por el programa Coeduca’t, en rea-
lidad, en cualquier caso, no eran para los alumnos, eran solo para los profesores. 
Vaya, muy bonito, como sabe que el contenido Coeduca’t es inadecuado para los 
niños, lo que quiere hacer él es eludir su responsabilidad y hacer responsables de su 
aplicación a los profesores, ante el alud de quejas y de denuncias que ha planteado 
y que ha presentado el conjunto de las familias, o muchas familias al menos. Eso es 
realmente muy canalla, ¿eh?, lo de lanzar la piedra y esconder la mano.

Pues yo no me callo y vuelvo ahora a mostrar públicamente una parte del progra-
ma Coeduca’t absolutamente inapropiada para los niños a partir de los tres años. El 
recurso «Celebrem la sexualitat», de la entidad La Ciranda, propuesto como mate-
rial pedagógico –está en la página treinta y seis, por si lo quieren comprobar; página 
treinta y seis de la web oficial del programa Coeduca’t–, propuesto como material 
pedagógico, lo vuelvo a repetir, para niños de tres a cinco años, consta de un espé-
culo, un clítoris 3D, preservativos externos e internos, genitales masculinos y feme-
ninos y un «niñe» intersexual.

Bien, la triste realidad es que las políticas de educación afectivo-sexual en Espa-
ña, implantadas desde los años noventa, han sido un absoluto –un absoluto– desas-
tre, multiplicándose los datos de las violencias sexuales en todas sus ramificaciones 
y también incrementándose el número de enfermedades venéreas.

Es importante hablar de la sexualidad. Lógicamente, somos seres sexuados y, 
lógicamente, la sexualidad es una parte inherente a la persona. Y, por lo tanto, hay 
que hablar con claridad, pero también adecuándose a la edad de cada niño, no como 
hace Coeduca’t. En la educación afectivo-sexual nos jugamos muchos aspectos de 
nuestro porvenir, del futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad.

A los grupos que votarán en contra de nuestra moción, les recuerdo: dejen de 
mentir y de presentar el programa Coeduca’t, que es una verdadera perversión de me-
nores, como si fuera la panacea de todos los males, como el antídoto de los dramas 
que les acabo de citar. Si no, serán ustedes responsables de todas las problemáticas y 
el futuro que nos viene encima.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Atès que no s’hi han presentat esmenes, a continuació, per fixar la seva posi-
ció, té la paraula, per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la 
diputada Gemma Lienas Massot.
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Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades, diputats. L’educació dels nens i dels 
nois sempre ha estat molt important. En canvi, l’educació de les nenes i de les noies 
no ho ha estat fins a èpoques modernes. De fet, fa dos dies a Afganistan van prohibir 
que les noies poguessin anar a la universitat. Avui hi ha anat la policia per impedir 
l’entrada de les dones. 

Aquí, a les nostres latituds, el 1762, Jean-Jacques Rousseau, el filòsof, va escriu-
re un llibre, Emili, o de l’educació, on exposava les seves idees pedagògiques. Les 
quatre cinquenes parts del llibre estan dedicades a l’educació de l’Emili, el noi, i una 
cinquena part està dedicada a l’educació de la noia, Sofia. Aquesta part, la de la noia, 
planteja unes idees molt diferents de les del noi. De fet, el que diu és que les noies es-
tan dotades naturalment per ser companyes de l’home i subordinades a l’home, que 
han d’aprendre només allò que els correspon aprendre, no més enllà d’això, i que han 
de ser educades amb relació a l’home, és a dir, han de fer-se estimar, han d’agradar 
els homes, han de cuidar-los quan són petits i educar-los, han de cuidar-los quan són 
adults. 

De fet, és molt curiós perquè Jean-Jacques Rousseau, com altres pensadors de 
l’època, pensava que la gent no podia estar determinada per un destí. És a dir, que, per 
exemple, els negres, els rics..., perdó, els negres, els pobres, els discapacitats no po-
dien tenir un destí marcat, igual que no el tenien els blancs, els rics i els no discapaci-
tats. Però, en canvi, curiosament, per a les dones sí que pensava que hi havia un destí 
predeterminat, que estava marcat per la biologia.

De fet, ell el que deia sempre és que, per naturalesa, és a dir, per biologia, les 
noies no podien aprendre a llegir, sinó que estaven més dotades per a les tasques 
domèstiques i per a les cures. Però, fixeu-vos-hi, les noies no tenen cap impediment 
biològic, no és que tinguin una configuració neuronal que els impedeixi aprendre a 
llegir –això ja ho sabem–, sinó que el que tenien era un mandat cultural, és a dir, el 
gènere, que les obligava a no formar-se intel·lectualment, perquè d’aquesta manera 
aconseguien que fossin mestresses de casa submises. 

Les feministes sempre han estat en desacord amb el gènere, que saben que són 
unes característiques artificials que el patriarcat ha utilitzat per subordinar les dones 
als homes. Per això, sempre hem lluitat contra el gènere. Els estereotips de gènere 
s’insereixen molt fàcilment en els cervells dels nens i de les nenes i, de fet, es fa a 
través de la socialització, de vegades amb sistemes molt bruscos, com una bufetada 
o un crit, però a vegades amb sistemes molt subtils. Per exemple, si porteu la vos-
tra filla, que encara va de quatre grapes, en una llar d’infants vestida amb un vestit, 
s’entrebancarà molt sovint amb els genolls i la faldilla i acabarà clavant-se un cop 
contra la cara i aprendrà a estar-se quieta en un racó. Així és com s’aprenen els este-
reotips de gènere.

La segona cosa és que les feministes sempre hem estat d’acord a que la formació 
estigui a l’agenda feminista; primer, la no reglada i, després, la reglada. I què té a 
veure tot això amb la coeducació? Coeducar vol dir educar en els valors de la igual-
tat. Nosaltres hem tingut coeducació? No, no n’hem tingut. Franco, el 1939, va pro-
hibir l’educació mixta, les aules mixtes. Havien de ser segregats, nens i nenes. 

A partir dels anys setanta, meitat dels setanta, gràcies a la democràcia, van resti-
tuir-se les aules mixtes. Les nenes van ser col·locades a les escoles dels nens. Anaven 
juntes, però això no vol dir que tinguessin un currículum que respectés la mirada 
aquesta, igualitària, perquè el currículum era el dels nois. S’havia eliminat el currí-
culum de les noies, perquè es considerava poc important i poc masculí. 

Per tant, teníem aules mixtes, però teníem uns ensenyaments, un currículum que 
era parcial, perquè només hi apareixien els homes, i esbiaixat, perquè només hi ha-
via la mirada masculina. Les feministes vam demanar una escola coeducativa. Què 
vol dir una escola coeducativa? Una escola coeducativa és una escola que lluita per 
eliminar els estereotips de gènere, que lluita per incorporar les dones en els llibres 
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de text, en els ensenyaments, per transmetre els sabers femenins, per educar des del 
punt de vista sexoafectiu i per educar emocionalment. 

Nosaltres, el nostre grup, creu fermament en la coeducació i, per tant, votarem 
en contra d’aquesta moció. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula el diputat Francesc Ten i Costa. Des de l’escó?

Francesc Ten i Costa

Vicepresidenta Vergés, / sí, des de l’escó. Menys és més. / U, no us penséssiu, 
diputades, / que VOX parli d’animalades / –perdó–, no són paraules vanes, / són po-
sicions ultradretanes; / el savi Acosta és militant, / dic metàfora tot parlant, / del cili-
ci i la repressió, / i zero coeducació.

Mesa, permeteu-me llicència / de síl·labes i autoexigència / i insistir-vos que 
m’enverina / observar com tanta doctrina / resuperneoliberal / es peta un dret fona-
mental. 

Per tenir menys extrema dreta / calen tones de perspectiva / de gènere i mots 
d’afectiva / sexual a classe per sistema.

VOX no sap res de tocaments; / a l’aula no hi ha sentiments, / i paraules com 
«queer» i «semen» / o «LGTBI plus» / no poden ser temes d’examen / ni de xerra-
des, ai Jesús. (Rialles.)

L’escola, senyores de VOX / –l’educació– no pot fer blocs, / i defensar el pin pa-
rental / no ens faria a tots iguals. / Hi hem de parlar de sexe oral? / Sí. Hi tractem els 
genitals, / carícies,? la masturbació?, / el masclisme? I per què no?

Imagineu què esdevindria / si una funesta ideologia / s’impregna a les nostres pells 
/ o la de noies jovencells? / Roger Waters, el de Pink Floyd, / –hey, teachers– se’ns 
tornaria «boid», / zero utopia, tot control, / just another brick in the wall. (Rialles.)

Junts diem no a aquesta moció. / Junts som de l’escola que educa, / la que no bus-
ca cap excusa / per ensenyar que igualtat / –curiós– rima amb llibertat. / Ep, i volem 
la intimitat, / òbviament, de tot l’alumnat.

Junts diem no a aquesta moció; / que VOX no ens faci cap lliçó; / defensem l’es-
cola inclusiva / i diem no a aquesta iniciativa.

Això no treu, hac ce Cambray, / que, amb molta més pena que esglai, / reprovem, 
tristos, el paisatge / que deixa el seu poc lideratge. 

I acabo, vicepresidenta... / Per dir-nos només «bon Nadal», / pregunto: quin mal 
representa / un pessebre tradicional? (Rialles i aplaudiments.)

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per 
Guanyar, té la paraula la diputada Nogay Ndiaye i Mir. 

Nogay Ndiaye i Mir

Gràcies, vicepresidenta. Bé, crec que serà complicat ara superar tota aquesta 
obra literària que ens ha relatat aquí el diputat de Junts. Tot i així, ho agraeixo, eh?, 
perquè és una moció..., bé, prefereixo no utilitzar segons quins qualificatius, però, 
si més no, ridícula. I, per tant, crec que tornem a estar aquí, en aquest faristol, una 
vegada més debatent sobre coses absurdes d’un partit totalment retrògrad, misogin 
i que vol acabar amb la nostra societat i la nostra educació tal com la coneixem. De 
fet, si anéssim en la línia dels seus estàndards, la nostra societat actual es trobaria 
entre alguna cosa similar a la Inquisició i el Gilead de Margaret Atwood. Llavors, 
no sé fins a quin punt, no?, la nostra societat es pot permetre retrocedir tants anys, 
tants segles en el temps, o anar a un món tan imaginari. 

El diputat de VOX, que acostuma a fer aquest tipus de mocions relacionades amb 
l’educació, ha atacat molt fortament sovint les diferents polítiques que a l’escola es 
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duen a terme. Potser no ha acabat d’entendre que el tema de coeducació, com ha dit 
la diputada que m’ha precedit, vol dir educar en igualtat. Llavors, fins i tot quan aquí 
parlava d’«eliminar con carácter inmediato el programa Coeduca’t»..., òbviament 
mai estarem d’acord amb qualsevol proposta que vingui de l’extrema dreta, però po-
dríem plantejar-nos millorar-lo, perquè sí que és cert que és un programa que neces-
sita millores, perquè la formació del professorat no s’està duent a terme com cal per-
què precisament l’alumnat pugui gaudir d’un dret que els és garantit, com és l’accés 
a la informació, l’accés a l’educació. I l’educació sexoafectiva i emocional també és 
un dret que s’ha de garantir per al nostre alumnat. 

De fet, tenim diversos informes de l’Observatori de la Infància, Save the Chil-
dren i moltíssimes entitats que treballen i vetllen pels drets dels infants, que han 
desenvolupat informes com l’informe (Des)información sexual: pornografía y ado-
lescencia, que estableixen precisament que l’accés a la pornografia –bé, a la por-
nografia misògina i discriminatòria o vexatòria cap a les dones– és cada cop més 
accessible als infants. Pràcticament el trenta, entre el trenta i el quaranta per cent 
dels joves de vuit anys ja accedeixen a pornografia online. Però és que, si anem pu-
jant per edats i arribem als deu anys o als dotze anys, ens trobem amb percentatges 
d’entre el cinquanta i el seixanta per cent d’accés a aquest tipus de contingut sexual. 
Aquest contingut al que aquests joves estan exposats sense cap tipus de formació 
prèvia, perquè en la majoria dels casos la formació sexual que reben aquests joves 
i adolescents és directament per part d’aquest contingut sexual vexatori. I, per tant, 
és necessària, aquesta formació en educació sexual i afectiva o afectivosexual, per-
què els infants no s’enfrontin a aquestes realitats, que no són realitats, que són ficció, 
sense cap tipus de coneixement previ, i es creguin que això és la realitat. 

Però m’agradaria parar-me en algun punt abans de poder també contribuir literà-
riament a l’obra d’aquesta moció. Aquesta moció, en el punt número 3, parla de de-
rogar qualsevol normativa que pugui atemptar contra la llibertat dels pares a educar 
els seus fills segons les seves conviccions morals, que vulneri la pàtria potestat i que 
inverteixin la càrrega, etcètera. Aquest punt potser també se l’haurien d’aplicar, per-
què vostès critiquen molt fortament aquelles famílies que també professen qualsevol 
religió, com podria ser l’islam, i les nenes que porten mocador a les escoles. Vostès 
demanen que s’elimini qualsevol restricció que pugui atemptar contra la pàtria po-
testat i la llibertat dels pares i, no obstant, constantment atempten contra la llibertat 
d’un tipus de famílies que professen una religió concreta. O és que només defensen 
aquella que fa referència a la religió catòlica? 

I, llavors, m’agradaria poder-los recordar que la Bíblia, a la que vostès suposo 
que, bé, accedeixen sovint, està plena d’erotisme i escenes sexuals. I precisament al 
diputat que acostuma a fer aquest tipus de mocions, que sovint ve aquí a contar con-
tes, li recordaré una historieta (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció) –i acabo, presidenta. El Don Quixot, que té uns quants se-
gles, del 1600, està ple d’erotisme també. I li llegiré un paràgraf que fa referència 
a la prostitució, que precisament vostès, que estan en contra de tot tipus de relació 
afectivo sexual i de que aquesta educació es faci a les escoles...

La vicepresidenta segona

Diputada...

Nogay Ndiaye i Mir

L’hi llegeixo –ja acabo, presidenta–: «Nunca fuera caballero / de damas tan bien 
servido / como fuera Don Quijote / cuando de su aldea vino: / doncellas curaban de 
él; / princesas, de su rocino.» «Rocino», entiéndase como su parte sexual. 

La vicepresidenta segona

Gràcies. A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem, el diputat Jordi Jordan Farnós.
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Jordi Jordan Farnós

Gràcies. Diputats, diputades... No seré tan literari, però també els hi desitjo a tots 
bones festes.

Bé, tornem al faristol, una vegada més, per parlar de moralitat i de retrocés; tor-
nem a parlar d’esta moral del nacionalcatolicisme que es va imposar durant quaran-
ta anys al nostre país i que sembla ser que l’extrema dreta vol que torne; que torne 
perquè no creuen en la llibertat, perquè no creuen en una educació sexoafectiva que 
realment eduqui, que ensenyi l’alumnat a desenvolupar una part essencial de tota 
persona, i perquè són aquells que es basen en prejudicis, en el no parlar de segons 
quins temes i, en definitiva, en la no educació, en deixar els nostres jóvens sense for-
mació i que, precisament, a partir d’aquesta informació, tinguin la llibertat i puguen 
desenvolupar el seu model afectiu i sexual que ells creguin.

Són aquells que, a més a més de voler tornar als anys quaranta, als anys cinquan-
ta, a aquella Catalunya i a aquella Espanya fosques, als anys del tabú i d’aquella mo-
ral tancada, no volen que hi hagi aquests programes de coeducació, perquè els nois i 
noies, perquè els nostres infants s’eduquin en igualtat i, per tant, que puguin corregir 
totes les visions masclistes que, a dia d’avui, malauradament, existeixen i perduren. 

I per tot això, evidentment, el nostre grup no pot ni estarà mai d’acord amb 
aquesta moció ni amb aquests plantejaments, perquè creiem en la igualtat, perquè 
creiem en la coeducació, perquè creiem en la formació afectivosexual i perquè tam-
bé creiem en la lluita de moltes persones, de moltes entitats, de moltes associacions, 
de molts col·lectius que durant molts anys han lluitat precisament per acabar amb to-
tes aquestes barreres i amb totes aquestes idees obsoletes basades en el patriarcat, en 
la repressió, en el masclisme, en l’LGTBI-fòbia i en la desigualtat, que evidentment, 
com deia abans, no defensem ni defensarem mai, perquè estan a les antípodes del 
nostre model de societat.

Per això ens hi oposem. I el que hem fet és precisament el contrari: demanar al 
Govern que doni prioritat a desplegar una política educativa, sexoafectiva, al sistema 
educatiu, amb la inversió necessària per poder crear les professionals referents de 
coeducació a tots els centres educatius del país –i ho hem fet durant aquests mesos 
en diverses iniciatives parlamentàries– i també, evidentment, per fer front a aquestes 
visions retrògrades, pròpies, com deia abans, d’aquest corpus ideològic del nacional-
catolicisme. I el que volem és que s’aprofundisca en aquest programa de Coeduca’t 
del Departament d’Educació, que segurament és insuficient, des del nostre punt de 
vista, però sí que treballa i aprofundeix en aquesta coeducació i en la ruptura de les 
desigualtats de gènere i orientació sexual. Perquè vostès, els del pin parental, no po-
den donar lliçons de res ni tampoc no poden aturar el signe dels temps. 

També volem felicitar l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius per la seua 
feina, per la seua tasca que estan fent, i reclamar també al Govern que els hi donen 
tot el suport davant dels atacs que estan rebent. 

I, evidentment, volem implementar una coeducació que sigui realment una ac-
ció educadora, que valori indistintament l’experiència, les aptituds, l’aportació social 
i cultural tant dels homes com de les dones, en igualtat de drets, sense estereotips 
sexistes ni androcèntrics, ni cap tipus d’actitud discriminatòria, tampoc, evident-
ment, per raó d’orientació sexual o expressió de gènere, perquè el que volem és cons-
truir aquesta societat sense cap tipus de subordinació cultural ni social entre homes 
i dones. 

Per tant, encara que els hi coste d’entendre, senyors de VOX, a Catalunya sí que 
defensem la igualtat de gènere i sí que lluitem i continuarem lluitant contra la dis-
criminació. 

Moltes gràcies. 
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La vicepresidenta segona

Per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, la diputada Anna Grau Arias. 

Anna Grau Arias

Gràcies, vicepresidenta. Bueno, entre el auca del señor Abascal y la oda al pin 
parental, estamos divertidos esta tarde.

A ver, señores de VOX, no sé si se dan cuenta de que cada vez que ustedes la lían 
provocan un gran regocijo, una especie de «chiquipark» en esta cámara. Y yo les de-
cía esta mañana que no les acepto lecciones de racismo; me las podrían dar, pero no 
las quiero, y tampoco quiero lecciones de tener hijos. Y no es verdad que cualquiera 
que les vote en contra esta moción miente. Yo no suelo mentir; de hecho, no miento 
nunca. Puedo decir verdades que no gustan, me puedo equivocar, pero, desde luego, 
no tengo la costumbre de mentir. 

La moción que ustedes nos han traído aquí, bueno, da muchas vueltas y va a pa-
rar, pues, eso, a una cosa que a ustedes les parece fantástica, que es el pin parental y 
que a mí me da más miedo que un nublado, porque –voy a intentar no repetir cosas 
que se han dicho aquí–, evidentemente, no hay nada perfecto, pero desde la Ilustra-
ción estamos intentando dotarnos de unos paradigmas. 

El programa Coeduca’t, del que se podrían hacer muchas críticas..., pero noso-
tros preferimos hacerlas constructivas. De hecho, la última vez el grupo del Gobier-
no nos aceptó unas enmiendas de Ciutadans que precisamente garantizaban, o sea, 
velaban porque el contenido fuera adecuado a las edades y a las necesidades de los 
educandos. Nosotros tenemos una militante muy distinguida, Montserrat Herrera 
–que des d’aquí li vull enviar una abraçada–, que defiende el programa «El latido de 
las mariposas», que es una especie de iniciativa en la línea de la coeducación. 

Se ha insistido aquí en la perspectiva de género. A mí me parece importante; mi-
ren que en otros aspectos puede ser más discutida, pero a mi madre no la dejaron es-
tudiar porque era una niña. Y a su hermano, que era considerablemente más burro, 
sí. Entonces, bueno, así van las cosas, ¿no? 

Pero, aparte de eso, está el tema de la educación sexo-afectiva, que evidente-
mente creo que es un tema que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza, porque 
la sociedad avanza muy rápido, porque pasan cosas muy inquietantes, y realmente 
creo que necesitamos tener un debate franco, abierto y donde todos nos pongamos 
de acuerdo sobre unos paradigmas de educación sexo-afectiva que tenemos que dar 
a nuestros hijos, como en otro momento nos podríamos haber puesto de acuerdo so-
bre la educación obligatoria, sobre hasta qué edad tienen que estudiar los niños, et-
cétera. ¿Que todo eso se podrá hacer mejor o peor? Seguramente. Pero, desde luego, 
la solución no es ponerse en modo comando ni en modo «progrechachi» ni en modo 
«chachifacha». Ni una cosa ni la otra. ¿Me entiende? 

Entonces, mire, nosotros vamos a votarles que no de arriba abajo esta moción, 
que por lo menos parece bastante grosera. Y el único punto en que teníamos dudas 
–que conste que yo era la que tenía menos, pero la democracia interna existe en Ciu-
dadanos y hemos estado...– me voy a abstener; nos vamos a abstener en el punto 3, 
el que se ha dicho aquí: «Derogar cualquier normativa que pueda atentar contra la 
libertad de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones morales, que vulneren 
la patria potestad y/o que inviertan la carga de la prueba, eliminando la presunción 
de inocencia, tal y como está contemplado en la Constitución española.» A mí me 
parece un artículo innecesario. Más Constitución y menos pin parental; defiendan 
más la Constitución y no les hará falta, ni a ustedes ni a nosotros, el pin parental. 
Pero, bueno, digamos, para que quede claro que..., en este punto nos vamos a abste-
ner. Todo lo demás, ni lo sueñen.

Gracias. 
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La vicepresidenta segona

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup Mixt, la diputada Lorena 
Roldán Suárez.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, vicepresidenta. No traigo yo aquí versos preparados, la ver-
dad. Voy a ser bastante escueta en mi intervención. Tuvimos ocasión ya de hablar 
del programa Coeduca’t la semana pasada también por otra moción presentada, en 
este caso, por el grupo que da apoyo al Gobierno. Y nosotros lo dijimos ya en aquel 
día: coeducación, sí; coeducación como la entiende la Generalitat, no. 

Nosotros entendemos que «coeducar» significa, evidentemente, educar valoran-
do las diferencias individuales y las cualidades personales; «coeducar» significa 
también eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que 
deben tener unos y otros. Pero el programa Coeduca’t va mucho más allá, y lo he-
mos hablado, insisto, en otras ocasiones, y lo ha explicado también a la perfección 
el ponente de esta moción, con contenidos que nos parecen que no son adecuados a 
las edades de los menores. Tampoco sabemos en base a qué se están decidiendo este 
tipo de contenidos, y entendemos que exceden en muchas ocasiones, incluso, pues, 
la voluntad de los padres o la manera de educar que pueda tener cada uno en su casa 
y cada familia. 

Por tanto, insisto en que no estamos de acuerdo con el enfoque de la Generalitat. 
¿Nos parece que es necesaria la coeducación? Sí. Y estamos viendo cifras, además, 
muy preocupantes, con relaciones muy desiguales, sobre todo entre menores, y eso 
quiere decir que tenemos un problema de base, un problema en la educación, que 
hay que empezar en edades tempranas. Y yo creo que aquí los expertos coinciden, y 
lo que nos dicen es que hay una carencia emocional entre estos jóvenes que les lleva 
a tener unas relaciones, ya bien sean de pareja, o incluso relaciones de amistad, que 
son desiguales, donde el hombre juega un papel de peso en estas relaciones, donde 
carga con determinadas cosas, incluso también en el tema de la sexualidad. 

Y, evidentemente, aquí podemos..., luego se puede derivar, pues, en problemas 
de violencia de género o de violencia machista. Creo que los datos que tenemos, 
especialmente en Cataluña..., en el resto de España también, pero en Cataluña dos 
de cada cinco mujeres de entre dieciséis y veintinueve años confiesan haber sufrido 
violencia machista. Estos son datos que se desprenden de una encuesta que se reali-
zó el año pasado en el marco del estudio de violencias machistas en la etapa juvenil 
en Cataluña, impulsado, además, por el Observatorio Catalán de la Juventud. No 
nos podemos permitir tener prácticamente un cuarenta por ciento de estas jóvenes 
en estas situaciones de violencia machista, e insisto en que, evidentemente, tenemos 
un problema de educación. Creo que hay una carencia en esa base educacional y que 
necesitamos romper esos roles de género preestablecidos.

Ahora, este tipo de programas en los que se habla de determinadas..., bueno, una 
educación afectivo-sexual que creo, insisto, que excede varios límites, nos parece 
que no es la manera. Además, están derivando también en situaciones como, por 
ejemplo, la yincana –que no sé cómo calificarla– que vivimos en Vilassar de Mar 
con menores de once y de doce años realizando actividades y prácticas que no eran 
apropiadas, insisto, para menores de esas edades, donde, además, los padres no te-
nían conocimiento. Y esto viene derivado también, pues, del tema de la coeducación 
y de lo que se está realizando en los centros. 

Nosotros creemos que los centros educativos pueden y deben liderar importantes 
cambios. Deben crear las condiciones ideales para que cada persona pueda construir 
su identidad individual y también su identidad social desde un autoconcepto positivo 
y saludable, desarrollando evidentemente todas sus potencialidades, posibilitando 
proyectos de vida que no estén limitados por estos roles, por estos estereotipos se-
xistas o estas discriminaciones de género. Pero vuelvo a insistir: coeducación, sí; co-
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educación como la entiende la Generalitat, no. Y, por tanto, nosotros vamos a votar 
a favor de la eliminación del programa Coeduca’t. 

Muchas gracias.

La vicepresidenta segona

Té la paraula en nom, ara..., bé, el diputat Antonio Gallego Burgos, diputat no 
adscrit.

Antonio Gallego Burgos

Gracias, vicepresidenta. Dos ideas. Con el actual diseño de Coeduca’t planteado, 
se han pasado de la raya. De hecho, ustedes mismos lo reconocieron la semana pa-
sada aceptando una enmienda de Ciudadanos y de Junts al respecto que acota el de-
sarrollo de ese programa. Hablar de tocamientos, pornografía, masturbación a niños 
que aún creen en los Reyes Magos es deleznable, peligroso y antinatural, y eso está 
en la web, porque yo lo he visto con mis propios ojos.

No soy contrario a la educación sexual reproductiva de chavales de secundaria 
si se hace con neutralidad, sin adoctrinamiento, con transparencia, con pleno cono-
cimiento y respeto a las familias, y sin vender como normal lo que es excepcional. 
Yo creo que aquí la cuestión está en tratar las cosas con equilibrio, mesura y sentido 
común. 

Gracias.

La vicepresidenta segona

Per últim, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, la diputada Jenn Díaz Ruiz.

Jenn Díaz Ruiz

Bona tarda a tothom. Em pregunta la diputada Segovia si crec en els Reis Mags. 
Voldria fer diversos espòilers. Un és que els Reis de l’Orient són els pares. Però un 
altre espòiler, que és que els nens que no van a secundària també es masturben i tam-
bé tenen dret al seu propi cos i, per tant, que tinguin més informació, doncs, a mi em 
sembla que és un dret.

És molt curiós, perquè veient el debat d’aquesta tarda tinc una mica la sensació 
que estem en dos dimensions, en dos mons paral·lels, no? Per una banda, hi ha una 
part de l’hemicicle que el que vol és un desplegament millor del Coeduca’t, i d’al-
tres que parlen del pin parental, d’altres que parlen aquí de l’escola com un espai de 
defensa d’individualitats, quan l’escola tota la vida el que ha estat és un generador 
d’igualtats, no d’individualitats. I, per tant, jo crec que en aquest sentit estem parlant 
com de dos mons i dues dimensions diferents.

Però jo voldria parlar d’alguns conceptes, perquè em sembla que són importants. 
La majoria de les dones que som en aquest hemicicle hem crescut envoltades d’una 
sèrie de conceptes que no tenien nom quan creixíem, que no n’érem conscients, però 
que la cultura de la violació ha format part del nostre desenvolupament com a dones. 
Fa uns dies vèiem com el colegio mayor ens deia: «Putas, salid de vuestra madrigue-
ra.» Veiem també com a la sentència de La Manada, doncs, es parlava de la roba, es 
parlava de la recuperació, es parlava de que tancava els ulls, i entenien que tancar els 
ulls vol dir desig. Parlem d’una violació grupal en què una noia es queda quieta, i això 
el jutge entenia que potser era desig i era plaer. Doncs el Coeduca’t el que fa és expli-
car als agressors, als jutges i a alguns diputats d’aquesta cambra que això no és desig, 
que això no és consentiment i que això no té res a veure ni amb el sexe ni amb les re-
lacions sexuals, sinó amb el poder. 

I crec que no voldria deixar escapar la intervenció d’aquesta tarda després de que 
ahir, doncs, sortís en la premsa l’agressió de l’exdirector de Catalunya Ràdio. I crec 
que també és de rebut, parlant del Coeduca’t i d’educació sexual i afectiva, donar des 
d’aquest faristol tot el nostre suport a la víctima, a la denunciant, que sàpiga que ens 
té al seu costat. (Alguns aplaudiments.) I crec que això és important..., és important 
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dir-ho des d’aquí i dir-ho des d’aquesta moció, perquè és que el Coeduca’t fa això, 
que ningú es cregui amb el dret d’envair l’espai físic, el cos ni la sexualitat de cap 
companya de feina, de cap desconeguda.

Parlem també del terror sexual. Fa molt poc parlàvem d’una moció del PSC a la 
Comissió d’Igualtat sobre les punxades, de com moltes dones creixen i es fan dones 
amb aquest terror de fons. I crec que l’educació sexual i afectiva a les escoles el que 
fa és justament reconèixer moltes d’aquestes situacions com a violència. I això, que 
ho reconegui l’escola, que t’ho expliquin, fa que quan ho pateixes en siguis cons-
cient. I el primer que passa quan reps violència és que no te n’adones, que l’estàs 
rebent, perquè hi ha tota una cultura al voltant que ha normalitzat aquestes situa-
cions.

I, per tant, el Coeduca’t el que fa és que, quan ets menor i hi ha un adult que està 
abusant de tu, puguis reconèixer que això és un abús, puguis explicar als teus adults 
de referència, a la teva professora, a la teva veïna, a qui sigui, que estàs patint un 
abús. I, per tant, l’únic que fa l’educació sexual i afectiva al Coeduca’t a les escoles 
és donar eines a nens i a nenes, a joves i adolescents que estan patint una violència 
que no han identificat encara com a violència i, per tant, que puguin parlar de desig, 
de masturbació, de consentiment, de totes les coses que ja els hi estan passant. És 
que no se’ls hi està explicant re que no sàpiguen, que no els hi estigui passant, però 
no les identifiquen. I, per tant, de l’únic que estem parlant és d’identificar els abusos. 

Deia el diputat de VOX: «Donar certeses.» Algú vol que quan un nen és abusat 
no sàpiga que està patint un abús i que tingui les eines per poder solucionar això i 
posar-ho en coneixement d’alguna persona adulta del seu entorn que el pugui prote-
gir? Perquè jo no m’imagino que no hi hagi ningú en aquesta sala que vulgui que un 
nen quedi desemparat i quedi desprotegit dels adults del seu entorn només perquè no 
sap identificar que està rebent un abús. I, per tant, l’únic que fa el Coeduca’t és donar 
aquestes eines.

I voldria acabar també, doncs, donant tot el nostre suport a les companyes de 
l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius com a defensores de drets humans, 
com a defensores de drets feministes, de drets sexuals i reproductius, perquè l’atac 
constant que reben de la ultradreta no és just.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta segona

Acabat el debat, els faig avinent que la votació d’aquesta moció es farà aquesta 
tarda, un cop substanciat el punt vint-i-cinquè de l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per l’envelliment actiu i digne

302-00230/13

El següent punt de l’ordre del dia, el 22, és la moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques per l’envelliment actiu i digne, presentada pel 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Per exposar-la, té la paraula la senyora Jessi-
ca González Herrera.

Jessica González Herrera

Gràcies, vicepresidenta. Abans d’entrar en matèria, us confesso que, quan vaig 
arribar a Catalunya, una de les coses que més em va sobtar era veure tanta i tanta 
gent gran sola al carrer, clarament en una situació de soledat no volguda, no desitja-
da. Em vaig preguntar en aquell moment quin tipus de societat era aquesta a la qual 
arribava, on a les persones que atresoren els coneixements, els sabers, les lluites pels 
drets que tenim avui, un cop arribaven a una edat no productiva per al sistema capi-
talista, se les relegava i se les abandonava a la seva sort.
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El lloc que les persones grans ocupen en aquesta societat no és un tema de cari-
tat, ni és un tema de paternalisme, ni és un tema d’assistencialisme. De fet, les polí-
tiques per a la gent gran, dins les quals es troba l’envelliment actiu i amb dignitat, de 
la moció que ens ocupa avui són definitivament i, sobretot, un posicionament polític. 
I els posicionaments polítics alhora poden passar pels discursos grandiloqüents o els 
debats parlamentaris o mocions com la que ara debatem, però no serveixen de gaire, 
aquests debats o aquests posicionaments, si no parlem de recursos econòmics i can-
vis de paradigma que els acompanyin.

I, per això, sense passar per alt... Per cert, l’agraïment a les diputades Najat Dri-
ouech, Anna Feliu i Anna Grau per la disposició i les esmenes que han entrat a 
millorar el text de la nostra proposta. És que al primer punt, de fet, comencem per 
refermar la necessitat d’incrementar els fons destinats al sistema d’atenció a la de-
pendència, que garanteixen un nivell adequat i digne a les persones grans amb 
aquestes opcions d’envelliment i de dependència de llarga durada, i que per això cal 
doblar els esforços per part de totes les administracions. I, de fet, ho farem també 
al punt 6 bis, quan, en una esmena de Junts per Catalunya –ho diem també–, dema-
nem al Govern de l’Estat clarament..., aquesta situació d’infrafinançament que hem 
tingut. De fet, li vaig dir al conseller Campuzano la setmana passada que des d’En 
Comú Podem sempre estarem per demanar recursos a l’Estat quan sigui adient.

Però, tot i això, és important recordar que, malgrat la inversió del Govern estatal 
a Catalunya, es continua en una situació d’estar, totalment, al costat de les Canàries, 
a la cua de dependència, i que així no podem continuar, tirant pilotes fora i dient que 
necessitem més finançament quan, malgrat el finançament, que continua sent insu-
ficient, no s’han fet les coses bé. A Catalunya no s’han fet les coses bé ni a l’hora de 
gestionar ni a l’hora d’investigar ni a l’hora d’entomar el toro per les banyes per fer 
una estratègia que realment serveixi per reduir les llistes de dependència. I, mentres-
tant, cada onze minuts mor una persona que està en aquesta llista.

Perquè, per una altra banda, el punt 6 –per les informacions que ens han arribat, 
tot apunta que el Govern hi votarà en contra–, que parla d’implementar l’adaptació 
del sector al nou model de residències impulsat pel Ministeri de Drets Socials, do-
nant prioritat a l’increment de les ràtios de les gericultores professionals d’atenció 
directa i a l’adequació d’unitats de convivència... Sembla que es votarà en contra 
d’aquest punt, i model, per cert, que en aquell moment la diputada Cervera hi va vo-
tar en contra per una suposada invasió competencial. I aquí els hem de recordar, al 
conseller i a Esquerra Republicana, que, quan es tenen competències compartides i 
estem parlant del benestar de la població –o exclusives, és igual–, qui les ha de des-
plegar no ho fa amb la rigorositat, amb la celeritat i la capacitat gestora que la urgèn-
cia requereix, aquest argument cau pel propi pes.

Veurem també com vota el Govern al punt 8, quan parlem d’una revisió dels 
preus en la contractació pública –probablement aquest és un dels punts més impor-
tants d’aquesta moció–; perquè si parlem, ens omplim la boca de parlar de la preca-
rietat del sector, de les condicions laborals i no fem re per canviar aquestes fórmules 
de contractació, llavors, no sé de què estem parlant.

Però, bé, ja vam dir al Ple de la setmana passada que aquesta interpel·lació prete-
nia no només parlar de les residències i la dependència, sinó d’un sector, d’un model 
d’envelliment des d’un punt de vista més interseccional, més feminista, més inte-
gral. I per això celebrem poder haver arribat al Govern amb certs acords.

I probablement, com passa sovint amb els temes socials en general, i amb els de 
la gent gran en particular, aquesta moció s’acabi aprovant –molts punts– sense més. 
Així que aprofitem que estem totes en un esperit així, de les festes, per encomanar, 
no ho sé, a les deesses, a les ancestres o a qui cadascú prefereixi que aquest 2023 ens 
porti compliment per part del Govern, perquè, visto lo visto, per ell sol, ara mateix, 
fins ara, no se n’ha sortit.

Gràcies. I bones festes.
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La vicepresidenta segona

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamen-
tari de VOX, la diputada María Elisa García Fuster.

María Elisa García Fuster

Gracias, señora vicepresidente. No entraré a valorar cuál es el porcentaje del PIB 
que necesitamos para paliar las carencias sociales de Cataluña, pero estamos de 
acuerdo en que hay que aumentar exponencialmente la inversión. Y, además, tene-
mos claro que debemos aumentarla mucho más del tres por ciento del PIB, que su-
pone la media europea por la que ustedes abogan, ya que la pobreza y la necesidad 
aquí son mucho mayores como consecuencia de las políticas ideológicas y sectarias 
que llevan años aplicando y que han tenido como consecuencia que el 25,9 de los ca-
talanes se encuentren en riesgo de pobreza extrema o de exclusión social.

Fortalecer el sistema público de ayudas a la dependencia fue nuestra primera 
apuesta en derechos sociales desde que formamos parte de este Parlamento, con una 
docena de propuestas para reducir las listas de espera, aumentar la dotación econó-
mica, aumentar los pisos tutelados, las plazas residenciales, propuestas que Pode-
mos siempre ha rechazado.

Verán, según la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Socia-
les..., en su informe del 2022, señalan que en el 2021 todas las comunidades autó-
nomas aumentaron el gasto por habitante en derechos sociales excepto dos, que se 
mantuvieron, y una, que lo disminuyó. Por descontado, esa última fue Cataluña, la 
comunidad que redujo su gasto en 134 euros por habitante, y que es, con 2.423 euros 
por habitante, la comunidad autónoma que menos gasta en derechos sociales. Con 
esta desinversión, entre otras cosas, el Govern consiguió que más de doce mil perso-
nas murieran ese mismo año esperando una prestación a la que tenían derecho, que 
nunca se materializó.

Por otra parte, según la misma Asociación estatal de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales, en Cataluña faltan 9.545 plazas de residencias geriátricas. La 
realidad es que no quieren invertir en construcción de residencias de titularidad pú-
blica; no les interesa. Y, a juzgar por las acciones del Govern para el próximo año 
2023, esta lista de necesidad de plazas se incrementará, porque las residencias ge-
riátricas privadas cada vez conciertan menos con la Generalitat. Y es que la Admi-
nistración impone unos requerimientos inasumibles por un precio de 66,7 euros/día: 
médico, enfermero y auxiliar, todo con una ratio determinada, pensión completa, 
rehabilitación y un largo etcétera de exigencias inasumibles. Podemos decir que la 
Generalitat quiere duros a dos pesetas y escatima de la forma más mezquina en el 
bienestar de los que llevan toda la vida aportando a sus arcas, pero que ahora le su-
ponen una carga.

Con respecto al punto 3, infumable entero, solicitan centrar las aportaciones de 
dependencia en LGTBI y extranjeros, siempre minando todas las mociones con su 
ideología progre, siempre haciendo política para unos pocos, siempre priorizando a 
una minoría sobre la mayoría, siempre reforzando su dialéctica de enfrentamiento de 
colectivos para crear confusión y discriminando a unos frente a otros, siempre ha-
ciendo políticas sectarias que perjudican seriamente a la población, en su ansia de 
legislar en beneficio particular, aquello que implica llevarse algo al bolsillo, aunque 
esto implique destrozar el bienestar de la ciudadanía. 

Lo que no han mentado es la causa por la que cada año aumentan exponencialmente 
las necesidades de plazas de residencias geriátricas. No han hablado del envejecimiento 
de la población, del invierno demográfico, de la desincentivación de la natalidad, de la 
soledad de los ancianos, del abandono de las personas mayores. No han hablado porque 
ello implica hablar de familia, y a ustedes esto les da alergia. No han hablado porque tam-
bién implica hablar de valores, y a ustedes esto les aterroriza. Familia, natalidad, vínculos 
fuertes. Todo lo que implica el cariño del cuidado de nuestros padres, de nuestros abuelos, 
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todo lo que nos hace fuertes como sociedad, con principios, con espíritu crítico, impertur-
bables e impermeables al bombardeo ideológico al que nos tienen acostumbrados, con su 
más que obsoleta ideología de género, woke o como quieran llamarla, y que tiene como 
único objeto dinamitar la familia y deshumanizarnos. 

No quería perder la oportunidad para seguir los pasos del portavoz de mi gru-
po parlamentario y felicitarles a todos la Navidad. A ver si, a fuerza de repetirlo, se 
acaba convirtiendo en una costumbre en esta cámara. Muy feliz Navidad a todos, de 
corazón. 

Gracias.

La vicepresidenta segona

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en nom del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, la diputada Anna Grau i Arias. 

Anna Grau Arias

Gràcies, vicepresidenta. Bé, volem agrair especialment als comuns que ens ha-
gin deixat participar en aquesta moció, que considerem que té una gran importància 
política i fins i tot moral.

La gent gran no fa nosa, la gent gran és un tresor. I el fet de que l’esperança de 
vida s’allargui, evidentment, és un repte per al sistema, però és una oportunitat, per-
què si creix l’esperança de vida també creix l’esperança de maduració, de saviesa i 
de consol. Que això costa diners i surt car? Sí, per això paguem impostos. La gent 
malalta no és sacrificable. Com a societat, com a grup humà, valem allò que val el 
més malalt, dèbil i desemparat de nosaltres. Que això val calés? Sí, per això paguem 
impostos. 

Llavors, nosaltres hem introduït una esmena, que agraïm molt la seva accepta-
ció. Concretament, demanem revisar el sistema d’atenció domiciliària als pacients 
crònics amb malalties degeneratives com l’ELA, l’Alzheimer i altres, per tal de ga-
rantir-los una assistència integral, que abasti també els familiars que en tenen cura. 
Desde aquí, un abrazo a Yolanda Delgado, cuidadora eterna de su marido, Toni, 
enfermo de ELA en Sant Vicenç dels Horts. Por desgracia, Toni no dispone de los 
recursos de un Jordi Sabaté, y dependen de una atención sociosanitaria muchas ve-
ces muy deficiente, porque las administraciones no se coordinan como debieran, 
ni la Generalitat ni el ayuntamiento, pero en fin... Potser de mica en mica, parlant 
d’aquestes coses, ens en sortirem. 

Votarem a favor de la immensa majoria d’aquesta moció, i només ens abstindrem 
en un parell de punts, o concretament al punt 3, no perquè ens sembli malament el 
que diu; a diferència..., a nosaltres sí que ens sembla bé preocupar-se de l’edatisme o 
les persones grans LGTBI. Simplement és que ens sembla que, com està redactada, 
ens ha sonat una mica més a política de campanya i marquesina que no pas d’anar-hi 
de debò, d’anar-hi «en sèrio». 

I també ens abstindrem en el punt 6, simplement..., no perquè estiguem en contra 
del nou model de residències, sinó que, clar, hem llegit «Ministeri de Drets Socials», 
i, bé, igual que els hi vaig dir que sense la Irene Montero viurien millor vostès i nos-
altres, segurament sense la ministra Belarra també. 

Dit això, la moció ens sembla necessària, ens sembla que posa el dit a la nafra 
d’un repte, el gran repte del sistema, que és la dependència. I, ja els dic, votarem a 
favor de la immensa majoria de tots els punts.

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula la diputada 
Najat Driouech Ben Moussa.
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Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, vicepresidenta. Bona tarda, conseller, diputats, diputades. Bé, en primer 
lloc, m’agradaria donar les gràcies a la diputada Jessica González per la seva pre-
disposició a negociar les esmenes, o part de les esmenes, en les quals hem arribat a 
acord, tot i que ens hagués agradat que poguéssim arribar a més acords amb la res-
ta d’esmenes que no ens ha acceptat. Acords que ens fan avançar, i és, com comen-
taven diversos diputats en aquesta cambra: tenim un alt percentatge de gent gran 
al nostre país, i això és una sort, perquè significa molt. Significa que l’edat de vida 
s’allarga, significa que creixem en salut, significa que creixem en benestar, en cultu-
ra i en molts altres àmbits que tenen una repercussió quan parlem de longevitat. 

Per aquest motiu necessitem unes polítiques socials fortes i valentes, que garan-
teixin un envelliment digne, i també reconeixent la diversitat de totes les persones 
grans. I ens complau veure una moció com aquesta, diputada. Els avancem que el 
meu grup parlamentari votarà, en la majoria dels punts, a favor d’aquesta moció. 

Bé, quan parlem d’envelliment actiu, parlem de polítiques comunitàries, perquè 
inclouen de manera evident la comunitat. Necessitem la comunitat per afrontar els 
nous reptes d’envelliment i repensar els nous models i fórmules per entendre. I aquí 
coincidim, diputada, que els models d’ara, el model que tenim ara, ja no només en 
clau de país, sinó en clau europea, necessita un canvi, un canvi que ens porta a plan-
tejar-nos quin és el model de cures. Tenim un model altament feminitzat, com, per 
exemple, en l’àmbit de les gericultores de les residències de gent gran; un model ins-
titucionalitzat, i que quan parlem d’institucionalitzar em refereixo també no només 
a les institucions, sinó que a casa també et poden institucionalitzar. I molts altres 
exemples que, evidentment, ens prenen com a referència homogeneïtzar tota la gent 
gran, com si no existís una diversitat, una subjectivitat.

Vull aprofitar aquests minuts per parlar, doncs, de dues línies: el canvi de model, 
que crec que ens hi estem encaminant, que inclou perspectiva feminista, perspectiva 
migrant, perspectiva LGTBI, perspectiva intergeneracional, en definitiva, els models 
d’atenció centrada en la persona, únicament en la persona, i el reconeixement de la 
dependència. Començaré pel final.

La primera esmena que els hi presentàvem anava encaminada, l’objectiu, com 
comentàvem, a assolir els nivells de despesa equiparables als països europeus, és a 
dir, invertint entre el 2,5 per cent i el tres per cent del PIB. Hi estem d’acord, però 
també estem d’acord que tenim un infrafinançament de dependència que prové de 
l’Estat i que cal que reconeguem i reivindiquem. I els hi repeteixo el mateix que va 
dir ahir el conseller Campuzano a Madrid: Catalunya vol afrontar el repte en l’aten-
ció a la dependència, però això no serà possible mentre l’Estat segueixi envaint com-
petències i sense prendre compromís en el finançament.

Pel que fa a la primera línia de treball, hem de treballar, treballar en la reparació 
dels efectes que ha patit la gent gran a les residències, tal com comenten. Hem de 
treballar també en abordar aquestes noves millores en línies de l’envelliment, que 
passin per la visibilització de les necessitats del col·lectiu i posar-ho en el centre com 
els únics protagonistes.

I algunes de les esmenes que proposàvem no anaven a descafeïnar, diputada, la 
seva moció, sinó que anaven una mica a precisar, com, per exemple, substituir «un 
estudi» per «diagnosi» o el «pla d’acció» per «accions concretes». Hem de recuperar 
el diàleg i instruments útils dels que disposem, com, per exemple, l’agenda social i 
sanitària, carteres de servei, etcètera. I també recuperar aquest diàleg quan parlem, 
per exemple, amb la pròpia..., el Consell de la Gent Gran, que es va reunir aquests 
dies amb el director d’Acció Cívica.

I, per acabar, m’agradaria acabar aquesta intervenció amb una reflexió que ens 
van fer el passat divendres al grup de treball..., al grup d’estudi de l’impacte de covid 
a les residències. I és que un dels ponents ens deia: «No els hi demanem que pensin 
en l’envelliment dels d’avui, si no els hi convenç. Pensin en el procés digne que vos-
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tès volen tenir en el futur.» Tenim l’oportunitat i tenim la responsabilitat de decidir 
dissenyar com volem envellir.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula la diputada Anna Feliu Moragues.

Anna Feliu Moragues

Molt bé; gràcies, vicepresidenta. Conseller, diputades, diputats... Amb una moció 
com la que ens proposen de l’envelliment i essent aquest l’últim Ple abans de Nadal, no 
puc fer altre que pensar en totes aquelles persones grans que passaran el Nadal sols, 
sols com cada dia, sense ningú amb qui poder compartir i gaudir d’aquestes festes en 
companyia.

La pèrdua progressiva de familiars i amics, no tenir família, sentir-se abandonat 
o no ser tingut en compte, l’aïllament per causes diverses, com les dificultats de mo-
bilitat, problemes auditius o visuals, la depressió, la precarietat d’unes pensions tan 
baixes que no només generen misèria, sinó també angoixa, la dificultat d’adaptar-se 
als moments actuals, com ara fer les tramitacions online, patologies diverses que els 
impossibiliten de portar una vida quotidiana de qualitat són veritables preocupa-
cions de la nostra gent gran, problemes que necessiten respostes, com també baixar 
les llistes de la dependència o millorar el sistema residencial.

Però, per fer tot això i fer-ho bé, calen més recursos humans i econòmics, i per 
això el Govern de l’Estat no pot seguir mirant cap a una altra banda com si res; cal 
que faci efectiu el pagament compromès per a la dependència i per al nou model 
residencial, perquè la manca de finançament de l’Estat i allò que ens van dir que 
els hem destruït el sistema sanitari té conseqüències per a tothom, però també, en 
aquest cas, per a la gent gran.

I voldria fer un incís especial en la vellesa a la Catalunya rural, on el percentatge 
d’envelliment és més alt. A les ciutats hi ha centres de dia, hi ha centres cívics, hi ha 
casals de la Generalitat, però als pobles, no. Hi ha molts municipis que el seu casal o 
el local social és el bar del poble. Altres, que tenen més recursos, tenen un casal mu-
nicipal, que, amb una mica de sort, gestiona l’associació de la gent gran. Gràcies a la 
implicació de les associacions i dels ajuntaments, els municipis rurals procurem oferir 
tallers diversos –de memòria, d’informàtica, d’idiomes, de manualitats, gimnàstica, 
organitzem viatges. Fins i tot hi ha municipis que han invertit en equipaments especí-
fics per oferir altres serveis, com podologia, fisioteràpia, àpats en companyia, dutxes 
adaptades, servei de bugaderia; tot pagat amb recursos municipals. Els alcaldes i al-
caldesses intentem oferir el màxim a la nostra gent gran, però també necessitem que 
la Generalitat ens hi ajudi.

D’aquí que agraeixi l’acceptació de totes les esmenes que ha presentat Junts per 
Catalunya, però de manera especial l’acceptació de l’esmena que demana al Govern 
de desplegar la xarxa de centres de serveis d’atenció integral en l’àmbit rural, també 
coneguts com a SAIARs. Treballant de la mà dels ajuntaments i aprofitant aquests 
equipaments municipals que en molts casos ja existeixen, es podrien apropar tots 
aquests serveis a la gent gran sense que s’haguessin de desplaçar cada dia a la capi-
tal de comarca per ser cuidats i atesos en un centre de dia.

La setmana passada el conseller Campuzano parlava de l’envelliment de quilò-
metre zero. Doncs això ho és; poder ser atesos a casa, sí, però també, quan no es 
pugui, poder ser atesos al seu poble en un equipament que garanteixi tots aquests 
serveis de qualitat. 

Mirin, avui, per exemple, la Ramona, una senyora de l’Albi, com cada dia, s’ha 
aixecat ben d’hora per pujar a un transport del consell comarcal que l’ha portat al 
centre de dia de Juneda, i no tornarà a casa fins al vespre. Cada dia ha de fer qua-
ranta-quatre quilòmetres amunt i avall, quan al seu poble podria tenir els mateixos 
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serveis si la Generalitat desplegués la xarxa de SAIARs i concertés places que acos-
tessin els serveis a les persones. 

I, d’exemples com el de la Ramona, en tenim molts i a tot arreu, a la plana i a la 
muntanya. Per això crec que aquest és un model en el que cal invertir si de veritat 
el que volem és fer polítiques útils i de proximitat. Pensem en la gent gran de demà 
perquè els joves, avui, si Déu vol, també ho serem. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, per part 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Raúl Moreno Mon-
taña.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, vicepresidenta. Senyores i senyors diputats, senyor conseller... Jo no seré 
tan positiu en la valoració d’aquesta moció; suposo que s’ho imagina, senyora Gon-
zález. 

Res de nou. Más de lo mismo. Portem anys i panys exactament amb mocions 
que diuen el mateix. Resum ràpid. Un any per fer una diagnosi sobre la perspectiva 
feminista –un any. Enfortir el diàleg amb el sector, d’acord. Desenvolupar l’agència 
social i sanitària, estamos trabajando en ello, que diria aquell. I els clàssics: reforma 
de la cartera de serveis socials i elaborar un pla de xoc de la dependència. És això. 
És exactament el mateix que podríem trobar en plens anteriors, que s’ha aprovat 
aquí vegada rere vegada i sempre ha acabat en el calaix del Govern, ja sigui d’Es-
querra, ja sigui de Junts, que fins fa quatre dies es responsabilitzaven de la gestió de 
la gent gran a Catalunya. 

Hi ha una novetat, això sí –l’hi reconec–, en aquesta proposta de resolució. Vos-
tès reclamen al Govern de l’Estat el finançament compromès en dependència. És a 
dir, vostès mateixos es reclamen a si mateixos, al Govern de l’Estat, en un ministeri 
que porten vostès que pagui allò que es reconeix. Jo crec que aquesta és una nova 
forma de fer oposició o, com a mínim, jo els hi suggeriria que aixequessin el telèfon, 
que truquessin i ho intentessin arreglar, si és que en el seu ministeri tenen algun pro-
blema amb relació al finançament de la dependència.

Jo crec que aquesta manera de fer oposició, doncs, és una mica estranya, entre 
altres coses perquè vostè deia, diu: «Aquesta moció és una moció..., és un posiciona-
ment polític i calen recursos econòmics.» En l’acord entre el Govern de la Genera-
litat de Catalunya i En Comú Podem no hi ha cap mesura –cap mesura– de les que 
vostè diu aquí; ni més residències, ni rebaixar les llistes d’espera en dependència, ni 
cap canvi de model. No hi ha res de gent gran. 

I els compromisos polítics han de tenir una concreció econòmica. I vostès, a ban-
da de portar aquí les mocions, no han incorporat ni una sola de les mesures en el 
seu acord de pressupostos amb el Govern de Catalunya. Potser les presses els han fet 
oblidar aquestes necessitats que ara vostès sí que porten aquí, en aquest Ple del Par-
lament. Nosaltres ja, lo de confiar que els continguts de les mocions el Govern les 
acabarà fent, doncs, miri, tenim la confiança justa. 

Saben vostès que nosaltres hem registrat una llei de la gent gran de Catalunya. La 
tenen vostès a disposició al Parlament de Catalunya. És hora de reconèixer els drets de 
la gent gran. És hora de reconèixer els drets del vint per cent de la població de Catalu-
nya, més d’un milió i mig de persones a Catalunya, que se senten discriminades per la 
seva edat en l’accés als serveis bàsics. Per exemple, es senten discriminades les dones 
grans en l’atenció ginecològica; en garantir l’atenció presencial en els serveis més im-
portants, no només bancaris, sinó també de la pròpia Administració pública. Un nou 
model residencial, un nou model d’inspeccions, atenció pública a les residències, més 
pensions no contributives, que són les que gestiona el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya; la figura del defensor del Síndic de Greuges de la gent gran. 

Fascicle tercer
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S’ha acabat de fer mocions que després no es compleixen. És l’hora de reconèi-
xer els drets, i espero que aquí el compromís polític que ha adoptat el nostre grup 
parlamentari sigui compartit pel màxim de grups parlamentaris d’aquesta cambra. 
Hem de començar a reconèixer drets, perquè aquí portem parlant molts anys del que 
s’hauria de fer, i no hi ha hagut cap canvi substancial en la millora de les condicions 
de vida de la gent gran a Catalunya. 

Parlaven vostès també de les llistes d’espera en dependència i que jo crec que el 
conseller aquí també ha fixat molt ràpid el posicionament habitual de que tots els 
mals de la dependència són de Madrid. Tot i ser la segona comunitat autònoma que 
més diners rep de la dependència a Espanya, tot i haver rebut més diners en el darrer 
any, s’han incrementat les llistes d’espera. 

No sé si vostès no s’han adonat que no és una qüestió només de pressupostos; és 
que no saben gestionar –és que no saben gestionar–, perquè altres comunitats autò-
nomes amb els mateixos problemes han estat capaces de reduir un quaranta per cent 
les llistes d’espera; entre altres, la Comunitat Valenciana, que ho fa Compromís. Per 
tant, vostès ho tenen molt fàcil. 

Hagués estat millor que ho haguessin posat en el seu acord de pressupostos, per te-
nir concreció econòmica, i no ha estat així. Per tant, jo crec que ha arribat un moment 
en què hem de passar de les paraules als fets. I, per tant, també si volen saber com ho 
fan a la Comunitat Valenciana i com ho faria el Grup Socialistes, tenim el nostre pla de 
reducció de les llistes d’espera, que vostès poden consultar i, de fet, el tenen a la seva 
disposició. 

Per tant, jo crec que ha arribat el moment, com deia, de reconèixer els drets, ha 
arribat el moment de no parlar-ne tant i de passar a l’acció, perquè hi ha molta gent 
a Catalunya, el vint per cent de la població, que està esperant que aquest Parlament, 
que aquest Govern faci alguna cosa per millorar les seves condicions de vida.

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula la 
diputada Maria Dolors Sabater i Puig. 

Maria Dolors Sabater i Puig

Gràcies, vicepresidenta. Diputades, diputats, conseller... Ho deia la diputada Gon-
zález quan ens presentava la moció: el tracte que donem a les persones grans en 
una societat dominada pel capitalisme, que arracona a tothom que no és productiu, 
menystenint la seva experiència i l’aportació feta a la comunitat, està a la base de tot el 
que parlarem avui aquí. I ja podem anar fent discursos de com ho hauríem de fer, que 
sempre estem repartint molles, i aquí, fins que no fem un canvi en profunditat, estruc-
tural, d’aquest sistema social i econòmic que posi de veritat les cures al centre, això 
no ho canviarem. 

En els darrers deu anys, hem disposat de dades objectives, com les que propor-
ciona Urban HEART, que ens informa de la correlació entre salut i pobresa i, d’una 
manera directa, entre esperança de vida i pobresa. Barcelona va fer un estudi el 2014 
amb aquesta metodologia, que combina indicadors de salut i determinants socioeco-
nòmics, i ens deia clarament que hi ha una diferència d’onze anys d’esperança de 
vida entre el barri més pobre i el barri més ric de la ciutat. 

Les cures, el fer suport a la dependència, que és en el que es basa bàsicament 
aquesta moció, deixa a la intempèrie la majoria de la gent gran, que no té els recur-
sos suficients per contractar algú que li faci suport o per contractar serveis privats, 
perquè el sector públic no té aquest pilar. 

Tenint en compte, doncs, la precarietat de la majoria de gent gran, i sobretot de 
les dones, que s’han dedicat a la reproducció, a les cures, que han tingut treballs 
precaris, quan arriben a l’edat de la jubilació, moltes no tenen una jubilació digna  



DSPC-P 93
22 de desembre de 2022

Sessió 44.2 83 

i tenen ajuts minsos, això és un cercle que es va alimentant en aquesta roda de pre-
carietat i de pobresa. 

De fet, la moció –i li volia agrair a la diputada que ho hagués fet així– parlava 
d’envelliment actiu, encara que després la moció es fixa només en un dels aspectes de 
l’envelliment actiu, que és el més cru, el més dramàtic, aquest de l’atenció a la depen-
dència. Però, de fet, si parléssim en global de l’envelliment actiu, hauríem d’estar par-
lant de participació en la societat; estaríem parlant de cultura, d’oci, de participació 
comunitària, etcètera. Però, bé, com que és molt poc el temps que tenim per parlar de 
la moció, aniré directament als punts concrets que s’han posat, que són bàsicament 
pel tema de la dependència. 

Nosaltres votarem molts punts a favor –majoritàriament–, excepte el punt 8 i el 
punt 10, perquè són uns punts que ens porten al model d’externalització que com-
porta i perquè són porta d’entrada a la privatització. I estem en el de sempre: si no hi 
ha un sector públic fort que té cura de les cures, que té cura de la dependència, a part 
de l’encariment, estem també precaritzant el treball de cures i estem mercantilitzant 
aquest treball de cures i estem afeblint el que seria la responsabilitat del sector pú-
blic per fer-hi front. Tampoc votarem a favor del punt 6, en el que ens abstindrem.

Nosaltres aquí el que defensem és un model propi, però, clar, mentre aquest mo-
del propi no arriba, benvingudes siguin les millores de ràtio que vostès ens oferei-
xen, per descomptat. Ara, això no és suficient, perquè en la proposta que ens fan no 
hi han ni els TCAIs ni els auxiliars d’infermeria, i, per tant, no podem tampoc vo-
tar-hi a favor. 

Ha estat molt bé la mirada interseccional que aporta aquesta moció; per nosal-
tres, hi falta encara una mica més d’interseccionalitat, en aquesta etapa vital. I sí que 
és veritat que caldria acabar una mica amb què acaba passant amb la comissió de 
residències, que va posant dia a dia, divendres a divendres..., va fent aflorar i va des-
pullant aquest posar-nos davant del mirall de com estem abandonant la majoria de 
les persones en la seva etapa d’envelliment cap a un oblit de la seva dignitat i del seu 
dret a la vida digna. 

I acabo, vicepresidenta, només dient... Tothom aquí s’ha acomiadat amb el desitjar 
bones festes. Jo volia fer un missatge de suport a totes aquelles entitats, moviments 
socials i plataformes que treballen dia a dia a peu de carrer, fent xarxa i comunitat 
perquè la gent gran no quedi abandonada a la seva solitud i a la seva misèria. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. Per part del diputat no adscrit, té la paraula el diputat Antonio 
Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; muchas gracias, vicepresidenta. El despliegue de las ayudas a la dependencia 
en Cataluña es tercermundista. Tres datos: casi cien mil personas están esperando a 
que la Administración resuelva su situación; cada día fallecen cuarenta personas de-
pendientes sin haber recibido esta; el tiempo medio de tramitación de un expediente 
es de 398 días.

Y, en ese contexto, sorprende que una diputada de Podemos le pida al ministerio 
de Podemos que arregle una cosa que Podemos no es capaz de hacer. La verdad, es 
sorprendente. Y también es bastante sorprendente que una diputada de Podemos que 
acaba de cerrar un pacto presupuestario con Esquerra Republicana en el que no ha 
pedido ni un solo euro para esta cuestión ahora lo pida. Es sorprendente. 

Hombre, es de terapia de grupo. Pero yo, en cualquier caso, voy a votar a favor 
de esta moción, que está razonablemente bien. Y recordarle a la señora diputada que 
no se puede estar siempre detrás, delante, enfrente, al lado de todas las pancartas; 
céntrense.

Gracias.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada Jess González Her-
rera.

Jessica González Herrera

Gràcies. Reiterem als grups parlamentaris la disposició; aquests dos minuts són 
complicats per donar resposta a tot.

L’extrema dreta ve aquí a parlar de..., amor, valores y el arbolito de Navidad, cu-
ando lo que hace 365 días al año es escupir odio por todas partes. Son para darles de 
comer aparte; definitivamente, es que no lo entiendo. (Alguns aplaudiments.)

A Ciutadans, que dieu que no voteu el punt 3 perquè sembla campanya política; 
bé, potser no campanya política, però sí que és un posicionament profundament polí-
tic, perquè si continuem veient que parlar de les persones migrades és una qüestió de 
campanya electoral o referint-nos a elles com a minories i no com a subjectes polítics, 
quan aquesta setmana, i, de fet, s’ha celebrat que s’han aconseguit 700.000 firmes de 
la ILP Regularización Ya, crec que s’està demostrant que són subjectes polítics i que 
no podem fer cap tipus de política sense les persones migrants.

El PSC. Sembla, no ho sé, senyor Moreno... Qué mala leche. Sembla que li haig 
de demanar perdó perquè vostès tenen el monopoli de la gent gran, i s’ha ficat amb 
la nostra manera de fer oposició.

Bé, hem acceptat una esmena de Junts per Catalunya, hem dit que aquí, des del 
grup parlamentari, des de Catalunya, farem tot el possible per avançar en el tema 
del finançament, des d’allà on estem. I si aprovem..., ho fem també com vosaltres 
aproveu a l’Ajuntament de Barcelona mocions a favor del dret a l’habitatge..., y esta-
mos esperando a ver qué pasa con el ministerio a nivel estatal. (Veus de fons.) Miri, 
ja està. Relax, my friend; it’s Christmas. 

Llavors, després tenia un últim apunt, que no sé si em donarà temps. En tot cas, 
aquí estarem, al costat de la gent gran, parlant sempre que s’hagi de parlar i mentre 
el Govern no compleixi. El diputat Gallego me ha dicho «terapia de grupo». Li diria 
que vostè també necessita..., terapia de grupo, pero es que no tiene grupo. (Rialles.) 
En tot cas, bon Nadal a tothom. Esperem que es compleixin els acords aquí adqui-
rits. I gràcies novament per la disposició.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Acabat el debat, els faig avinent que la votació d’aquesta moció es farà aquesta 
tarda, un cop acabat el punt..., un cop substanciat el punt 25 de l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
302-00231/13

Passem al vint-i-tresè punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les infraestructures, presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. I té la paraula la diputada Maite Selva i Huertas.

Maite Selva i Huertas

Moltes gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades... Avui presentem aquesta 
moció perquè, com ja hem dit altres vegades, Catalunya es mereix tenir un país ben 
connectat. Al nostre grup, les infraestructures les entenem com a vies de comunica-
ció terrestre que han d’afavorir la mobilitat de manera sostenible, eficient i, al mateix 
temps, segura. 

Cert és que l’amenaça del canvi climàtic és el gran objectiu a vèncer per part de 
tots, i ens emplaça a adoptar un compromís que hem de tenir present en totes les 
nostres actuacions. Però no vol dir que no siguem actius i exigents; ho hem de fer de 
forma sostenible, amb competència econòmica i de mobilitat obligada del conjunt 
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dels ciutadans. Perquè tots sabem que tenim mancances, però també tenim un model 
i ens cal assegurar totes les oportunitats per fer-ho possible. 

Els punts que avui plantegem en aquesta moció no són nous, i s’han plantejat en 
reiterades ocasions en aquesta cambra, però considerem que caldria incidir-hi, per-
què és el departament el que els ha de fer realitat, perquè tenen un ampli acord amb 
el territori per a aquests punts, i no podem donar-hi l’esquena. Ho hem de demanar i 
ho hem d’exigir, perquè de totes les infraestructures que tenim aturades anys i anys 
en depenen els nostres ciutadans, els quals es mereixen que nosaltres siguem actius 
i, sobretot, resolutius. És el nostre compromís envers la ciutadania. 

Molt ràpidament anomenaré els punts que fan referència a la moció. Cal que es 
compleixin els acords adoptats per aquest Parlament. Solucions pensades i estudia-
des i no improvisades per a l’AP-7, la via d’alta capacitat més important del país, que 
permetin descongestionar en moments punta, però que no condicionin en aquelles 
franges horàries on la circulació és fluïda. 

La ronda Nord, avalada pel territori i pel pla específic de mobilitat del Vallès, ne-
cessària per connectar els Vallesos i qüestionada per l’actual Govern i pel grup que 
li dona suport. 

El perllongament de la C-32 Blanes-Lloret, una via reclamada per les pròpies po-
blacions. 

I, finalment, dos temes molt importants, com són fer efectiu el traspàs de rodalies 
i assegurar que el finançament de la disposició addicional tercera sigui una realitat i  
que es pugui destinar a infraestructures de mobilitat. Perquè assegurar aquestes in-
fraestructures resoldrà els problemes de mobilitat del dia a dia que té el país i els 
seus ciutadans. I, a més a més, aquestes infraestructures també ajudaran a crear un 
ecosistema d’oportunitats. Perquè són les palanques del creixement econòmic, de 
la qualitat social, de l’equitat del territori i de la igualtat d’oportunitats. Unes infra-
estructures de qualitat i un transport públic de qualitat amb un finançament real. 
I sempre amb l’ull posat en que les actuacions es facin de manera sostenible. 

No, no ens oblidem d’aquest tema, però considerem que descarbonització i soste-
nibilitat són compatibles amb unes infraestructures viàries i ferroviàries, ho repetei-
xo, de qualitat i ben planificades.

Avui portem a votació una primera moció sobre infraestructures, però hi haurà 
molts altres punts que ens preocupen, ja sigui pel retard en la seva execució o fins 
i tot per la no execució, com el Corredor Mediterrani o l’ampliació de l’aeroport de 
Barcelona, o la connectivitat amb els aeroports de Reus i Girona, però de ben segur 
que tindrem altres oportunitats per continuar-ne parlant i per seguir de prop els tre-
balls del departament pel que fa a l’execució i el seu compliment. 

Des de Junts serem insistents, vetllarem perquè els compromisos esdevinguin 
fets. Des de Junts volem serveis i infraestructures de qualitat, sostenibles, viables  
i, sobretot, reals.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula, per defensar les esmenes presentades per part 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el diputat José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades... Quan parlem d’infraestructures, 
durant molt de temps hem parlat sobretot d’infraestructures viàries, sobretot de vies 
d’alta capacitat. El nostre país, de fet, gràcies a haver-ne parlat tant i treballat tant, 
és un dels països europeus amb més vies d’alta capacitat per a cotxes i motos, tant si 
ho mirem a nivell de riquesa com a nivell de població, com en la nostra superfície.

Però on veritablement tenim un dèficit és, per exemple, en dèficits ferroviaris. És 
veritat que amb Ferrocarrils de Catalunya hem fet un gran esforç i hem intentat con-
vèncer amb una xarxa pròpia, però és també palpable la manca d’inversions que ha 
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fet rodalies en la xarxa d’Adif. I més encara és irrisòria la capacitat de moure merca-
deries ferroviàries que tenim al nostre país. A més, com a infraestructura de trans-
port públic, manca espai segregat per a bus i vies ciclables segures interurbanes.

A més, aquest dèficit és asimètric. Com més ens allunyem de la ciutat de Barce-
lona, hi ha més dèficit d’aquestes infraestructures. També tenim un dèficit de l’Estat. 
L’Estat ha fet una aposta obsessiva per l’alta velocitat, una deixadesa per la xarxa de 
rodalies i regionals, i no cobreix el dèficit tarifari. 

Sobre la moció, la moció no analitza tot aquest dèficit. També és normal; les 
mocions són limitades, i cadascú posa l’èmfasi en el mode de mobilitat que més li 
agrada. Li volem agrair a la diputada Selva la seva capacitat de negociació, el fet de 
poder transaccionar les esmenes, i també que en allò on no hem tingut acord ha-
guem sigut clars de bon inici, perquè això facilita, doncs, poder treballar i treballar 
de forma franca. 

També la felicitem perquè un dels punts que han sabut plantejar-nos de forma 
constructiva és un punt amb què no estem massa d’acord. Amb la velocitat variable 
a l’AP-7, nosaltres hi estem d’acord; vostès no hi estan. Però, en lloc d’oposar-s’hi de 
forma plana i directa, ho plantegen per afegir-hi intel·ligència, és a dir, fer un estudi 
que ens doni més informació. Ja s’afegeix –avanço– que normalment on s’ha aplicat 
la velocitat variable mai s’ha volgut retirar, perquè té un efecte real i molt bo en la 
reducció d’accidents i la facilitat d’evitar la congestió, però està bé que ho plantegin 
en aquests termes.

On no estem d’acord –i és evident– és en el tema de la ronda Nord i el Quart 
Cinturó. Vostès i el PSC ho tenen molt clar; volen apostar per més vies d’alta capa-
citat. Bé, nosaltres, no. Nosaltres apostem per fer vies més segures, transformar les 
vies convencionals en dos més un; millorar la connexió de transport públic entre 
Sabadell i Terrassa a través de la nacional 150, amb un carril de bus segregat, amb 
un carril de bici segregat i segur. I és poc comprensible, aquesta aposta per una via 
d’alta capacitat al Vallès nova, sabent que avui mateix la Unió Europea ha sancionat 
l’Estat espanyol per la contaminació que té a les àrees metropolitanes de Barcelona  
i Madrid. És poc explicable, això.

També li agraïm –i en això sí que tenim una sintonia– la proposta ferroviària. 
S’ha de revisar i actualitzar el pla de rodalies 2020-2030, perquè l’han fet dues em-
preses estatals amb visió centralista; l’han fet Adif i Renfe. I aquesta visió, per exem-
ple, no comparteix, no inclou un element que nosaltres hem volgut incloure, que és 
l’orbital, que uniria el Maresme, els dos Vallesos, el Baix Llobregat, el Penedès i el 
Garraf. I podria funcionar en diversos trams ara mateix, amb una inversió bastant..., 
no seria molt gran. Per tant, no acabem d’entendre per què el pla de rodalies 2020-
2030 no acaba..., bé, sí que ho entenem, perquè es fa fora de la visió del nostre país. 

En l’àmbit de la disposició addicional tercera ens abstindrem. No perquè no vul-
guem els diners; els volem, són nostres. El que no volem és estar condicionats i tute-
lats per l’Estat en què els hem d’invertir. Vostès, tal com ho han redactat, plantegen 
que seguim fent allò que vol l’Estat, que nosaltres els diguem quina proposta d’in-
versions hem de fer i ells ens ho autoritzen o no autoritzen. Doncs no, volem que 
aquests diners es destinin a les prioritats que nosaltres vulguem, no a les que ens di-
gui l’Estat o per sota tutela ens ho permetin. 

En definitiva, li agraïm la voluntat de negociació d’una moció que en molts as-
pectes és constructiva, i per això molts punts li votarem a favor, excepte els tres que 
els he comentat 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Ara, a continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, per part del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Jordi Terrades Santacreu.
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Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, vicepresidenta. Li deia ahir al conseller... Ho dic perquè he escoltat tam-
bé el diputat, el senyor Rodríguez, que ha intervingut en nom del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana, i veient les esmenes em reafirmo en el que ahir li deia 
al conseller, no? Actuen, volen actuar i pretenen actuar com si fossin un govern de 
majoria, i són el Govern més minoritari que ha tingut Catalunya en quaranta anys. 
Miri, trenta-tres diputats, un govern del vint-i-u per cent. Vostès es pensen que és 
que estan blindats perquè no hi ha alternativa possible. Doncs..., potser.

Miri, amb la seva actitud, l’únic que fan és aturar, és bloquejar. Vostès ens volen 
imposar la seva agenda quan no tenen el suport majoritari en aquesta cambra, però 
tampoc no el tenen ni en el territori ni tampoc en els àmbits socials i econòmics del 
país. Segueixen incomplint els mandats parlamentaris. Avui, jo crec, estic convençut 
de que la proposta de resolució..., la moció que ens presenta, perdó, el Grup de Junts 
per Catalunya s’aprovarà en aquest Parlament. I vostès seguiran sortint d’aquí amb 
la voluntat d’incomplir el que aquesta moció, que serà ja la quarta o cinquena moció 
que els indica determinades coses..., no volen fer.

Miri, la redacció i l’execució del projecte de la ronda Nord dels sistemes urbans 
de Sabadell i Terrassa és una qüestió que reclamen els alcaldes de Terrassa i l’alcal-
dessa de Sabadell i que, a més a més, està proposat en el pla de mobilitat del Vallès. 

Acordar el model de traspàs dels recursos econòmics per a l’adequada gestió dels 
serveis ferroviaris, que ja són competència de la Generalitat? Escolti, cap problema. 
Vostès saben que el Govern d’Espanya està disposat a arribar a un acord d’aquestes 
característiques. Fins i tot el grup de treball està ja constituït, o estava constituït –no 
sé si el nou Govern hi ha anat o no hi ha anat–, i pràcticament la xifra estava com-
promesa. Jo hi afegeixo, conseller: potser seria bo començar a plantejar-se signar el 
contracte programa amb l’operadora de rodalies. 

Estem d’acord també amb un altre dels punts que proposa Junts per Catalunya, 
que és la revisió del pla de rodalies. De fet, el grup de treball ja està impulsat. Es-
tava impulsat amb l’anterior Govern de coalició, del que vostès formaven part, i el 
Govern d’Espanya. I, de fet, l’execució del pla de rodalies..., ens ho indica cada ve-
gada que ve el senyor Pere Macias, que no és del Partit Socialista, a informar del pla 
de rodalies; ens diu que l’estat d’execució i les obres de licitació i adjudicació de les 
obres van al ritme que s’havia previst. 

Respecte als 759 milions de l’addicional tercera, que pel que he escoltat ara vostès 
s’abstindran. No, el Govern d’Espanya no els hi diu en què s’han de gastar els diners; 
és el Parlament de Catalunya que els hi ha dit que transparentment, eh?, amb transpa-
rència, ens han d’explicar a què pensen dedicar aquests recursos. De fet, de vostès, de 
l’actual Govern, no ho sabem; de l’anterior, del senyor Puigneró, que també tenia una 
moció, sí que sabem i havia indicat a què pretenia destinar aquests recursos a les in-
fraestructures de mobilitat. El que no sabem és el que pensen fer vostès. I avui també 
els hi tornarem a insistir en que és necessari que ho expliquin.

I difícilment –i aquí ens abstindrem– podrem donar suport a aquesta reclamació 
dels recursos no gastats de les inversions previstes a càrrec de l’addicional tercera de 
l’any 2009 al 2013 fins que no ens expliquin què pensen fer en el Parlament de Ca-
talunya –no en el Govern d’Espanya, en el Parlament de Catalunya–, a les diputades 
i els diputats, amb aquesta primera tongada de recursos. I, després, els acompanya-
rem en la reclamació de la resta per destinar-los a infraestructures de mobilitat, que 
és l’esperit de l’addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Estem d’acord –i ho torno a dir per enèsima vegada– amb la millora i l’amplia-
ció de l’aeroport de Barcelona, perquè és una necessitat estratègica per al país. I, per 
tant, avui aquí hi haurà un altre mandat majoritari que el Govern del país no compli-
rà, i que l’actual conseller ens podrà explicar el que vulgui, però sortirà d’aquí sense 
voluntat de complir els acords del Ple del Parlament de Catalunya.



DSPC-P 93
22 de desembre de 2022

Sessió 44.2 88

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula el diputat Andrés Bello Sanz.

Andrés Bello Sanz

Señora vicepresidenta, señores consellers, diputados... Una vez más, volvemos 
a hablar en este Parlamento sobre infraestructuras, y en esta ocasión sobre asuntos 
que, como ya se ha dicho, se han tratado hace pocas semanas, ¿no? La única diferen-
cia es que hoy es Junts quien quiere tratar estos temas, y cabe suponer que lo hace 
por despecho hacia el, hasta hace poco, socio de gobierno.

Decimos esto porque algunas de sus propuestas son sobre asuntos en los que ha-
bía claras diferencias con Esquerra Republicana cuando gobernaban juntos, y hoy 
incide en su posición. Otras propuestas son sobre compromisos adquiridos por el 
anterior conseller de la materia –Junts, también se ha mencionado– y que el actual 
Gobierno, pues, parece que no está dispuesto a cumplir. Y otras, ¿cómo no?, de re-
clamaciones frente al Estado en su pugna partidista frente a Esquerra Republicana 
para ver cuál de los dos es más separatista.

Desde el Grupo Parlamentario VOX, como hemos hecho siempre, valoramos las 
iniciativas por sí mismas y no por el partido que las presenta, por lo que nuestro voto 
variará de signo –a favor, en contra o abstención– en función del contenido de cada 
una de ellas. Y tampoco tendremos en cuenta la intención partidaria de quien las ha 
planteado.

Como casi todas las propuestas han sido ya tratadas en este Parlamento, y como 
es de suponer, nuestra posición, pues, será la misma que en ocasiones anteriores. 
Así, pues, estamos a favor de continuar con la construcción de la carretera B-40 o 
Cuarto Cinturón, aunque solo sea un nuevo tramo y no la totalidad, como repetida-
mente hemos venido defendiendo desde VOX.

De la misma manera, estamos en contra de la petición de traspaso a la Generalitat 
de la red ferroviaria del Estado en Cataluña, en cualquiera de sus formas y alcance 
–trenes, vías, personal, estaciones, maquinaria, etcétera. La red ferroviaria nacional 
es un bien de todos los españoles, y así debe continuar siendo. 

También nos hemos manifestado en contra de entregar nuevas cantidades millo-
narias de fondos al Gobierno de la Generalitat para compensar supuestos agravios 
inversores históricos del Estado. Todos conocemos el victimismo que siempre han 
tenido los diferentes gobiernos separatistas respecto al Estado y su continua petición 
de más dinero, que, como sabemos, no han gastado en lo que debían, sino en sus ob-
jetivos separatistas.

En este caso, además –ya se ha comentado–, tenemos el antecedente de los 759 
millones de euros que el Estado está entregando para compensar ese supuesto agra-
vio ocurrido el año 2008 y del que el Gobierno de la Generalitat –lo hemos vuelto a 
escuchar hace un momento–, del partido que defiende al Gobierno, pues, no informa 
de su destino, tal y como se comprometió el Gobierno de la Generalitat. No Esque-
rra; el Gobierno de la Generalitat. ¿En qué lo estarán empleando para no facilitar esa 
información?

Llama la atención también la primera de las propuestas. Leo: «A cumplir con los 
acuerdos adoptados en las mociones y resoluciones de este Parlamento en relación 
con las infraestructuras de movilidad.» Y digo que llama la atención que este Parla-
mento tenga que pedirle al Gobierno que le haga caso, porque hay que recordar que 
este Gobierno existe porque este Parlamento lo eligió, aunque todo parece indicar 
que, si nos dejaran opinar de nuevo, este Gobierno no tendría la confianza de este 
Parlamento, y seguramente por ello no nos dejan opinar.

Para concluir, y como hemos dicho, la posición del Grupo Parlamentario VOX 
en cada una de las propuestas estará en función de los intereses de los ciudadanos de 
Cataluña y no de qué grupo parlamentario la presenta.

Muchas gracias.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, té la pa-
raula el diputat Dani Cornellà Detrell.

Dani Cornellà Detrell

Gràcies, vicepresidenta. Consellers, diputats i diputades... Referent a aquesta mo-
ció, només parlarem dels punts, doncs, que no hi podrem donar suport, perquè tenim 
bàsicament visions molt contraposades i que ja s’han discutit a bastament en aquest 
Ple, però també en els municipis. I són els punts 3 i 4, que fan referència a infra-
estructures del territori, com, per exemple, el projecte de la ronda Nord, entre Terras-
sa i Sabadell –diguem-li Quart Cinturó–, on estem clarament posicionats en contra 
d’aquesta infraestructura. I també el tema del perllongament de la C-32, que, com 
saben, tant aquí com als municipis també estem en contra d’aquest perllongament.

Primer de tot, cal que parlem clar. És a dir, aquest model que vostès ens tornen a 
presentar aquí és un model caduc, passat, que res té a veure amb la situació d’emer-
gència climàtica que vivim i res té a veure amb aquest futur pròxim, a mitjà termini, 
que volem construir, on hi ha d’haver un canvi importantíssim en els hàbits de la ciu-
tadania i, sobretot, en el tema de la mobilitat, apostant pel transport públic i per tot 
el que són el tren, autocars, etcètera, que són aquestes, realment, les infraestructures 
que sí –que sí– que donem suport que s’hi ha de fer una inversió i una inversió molt 
important en aquests propers anys per, realment, lluitar contra el canvi climàtic, llui-
tar contra aquesta emergència climàtica.

Del Quart Cinturó, de fet, el propi Govern de la Generalitat ja se’n desmarca. Ho 
celebrem. Esperem que no sigui pel que hem llegit a la premsa, no?, que ens diuen 
que és perquè no s’han pactat amb Madrid el traçat, el pressupost ni el termini. 
A nosaltres el que ens agradaria que digués aquest Govern és que no hi aposten per-
què és fer mal al territori, tirar endavant aquests projectes. Uns projectes que enca-
ra agreujarien més les conseqüències d’un planejament ja territorial molt pensat en 
Barcelona com a centre i només pensant en Barcelona, no pensant en el fort impacte 
que pot suposar, doncs, per a aquestes ciutats i per a la seva qualitat de vida a tota la 
zona en concret. I aquests són els termes en què nosaltres ens movem, no?: qualitat 
de vida, mobilitat sostenible i no infraestructures fòssils inútils.

I el perllongament de la C-32. Els diputats i diputades de Junts han de tenir clar 
que aquest projecte ve de lluny. Saben que el propi Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya el va aturar el 2019. Alguna cosa deuen saber, perquè vostès porten anys 
governant aquí, de fet, tirant endavant aquests projectes. I ara l’última sentència d’a-
quest novembre ha anul·lat el projecte, precisament, de perllongament de la C-32 entre 
aquests dos municipis perquè estava molt mal fet, el projecte d’impacte ambiental, i 
que, de fet, aquest no correspon ja a la pròpia llei del canvi climàtic i no s’havia fet en 
els termes previstos a aquesta llei.

Per tant, si fan les coses malament..., que ens n’alegrem –ens n’alegrem, també 
els hi hem de dir– perquè així s’ha aturat aquest projecte que no volíem. I els hi re-
cordem que era la segona vegada; aquest projecte ja s’ha fet dos vegades, i dos ve-
gades s’ha aturat. I, per sort, entitats com SOS Lloret o Salvem Pinya de Rosa o la 
Iaeden, que els han portat als tribunals, han guanyat un cop darrere l’altre, i ara ens 
trobem amb una nova situació. Aquests dos projectes fallits els podem deixar enrere 
i apostar per un altre model que sí que és el que vol la ciutadania del territori, que 
és un model de transport públic que doni resposta a les necessitats dels veïns i de les 
veïnes, i no unes carreteres fòssils que donen només resposta a uns mesos concrets 
de l’any que queden col·lapsades per gent que ve de fora.

Això es podria resoldre fàcilment amb un bon transport públic que durés tot 
l’any i que bàsicament donés resposta a la gent que viu al territori tot l’any i a la gent 
treballadora, que és la que pateix totes les conseqüències d’aquestes infraestructures 
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mal dissenyades en el seu moment, que ara no volem ampliar de cap manera i que 
alhora no s’està fent re per millorar el transport públic ni la mobilitat sostenible.

I en aquests dos punts no ens podem entendre de cap de les maneres. En la resta 
de la moció, votarem a favor en la majoria, exceptuant alguna abstenció en el punt 
1 (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –ja 
acabo, vicepresidenta–, perquè el que no poden aquí venir els diputats i diputades 
de Junts, que fa quatre dies governaven, ara a dir-nos que totes les mocions i reso-
lucions s’han de tirar endavant si s’han aprovat aquí, quan vostès porten molts anys 
governant i ni han desplegat la llei del canvi climàtic, i els hi podria fer un llistat 
aquí de totes les lleis i mocions que s’han aprovat i que vostès no han desplegat. Ara, 
amb infraestructures fòssils, sí. Doncs no.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula 
el diputat Marc Parés Franzi.

Marc Parés Franzi

Bé; gràcies, vicepresidenta. Bona tarda. Bé, que Junts per Catalunya i el PSC 
comparteixin un model amb relació a les infraestructures no ens sorprèn. De fet, el 
debat sobre el model de país, en bona mesura, ara mateix està situat aquí, entre el 
bloc que defensen el model que per nosaltres és un model del passat i és on estan ara 
mateix Junts per Catalunya i el PSC... Nosaltres hem defensat en reiterades ocasions 
–perquè tornem a debatre un tema que ja hem anat debatent reiterades vegades– el 
nostre model alternatiu, que entenem que és un model modern, avançat i centrat, 
doncs, en la situació actual, que és d’emergència climàtica.

El que ens sorprèn una mica més d’aquesta moció –i estem una mica perplexos– 
són alguns acords als que han arribat amb Esquerra Republicana de Catalunya i 
també el sentit del vot d’Esquerra en algun dels punts –ara m’hi referiré. En qualse-
vol cas, nosaltres recolzarem la majoria dels punts, perquè entenem que tenen sentit. 
És cert també que, per exemple, el punt 2, en el que parlen d’estudiar els sistemes de 
velocitat variable, el votarem perquè entenem que està bé estudiar-ho, però nosaltres 
entenem que són sistemes adequats i que sí que funcionen.

Al punt 3 fan referència de nou a la ronda Nord. Crec que nosaltres hem reiterat, 
hem dit en nombroses ocasions la nostra posició; no només això, sinó que ahir vam 
interpel·lar el conseller oferint alternatives per donar solucions reals a la mobilitat del 
Vallès. Vostès diuen: «No, és que això està previst al pla específic de mobilitat del Va-
llès.» I jo ja els hi he dit en nombroses ocasions: «Escoltin, quins són els objectius prio-
ritaris del pla específic de mobilitat del Vallès?» Que és la reducció de les emissions 
de CO2 i és l’increment de la quota modal en transport públic en els desplaçaments in-
terns, i cap d’aquests dos objectius s’assoleix amb aquesta ronda Nord; sí amb algunes 
de les propostes que ahir vam estar debatent amb el conseller, i que en presentarem una 
moció en el proper Ple.

Després fan una sèrie... Òbviament, compartim també, no?, tot el que té a veu-
re amb el model ferroviari i incloure el pla de rodalies 2030, l’orbital ferroviària. 
També els hem de dir que l’oficina que porta en Pere Macias del pla de rodalies està 
aquí a l’estació de França. I, per tant, estaria bé, doncs, que el Govern pugui anar al-
gun dia a veure’l i a planificar conjuntament el planejament de rodalies per al 2030. 
Perquè, almenys quan ha vingut aquí al Parlament, en reiterades ocasions, en Pere 
Macias s’ha ofert a treballar conjuntament, ja que hi ha una cadira per a la Genera-
litat aquí a l’oficina. Per tant, esperem que ocupin aquesta cadira i que planifiquin 
conjuntament aquestes inversions. I, òbviament, nosaltres també estem a favor del 
traspàs de rodalies, especialment començant pel dèficit tarifari, que creiem que des-
encallar el dèficit tarifari ens permetria desplegar i avançar en moltes de les compe-
tències que ja tenim transferides i que per nosaltres són essencials.
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Pel que fa al punt relatiu a la disposició addicional tercera, que nosaltres també 
hi votarem a favor, discrepem aquí també del diputat d’Esquerra Republicana, que 
ens deia: «No, és que no ens han de dir en què ens gastem..., l’Estat no ens ha de dir 
en què ens gastem els diners.» No, efectivament, l’Estat no ens ho ha de dir; tampoc 
ho diu aquest punt. El que ho diu és l’Estatut de Catalunya, és l’Estatut de Catalunya 
del 2006, que en la disposició addicional tercera diu que aquests recursos són relatius 
a les inversions en infraestructures. I, per tant, aquests recursos entenem que s’han 
de gastar en infraestructures de mobilitat no perquè ho digui l’Estat, sinó perquè ho 
vam dir al Parlament de Catalunya en el nostre Estatut. I, per tant, això és el que nos-
altres votarem avui aquí. I el que sí que els hi demanem és que ens diguin quina prio-
ritat d’inversió tindran amb aquests recursos.

I acabo amb el darrer punt, que segurament és amb el que estem més perplexos, 
que és el punt 4. Ho dic perquè vostès han acordat, Esquerra Republicana i Junts, 
una transacció que diu: «Realitzar un pla de millora de la mobilitat a la Selva marí-
tima amb criteris de sostenibilitat suficients que inclogui diferents modes de trans-
port.» Un redactat que és pràcticament calcat al que nosaltres vam acordar en l’acord 
de pressupostos la setmana passada. Clar, el que passa, que el que ve a continuació 
d’aquesta primera frase no és exactament el mateix. Nosaltres dèiem, parlàvem de 
tots els modes de transport –viari, tramviari, transport públic i vies ciclables–, i aquí 
s’obliden del tramviari, s’obliden del transport públic, s’obliden de les vies ciclables i, 
en canvi, prioritzen l’augment de la capacitat viària.

I, sorprenentment, aquest pla inclourà els tràmits imprescindibles per fer efectiva 
la viabilitat del perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret, una infraestructura 
viària que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fa tot just un mes, va dir que 
aquesta infraestructura no podia tirar endavant; va anul·lar el planejament d’aques-
ta infraestructura perquè no complia amb la llei del canvi climàtic. Per tant, de què 
estem parlant quan estem dient que volem prioritzar la lluita contra l’emergència cli-
màtica i després, pel fet de no complir amb la nostra llei del canvi climàtic, un tribu-
nal anul·la una infraestructura planificada? El Govern de la Generalitat diu –i acabo, 
vicepresidenta– que no recorrerà contra la sentència; l’alcalde de Blanes, d’Esquerra 
Republicana, diu que està satisfet amb la sentència perquè defensa que no es tiri enda-
vant el perllongament de la C-32; nosaltres acordem un pla de mobilitat en l’acord de 
pressupostos sobre la Selva marítima que, òbviament, no inclou això, i després vostès 
pacten amb Junts l’allargament de la C-32 entre Blanes i Lloret. No ho entenem. I, per 
tant, esperem que a la resta de punts del nostre acord pressupostari, doncs, no hi hagi 
sorpreses com les que ens hem trobat tot just avui aquí una setmana després de signar 
aquest acord. Òbviament, votarem en contra d’aquest punt.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la 
diputada Marina Bravo Sobrino.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, conseller... Hoy nos trae Junts per Ca-
talunya aquí una moción sobre infraestructuras. Las mociones sobre infraestructu-
ras de Junts per Catalunya venían siendo hasta ahora, pues, básicamente lo mismo, 
una recopilación de mantras del separatismo: «España nos roba», «Toda la culpa es 
de Madrid» y «La solución a todos nuestros problemas sería que el Govern de la Ge-
neralitat gestionase absolutamente todo». Esas eran las mociones de infraestructuras 
de Junts per Cat. Esa parte sigue ahí. No han cambiado, esa parte la siguen mante-
niendo –Junts per Catalunya nunca defrauda. 

Pero ahora, como novedad –se ve que salir del Govern, pues, les ha mejorado un 
poco la vista–, los señores de Junts per Catalunya han añadido una parte adicional 
sobre la inacción del Govern, de los sucesivos governs de la Generalitat en materia 
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de infraestructuras. Pero qué morro tienen, ¿verdad?, señor conseller, qué morro tie-
nen los señores de Junts per Cat de venir ahora a decir a este Parlament que cuánto 
retraso llevamos en infraestructuras. Les culpan a ustedes del bloqueo –que, eviden-
temente, gran parte de la culpa tienen–, como si ellos no hubieran tenido nunca res-
ponsabilidades o como si ellos no hubieran podido hacer nunca nada. 

Traigo un ejemplo para ilustrarlo, pero que se podría hacer con prácticamente to-
das las infraestructuras: la prolongación de la C-32, que, además, han acordado una 
transacción. «La prolongació de la C-32 fins a Lloret de Mar estarà acabada abans 
del 2016.» Esto decía Santi Vila en el 2013. Del 13 al 16 tuvo tiempo de sobra para 
hacerla, y, efectivamente, no la hizo. Rull tomó el relevo en 2015: «Rull dice que tira-
rá adelante la prolongación de la C-32 entre Blanes y Lloret de Mar.» Aún seguimos 
esperando. Y Calvet... Los primeros, encima, decían que nos saldría gratis, porque 
se pagaría con el aumento de tráfico en la autopista. Calvet ya no podía sostener esos 
argumentos, pero seguía defendiendo y renovando el estudio de la C-32. Aún segui-
mos esperando, desde 2013. Y sospecho que, a pesar de su acuerdo en la moción, se-
guiremos esperando mucho tiempo. Bloqueo, bloqueo y bloqueo. Llevamos años ad-
virtiéndoles de la parálisis en ejecución de inversiones en Cataluña, y han tenido que 
salir del Gobierno para reconocer que, efectivamente, es así. Pues bienvenidos sean. 
A los cuatro primeros puntos de esta moción votaremos favorablemente.

Y la otra parte de la moción, la de sus mantras separatistas, como no creo que les 
sorprenda, pues, nosotros no la apoyaremos. Ni España nos roba, ni toda la culpa es 
de Madrid, ni hay un solo motivo para pensar que, si este Govern gestionase todo, 
las cosas funcionarían mejor.

Que Junts per Cat venga con esos mantras no es tampoco un motivo de preocupa-
ción muy grande. Bueno, es motivo de preocupación, pero no es un motivo de preo-
cupación adicional a la preocupación que tenemos muchos catalanes por la situación 
en Cataluña. Lo que sí es muy muy preocupante es que quien debería mostrar la ma-
yor firmeza en rebatir estos mantras no solo no lo hace, sino que los alimenta. A mí 
me horroriza. A mí me horroriza que el PSC no salga aquí y lo primero que haga sea 
rebatir esos mantras, sino sencillamente alimentarlos.

Me horroriza que escuchen tranquilos e incluso orgullosos, por ejemplo, en la 
intervención del otro día, que parece que sonreían: «La remor ens diu que en aquest 
moment hi ha grans avenços, converses i passos en ferm per poder realment fer el 
traspàs de rodalies complet que tots desitgem.» Ahora mismo sigue sin parecerle ex-
traña, esta afirmación. ¿Saben ustedes qué traspaso quieren estos señores? ¿Saben 
qué traspaso quiere Junts per Cat? Junts per Cat no quiere un traspaso para gestio-
nar mejor rodalies. Junts per Cat solo quiere el traspaso de un trocito porque en su 
cabeza, cuando lo vuelvan a intentar, pues, tendrán más fácil separarse del resto de 
España.

Esto me parece alucinante, que sea esta diputada quien tenga que decírselo al 
partido que gobierna nuestro país. Ellos proponen un traspaso que consiste en partir 
en pedazos una empresa de servicios que tiene trenes y trabajadores, dejarlos ence-
rraditos en Cataluña para..., a pesar del coste que supone, a pesar de la pérdida de 
flexibilidad, a pesar de las dificultades, porque solo quieren tenerlo más fácil cuan-
do lo vuelvan a intentar. Y lo mismo con la infraestructura. No quieren gestionarlas 
mejor. Sus técnicos lo saben bien. Si no me quieren escuchar a mí, escuchen a sus 
técnicos en el Gobierno. Separar la infraestructura no genera más que dificultades. 
Construyamos todo el tren que queramos en Cataluña y que lo gestione la Generali-
tat, pero la infraestructura nacional dejémosla en una gestión unificada.

Pero, señores del PSC, yo les voy a decir una cosa que es lo que me hubiera gus-
tado escucharles, oír a ustedes hoy. No tiene sentido trocear los trenes ni los traba-
jadores de Renfe y no tiene sentido trocear la infraestructura, porque eso solamente 
tendría sentido si estos señores trocean nuestro país, y eso no lo van a lograr nunca. 
Me encantaría habérselo escuchado a ustedes, pero como no les acabo de oír y no 
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les veo ninguna intención de decirlo, pues, ya se lo digo yo. No lo van a lograr –no 
lo van a lograr–, porque somos muchos los que no vamos a permitir que pongan una 
frontera entre nosotros y nuestros conciudadanos, entre nosotros y nuestros familia-
res. No lo van a lograr porque somos muchos los que no nos vamos a rendir. Y no lo 
van a lograr porque si lo vuelven a intentar lo volveremos a frenar.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Pel Grup Mixt, té la paraula el diputat Daniel Serrano Coronado. (Pausa.) M’in-
formen que no intervindrà. Per part del diputat no adscrit, té la paraula el diputat 
Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; muchas gracias, vicepresidenta. En esta moción solo un dato y por elevación. 
Hace veinticinco años, incluyendo Ferrocarrils, Barcelona tenía veintinueve quiló-
metros de metro más que Madrid. Hoy Madrid tiene ciento veinticuatro quilómetros 
más de metro que Barcelona. Con el mismo sistema de financiación y con las mismas 
competencias, Madrid nos ha dejado a la altura del betún.

Tres moralejas: es rotundamente falso decir que la cosa iría mucho mejor si los 
catalanes gestionáramos nuestras infraestructuras –el dato creo que es demoledor–; 
dos, el tres por ciento hizo mucho daño; tres, hubiera sido mucho más rentable cons-
truir líneas de metro que construir una nación ficticia.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada 
Maite Selva i Huertas.

Maite Selva i Huertas

Gràcies, vicepresidenta. Agrair les esmenes presentades pel Grup d’Esquerra 
Republicana, però malauradament no totes les hem pogudes acceptar. Des de Junts 
tenim molt clar que reclamem al Govern de l’Estat que doni compliment al finança-
ment que ens toca i que és nostre per tal de destinar-lo a infraestructures de mobili-
tat. I el mateix demanem al Govern de la Generalitat en el compliment de les seves 
obligacions. No estem tutelats per l’Estat en què volem gastar els diners. Tenim molt 
clar que des de Catalunya els volem destinar a infraestructures de mobilitat.

Referent a la C-32, vull comentar que el Tribunal Superior de Justícia va anul·lar 
l’estudi mediambiental perquè estava fet amb el reglament anterior; era una llei anti-
ga i era un defecte de forma.

Sobre el pla específic de mobilitat del Vallès, no parlem ni del Quart Cinturó 
ni de la B-40. Aquesta és una connexió ronda Nord entre Terrassa i Sabadell fins a 
Castellar, una infraestructura vital. Aquesta no significa, com vostè ha comentat –el 
diputat Rodríguez–, que sigui de més sinistralitat ni més contaminació. És una ne-
cessitat i un reclam dels territoris.

El traspàs de rodalies l’hem d’aconseguir tots plegats, units tots els esforços per-
què aquest traspàs sigui una realitat ja. Sabem molt bé com gestionar un traspàs in-
tegral, sabem com funciona, perquè ho hem demostrat també amb els Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya.

I per a aquells grups que veuen les infraestructures com un atac, deixi’m que els 
hi digui que no es tracta de veure la xarxa viària com una xarxa destinada al vehicle 
privat, sinó que cal ampliar mires i veure-la com un eix de mobilitat sostenible, pen-
sada en clau de modernització, de seguretat, d’equilibri territorial, de connectivitat, 
de creixement econòmic.

Des del Grup de Junts seguirem de prop perquè aquells punts que s’aprovin en 
aquest Parlament es compleixin.

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Acabat el debat, els faig avinent que la votació d’aquesta moció serà aquesta tar-
da, un cop substanciat el punt 25 de l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
dels drets polítics i civils davant la reforma prevista del tipus penal 
de desordres públics agreujats

302-00232/13

Passem al vint-i-quatrè punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets polítics i civils davant la re-
forma prevista del tipus penal de desordres públics agreujats, presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Per exposar-la, té la paraula el diputat Josep 
Rius Alcaraz.

Josep Rius i Alcaraz

Moltes gràcies, vicepresidenta. Membres de la Mesa, diputats i diputades, conse-
ller... Els presentem avui la moció subsegüent a la interpel·lació que vam dur a terme, 
amb tres punts molt clars.

El primer d’ells és que defensem i estem convençuts que l’U d’Octubre vam ce-
lebrar un referèndum legal, emparat per una llei que va aprovar aquest Parlament i 
que cap de les persones que el van fer possible, que el vam fer possible, van cometre 
cap delicte. 

El segon dels punts és, lògicament, donar suport i solidaritat a tots els encausats 
del procés d’independència, a les 4.200 persones, no només a uns pocs, sinó a tots 
i cadascun d’ells. I volem també expressar el rebuig a la reforma del delicte de de-
sordres públics agreujats, perquè considerem que restringeix el dret a manifestació, 
genera més inseguretat jurídica i atorgarà, sense cap mena de dubte, una gran arbi-
trarietat als tribunals espanyols. Es tractava només de derogar el delicte de sedició.

I, en tercer lloc, volem instar el Govern a que, malgrat aquesta reforma, garantei-
xi, una vegada aprovada, el dret fonamental a manifestació i reunió a tots els catalans. 
Es tracta, doncs, de tres punts que són clars i que posem a consideració d’aquest Ple.

Com ja vam expressar la setmana passada, l’actual reforma del Codi penal i el 
nou delicte de desordres públics agreujats ens amoïna, i molt. Ja els ho vam dir: am-
plia els supòsits punibles i restringeix un dret fonamental bàsic en tota democràcia, 
com és el dret a manifestació i reunió. Ho torno a dir avui: es tracta d’una reforma 
que amplia els supòsits punibles; on abans es requeria violència, ara també hi haurà 
intimidació. És una reforma plena de conceptes jurídics indeterminats, que atorga-
ran una gran arbitrarietat als tribunals espanyols. I ja sabem que, quan tenen aquesta 
arbitrarietat i es tracta contra independentistes..., el resultat ja sabem quin és. 

Socialistes, Podemos i Esquerra Republicana ja hi han votat a favor al Congrés i 
al Senat. I passa una cosa molt curiosa a l’hora de justificar els sentits dels vots. Els 
discursos són antagònics. Des de l’òptica estatal, aquesta reforma serveix perquè 
pugui tornar el president Puigdemont, condemnar-lo i posar-lo a la presó i donar la 
carpeta catalana del procés per tancada. Des de l’òptica d’Esquerra Republicana, es 
tracta d’un avenç en el procés per la independència. I els comuns, si bé no ho acaben 
de veure del tot i hi veuen riscos, la voten i la tiren endavant igualment. Entre uns  
i altres diuen blanc i diuen negre, però han votat el mateix. Inaudit. 

Obrim ara una mica el focus. Dins d’aquest context, aquesta setmana hem vis-
cut un nou episodi de qualitat democràtica de l’Estat espanyol amb la decisió que ha 
pres el Tribunal Constitucional. Alguns de vostès han fet molts escarafalls: «Inau-
dit», «El mai vist», «Inadmissible». I res més lluny. Aquí a Catalunya ja fa anys que 
patim aquesta arbitrarietat del Tribunal Constitucional, siguin conservadors, els seus 
jutges, o siguin progressistes. 
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La sentència de l’Estatut, aprovada per referèndum pel poble de Catalunya, que 
va suposar el trencament del pacte constitucional; la llei de consultes populars; les 
referendàries; lleis pioneres que havíem aprovat en aquest Parlament, com la del 
canvi climàtic o la del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residen-
cial; o tota la maquinària del Tribunal Constitucional quan va entrar en funciona-
ment després del referèndum de l’U d’Octubre contra els independentistes; o amb la 
suspensió de la reforma del Reglament del Parlament i amb la suspensió del Ple del 
9 d’octubre del 2017; o quan el Tribunal Constitucional va vulnerar la voluntat de 
tots els catalans que havien votat o, si més no, de la majoria, quan es va impedir la 
investidura del president Puigdemont en aquest plenari. 

Diputats i diputades d’Esquerra Republicana, permetin-me que els interpel·li di-
rectament. I ja sé que no els agrada el que dic, i ho faig amb la mà estesa i amb el 
màxim bon to. Ja saben quina és la realitat. L’Estat espanyol no és de fiar. Sempre hi 
ha un franquista que et vigila. Sempre hi ha un Tribunal Constitucional que et per-
segueix. Hi ha un deep state que actua sempre sense parar. Sempre hi ha una excusa 
per perseguir la democràcia, i si som independentistes, encara més. 

I ara, que hauríem d’aprofitar aquesta crisi d’estat per agafar una posició de for-
ça per culminar la independència, saben què ha passat? Que la reforma ha estat fins 
i tot beneïda pel propi Tribunal Constitucional. Miri si veuen clar, els membres del 
Tribunal Constitucional, la utilitat d’aquesta reforma en termes de reprimir el movi-
ment independentista que l’han aprovat. 

Avui votarem aquesta moció, si més no, i amb independència del resultat, per ai-
xecar acta, perquè consti en acta i en el diari de sessions que ho vam advertir. Situa-
cions com aquesta no fan sinó demostrar que un espai comú d’estratègia, un front 
comú a Madrid, és imprescindible. Per nosaltres no quedarà. La mà estesa sempre hi 
serà, estesa i ferma. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades per part del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, el diputat Nacho Martín Blanco.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats... Senyor Rius, amb tot el respec-
te i admetré que fins i tot la simpatia que li professo, em sembla una mica exagerat i 
em preocupa fins i tot el fet que digui que sempre hi ha un franquista que el vigila. 
Jo crec que vostè pot viure molt més tranquil. A mi la vida quotidiana dels ciutadans 
de Catalunya em fa pensar que és una mica hiperbòlica, la seva asseveració sobre els 
franquistes que el vigilen. 

Però, en tot cas, jo crec que aquesta moció demostra que, efectivament, vos-
tès volen presentar la realitat de l’Espanya actual com una realitat fosca, una rea-
litat obscura, que té alguna cosa a veure amb l’Espanya de la dictadura franquista. 
Òbvia ment, això ho veurem en aquesta moció i en la moció de després. 

Però, en tot cas, nosaltres hem presentat una esmena, que vostès han rebutjat per-
què deuen considerar que no s’adiu al que va passar els dies d’octubre de la tardor de 
l’any 17. Però, en tot cas, nosaltres el que volíem era precisament palesar una realitat. 
El referèndum de l’U d’Octubre no va ser un referèndum, de cap de les maneres, le-
gal. No va ser un referèndum convocat d’acord amb el marc estatutari; no va ser un 
referèndum convocat d’acord amb la Constitució; no va ser un referèndum d’acord 
amb les previsions de la Comissió de Venècia, i no va ser un referèndum d’acord amb 
el dret internacional. Per tant, de cap de les maneres es pot parlar d’un referèndum le-
gal; no es pot parlar d’un referèndum reconegut per cap legislació –ni l’autonòmica ni 
la nacional ni la internacional–, i no podem continuar parlant d’un referèndum legal. 

Del que sí que podem parlar és d’una persona que va ser el màxim impulsor 
d’aquest referèndum, que va ser el senyor Puigdemont, que actualment continua fu-
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git de la justícia a Brussel·les, que el va convocar, el va portar a terme, diguem-ne, 
d’aquella manera i després va fugir –va fugir– i va deixar absolutament desemparats 
els seus companys de partit i també aquells ciutadans que, de bona fe, podien haver 
cregut en les seves promeses. Ho va fer, a més, amb una enorme irresponsabilitat. 

Aquell acte contrari a l’estat de dret, aquell acte contrari al que havia resolt el 
Tribunal Constitucional, el va portar a terme tot i els reiterats avisos de la Junta de 
Seguretat convocada dies abans a Catalunya, en la qual fins i tot els Mossos d’Es-
quadra..., no només les policies que vostès anomenen «opressores», «repressores» i 
altres improperis, sinó també els Mossos d’Esquadra van advertir el senyor Puigde-
mont que convocar aquell referèndum tenia uns riscos enormes per la integritat físi-
ca dels que s’hi poguessin sentir cridats, la qual cosa era evident. 

Quan en un estat democràtic de dret hi ha una resolució judicial, una resolució 
judicial que lògicament ha de tenir..., ha de veure’s complerta pel conjunt de les ad-
ministracions i també, lògicament, pels cossos i forces de seguretat, el previsible és, 
quan hi ha una resistència a l’actuació dels jutges i tribunals, que està sent, en aquell 
cas, desenvolupada per la policia..., és lògic que les policies, i en aquest cas els Mos-
sos d’Esquadra, advertissin el senyor Puigdemont dels riscos enormes que tenia la 
convocatòria d’aquell referèndum.

En canvi, el senyor Puigdemont va decidir llançar una part de la ciutadania de 
Catalunya a una situació difícil, a una situació, fins i tot, perillosa per a la seva inte-
gritat física. I ho va fer a consciència, ho va fer sabent positivament el que feia, i els 
ciutadans de Catalunya han de saber com van anar les coses, perquè, si ens atenim a 
la veritat, això és exactament el que va passar. Tot i els avisos que va rebre, el senyor 
Puigdemont va decidir tirar endavant amb un projecte radicalment il·legal. 

D’altra banda, sobre els canvis legislatius que s’estan operant a Espanya, jo crec 
que el president del Govern, el senyor Pedro Sánchez, està cometent una irrespon-
sabilitat enorme. Està caient en la trampa saducea tan habitual dels partits indepen-
dentistes, que és la de pensar que poden arribar a ser, diguem-ne, acontentats per les 
polítiques que es duguin a terme des del Govern d’Espanya. 

Espanya és una democràcia consolidada, una democràcia sòlida, una democràcia 
que té l’empara del conjunt de les institucions europees. Jo els recordo –i amb això 
acabo– que el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, precisament, va dir 
que era una necessitat peremptòria per a la democràcia i per a l’ordenament jurídic i 
democràtic del nostre país i de la Unió Europea el fet d’anul·lar el Ple del 9 d’octubre, 
en el qual el senyor Puigdemont volia proclamar la separació –acabo, presidenta– de 
Catalunya de la resta d’Espanya. 

Doncs bé, recordin el que els ha dit el Tribunal Europeu de Drets Humans i co-
mencin a fer política amb respecte als drets i llibertats del conjunt dels ciutadans i no 
només pensant en dèries i en fílies i fòbies partidistes i identitàries. 

Gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula la diputada 
Marta Vilalta i Torres. 

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, vicepresidenta. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, volem 
dir aquí que celebrem l’aprovació definitiva, aquest migdia, de la reforma del Codi 
penal espanyol. I ho celebrem perquè és una reforma que aconsegueix, per fi –per fi–, 
eliminar, derogar, suprimir, fer desaparèixer el delicte de sedició, aquell delicte (al-
guns aplaudiments) pel qual van ser condemnats per l’U d’Octubre, aquell delicte que 
vostès també, els senyors i senyores de Junts per Catalunya, han demanat per activa i 
per passiva que es derogués. Doncs ho hem aconseguit; malgrat la seva inexistent aju-
da, s’ha fet realitat. 
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Una reforma que, a més a més, i més enllà d’aquest tema i amb altres modifica-
cions, limita la capacitat repressiva de l’Estat, redueix el marge d’aplicació de l’arbi-
trarietat contra la dissidència política. I és així no només per aquesta eliminació de la 
sedició, sinó també per la reforma de la malversació, que es torna a l’estatus previ de 
la reforma que va imposar el Partit Popular l’any 2015, i també per aquelles modifica-
cions en altres articles –alguns dels quals, els de desordres– que el que fan és deixar 
criteris més clars, penes més baixes i esmenes incorporades, també en l’exposició de 
motius, que limiten el marge d’interpretació.

I, per tant, nosaltres avui el que volem reivindicar des d’aquí és que el camí es fa 
caminant. I potser Junts per Catalunya s’ha instal·lat en un discurs fàcil o en la no as-
sumpció de responsabilitats, que porta moltes vegades associada el no assumir con-
tradiccions, tampoc; i que tot plegat potser els ha situat en la irrellevància. Però, com 
dèiem, el camí es fa caminant. 

I aquesta és la reforma del Codi penal que voldríem des d’Esquerra Republicana? 
No. I això ho va dir el conseller l’altre dia. Però, és millor que la que teníem? Sens 
dubte, sí. I negar-ho és faltar a la veritat. I, a més, encara és més increïble que justi-
fiquin el seu posicionament agafant els arguments de les declaracions dels represen-
tants espanyols. És aquella pinça de sempre. 

És més, en aquesta moció i en les seves intervencions, senyor Rius, lamentem 
que barregin la solidaritat amb les persones represaliades en el mateix punt en què 
posen la seva interpretació de la reforma del Codi penal. La solidaritat amb les per-
sones encausades, amb les persones represaliades, amb les persones que han estat 
empresonades o que estan exiliades, aquelles que han patit persecució judicial, poli-
cial o política, aquesta solidaritat per nosaltres és incondicional, sempre, a tot arreu, 
amb tothom (alguns aplaudiments) –a tot arreu–; també davant les barbaritats que 
deia ara el senyor de Ciutadans. 

I per això ho direm sempre: tota la solidaritat. I per això no jugarem, com fan 
vostès en aquesta moció o en algunes intervencions, de forma irresponsable, a divi-
dir o a confrontar entre uns represaliats i uns altres, entre bons i dolents. Perquè això 
creiem, sincerament, que és llastimós. I, en canvi, ens trobaran sempre treballant per 
eliminar la repressió, que sabem que això és a través de l’amnistia, i per aconseguir la 
resolució del conflicte polític, que sabem que això és a través de l’autodeterminació. 

I en aquest camí, mentre hi arribem, doncs, acompanyar, ajudar, minimitzar l’im-
pacte dels represaliats actuals i evitar que n’hi hagi de nous. Això és el que hem fet, 
això és el que fem i això és el que farem. I no ens quedarem immòbils, treballarem 
perquè les coses passin. I amb la força que tenim, de moment, hem fet que es recone-
gui el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, que s’impulsi un procés de 
negociació on es pugui parlar de tot, que s’avanci en aquesta agenda antirepressiva i 
que ara s’hagi reformat el Codi penal. O, en el marc de les institucions europees, hem 
aconseguit resolucions absolutament importants i contundents contra l’Estat i a favor 
de la fi de la repressió. I tot això –tot això– hem vist com també ha fet trontollar el rè-
gim del 78 aquests últims dies. És el diàleg, el que fa forat. És aquesta aposta estratè-
gica, també, el que fa forat. I lamentem que en aquesta aposta estratègica hi haguem 
estat més en solitari del que hauríem volgut i del que hauríem desitjat.

Més apreciacions últimes amb relació a la seva moció. Compartim absolutament 
la màxima que l’U d’Octubre va ser un referèndum, que el vam guanyar i que, a més 
a més, no va ser delicte. És evident, ho compartim –ho compartim. I per això, com 
que estem obstinats i sabem que la solució és l’autodeterminació, treballem per tor-
nar-hi, treballem per fer possible un nou referèndum amb les condicions i totes les 
garanties, i per arribar-hi a treballar per aquest acord de claredat entre tota la socie-
tat catalana, treballant per forjar aquest consens del vuitanta per cent i per plante-
jar-ho davant de l’Estat. I esperem comptar amb tots vostès també en aquest camí.

I una cosa és clara: no dimitirem mai de les nostres responsabilitats ni renuncia-
rem a utilitzar la nostra força a tot arreu per fer possible l’impossible, com està fent 
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el Govern de la Generalitat quan tenim la capacitat de canviar i de transformar. Ho 
explicava l’altre dia el conseller: aquest Govern, des del Departament d’Interior, ja 
garanteix els drets fonamentals aplicant uns criteris diferents o, millor dit, no apli-
cant la llei mordassa i fent primar la defensa dels drets fonamentals i dels drets hu-
mans en la mobilització i en el dret a protesta. O el mateix Govern català, a través 
de la consellera Verge –acabo, vicepresidenta–, que a través del seu departament fa 
el pla de suport a entitats i persones defensores dels drets humans, o a través de Pre-
sidència, on ens estem retirant de moltíssimes acusacions. Aquesta és la feina que 
fem: treballar per la causa de Catalunya, que és la causa de la democràcia. El camí 
es fa caminant. No s’hi val el tot o res, perquè, justament, per aconseguir el tot hem 
de sortir del res. I nosaltres fem això, caminar per aconseguir-ho tot.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, per part 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, vicepresidenta. Diputats i diputades, conseller... Bé, me’n guardaré 
prou, de fer un judici d’intencions, però si fem l’anàlisi del debat que fins ara s’ha 
produït al voltant d’aquesta moció un diria que, més que la mà estesa, hi ha hagut un 
intercanvi de mans obertes. No és un judici d’intencions, és la impressió que m’ha 
produït el debat.

Un podria tenir la temptació de deixar aquí la intervenció, tornar a l’escó i dei-
xar-ho estar, perquè a mi em dona la sensació –i no ho dic per fer un favor als amics 
i amigues d’Esquerra Republicana– que aquest era un disc dedicat bàsicament a Es-
querra Republicana, encara que, per persona interposada, parlin també del Govern 
d’Espanya i dels socialistes. Però això anava bàsicament per vostès, per anar-los ar-
raconant cap a aquest costat fosc de la força en el que alguns ens han volgut tenir en 
les tenebres durant molts anys, no? En fi, no els hi donaré la benvinguda, perquè mai 
ens hi hem sentit, en el costat fosc de la força.

Nosaltres el que pensem és que aquesta legislatura que havia començat sota el 
lema de «Som el cinquanta-dos per cent» va veure ben aviat truncat aquest intent 
de seguir aparentant una hegemonia per una determinada agenda política, quan el... 
–crec que va ser al setembre del 2021–, el Grup Parlamentari de la CUP va posar a 
votació la necessitat d’establir un calendari per a un nou referèndum. I aquí cadas-
cuna de les formacions independentistes va votar d’una manera diferent. Òbviament, 
la CUP va votar a favor de la seva pròpia resolució; Esquerra Republicana hi va vo-
tar en contra, i Junts s’hi va abstenir. I és curiós perquè el 2021, que hi havia hagut 
eleccions, les tres formacions polítiques ara esmentades demanaven un nou referèn-
dum; amb formulacions i matisos diferents, però totes tres demanaven això. Però al 
setembre del 21 ja votava cadascuna una altra cosa diferent.

També és curiós –ho dic perquè la moció comença constatant la celebració d’un 
referèndum– que es demanés un nou referèndum si havíem sentit tant, per part de 
les formacions independentistes, que el de l’U d’Octubre ja era un referèndum vàlid, 
legítim i que només s’havia d’implementar. No deixa de ser curiós. Però les tres s’ha-
vien presentat a les eleccions dient que en calia un de nou. Un es pregunta també si, 
per acabar concloent això, valia la pena la situació d’enorme tensió i polarització a la 
que es va sotmetre el país en els dies i mesos posteriors al dia 1 d’octubre.

El cert és que no es va produir un referèndum el dia 1 d’octubre, es va produir 
una mobilització massiva –una mobilització massiva– de molts ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya que van expressar una determinada opinió. Però si ens atenem 
al que són els estàndards internacionals en matèria de processos electorals i de re-
ferèndums, al Codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia en matèria de 
referèndums, no se n’havia produït. Per no estendre’m, perquè no donaria temps, 
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començant pel primer, que és el que la Comissió de Venècia ha recordat, a vegades 
explícitament, diguem-ne, parlant del cas de Catalunya, que és que un referèndum 
el que ha de tenir és, en primer terme, un ancoratge constitucional i, per tant..., un 
ancoratge constitucional o d’alguna llei que, específicament, ho habiliti. Això no es 
va produir.

Comença la moció de Junts dient que es produïa el referèndum sota la llei que es 
va aprovar el dia 6 de setembre en aquelles jornades parlamentàries d’infausta me-
mòria i que, de tant en tant, ens veiem obligats a recordar. Però el cert és que, en pri-
mer terme, aquell text articulat difícilment es podia considerar una llei, perquè una 
llei és un text que no només es dicta per l’òrgan que té competència per fer-ho, sinó 
que, a més, es fa a través dels procediments establerts per fer-ho. No es va complir 
cap de les dues condicions i, a més a més, estava ja suspès el mateix dia 7 de setem-
bre –es va suspendre aquella llei.

Per tant, és que comença ja amb una premissa que no podem compartir, i se’n se-
gueixen derivant tota una sèrie de qüestions de les que només puc felicitar-me de la 
darrera, en què demana, el Grup de Junts, que és hereu del grup de..., almenys, del 
partit de Convergència Democràtica, almenys parcialment. Acaba dient que s’ha de 
preservar el dret de manifestació i la llibertat de reunió als carrers, cosa amb la que 
no podem estar més d’acord, però que hauria estat bé que recordés una persona molt 
representativa d’aquell espai, el senyor Felip Puig, doncs, per exemple, a les vagues 
del 2012, el 14 de novembre o el 29 de març. Hagués estat molt bé que aquella fos la 
convicció, perquè recordem molt bé com estaven els carrers aquells dies. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula el diputat Sergio Macián 
de Greef.

Sergio Macián de Greef

Bé; gràcies, presidenta. Junts nos presenta hoy una moción que podríamos lla-
mar «la moción del blanqueo del golpe de estado del Uno de Octubre». Primero, 
lograron que Pedro Sánchez les concediera unos indultos fraudulentos, indultos en 
bloque, indultos a nueve condenados a prisión, sin ni siquiera pedir perdón. Un pel-
daño más de la indecencia socialista fue borrarles los delitos con una reforma penal 
a la carta, una reforma penal a petición de los golpistas y para beneficio exclusivo  
de los golpistas. Y hoy Junts, en el día en que se consuma en el Senado la vergüenza de  
la derogación de la sedición y la rebaja de las penas por corrupción, nos presenta 
también esta moción que pretende decirnos que aquí no pasó nada, que se celebró 
un supuesto referéndum oficial con amparo legal y que aquello no fue delito. 

Miren, por de pronto, su referéndum ilegal fue un asalto antidemocrático, repleto 
de irregularidades y que de oficial no tuvo absolutamente nada: unas urnas sin pre-
cintar, urnas llenas de papeletas antes de empezar la jornada, personas votando en 
varias ocasiones, censos irregulares y tantas otras barbaridades. Pero, sobre todo, su 
falso referéndum fue un acto sin ningún amparo legal, un burdo ataque al estado de 
derecho, tumbado por el Tribunal Constitucional, que mereció graves condenas pe-
nales para sus autores y la suspensión de la autonomía catalana. 

El problema ahora es que el PSOE, siguiendo esta misma estela, se ha contagia-
do de ese mismo espíritu que los separatistas iniciaron en este Parlamento en 2017 
y usa sus mismos argumentos. Su principal argumento podríamos enunciarlo así: 
«Nosotros somos mayoría parlamentaria y, por lo tanto, tenemos derecho a hacer lo 
que nos dé la gana, sin límite alguno.» Y nada más lejos de la realidad. 

El poder legislativo, como cualquier otro poder, está sometido a la Constitución y 
al resto del ordenamiento jurídico. En democracia, la mayoría parlamentaria no está 
legitimada para hacer lo que le dé la gana. Tener mayoría no les permite incumplir 
la ley con fraudes para sortear las normas y los procedimientos establecidos. Uste-
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des, tanto unos como otros, han confundido el gobierno de la mayoría parlamentaria 
con la dictadura de la mayoría parlamentaria.

Con sus prisas por derogar la sedición y abaratar la malversación, por su volun-
tad de saltarse todo debate parlamentario con la oposición en el trámite parlamen-
tario, por su interés en prescindir de los informes de los órganos consultivos del 
Estado e incluso de los informes de los letrados de las cámaras, su subterfugio de in-
troducir enmiendas ilegales a una proposición de ley para modificar leyes orgánicas, 
que nada tiene que ver con la materia de la ley en la que se introducían y su afán de 
controlar el Tribunal Constitucional... Todo para satisfacer a Esquerra Republicana y 
plegarse a sus exigencias, traicionando a los españoles y traicionando a sus propios 
votantes socialistas, a los que Pedro Sánchez pidió el voto diciéndoles que no iba a 
pactar justo con estos que ahora son sus socios parlamentarios. Y es que el PSOE se 
ha mimetizado con Esquerra Republicana y se ha contagiado de la misma infección 
autoritaria.

Y nosotros, que lo sabemos bien porque cada día lo vemos en este Parlament, 
estamos en condiciones de advertir de las consecuencias de este proceso que prota-
goniza la izquierda hoy en España, pero que en Cataluña llevamos años soportando. 
Cuando unos políticos se saltan el orden constitucional para imponer arbitrariamente 
su voluntad, cuando se establece una falsa dicotomía entre democracia y legalidad, 
se degrada nuestro sistema democrático. Y esto, señores separatistas y socialistas, 
tiene efectos en la vida de los ciudadanos. 

Nadie puede decir hoy que Cataluña esté mejor que hace quince años, en ningún 
sentido. Por culpa del separatismo hoy Cataluña es más pobre, más inestable, está 
más polarizada, es más irrelevante y es más insegura. Ustedes han destrozado Ca-
taluña, y durante años se han pavoneado de incumplir resoluciones judiciales. Han 
atacado a la mitad de la población de Cataluña, han tratado de imponer su voluntad 
vulnerando derechos parlamentarios de la oposición. Han pisoteado, en definitiva, 
repetidamente, el estado de derecho. Y todo esto nos está saliendo muy caro –muy 
caro–, en forma de familias enfrentadas, de miles de empresas que se han marchado 
y se marchan, y de un empobrecimiento general de Cataluña a costa del enriqueci-
miento de una clase política irresponsable e inmadura.

Termino ya. Va a costar mucho tiempo reconstruir todo lo que ustedes están des-
truyendo, pero lo haremos. Los españoles frenamos el golpe del 1 de octubre del 17 
en las calles, en los parlamentos y en los tribunales, y lo volveremos a hacer las ve-
ces que haga falta en Cataluña y en toda España.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, té la pa-
raula el diputat Xavier Pellicer Pareja.

Xavier Pellicer Pareja

Bé; gràcies, vicepresidenta. Bona tarda, diputats, diputades. Arribem a finals 
d’any. A més a més, avui el Senat aprovava definitivament la reforma del Codi penal, 
i potser és bon moment de fer valoració, de fer un exercici de balanç i intentar-lo fer 
amb el màxim de franquesa.

Respecte a la qüestió de la sedició i la derogació de la sedició. Quan es va iniciar 
aquest debat públicament, com a CUP ja vam dir que aquesta reforma no afectava la 
majoria de represaliats i represaliades, que no estaven acusats per sedició. Després 
va anar evolucionant. Però, en tot cas, partíem d’aquí i també, òbviament, compartí-
em que algun delicte com el de sedició, un delicte franquista, que s’aplicava contra 
les vagues obreres, al que se li va passar un vernís barat com a tot l’Estat quan es va 
fer aquella mala transició i que va servir per, de forma matussera i amb criteris ab-
solutament dictatorials, condemnar en el judici del procés part del Govern i líders 
independentistes, no podia tenir cabuda i no pot tenir cabuda en el Codi penal. 
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I celebrem, òbviament, que s’hagi retirat aquest delicte, i celebrem tots els efec-
tes positius que això tindrà cap a les persones represaliades, ja jutjades i condemna-
des, i que han de ser jutjades properament. I volem aprofitar per donar tot el suport i 
per donar les gràcies a totes aquestes persones represaliades que ja van ser condem-
nades, a les persones que seran properament jutjades a la macrocausa del Jutjat 13, 
especialment també a les del Tribunal Superior, especialment el diputat Josep Ma-
ria Jové, també la consellera Natàlia Garriga, i donar-los tot el suport i tota la força, 
com als tres mil represaliats i represaliades per l’autodeterminació (aplaudiments) i 
donar-los també les gràcies, a tots ells i a totes elles, perquè entre totes vam fer pos-
sible l’U d’Octubre. 

Dit això, dèiem que no tenia res a veure amb la majoria de represaliats i represa-
liades, però ho ha acabat tenint. I ho ha acabat tenint perquè hi ha hagut una torna, 
i la torna és el delicte, és la modificació del delicte de desordres. I en parlarem una 
mica també. Òbviament que cap reforma del Codi penal –cap– pot afectar les per-
sones o que ja han comès el delicte, o que ja han estat processades, o que estan sent 
processades, perquè això és la retroactivitat del Codi penal; només pot afavorir-les. 
I això ho hem vist, per exemple, amb la reforma de la llei del «només sí és sí» i els 
efectes que ha tingut. I això és un principi del dret penal. Per tant, aquesta reforma 
del delicte de desordres no perjudicarà les persones que ja han estat encausades, 
no perjudicarà les persones acusades de desordres, i això ho sabem. Però siguem 
francs: perjudicarà les d’un futur, perjudicarà les de la propera vaga, que esperem 
que sigui properament, contra el creixement de la carestia de la vida, contra les con-
dicions laborals, contra l’àmbit de l’habitatge.

Nosaltres pensem sincerament que sí. I ho pensem la CUP, que ens podem equi-
vocar; ho pensa Junts, que es pot equivocar; ho pensa l’ANC, que es pot equivocar; 
ho pensa Òmnium, que es pot equivocar; ho pensa el Sindicat de Llogateres, que es 
pot equivocar; ho pensa la Intersindical, que es pot equivocar; ho pensa Alerta Soli-
dària, que es pot equivocar; ho pensa la PAH, que es pot equivocar, i ho pensen tot 
un seguit d’entitats, que es poden equivocar. Però, no és molta casualitat que s’equi-
voquin totes juntes en el mateix? No pot ser que siguin Esquerra Republicana i els 
comuns que s’estan equivocant en aquesta qüestió? (Alguns aplaudiments.)

I els hi diem amb tota la franquesa, amb tota la sinceritat, i no volem anar ni a 
la demagògia ni al simplisme: apujar el delicte, la pena mínima de desordres, d’un 
a tres anys serà un perjudici per a les mobilitzacions futures. Ho serà –ho serà. I ho 
serà perquè si hi ha condemna hi haurà entrada a la presó directa. I ho serà perquè, 
quan hi hagi detencions, hi haurà moltes més opcions per al jutge d’instrucció per 
aplicar presó preventiva. I en un context de mobilització això no depèn estrictament 
del Codi penal, depèn de l’aplicació que se’n fa i depèn de l’aplicació que en fa la fis-
calia, depèn de l’aplicació que en fan les acusacions populars, que ja sabem qui són, 
i depèn de l’aplicació que en fan els tribunals.

Ens preocupa especialment no només l’augment d’aquesta pena mínima, sinó el 
concepte indeterminat d’intimidació. I ens preocupa també que aquesta pilota esti-
gui a la teulada de la interpretació dels jutges, perquè ja sabem com ho fan. Pensem, 
per tant, que, tot i que no perjudiqui els actuals o els del passat, o els represaliats del 
passat, sí que el que perjudica són les mobilitzacions futures. I això té un cost molt 
elevat, i que em sembla que no hauríeu d’haver assumit com a Esquerra Republicana 
i com a comuns. 

I, per acabar, votarem a favor d’aquesta moció, però realment ens pica, ens rasca 
i ens genera profund malestar el punt 2, no pel contingut, sinó per la pràctica que ha 
tingut Junts per Catalunya. Perquè demana tot el suport als represaliats i represalia-
des per la repressió de l’Estat (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció) –i acabo, presidenta–, però, i les represaliades per la repressió 
de la pròpia Generalitat? I mentre fem això, mentre es demana aquest suport, vostès 
voten en contra de crear un mecanisme extern de control dels Mossos, vostès voten 
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en contra de prohibir el foam, vostès no van fer res per retirar les acusacions particu-
lars, i vostès no van voler que es creés una comissió d’investigació de la Comissaria 
d’Informació, que és qui ha perseguit independentistes també. I, per tant, això ens 
dol profundament. I, més enllà de declaracions, el que volem són fets. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula el diputat David 
Cid Colomer. 

David Cid Colomer

Gràcies, vicepresidenta. Bona tarda a tots i totes. Miri, senyor Rius, jo crec que 
la moció que avui presenten és la mostra que estan molt despistats. Ho dic since-
rament: molt –molt. I més avui, amb la que està caient aquesta setmana. Jo, de fet, 
pensava que retirarien la moció. Ho pensava de veritat, no? I jo crec que estan molt 
despistats i despistades perquè ha saltat pels aires el mantra que vostès han repetit de 
manera infinita de l’Espanya irreformable. 

Vostès ens han comparat i han comparat el Govern actual de l’Estat amb Tur-
quia, amb Hongria, amb Polònia. Suposo que amb Israel no perquè vostès creuen 
que és un estat que defensa els drets humans, no? I des de Junts per Catalunya han 
repetit per activa i per passiva que un govern amb En Comú Podem era el mateix i 
que era indestriable d’un govern de PP i VOX. Això vostès ho han repetit per activa 
i per passiva.

De fet, vostès han volgut fer creure que ministres com el senyor Subirats o la se-
nyora Yolanda Díaz són el mateix que el deep state. Per cert, deep state que nosaltres 
també hem patit. Nosaltres també hem patit les clavegueres de l’Estat i el lawfare. 
Sí, sí, no digui que sí, perquè moltes vegades vostès han callat i callen i callen, com, 
per exemple, a Barcelona davant dels casos de lawfare. I tant! 

I jo els hi dic: miri, jo em sento català, soc català, només soc català, i formo part 
d’una força política catalana. Ja sé que a vegades vostès ens diuen «els de Podemos», 
suposo perquè deu fer espanyol, però, ja li dic, a mi em representa molt millor la Yo-
landa Díaz que no la senyora Borràs o el senyor Turull. Sí. I això passarà també, ja li 
dic, segurament a les properes eleccions generals, encara que els sorprengui –encara 
que els sorprengui.

I nosaltres ens vam presentar el 2019, ens vam presentar a les eleccions del 2019, 
amb tres idees molt clares –molt clares. Nosaltres vam defensar llibertat, diàleg i 
solucions, i nosaltres hem defensat el mateix aquí a Catalunya, que probablement 
era molt més fàcil, però també a Madrid, també a Sevilla i també a la resta de l’Es-
tat, sabent que això podia tindre costos electorals. I què hem aconseguit? Ja sé que 
vostès consideren que no, que això no és re, però hi ha indults, hi ha hagut taula de 
diàleg de govern a govern, a pesar de vostès, que era de govern a govern, que volia 
dir reconèixer que hi havia un conflicte polític, no entre partits, entre el Govern de 
Catalunya i el Govern de l’Estat. I després hi ha reforma del Codi penal i la dero-
gació de sedició. Tot això enmig de la seva zero autocrítica, perquè jo els pregunto, 
és a dir: la DUI va ser una bona idea?, la DUI era democràtica? Bé, fantàstic. En tot 
cas, es demostra, una vegada més, quina és la responsabilitat que hi ha posat cadas-
cú, no? 

I vostès aquesta mateixa setmana ens porten aquesta moció, precisament en la 
qual estem enmig d’una batalla brutal, en la qual el PP vol perpetuar-se en el Tri-
bunal Constitucional per evitar que es produeixi cap transformació de l’Estat, cap 
avenç de dret.

I, miri, vostè parlava del que passava, per prendre’n acta. Miri, sap què passarà?, 
què quedarà com a acta? Que vostès passaran a la història, passaran a la història 
d’aquest país, que, quan es va derogar la sedició –quan es va derogar la sedició– i 
es va evitar que es comparessin dirigents independentistes amb els xoriços condem-



DSPC-P 93
22 de desembre de 2022

Sessió 44.2 103 

nats per corrupció del PP, per exemple, amb la Gürtel, la Nóos, vostès hi van votar 
en contra. I hi van votar en contra al costat de PP i VOX. Això és el que quedarà a 
l’acta del Congrés i del Senat. I això és el que quedarà. Vostès poden dir el que vul-
guin, però això és el que quedarà. I per què? Per què quedarà això? Perquè la seva 
premissa, el que vostès creuen, és que no hi pot haver cap acord amb les esquerres 
col·laboracionistes de l’Estat, que és el que ens diuen a nosaltres.

Però, ai las, després sí que es pot pactar a la diputació. Després, com els he dit 
cinquanta mil vegades, ja veurem quins acords hi ha al maig del 23, si no pactaran 
Junts i PSC i PSC i Junts a tot arreu. Perquè és que el senyor Trias està a dos titulars 
de dir que millor la senyora Ayuso que la senyora Colau.

I jo crec que, al final, l’excusa que vostès porten avui –l’excusa que vostès por-
ten avui– és la defensa dels drets fonamentals i la defensa del dret a la manifestació 
i de reunió. Miri, lliçons, ni una. Perquè, a veure, defensar els drets fonamentals els 
defensava el senyor Puig amb un bat de beisbol, creant una web per delatar els ma-
nifestants? Defensar els drets humans és quan el senyor Turull, el seu secretari ge-
neral, deia que els activistes del 15-M havien d’anar a la presó? Que els van portar 
al Tribunal Suprem. Defensar els drets humans és quan la senyora Ciuró va aprovar 
el desnonament exprés de la mà del Partit Popular, que tenia majoria absoluta? Que 
tela! Defensar els drets humans és quan el senyor Buch, que era el seu conseller 
d’Interior, segons l’assemblea, reprimia les manifestacions postsentència? Defensar 
els drets fonamentals és quan vostès, des dels Mossos d’Esquadra, espiaven activis-
tes dels moviments socials?

Mirin, vostès –vostès– no volen canviar les coses. Nosaltres volem solucions i 
nosaltres volem arreglar les coses. I si vostès no volen arremangar-se, com diu la 
meva àvia, deixin d’enredar.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Mixt, té la paraula el diputat Daniel Serrano Coronado.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, vicepresidenta. Desde el escaño para expresar nuestra posición sobre 
una moción que nos habla de derechos políticos y civiles y que consta de tres aparta-
dos. Tres apartados, señor Rius, en los que no es sencillo determinar en cuál de ellos 
se dicen más falsedades.

El primero de ellos, en el que dice que constata, hay que decirle que está más que 
constatado que en octubre del 17 en Cataluña no se celebró ningún referéndum de 
autodeterminación oficial, y lo que se hizo no fue ni oficial ni válido, precisamente 
porque no tenía ningún tipo de amparo legal ni en nuestro ordenamiento jurídico ni 
en el internacional. Y el que pretendieran ustedes, el de la Ley 19/2017, fue anulado, 
precisamente porque la Generalitat pretendía apropiarse de competencias que no te-
nía para tratar de decidir sobre cuestiones que atañen al conjunto del pueblo español.

En resumen, el Govern se situó fuera de la Constitución. De ahí que todo lo que 
se hiciera en aquellas fechas no tuviera, ni tiene, ni tendrá efectos jurídicos. Y esto 
usted, señor Rius, lo sabe perfectamente. Precisamente porque miembros del Go-
vern llevaron a cabo actos jurídicos fuera de la Constitución y de la ley, se abrieron 
procedimientos penales, con las consecuencias ya conocidas, porque esos actos es-
taban tipificados penalmente.

Por tanto, el segundo apartado de la moción es falso también. No hay ningún 
tipo de persecución política al movimiento independentista. La prueba más evidente 
es que usted y otros como usted están defendiendo esta moción en el Parlament sin 
ningún tipo de problema y sin ningún tipo de consecuencia. Y usted esto también lo 
sabe.

Y, por último, el tercer apartado de la moción, pues ¿qué quiere que le diga? Es 
que también es falso, porque, más allá de las vergonzosas reformas penales que se 
han aprobado hoy en el Senado, que más bien son trajes a medida de determinadas 
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personas, más allá de todo esto, los ciudadanos de Cataluña, como españoles que 
somos y como establecen la Constitución y otras leyes orgánicas, tenemos perfecta-
mente garantizado nuestro derecho fundamental de manifestación y reunión. Y esto 
usted también lo sabe. Y le diría más; le diría que los catalanes lo tenemos garanti-
zado a pesar de los últimos gobiernos de la Generalitat.

Y, como todo esto usted lo sabe de sobras, sabrá también que no le podemos 
apoyar la moción, porque esta es falsa de principio a fin.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del diputat no adscrit, té la paraula el senyor Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Gracias, vicepresidenta. Más de cien violadores han visto reducidas sus penas 
hace pocos días. ¿Son menos violadores? No. Eliminan la sedición y reducen la mal-
versación de caudales públicos. ¿Son menos sediciosos? Tampoco. Sus enjuagues con 
Sánchez no les convierten ahora en menos golpistas de lo que fueron. Fueron conde-
nados por un golpe. Fueron los cabecillas de este a prisión, y algún otro que fue en 
un maletero.

Con respecto a la cuestión del derecho a la libertad de manifestación y reunión, 
obviamente todo el mundo quiere que se garantice, pero no confundamos a la gen-
te; asaltar un aeropuerto, cortar autopistas, asediar a jueces, destrozar coches de la 
Guardia Civil, desobedecer órdenes judiciales y organizar un mal llamado «referén-
dum» no es ese derecho; eso es otra cosa –eso es otra cosa. Y por eso tienen las penas 
que tienen. Yo le pediría a Junts que aterrizara y que dejaran de apretar la política ba-
sada en el «“apreteu”, “apreteu”» de Torra.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat Josep Rius i Alcaraz.

Josep Rius i Alcaraz

Gràcies, vicepresidenta. Molt ràpid, pel temps que tinc. Democràcia consolida-
da, democràcia plena. Sap què diuen els mitjans de comunicació alemanys avui? Di-
uen que Espanya té oberta..., parla obertament d’una crisi sistèmica a Espanya, que 
Espanya està vivint una lluita pel poder entre la política i el poder judicial que està 
descalçant l’estat de dret, aquest que vostès defensen tant. I el diari Die Zeit afirma 
obertament que Espanya està immersa en una profunda crisi. Els analistes veuen pe-
rillar els fonaments institucionals de la democràcia espanyola. No ho diem nosaltres; 
ho diuen els principals mitjans de comunicació d’Alemanya.

Què explicaran vostès als seus nets quan els hi preguntin quan una majoria de 
catalans que votaven a les urnes o un vuitanta per cent de la població de Catalunya 
defensava que hi hagués un referèndum...? Què els hi explicaran els seus nets, de 
quina va ser la seva posició? Que el vint per cent es va imposar? Que no van deixar 
canalitzar un conflicte polític? Que la seva resposta va ser...? Aquesta sí que va ser 
de mans obertes, la de l’U d’Octubre. La que van fer l’U d’Octubre, aquesta sí que va 
anar amb les mans obertes. (Aplaudiments.) Aquesta sí que va anar a mans obertes. 
Això els hi explicaran? Jo el que tinc claríssim és que la democràcia sempre acaba 
trobant el seu camí, i el trobarà, els hi asseguro, en el procés d’independència de Ca-
talunya.

Esquerra. Molt ràpid. Avui La Moncloa ho ha filtrat d’aquesta manera; han dit: 
«El diàleg ja s’ha consumat.» Moncloa diu també –i jo això no m’ho crec, però ho 
diuen ells– que Esquerra reconeix que l’U d’Octubre va ser un delicte. Ja sé que no 
és veritat, però ho diuen ells. «Un referèndum no té cabuda a la Constitució.» Això 
ho han dit en off i en on. Si el president Aragonès va dir que el 31 de desembre veu-
ríem els resultats, a la taula estan. I això és el que advertim des de fa tant de temps, 
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que aquests són els riscos de la seva estratègia. Clar que seria idònia la lògica de 
pactar un referèndum amb l’Estat, però és que no ho faran mai –no ho faran mai. 
Però si ho deia l’Oriol Junqueras!

Jo ho reitero: mà estesa, unitat, estratègia conjunta, determinació, democràcia  
i mobilització ciutadana, que és la fórmula que sabem.

I, senyor Cid –i acabo, vicepresidenta–, para gustos, colores; a mi em representa 
millor Trias que Colau també.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Acabat el debat, els faig avinent que la votació d’aquesta moció es farà aquesta 
tarda, un cop substanciat el punt 25 de l’ordre del dia, que és precisament el següent 
punt. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
en matèria de memòria històrica

302-00233/13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matèria de 
memòria històrica, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Per 
exposar-la, té la paraula la diputada Maria Jesús Viña i Ariño.

Maria Jesús Viña i Ariño

Gràcies, vicepresidenta. Bona tarda, consellera, diputades, diputats. Per Esquerra 
Republicana, les polítiques de memòria són essencials. No entenem una consolida-
ció d’una societat republicana que no siga lliure, justa, democràtica i referent al món 
en la memòria democràtica.

En la interpel·lació a la consellera en el Ple anterior, ja ho vam dir: és necessa-
ri que anem tots a l’una per implementar estes polítiques de memòria necessàries. 
Crec que no m’equivoco en dir que una gran i àmplia majoria d’este hemicicle això 
ho compartim. És per això que en esta moció instem el Govern de la Generalitat 
perquè actue allí on té competències, i també demanem al Govern de Catalunya que 
inste el Govern espanyol perquè exerceixi les competències que ell té, les que li cor-
responen en polítiques de retirada de la simbologia franquista dels nostres carrers, 
en especial del monument del riu de Tortosa, el monument feixista més gran de Ca-
talunya, que encara segueix en peu i que ha de tombar; en polítiques per fomentar 
el coneixement de la memòria democràtica de Catalunya a través de la senyalització  
i dignificació d’espais, en col·laboració amb ajuntaments i entitats memorialistes.

En este punt hem acceptat una esmena del Partit Socialista, que entenem que 
complementava la nostra moció; per això l’acceptàvem. Volíem acceptar una esme-
na de Junts, perquè veiem bé que els consells comarcals també siguin col·laboradors 
en el foment i la coneixença de la memòria democràtica. Malauradament, no vam 
arribar a temps a realitzar la transacció, i agraeixo la comprensió de la diputada Ma-
daula, perquè no ho hem pogut incorporar, malgrat que sí que era la nostra voluntat.

Continuo destacant els punts de la moció. Volem promoure un currículum aca-
dèmic en els diferents nivells del sistema educatiu per tal que s’hi incorpore la me-
mòria democràtica. Cal reparar i alhora ser totes i tots conscients i coneixedors de 
la història que ens ha precedit per tal de no repetir el desgreuge ocasionat. Cal im-
pulsar i implementar polítiques públiques en matèria de memòria sobre el paper de 
les dones i el moviment LGBTI, tant pel que fa a la lluita com a la defensa dels seus 
drets. En este punt hem acceptat també una esmena de Junts, que considerem que en 
concretava i en millorava el contingut.

En política de fosses, en la interpel·lació vam parlar de l’exhumació de Cipriano 
Martos; cal localitzar i identificar les víctimes. Aquí també mos hem pogut posar 
d’acord amb el Partit Socialista, i hem acceptat la seva esmena en el sentit d’acce-
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lerar i intensificar els treballs d’esta recerca i identificació, així com localitzar i se-
nyalitzar aquells llocs com els centres de detenció o camps d’internament o espais 
d’estada de treballs forçosos.

I, evidentment, demanem que es porti en esta cambra el projecte de llei de me-
mòria democràtica a principis del proper any 2023, perquè totes estes polítiques, tot 
això que hi ha exposat se puga emmarcar legislativament.

Pel que fa a les polítiques que ha d’implementar el Govern espanyol i que, per 
tant, com deia a l’inici de la meua intervenció, és necessari que anem tots a l’una en 
esta matèria, cal que continuem parlant de Via Laietana: ressignificar l’actual edifici 
de la prefectura de Via Laietana, espai de tortura durant el franquisme i la Transició, 
com a centre de memòria, dignitat, democràcia, informació, divulgació i reparació 
de les persones víctimes de la dictadura franquista i de la resistència i la lluita per 
les llibertats democràtiques. És imperatiu. I en este punt hem acceptat l’esmena de 
Junts, que introduïa algun matís que hem considerat oportú.

Instem el Govern espanyol a que realitze un acte formal, solemne i de desgreu-
ge al molt honorable president Lluís Companys, condemnat a mort i executat com a 
mesura de repressió durant la dictadura franquista.

I també instem a que s’expedeixin d’ofici, d’acord amb tot lo que disposa la Llei 
11/17, de 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, els cer-
tificats de nul·litat de les sentències promogudes pel Tribunal Especial para la Re-
presión de la Maçoneria i del Comunisme, pel Tribunal d’Ordre Públic i els tribunals 
de responsabilitats polítiques i consells de guerra, així com fer constar en els expe-
dients judicials corresponents la nul·litat de la sentència, tal com s’estableix a la Llei 
20/2022, de 19 d’octubre, de memòria democràtica, aprovada recentment a les Corts 
espanyoles.

Estos són los punts que avui els portem a debat i votació, esperant el seu suport i 
volent aconseguir el màxim consens possible d’esta cambra per impulsar el que tin-
gui a veure amb la reparació i dignificació de les víctimes de la repressió i la tortura 
durant uns temps molt foscos.

I acabo com vaig acabar la meua interpel·lació: davant de la impunitat, acció de-
terminant; davant l’oblit, record i lluita.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Té la paraula, per defensar les esmenes presentades per part del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Ferran Pedret i Santos.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, vicepresidenta. Consellera, diputats i diputades... Ja que de memòria 
parlem, i abans no he demanat un torn allò, per contradiccions, però ho faig ara ni 
que sigui com a exercici de memòria més recent. L’1 d’octubre del 2017 qui governa-
va era el Partit Popular, eh? Ho dic perquè algun diputat semblava insinuar una altra 
cosa, i, en fi, les coses són com són.

En definitiva, pel que fa a la moció que presenta el Grup d’Esquerra Republica-
na subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Justícia, relativa a polítiques en 
matèria de memòria històrica, nosaltres hem de dir que en aquests temes procurem 
sempre afavorir el màxim consens possible. Hi hem presentat esmenes, no totes han 
estat assumides, però agraïm al grup que proposa la moció el fet d’haver-ne pogut 
assumir un parell, que senzillament pensem que complementen, diguem-ne, l’enfo-
cament que es feia respecte a les polítiques de memòria que ha de dur a terme el De-
partament de Justícia, eh?, i, per tant, la Generalitat de Catalunya.

I pensem que, certament, tot i que s’hagi fet feina al llarg dels anys, especial-
ment amb més intensitat en els darrers anys, perquè hi ha hagut molts anys en què 
les polítiques de memòria a Catalunya, especialment amb els governs de Jordi Pu-
jol, doncs, no avançaven especialment..., però en els darrers anys s’ha fet un pro-
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grés, però queda encara molta feina per fer. Ho diem sempre, i no ho diem volent, 
diguem-ne, fer un joc de repartiment de culpes, però hi ha moltes altres comunitats 
autònomes, algunes fins i tot governades pel Partit Popular, que, per exemple, en 
matèria d’exhumació i identificació, han fet molta més feina o l’han deixat fer que no 
pas la que s’ha fet aquí a Catalunya.

Però sí que lamentem que alguna altra esmena no s’hagi assumit. Finalment, di-
guem-ne, no serà obstacle per votar el punt en el que s’incloïa, que era el relatiu al 
monument de Tortosa –al qual s’ha fet referència abans–, no perquè no estiguem 
d’acord amb la seva retirada –ho hem votat en reiterades ocasions al Parlament de 
Catalunya–, sinó perquè la fórmula amb què està redactada es podria arribar a in-
terpretar que el grup que dona suport al Govern, l’únic grup que dona suport al 
Govern, procurava posar en dificultats la consellera. Vull entendre que no és així 
–coses s’han vist, eh?, però. Vull entendre que no és així, però estava redactat de 
tal manera que no semblava voler esperar a que s’acabés el procediment judicial en 
marxa sobre la qüestió per actuar sobre el monument, perquè diu literalment: «Eli-
minar tots els símbols franquistes que encara es mantenen a la via pública en el ter-
ritori català i, en especial, fer efectiva la retirada del monument situat enmig del riu 
a Tortosa, que encara hi roman per un procediment judicial obert.»

Home, la consellera i el departament no poden..., jo entenc que potser aquí ho 
vulguin redactar així, però no poden fer això que els comminen a fer. Jo votaré a 
favor amb un sentiment de responsabilitat menor al que entenc que hauria de tenir 
el grup que dona suport al Govern, però amb el benentès que es faran les coses com 
correspon i s’esperarà a veure què diu el jutjat per després actuar com estimi oportú 
el departament, eh? Si s’ha de recórrer, recórrer; si es..., en fi. O si ja dona la raó a la 
posició de la Generalitat de Catalunya, doncs s’actua. Però, en definitiva, la redacció 
que nosaltres proposàvem ens semblava més acurada i menys problemàtica per a la 
consellera –miri com hem d’estar, eh?

En el segon tema en el que esperem que no li vulguin cap mal a la consellera és 
en el relatiu a la comissaria de Via Laietana, perquè el dia 1 de desembre, quan la 
consellera va comparèixer aquí davant del Parlament a exposar el seu pla de govern 
per al que quedi de legislatura –que tampoc sabem mai quan és això–, va dir que vo-
lia negociar amb discreció amb el Ministeri de l’Interior, bé, aconseguir que aquest 
espai de Via Laietana sigui un espai de memòria, el ressignificar-lo. No sembla el 
súmmum de la discreció, portar una moció al Parlament en què no és que es digui 
que aquesta és l’aspiració, sinó que ja es demana directament el traspàs, o sigui..., de 
la titularitat, eh?, directament. Home, no sembla el súmmum de la discreció. Però, 
en qualsevol cas, no ho sé, entenc que no volien rebentar les eventuals negociacions 
discretes que hi pogués haver respecte a això.

Però, en qualsevol cas, respecte a aquests punts en què s’insta el Govern d’Es-
panya, nosaltres, simplement pel fet de que crec que s’entendria malament que nos-
altres actuéssim així, diguem-ne, havent-hi com hi ha unes corts generals en què 
aquestes coses es poden traslladar i unes comissions bilaterals i multilaterals –les 
sectorials, per exemple, en temes de memòria històrica, en què es poden parlar to-
tes aquestes coses i més–, doncs, a aquests no els hi donarem suport; tampoc ens hi 
oposarem, però no els hi donarem suport, eh?

I, en definitiva, aprofito els vint segons que queden per dir que en aquests temes 
tenim una tasca pendent importantíssima, que és l’elaboració d’una llei de memòria 
democràtica de Catalunya que no només, diguem-ne, refongui els textos existents, 
sinó que ens permeti tornar-nos a posar a l’avantguarda, o almenys equiparar-nos a 
moltes altres legislacions autonòmiques –i ara ja també l’estatal–, que són més mo-
dernes, més recents en aquest tema.

Gràcies.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat Nacho Martín Blanco.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Bé, ens porta a aquest Ple aquesta moció Esquerra Republi-
cana, diguem-ne, amb diversos punts, que són, alguns d’ells, atendibles, i d’altres 
ens semblen més aviat tramposos.

En primer lugar, señores de Esquerra Republicana, déjenme que empiece con 
una convicción, con la expresión de una convicción que, ciertamente, no suelo hacer, 
porque me parece una concesión a lo políticamente correcto, a la hegemonía domi-
nante en nuestra sociedad, en Cataluña y en el conjunto de España, innecesaria. Me 
parece una concesión innecesaria, pero es verdad que, bueno, en fin, creo que a be-
neficio de inventario tiene sentido hacerlo.

Ni que decir tiene que el primer punto de esta moción, que habla de reafirmar el 
compromiso de impulsar las iniciativas parlamentarias indispensables en materia de 
memoria democrática y la condena de la dictadura franquista y el reconocimiento de las 
víctimas de la represión va de suyo; ni que decir tiene que cualquier demócrata, cual-
quier persona de bien condena la dictadura franquista y cualquier otra dictadura; ni que 
decir tiene que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos condena la dictadura franquista 
y condena cualquier otra dictadura o régimen totalitario.

Sí que es verdad que nuestra enmienda precisamente iba en ese sentido, y noso-
tros proponíamos condenar la dictadura franquista y todas las formas de totalitaris-
mo y el terrorismo y reconocer a las víctimas de las diferentes represiones, pero eso 
a ustedes ya no les ha gustado tanto, porque ustedes van a lo que van, que es básica-
mente a intentar relacionar el franquismo con la España de hoy, a intentar hacer, ge-
nerar confusión con relación a las relaciones de la España democrática con el pasado 
más negro de nuestra historia.

Por eso, nosotros, por un ejercicio de responsabilidad, vamos a pedir votación se-
parada de diversos puntos. Del primer punto, les comunico, efectivamente, que vota-
remos a favor. Y habrá otros puntos en los que nos abstendremos, y otros en los que 
necesariamente tendremos que votar en contra.

La verdad es que lo que lamento es que, en el conjunto de España, y en Cataluña 
concretamente, se esté generando un relato histórico profundamente espurio, pro-
fundamente bastardeado, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de sentido de la 
proporcionalidad ni de la más mínima voluntad científica. A este respecto, nosotros 
defendemos precisamente que la memoria tiene que ser una memoria verdaderamen-
te..., o que tenga la pretensión, cuando menos, de veracidad. Yo en más de una oca-
sión he dicho que los hombres, en la medida en que somos sujetos, somos subjetivos, 
y, por tanto, la objetividad absoluta no existe, pero sí la honestidad intelectual y la 
pretensión de veracidad, y eso creo que brilla por su ausencia en esta propuesta suya.

Por ejemplo, con lo que tiene que ver con la comisaría de Via Laietana, yo ya he 
citado en alguna ocasión en este Parlamento, en comisión, un artículo magnífico de 
Sergi Doria en el ABC, donde explica la represión que se llevó a cabo durante los años 
de la República en la comisaría de Via Laietana, a cargo, precisamente, de los her-
manos Badia, que les recuerdo que son de su partido, señores de Esquerra Republica-
na. Entonces, si hablamos de memoria, hablemos de memoria en sentido extenso, no 
solo aquello que les interese a ustedes para sus objetivos políticos. Porque podemos 
hablar de la represión, de la que se produjo en la comisaría de Via Laietana durante 
el franquismo, y me parece un debate intelectual atendible, razonable e incluso, si se 
quiere, deseable. Pero, en cambio, no podemos hablar de la represión de los parafas-
cistas hermanos Badia de su partido político. Por tanto, yo creo que esa pretensión de 
señalar la comisaría de Via Laietana como un lugar al que abatir es evidente que tiene 
que ver más con su hispanofobia que con su voluntad de apelar a la verdad o de apelar 
a la memoria histórica.
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En todo caso, yo lamento sinceramente que en este país, que en el conjunto de Es-
paña y que, concretamente, en Cataluña no pueda haber un debate racional, un deba-
te razonable sobre lo que ha sido la historia de nuestro país, se caiga constantemente 
en el maniqueísmo y se caiga constantemente en la criminalización del adversario 
político. Nuestro país tiene luces y sombras, y nuestro país tiene gente interesante 
de izquierdas, gente interesante de derechas; tiene, en definitiva, una historia mucho 
más rica, mucho más plural y mucho más diversa de lo que algunas interpretaciones 
unívocas y unanimistas pretenden imponer en este Parlamento y en otros del conjun-
to de nuestro país.

Por eso nosotros vamos a tratar de hacer un voto en conciencia, un voto res-
ponsable, un voto que nos parece el deseable para la concordia, el deseable para la 
convivencia. Y desde luego no apuntalaremos las tesis de aquellos que quieren caer 
constantemente en el guerracivilismo y en la pretensión de que, por ejemplo, el fran-
quismo fue una guerra de España contra Cataluña.

En Cataluña –presidenta, iré acabando–, hubo una proporción de franquistas tan 
grande como en el resto de España. Y eso a ustedes no les gusta admitirlo, porque 
les gusta más una historia, insisto, maniquea, una historia de buenos y malos. La 
verdad es que la historia es compleja, pero me gustaría que todos nos aproximáse-
mos a ella con un mínimo de responsabilidad, de rigor y de sentido histórico.

Gracias, señoras y señores diputados.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada 
Aurora Madaula i Giménez.

Aurora Madaula i Giménez

Bé; gràcies, vicepresidenta. Membres de la Mesa, consellera, diputades... Qui 
no està d’acord amb seguir impulsant polítiques de memòria històrica? Qui no està 
d’acord amb condemnar el feixisme? Doncs els feixistes. La necessitat d’impulsar 
polítiques de memòria històrica és, sobretot, per recordar la memòria democràtica, 
per recordar la memòria col·lectiva –com també ens agrada dir als historiadors– i, 
sobretot, per frenar l’ascens de l’extrema dreta, del feixisme o del neofeixisme o del 
postfeixisme, com li agrada anomenar-ho a l’historiador Enzo Traverso. Però, evi-
dentment, jo els anuncio que per nosaltres és una estructura d’estat, com ja vam dir a 
la pregunta de la setmana passada, i votarem, com no podia ser d’una altra manera, 
a favor d’aquesta moció.

L’historiador Enzo Traverso, que és un dels meus referents en temes de memòria 
històrica, parla de que la democràcia no es pot basar en polítiques de reconciliació 
ni de memòria compartida, eh? Recordin la reconciliación nacional. Doncs no, la 
reconciliación nacional, la reconciliació no serveix per acabar amb el franquisme. 
El que serveix per acabar amb el franquisme i amb el feixisme és reconèixer que hi 
va haver franquisme, que hi va haver feixisme i, sobretot, no amagar-lo, i no ama-
gar-lo a les institucions. Anem tard –anem tard–, Espanya va tard, perquè és evident 
–i aquesta setmana n’hi ha hagut una altra mostra– que el franquisme, el feixis-
me, l’antidemocràcia són ben presents a les institucions. Sobretot, no ocultar aquesta 
existència ens hagués anat molt bé.

I Espanya, en aquest sentit, sí que és una mica irreformable, perquè no anem als 
fonaments. El fonamental per enfortir la democràcia i, sobretot, frenar aquest ascens 
del feixisme és el coneixement de la memòria històrica. I la veritat és que de l’expe-
riència de la memòria, de l’experiència històrica podem aprendre que les democràcies, 
lamentablement, són molt febles. Són peribles, són caduques i poden ser destruïdes, 
sobretot quan no s’ha assimilat bé aquesta lliçó. I per això hem d’aprendre bé la lli-
çó, i és motiu indispensable, per tant, introduir la memòria històrica en els programes 
educatius, en el currículum educatiu, en el currículum acadèmic: la pedagogia antifei-
xista.
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Els hi recomano un llibre que va sortir fa poquet, es diu Pedagogía antifascista, 
d’en Quique Díez Gutiérrez. És un historiador, és un professor de secundària espa-
nyol, castellà. Els hi recomano perquè parla de vostès, parla de l’extrema dreta, la 
dreta d’aquells que utilitzen Carl Schmitt per parlar de memòria històrica. Bé, els hi 
recomano. Sobretot perquè no es pot ser demòcrata si no s’és antifeixista.

I de l’espai públic, parlem de l’espai públic, perquè aquesta moció també parla de 
l’espai públic. Què hem de fer amb l’espai públic? L’espai públic, evidentment, l’hem 
de netejar, l’hem de netejar del feixisme, de la memòria feixista i hem de recuperar 
la memòria democràtica, per tant. Evidentment, no podíem haver fet aquesta feina en 
tota la història de la «democràcia», entre cometes, que estem vivint sense la feina de 
la societat civil, de les entitats memorialistes. El programa de fosses és un bon exem-
ple d’aquesta feina que han fet des de la mal anomenada «transició política democrà-
tica» a Espanya les entitats memorialistes. I, evidentment, celebrem l’exhumació de 
les restes de Cipriano Martos, antifeixista, torturat, assassinat i enterrat en una fossa 
comuna per la Guàrdia Civil el 1973.

I de l’espai públic, també, evidentment hem d’exigir que es destrueixi, que no es 
demori ni un dia més la retirada del monument feixista del riu Ebre al seu pas per 
Tortosa. Els tortosins no es mereixen tenir, haver de viure amb un monument feixis-
ta al seu riu, veient-lo cada dia, la memòria feixista, perquè lo riu és vida, i lo riu és 
vida i la vida no pot ser mai l’exaltació de la mort a la batalla de l’Ebre. I per fer això 
no calia cap consulta, perquè la llei de memòria històrica ja la permetia, la retirada 
d’aquest monument. No calia cap consulta. I els processos que s’han obert es van 
obrir gràcies a que els defensors del monument van obrir aquests processos defen-
sant que no es retirés i, per tant, han anat alentint aquesta retirada.

Celebrem que en la moció s’hagi inclòs, evidentment, el tancament de la comis-
saria de les tortures de Via Laietana, sobretot perquè aquells que hi han de passar 
cada dia no hagin de tornar a veure la comissaria de les tortures. La Teresa Lecha, 
per exemple, militant independentista del PSAN, que va ser torturada tres cops a 
partir del 1981, és a dir, en democràcia, jo crec que els hi agrairà. Nosaltres també 
ho celebrem, perquè hi vam fer referència a la pregunta de la setmana passada. Per-
què la Transició –i per això a aquestes esmenes que introduíem parlàvem d’això– 
també va tenir repressió i també va tenir tortures. 

Per tant, també creiem que s’hi havia de fer referència, perquè la Transició va ser 
sagnant, va ser sangrienta, com deia Mariano Sánchez Soler, el periodista, i no va 
ser pacífica, com ens ensenyaven a BUP. Per tant, la memòria històrica és important 
(sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –vaig 
acabant, vicepresidenta.

I, bé, per acabar, jo crec que hem d’estar molt amatents al que votin els socialis-
tes, sobretot perquè ells són col·laboradors necessaris per poder tancar la comissaria 
de la Via Laietana i també perquè són col·laboradors necessaris d’aquesta llei espa-
nyola de memòria que deixa impunes els crims del franquisme, com l’assassinat de 
Gustau Muñoz, o que es nega a investigar l’execrable Martín Villa. 

I acabaré dient, evidentment, que necessitem una llei de memòria històrica ca-
talana, i no com l’espanyola, que no fa res, que acusa, recusa, però que només fa...

La vicepresidenta segona

Diputada...

Aurora Madaula i Giménez

...que símbols i no accions contra els torturadors, i que siguin accions, repara-
cions efectives, com el que sí que ha de fer la llei de memòria catalana. 

La vicepresidenta segona

Diputada, se li ha acabat el temps. 
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Aurora Madaula i Giménez

Moltes gràcies. Bones festes, Hanukkà i el que vulguin. 

La vicepresidenta segona

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, pel Grup Parlamentari de 
VOX, el senyor Joan Garriga Doménech.

Joan Garriga Doménech 

Bona tarda. Gràcies, vicepresidenta. Bueno, presentan esta moción sobre políti-
cas de memoria histórica que sigue su línea habitual en esta materia. Ni defienden la 
verdad ni la justicia; condenan sectariamente. Imponen una visión de la historia sin 
entender que Cataluña, España en su conjunto, vivió una contienda entre hermanos. 

Pretenden anular todo vestigio de recuerdo de una época, incluso en el caso del 
monumento conmemorativo de la victoria de la batalla del Ebro, aun cuando los 
tortosinos votaron mantenerlo. Pretenden seguir gastando recursos económicos con 
más espacios y subvenciones en un momento en que los catalanes lo están pasando 
muy mal, y ustedes se dedican a no bajar los impuestos y a dedicar ese dinero a sus 
obsesiones y a sus delirios ideológicos. Es una falta de responsabilidad total. Y cri-
minalizan a la Guardia Civil por detener a un miembro comunista y terrorista del 
Frente Revolucionario, el FRAP. (Veus de fons.)

Plantean nuevas normativas –després, si vol, fem el debat, és que ara no toca–, 
insistiendo en sus memorias histéricas. Quieren seguir imponiendo su visión histó-
rica en los currículums académicos sin respetar la libertad de opinión. Quieren des-
alojar a la Policía Nacional de Via Laietana, del centro de Barcelona, con la excusa 
de montar el terror de la memoria en vez de respetar la realidad. 

Y la guinda de su moción: pretenden que el Gobierno –supongo que los socialistas 
al final cederán– haga un acto formal y solemne de homenaje a Lluís Companys. Y, mi-
ren, ya que quieren que tengamos memoria, la vamos a tener, aunque lo hayamos re-
petido una y otra vez. Lluís Companys va ser un colpista contra la República, el 4 d’oc-
tubre de 1934, proclamant l’Estat Català. Lluís Companys va ser un assassí. Va crear 
el Comitè Central de Milícies de Catalunya (alguns aplaudiments), que va assassinar 
més de vuit mil catalans innocents. Memòria històrica? Pues memoria por un tubo.

I en el seu mandat molts catalans van ser assassinats només perquè anaven a mis-
sa, perquè eren partidaris de l’ordre, o van haver de marxar de casa seva per lluitar 
per les seves idees o simplement per no ésser assassinats. I va manar destruir, Lluís 
Companys, el seu sant Companys, més de set mil –set mil– edificis religiosos de 
Catalunya i es va carregar una bona part del patrimoni cultural de la nostra estima-
da regió. No es un modelo a recordar, Lluís Companys; más bien, a olvidar. O sea, 
que el homenaje, en todo caso, a sus víctimas, que recordó nuestro diputado Manuel 
Acosta, por el cual pido un fuerte aplauso. (Alguns aplaudiments.)

Y, por último, piden revisar sentencias judiciales en contra de cualquier seguri-
dad jurídica y con el único fin de reescribir la historia y defender a los que han per-
judicado la esencia de España y de Cataluña. 

Miren, aunque les moleste oír esto, pongan las orejas bien grandes: desde VOX 
estamos por la reconciliación, por mirar al futuro, defendiendo nuestra historia, con 
sus luces y con sus sombras, evidentemente. Y por eso presentamos, en los parla-
mentos regionales y en el Parlamento nacional, leyes –a ver si les suena algo, que 
viene Navidad– de reconciliación –de reconciliación–, con las que honrar a todos 
–todos, todos, también ustedes– los españoles, que en cualquier bando –cualquier 
bando, cualquier bando– se comprometieron por una España que estimaban mejor, 
según lo que dictaba su conciencia –todos, cualquier bando, según su conciencia. 
¿Lo entienden? No es tan difícil.

Por tanto, un rechazo total a su iniciativa; un sí a la verdad y a la reconciliación. 
Y como es un día de rimas –me he picado con el poeta–: más reconciliación y más 
hermandad, más pedir perdón, y para todos, feliz Navidad. 
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La vicepresidenta segona

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, el diputat Carles Riera Albert.

Carles Riera Albert

Bé; gràcies, presidenta. Bé, amb la fi del franquisme, malauradament, aquí no va 
haver-hi un judici de Nuremberg; al contrari, es va produir un pacte amb els fran-
quistes, amb els feixistes del cop d’estat i després aliats de Hitler i Mussolini. I això 
ha permès que el franquisme, que el feixisme es reprodueixi i tingui una presència 
estructural en el règim del 78 i a les institucions de l’Estat espanyol. 

Això fonamenta les bases del règim del 78, la naturalesa de l’Estat, i és el que 
el fa, efectivament, profundament irreformable. Mai pot ser plenament democràtic, 
un estat que es funda en base a l’amnistia de nazis i feixistes. Però, mirin, nosaltres 
no perdem l’esperança de que al feixisme i als feixistes, a tots, els arribi el seu Sant 
Martí. (Alguns aplaudiments.)

I, mentrestant, a les víctimes del franquisme, les víctimes del feixisme durant la 
guerra i després, durant la llarga nit franquista, segueixen sense reconeixement, sen-
se justícia i sense reparació. I això fa que, efectivament, la memòria històrica sigui 
necessària i prescindible per fer justícia i per fer reparació sobre el passat, però tam-
bé sobre el present i també pel futur, per reconèixer i honorar les víctimes, per con-
demnar, perseguir i expulsar el feixisme i els feixistes avui i en el futur, per tal que 
mai més pugui haver-hi repetició contra ningú. I també perquè hi hagi justícia i re-
paració per tal d’empoderar l’antifeixisme i empoderar el republicanisme per cons-
truir un país lliure, una societat lliure i honorar aquelles que per aquest objectiu van 
perdre la vida el 36, el 39 i després. 

Per tot això, nosaltres donarem suport a la moció, perquè efectivament estem a 
favor de retirar símbols feixistes també a Tortosa i a tot arreu, perquè volem hono-
rar els llocs on republicans i republicanes van patir la repressió, perquè sí, volem 
identificar totes les desaparegudes, com el Cipriano Martos, també com el Juan Ga-
briel García..., i moltes altres; perquè, efectivament, volem avançar amb celeritat en 
l’avantprojecte de la llei de memòria històrica; perquè, efectivament, volem reconèi-
xer, és necessari reconèixer el paper de les dones, de les persones LGBTI+, de les 
persones racialitzades en la lluita contra el franquisme; perquè volem reconèixer la 
lluita de totes contra el feixisme.

I sí, la Via Laietana, actualment ocupada indignament i vergonyantment per les 
forces d’ocupació espanyoles, ha de ser convertida en un centre de memòria històri-
ca per reconèixer i honorar les víctimes, un centre de memòria antifeixista. 

I, efectivament, com no pot ser d’una altra manera, també votarem a favor 
d’aquesta moció perquè volem que el president Companys i totes les republicanes  
i totes les antifeixistes rebin ara i sempre l’honor i la memòria que mereixen. 

Però, mirin, per acabar, hi ha una qüestió de la que aquesta moció no parla i de la 
que també cal que parlem en aquest país. Memòria democràtica, fins quan? Perquè 
aquest país té encara pendent la seva memòria històrica, la seva memòria democràti-
ca amb relació al seu passat colonial. El senyor Prim encara està aquí, a la Ciutadella. 
I, respecte al passat colonial, també cal que hi hagi reconeixement, justícia, repara-
ció i no repetició. Perquè, mentre no n’hi hagi, aquest passat colonial segueix repro-
duint-se cada dia en els CIEs i a les morts a la Mediterrània i segueix reproduint-se 
cada dia mitjançant el racisme institucional. 

Memòria democràtica per a totes. Ni oblit ni perdó. No passaran.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula el diputat Marc 
Parés i Franzi.
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Marc Parés Franzi

Gràcies, vicepresidenta. Bona tarda, diputats, diputades, consellera Ubasart. Bé, 
ja avancem que nosaltres donarem suport a tots els punts de la seva moció, atès que 
pensem i defensem que cal seguir impulsant la memòria democràtica al nostre país 
en clau de justícia, de reparació i de veritat. 

Deixi’m començar també a entrar en debat amb el senyor Nacho Martín Blanco, 
amb qui des del respecte..., sempre és provocador per al debat. Ens deia vostè: «Clar, 
és que vostès volen dir-nos que la dictadura franquista i l’Espanya d’avui estan rela-
cionades.» Sí, és que ho estan. És que tenim una monarquia que ve d’aquella tran-
sició mal feta; és que tenim el poder judicial que tenim; és que el règim del 78 està 
entrant en crisi permanentment justament per això, justament per com es van fer les 
coses en aquella transició. I, per tant, és aquesta relació, allò que ve de la dictadura 
franquista i que roman fins avui, el que ens fa pensar que haguem de sacsejar les ba-
ses d’aquest règim del 78. 

I ens diu vostè: «Clar, és que la història és complexa.» I sí, ho és. I: «Clar, que a 
Catalunya també hi havia molts franquistes.» Sí, però la llengua que va ser prohibi-
da va ser el català; però les institucions que van ser abolides van ser les institucions 
catalanes, i l’únic president escollit democràticament que va ser afusellat a Europa 
va ser el president Companys. Per tant, aquesta és la realitat que tenim. 

I, en aquest sentit, doncs, òbviament donarem també suport, com no podia ser 
d’altra manera, al punt de la moció que afecta la realització d’un acte formal, so-
lemne i de desgreuge per part del Govern espanyol al molt honorable president Lluís 
Companys. 

I ens deia la diputada Madaula que Espanya va tard. Segurament sí, però Cata-
lunya també. I aquí també hem d’avançar. I, ja que tenim, doncs, una nova conselle-
ra, l’animem a avançar ràpidament en la llei de memòria democràtica de Catalunya, 
que sembla ser que estan compromesos a que finalment, a principis de l’any vinent, 
la puguem tenir ja per debatre en aquesta cambra i, per tant, esperem poder tenir 
aquesta llei. Perquè, certament, és evident que s’ha avançat molt en els darrers anys, 
especialment des del govern catalanista i d’esquerres, perquè és veritat que a l’eta-
pa pujolista això no va ser així, però també és veritat que ens queda molta feina per 
fer en matèria legislativa. Però també creiem que cal accelerar els tràmits en moltes 
altres matèries, com especialment pel que fa a la localització i identificació de per-
sones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, com és el cas de Cipriano 
Martos, antifranquista torturat, que hem reclamat insistentment des del nostre grup 
que es faci justícia amb ell, amb l’exhumació. 

També, òbviament, donarem recolzament, com no pot ser d’altra manera, i per-
què hi estem especialment implicats des de ja fa temps a través de l’Ajuntament de 
Barcelona, a la reclamació de ressignificar la prefectura de Via Laietana de manera 
conjunta entre la Generalitat i l’ajuntament, així com fer tots els passos que es deri-
ven de la llei de memòria democràtica, aprovada per les Corts espanyoles recent-
ment, entre els quals, les certificacions de nul·litat de sentències promogudes, com 
deia anteriorment. 

En definitiva, pensem que cal continuar avançant en matèria democràtica. Per 
això donarem suport a tots els punts, com els deia, d’aquesta moció. I seguirem tre-
ballant perquè aquest país tingui una veritable política de memòria democràtica. Per 
tot això, doncs, com els deia, el vot del nostre grup serà favorable. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del diputat no adscrit, té la paraula el senyor Antonio 
Gallego Burgos.
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Antonio Gallego Burgos

Sí; gracias, vicepresidenta. Ahí fuera hay 350.000 parados. Se sufre una tasa de 
pobreza que está en máximos; hay miles de catalanes en una lista de espera de sani-
dad, de dependencia, de viviendas de protección oficial; hay miles de familias que 
no pueden pagar la electricidad o el gas; hay miles de catalanes que tienen dificul-
tades para hacer la cesta de la compra; muchos no saben cómo van a poder hacer 
frente al incremento de las hipotecas. ¿Y a qué dedicamos el último debate de esta 
temporada política? A hablar de Franco por enésima vez.

Y lo más sonrojante es que no les da vergüenza. Esto es absolutamente psicodéli-
co. Intentemos hablar del presente, intenten olvidarse de una guerra de hace noventa 
años, y pónganse en el pellejo de un señor, de un ciudadano que sufre todos estos 
problemas, y explíquenle que el último debate del año lo hemos dedicado a hablar de 
Franco por cuarentava vez consecutiva. Yo votaré en contra de todo.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada Maria Jesús Viña 
i Ariño.

Maria Jesús Viña i Ariño

Gràcies, vicepresidenta. En primer lloc, me referiré molt breument a alguna in-
tervenció que hem sentit aquí i que justifica les polítiques de memòria, perquè sentir 
lo que diu aquí l’extrema dreta justifica que treballem tots plegats perquè aquestes 
polítiques de memòria vagin endavant. (Alguns aplaudiments.)

En segon lloc, consellera, nosaltres la volem ajudar; no pateixi, eh? Informo tam-
bé el Grup de Ciutadans que no els hem acceptat la seua esmena perquè no s’adequa 
a la finalitat de la moció. Barregen conceptes i no discerneixen. Per tant, no  l’havíem 
acceptat. Ja hem parlat abans de les esmenes del Partit Socialista; no hem pogut ac-
ceptar-les totes. Jo crec que lo que hem incorporat mos ajuda a treballar més en la 
línia del que tots volem, de treballar per esta memòria democràtica. 

Dir-los també que pensem que és important que s’insti el Govern de l’Estat per-
què cadascú faci la feina que ha de fer. Per tant, també consideràvem que era impor-
tant poder-ho incorporar en esta moció. 

Al Grup de Junts, també hem trobat un encaix a moltes esmenes de les que mos 
han presentat; ja he explicat abans quines eren. I, en definitiva, agrair-los al diputat 
Pedret, a la diputada Madaula, la bona entesa que hem tingut i que mos ha permès 
arribar a un acord. 

Agrair també a la CUP i al grup dels comuns lo suport que donaran a esta moció, 
i els encoratjo a votar-la a favor i prendre el compromís inequívoc de treballar tots 
junts per la memòria democràtica. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Acabat el debat, farem la votació de tots els punts conjuntament.

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
en defensa dels drets humans a l’Iran

401-00029/13

Però, prèviament, procedirem a la lectura de la declaració de la Junta de Porta-
veus del Parlament de Catalunya en defensa dels drets humans a l’Iran. En faran la 
lectura la secretària segona i el secretari quart.
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La secretària segona

«Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en defensa dels 
drets humans a l’Iran. La situació de vulneració dels drets humans a l’Iran és molt 
greu i s’ha agreujat amb la forta repressió de les autoritats iranianes cap a les perso-
nes que han participat en les protestes per l’assassinat de Gina Amini a les mans de 
la Policia de la Moral o que hi han mostrat llur suport. 

»Segons alerta Amnistia Internacional Catalunya, almenys vint-i-sis persones 
corren un greu perill d’ésser executades per les autoritats iranianes per les protestes 
celebrades arreu del país. 

»El 8 de desembre, les autoritats van executar un manifestant, Mohsen Shekari, 
després de declarar-lo culpable d’”enemistat amb Déu” en un judici injust, menys de 
tres mesos després d’haver estat detingut. El 12 de desembre, les autoritats van exe-
cutar públicament un altre jove, Majidreza Rahanvard, després de declarar-lo culpa-
ble també d’”enemistat amb Déu” en un altre judici injust. Majidreza Rahanvard va 
ser executat menys de dues setmanes després que se celebrés la seva única vista judi-
cial, el 29 de novembre de 2022.

»A totes aquestes persones se’ls ha negat un judici just, amb dret a accedir a una 
defensa adequada i a advocats elegits per elles, a ésser considerades innocents fins 
que no es demostri el contrari, a romandre en silenci i a una vista justa i pública. 

»A més, segons la informació disponible, almenys deu d’elles van ser torturades, 
i les autoritats van utilitzar com a prova llurs “confessions” o les d’altres persones. 
També es tem que moltes altres persones corrin perill d’ésser executades, tenint en 
compte els milers d’acusacions formals presentades i les peticions oficials de judicis 
ràpids i execucions públiques.»

El secretari quart

»Per tot això, el Parlament de Catalunya: mostra la seva profunda preocupació 
i condemna aquesta situació de vulneració de drets humans a l’Iran; demana que 
s’anul·lin immediatament totes les sentències condemnatòries i les penes de mort, i 
també que no se sol·licitin noves penes de mort i que es garanteixi que tota persona 
acusada de qualsevol delicte sigui jutjada en processos que compleixin les normes 
internacionals sobre els judicis justos; exigeix que es deixin en llibertat totes les per-
sones detingudes per haver exercit pacíficament els drets humans; sol·licita que les 
persones detingudes tinguin accés a llurs famílies i a advocats elegits per elles, que 
les protegeixin de la tortura i altres maltractaments i que s’investiguin les denúncies 
de tortura; defensa que els observadors internacionals independents d’ambaixades 
tinguin accés als judicis de pena capital relacionats amb les protestes; proposa que 
s’estableixi immediatament una moratòria oficial de les execucions amb vista a abo-
lir la pena de mort; demana que se sotmetin a judici els responsables, i es compromet 
a fer arribar aquests acords al ministeri de l’Estat espanyol competent i a l’ambaixa-
da de l’Iran.

»Palau del Parlament, 22 de desembre de 2022.»
(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Procedirem, tot seguit, a la votació de les mocions que s’han substanciat aquesta 
tarda.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el programa 
Coeduca’t (continuació)

302-00228/13

Iniciarem amb el punt 21 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el programa Coeduca’t.



DSPC-P 93
22 de desembre de 2022

Sessió 44.2 116

Comencem votant el punt número 2.
Comença la votació.
Aquest punt ha quedat rebutjat per 11 vots a favor, 114 en contra i 2 abstencions.
Continuem votant el punt número 3.
Comença la votació.
Aquest punt també ha estat rebutjat amb 13 vots a favor, 110 en contra i 4 absten-

cions.
Votem ara el punt número 5.
Comença la votació.
Aquest punt queda rebutjat amb 10 vots a favor, 114 en contra i 3 abstencions.
Votem ara la resta de punts de la moció.
Comença la votació.
La resta de punts també han estat rebutjats amb 13 vots a favor, 114 en contra  

i cap abstenció.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per l’envelliment actiu i digne (continuació)

302-00230/13

Passem ara a votar el punt número 22 de l’ordre del dia, que és la moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per l’envelliment actiu i digne.

Comencem votant el punt número 1.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 94 vots a favor, cap en contra i 33 abstencions. 
Votem ara el punt número 2.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 117 vots a favor, cap en contra i 10 abstencions. 
Votem ara el punt 3, tot, incloses les lletres a, b i c.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 110 vots a favor, 10 en contra i 7 abstencions.
Votem ara el punt 6.
Comença la votació.
Aquest punt queda rebutjat amb 50 vots a favor, 63 vots en contra i 14 absten-

cions.
Votem ara el punt 6 bis.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 85 vots a favor, 32 en contra i 10 abstencions. 
Votem ara el punt número 8.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 87 vots a favor, 8 en contra i 32 abstencions.
Votem ara el punt 10.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 109 vots a favor, 8 en contra i 10 abstencions.
Votem ara la resta de punts de la moció.
Comença la votació.
Aquests punts queden aprovats amb 127 vots a favor.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
(continuació)

302-00231/13

Passem ara a la votació del punt 23 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures.
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Comencem votant el punt número 1.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 109 vots a favor, cap en contra i 18 abstencions. 
Votem ara el punt número 2.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 127 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 
Votem ara el punt 3.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 80 vots a favor, 47 en contra i cap abstenció.
Votem ara el punt 4.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 110 vots a favor, 15 en contra i 2 abstencions. 
Votem ara els punts 5.a i 5.c.
Comença la votació.
Aquests punts queden aprovats amb 110 vots a favor, 13 en contra i 4 abstencions. 
Votem ara el punt 5.b.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 110 vots a favor, 17 en contra i cap abstenció. 
Votem ara el punt 5.d.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat per 95 vots a favor, 2 en contra i 30 abstencions.
Votem ara el punt 6.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 78 vots a favor, 13 en contra i 36 abstencions. 
Votem ara el punt 7.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 38 vots a favor, 13 en contra i 76 abstencions. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
dels drets polítics i civils davant la reforma prevista del tipus penal 
de desordres públics agreujats (continuació)

302-00232/13

Passem ara a votar el punt 24 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets polítics i civils davant la re-
forma prevista del tipus penal de desordres públics agreujats.

Comencem votant el punt número 1.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 72 vots a favor, 48 en contra i 7 abstencions.
Votem ara el punt número 2.
Comença la votació.
Aquest punt queda rebutjat amb 39 vots a favor, 56 en contra i 32 abstencions. 
Votem ara el punt 3.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 71 vots a favor, 49 en contra i 7 abstencions. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
en matèria de memòria històrica (continuació)

302-00233/13

Passem ara a votar el punt vint-i-cinquè de l’ordre del dia, que és la moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matèria de memòria his-
tòrica.



DSPC-P 93
22 de desembre de 2022

Sessió 44.2 118

Comencem votant el punt número 1.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat per 114 vots a favor, 13 en contra i cap abstenció.
Votem ara el punt 7, tot, incloses les lletres a, b i c.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 78 vots a favor, 17 en contra i 32 abstencions. 
Votem ara la resta de punts.
Comença la votació.
Aquests punts queden aprovats amb 110 vots a favor, 13 en contra i 4 abstencions. 
Un moment, si us plau... (Aplaudiments.) Poden aplaudir. (La vicepresidenta pri-

mera en funcions de presidenta riu.)
Diputats i diputades, acabada la sessió plenària, voldria desitjar-vos, per part 

de tota la Mesa del Parlament, unes bones festes i una bona entrada a l’any 2023. 
Aquest any, per fi, després d’uns anys complicats –jo diria que molt complicats–, po-
drem retrobar-nos amb normalitat i sense cap mena de restricció, recordant les per-
sones que ens han deixat i celebrant les festes al costat de les persones que estimem. 
Gaudim-les. Salut i molt bones festes.

(Aplaudiments.)
S’aixeca la sessió.

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