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Sessió 45.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i tres minuts. 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 i la lletrada Clara Marsan Raventós.

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

la Presidència, la consellera d’Economia i Hisenda, la consellera d’Acció Exterior i Unió Eu-

ropea, el conseller d’Educació, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Ru-

ral, el conseller de Territori, el conseller de Salut, la consellera de Cultura i la consellera de 

Justícia, Drets i Memòria.

La vicepresidenta segona

Diputats i diputades, reprenem la sessió amb el dissetè punt de l’ordre del dia, 
que és la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior, presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00273/13

Té la paraula, per fer l’exposició de la interpel·lació, el diputat David Pérez Ibáñez.

David Pérez Ibáñez

Senyora presidenta, senyora consellera, senyores i senyors diputats, bon dia. In-
terpel·lem l’acció exterior del Govern. I voldríem parlar i voldríem concretar aquesta 
interpel·lació en tres aspectes: el Consell de la República, les oficines d’acció exterior 
i els temes de cooperació i solidaritat. 

Però permetin-me una consideració prèvia. Dues, de fet. Nosaltres pensem que 
l’acció exterior del Govern s’hauria de basar sobre el principi de consens –de con-
sens, senyora consellera–, de la cerca del màxim consens polític en les polítiques 
públiques en matèria d’exterior. Per quin motiu? Doncs, perquè li volem donar conti-
nuïtat a l’acció exterior del Govern i l’única manera de fer-ho és consensuant aques-
tes polítiques amb els grups parlamentaris. 

I, l’hi haig de dir, no és el cas. La seva política d’acció exterior, almenys amb 
nosaltres, no s’ha consensuat. No sé si amb la resta de forces polítiques s’ha fet algu-
na cosa. Ahir vaig escoltar la pregunta que li van fer des d’un altre grup parlamenta-
ri. Em temo que tampoc estava la cosa molt consensuada. 

Segon element. És el moment de la transparència, de dir la veritat. Estem en un 
moment molt delicat de la tramitació de la llei de pressupostos. És el moment en què 
nosaltres i la resta de grups parlamentaris hem de saber, amb aquests diners, vostès 
què volen fer. Tenim dret a saber-ho –tenim dret a saber-ho–, i què volen fer fona-
mentalment en aquests tres aspectes: Consell de la República, oficines d’acció exte-
rior i pla de cooperació i solidaritat.

Consell de la República. Vostè coneix perfectament quina és la nostra posició 
–l’hi vam dir a l’anterior consellera, la consellera Alsina; ho hem expressat a la co-
missió–: sap perfectament que nosaltres no pensem que el Consell de la República 
pugui ser una eina útil per desenvolupar l’acció exterior del Govern. Però necessitem 
saber vostè, què en pensa. Vostè com ho veu? Vostè quines prioritats posa en el Con-
sell de la República? 

Hem estudiat diferents intervencions i diferents entrevistes seves sobre la seva 
acció política i no hi ha una resposta clara i contundent sobre aquest tema; no l’hem 
vist. Vostè ara en té l’oportunitat, davant d’aquesta interpel·lació, davant d’una pre-
gunta concreta. Vostès què pensen fer amb el Consell de la República? I ens ho han 
de dir. I tenim dret a saber-ho. 
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L’altre tema... El Consell de la República, hi insisteixo, hi han grups parlamenta-
ris que pensen que és una eina imprescindible per desenvolupar l’acció exterior del 
Govern, i on no arribi el Govern que hi arribi el Consell de la República. I que inclús 
era la millor eina, perquè d’aquesta manera la resta de grups de l’oposició no sabrí-
em què s’estava fent en matèria exterior. Això s’ha dit. Això és intolerable. (Veus de 
fons.) No, vostè, no. Vostè no, consellera. Però això s’ha dit, i s’ha dit en seu parla-
mentària. Això és intolerable. Per tant, li preguntem directament què pensa fer amb 
el Consell de la República. 

Oficines d’acció exterior, exactament el mateix. Hem vist primer una declaració 
seva: «No obrirem noves oficines.» Jo vaig pensar: «Perfecte, anem bé –anem bé. 
“No obrirem noves oficines d’acció exterior.” Anem bé.» Al poc temps ja feia una 
altra intervenció: «Bé, no descartem que se’n puguin obrir de noves.» Com queda la 
cosa, consellera, finalment? Se n’obriran o no se n’obriran? Tindrem noves oficines 
o no tindrem noves oficines? Dedicarem recursos dels pressupostos de la Generalitat 
a obrir noves oficines, sí o no? 

Vostè sap perfectament que nosaltres, des del minut u, estem a favor de les ofi-
cines d’acció exterior de la Generalitat; juguen un paper fonamental, central en l’ac-
ció exterior del Govern. Però de la mateixa manera li diem que, en aquest moment 
–en aquest moment–, la creació de noves oficines no hauria de ser una prioritat pres-
supostària en el pressupost del Govern. 

Són oficines que són, efectivament, necessàries per a la reactivació de l’econo-
mia. Avui en dia el futur passa necessàriament per la potenciació de l’activitat ex-
terior de l’economia. El sector exterior de Catalunya, per mitjà de les exportacions, 
per mitjà del turisme i de la inversió exterior, permet fer de motor de l’activitat pro-
ductiva en general i, quan convé, doncs, compensar aquestes possibles contraccions 
que pateix la nostra economia.

I també, en matèria de cultura, en matèria de llengua, les oficines d’acció exte-
rior juguen un paper fonamental per mirar de trobar aquesta, diguem-ne, manera de 
posar sobre la taula en la resta del món unes polítiques que són pioneres en matèria 
de cultura i en matèria de llengua. Per tant, defensem la creació d’aquestes oficines; 
però no en aquest moment. Perquè pensem que en aquest moment hi han altres prio-
ritats, pressupostàries.

I, per últim, matèria de cooperació i solidaritat. Aquest sí que nosaltres pensem 
que és un element que necessita un esforç molt important en aquest moment, i espe-
cialment... Disculpeu. (Pausa.) I especialment tal com està el món, tal com està Euro-
pa. Estem en una situació de conflicte molt rellevant i, segurament, la pressió en polí-
tiques públiques de cooperació i solidaritat són més necessàries que mai. I vostè sap 
perfectament –vostè ho sap perfectament– que nosaltres hem posat una proposta so-
bre la taula, en matèria de pressupostos, que precisament fan influència en aquest sec-
tor, en la solidaritat i en la cooperació. Necessitem saber quina és la seva opinió. Vostè 
què en pensa d’aquests temes? En la primera proposta de pressupostos, la veritat és 
que –resumint-ho molt– estàvem per sota de la proposta que feia la consellera Alsina. 
Resumint-ho molt, eh? Per tant, no és una situació, en aquest moment, que pensem 
que podria fer-se un més important esforç, un més important esforç econòmic.

Jo sé que vostè ara sortirà aquí i ens dirà que nosaltres volem fer una acció ex-
terior que sigui perfecta, que sigui de referència, que doni al món, que volem donar 
credibilitat... Molt bé. Però vostè ens ha de dir què pensa fer en matèria de consens, 
què pensa fer en matèria del Consell de la República, què pensa fer en matèria de les 
oficines d’Acció Exterior i, sobretot i especialment, què pensa fer també en matèria 
de cooperació. Aquesta és la interpel·lació, senyora consellera.

I l’hi repeteixo: vostè, a la Comissió d’Acció Exterior, va posar..., a la seva inter-
venció, a l’última part de la intervenció va fer molta incidència en la necessitat de 
consens, de diàleg. Ho recordo perfectament. Estem disposats a fer-ho o era sim-
plement una intervenció? Perquè, des de llavors fins avui, ens hem vist, consellera? 
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Hem consensuat alguna cosa? Hi insisteixo, eh?, estem en un moment complicat de 
discussió pressupostària i potser els debats van per una altra banda, però necessitem 
aquest consens. Necessitem saber què pensa vostè fer amb el Consell de la Repúbli-
ca, quina és la seva intenció en la creació o no d’oficines d’Acció Exterior i, per des-
comptat, també quina és la seva posició sobre el pla de cooperació, sobre la solida-
ritat i cooperació.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta segona

Per a la resposta, té la paraula la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, se-
nyora Meritxell Serret i Aleu.

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea (Meritxell Serret i Aleu)

Molt bon dia, vicepresidenta. Diputat, diputades, diputats... Té raó. Començaré 
dient que la proposta d’acció exterior del Govern és precisament fer-la forta, refor-
çar-la, perquè la visió... I creiem, i si no em dirà que no hi està d’acord, però creiem 
que precisament un dels grans consensos és que volem una acció exterior que sigui 
útil; útil a la ciutadania, útil a les institucions i útil també a les contraparts amb les 
quals volem reforçar aquestes bones relacions. I, per tant, per això volem treballar 
amb rigor. Volem treballar d’una manera que sí, que construïm aquests consensos 
i que aleshores també som rigorosos amb totes les eines i tots los recursos i tota la 
consideració de les institucions que es mereixen.

Per tant, tenim clar –i l’hi deia– que creiem que és un gran consens d’aquest país 
la voluntat de teixir aliances –tenim una societat oberta–, de tenir i poder anar con-
solidant acords i propostes d’entesa amb diferents institucions, governs, regions, tant 
de la Unió Europea com d’arreu del món, perquè, hi insisteixo, la nostra societat és 
oberta. I el que necessitem també és anticipar-nos a aquells grans reptes globals en 
els quals nosaltres també necessitem propostes, aliances, per fer-hi front. I nosaltres 
hi volem contribuir, amb aquestes aliances, a donar resposta a aquests reptes globals.

I per això l’acció exterior també hi ha de ser. I necessitem, llavors, aquests recur-
sos i tota aquesta força institucional. I creiem que això –hi insisteixo– és un gran con-
sens de país. I que en aquesta acció exterior puguem acompanyar no només l’acció de 
govern, sinó l’acció, hi insisteixo, de la ciutadania, de les organitzacions socials, de les 
institucions –també administracions locals– en tota aquesta acció exterior. Per tant, hi 
insisteixo, aquí cal, llavors, tota aquesta força institucional i de recursos.

I també creiem –i creiem que també és un gran consens d’aquesta cambra– que 
forma part de la normalitat democràtica tenir aquesta acció exterior, i forma part de 
la normalitat democràtica de la Generalitat i de Catalunya dedicar-hi i destinar-hi 
els recursos per tenir aquesta força institucional i tenir aquesta capacitat, hi insistei-
xo, de ser útils i de reforçar aquesta credibilitat en les relacions i millorar la reputa-
ció de la nostra societat per aprofitar totes aquelles oportunitats de desenvolupament 
que ens ofereix aquesta obertura i capacitat de relació amb el món.

Pel que fa, també, a quins objectius, ja els vaig explicar i crec que van ser de 
consens també en la compareixença, d’acord amb les intervencions que van fer tots 
els grups. I és que els grans objectius de l’acció exterior són, sobretot, Europa: ser 
més presents a Europa, ser més socis a Europa. Hi insisteixo, Govern, però també 
administracions locals, però també societat civil, acompanyar-nos per fer plegats 
aquestes estratègies dins de la vocació europeista, per fer front als reptes globals, 
per reforçar el projecte d’Unió Europea. I per això cal tota aquesta força, també, ins-
titucional. Calen també tots aquests recursos dedicats a una acció exterior el més co-
ordinada possible, el més dinàmica possible i, hi insisteixo, fent aquesta credibilitat 
i bona relació amb la nostra societat i amb les contraparts d’aquests socis europeus 
que fa anys que la societat catalana, fruit de grans consensos, està teixint.

I l’altre gran objectiu és la Mediterrània. Creiem també –i crec que va ser un 
gran consens també quan vam comparèixer a la comissió– que l’eix de la Mediterrà-
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nia, el fet de potenciar aquestes aliances en totes les ribes de la Mediterrània, el fet 
de fer aquesta possible millora de la perspectiva mediterrània en les polítiques eu-
ropees, això també forma part d’aquests grans consensos, perquè forma part d’una 
dinàmica de treball que fa molts anys que s’ha assentat en les institucions i en la so-
cietat civil catalana, i que Barcelona, precisament, també es va erigir en el seu dia 
com a capital de la Mediterrània. 

I per això són aquests grans consensos que segur que tenim. I no només això, 
sinó també el que és reforçar i com acompanyem la Catalunya exterior. I no només, 
també tot el que són els ajuts, com deia, a la internacionalització de la nostra socie-
tat, de tots aquests agents, administracions locals i societat civil. I també, com ara 
desgranaré més, lo que són les delegacions, perquè tenen un paper fonamental en 
tota aquesta estratègia, i lo que és l’acció i la política de cooperació, que també és el 
gran consens de què és una política i volem que sigui una política de país. 

Per tot això –i vostè ho ha dit–, fan falta recursos, pressupostos, i estem en ne-
gociacions. I en les negociacions..., ni vostè ni jo estem en els equips negociadors, 
però, com vostè deia, no?, els punts i els focus s’han ficat en altres. Per tant, no s’han 
discutit les propostes o no s’han posat en discussió,en les taules de negociació, les 
propostes que fèiem en pressupostos de l’acció exterior. Per tant, creiem, aleshores, 
que forma part d’un consens la proposta de pressupostos que hem fet per acompa-
nyar l’acció exterior. 

Sobre delegacions. Portem gairebé tres mesos des de que soc consellera amb 
un, si em permet, pim-pam-pum sobre què passa amb les delegacions, i per part de 
Junts, per part del PSC. I aquí ho hem explicat i ho explicarem tantes vegades com 
faci falta. Però jo els hi vull fer una petició als dos grups parlamentaris, i és que dei-
xin d’utilitzar les delegacions o de jugar amb les delegacions com una joguina per 
treure-la en funció d’interessos electorals, i que no siguin moneda de canvi tampoc 
per a determinades negociacions. Perquè, hi insisteixo, forma part d’un gran acord i 
d’un gran consens de país la necessitat que les delegacions reforcin, com deia abans, 
aquesta necessària presència. 

I, per tant, si tenim aquest gran consens, si compartim aquesta necessitat de que 
Catalunya tingui una acció exterior forta, sòlida, creïble, al servei i que sigui útil de 
la ciutadania per a aquests grans objectius que ens hem marcat –Europa, Mediterrà-
nia, cooperació i acompanyament a la societat catalana i als interessos de la societat 
catalana arreu del món–, les delegacions són necessàries, i formen part d’aquesta 
normalitat democràtica que hem dit. 

I són les oficines de representació del Govern, sí. I n’hem tingut exemples aquests 
dies en els diferents viatges que he fet jo o que ha fet el mateix senyor Illa, no? Les 
delegacions estan al servei de la ciutadania i acompanyen i milloren aquesta capa-
citat de relació. I avui, quan hem entrat com a consellera al departament, ens hem 
trobat vint delegacions, de les quals..., vint delegacions creades, eh?, amb un decret. 
I, bé, s’han fet uns decrets, però un decret és un paper. I d’aquestes, en tenim tretze 
plenament operatives i set que encara no estan plenament operatives. 

I el que he dit i el que vaig dir a la compareixença, el que hem dit durant aquests 
tres mesos és que la vocació d’aquesta conselleria és fer plenament operatiu tot allò 
que està ja aprovat per decret. I el que creiem que també és un consens d’aquest rigor 
i d’aquesta institucionalitat és que allò que està en el paper necessitem que sigui ope-
ratiu, que estigui al servei de la ciutadania. I, per tant, tenim molta feina a fer, i, per 
tant, també ens calen tots els recursos per fer-ho possible. 

I l’altre gran consens, a nivell de cooperació. Cooperació –ho hem votat aquí 
molts cops– és un gran consens de la nostra societat, una societat amb vocació de 
solidaritat, hi insisteixo, vocació de foment de valors de pau i de democràcia, és un 
compromís inequívoc també del Govern. 

I per això, en aquesta proposta de pressupostos que hem fet, doncs..., des de que 
hem arribat a la conselleria, el que hem fet és mirar de millorar el pressupost en 
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cooperació. La proposta que hi havia en el moment, no?, que va fer inicialment el 
conseller Giró amb el Govern també de la consellera Alzina..., des d’aquella propos-
ta inicial, l’hem triplicat. I, per tant, hem augmentat en 10 milions, no?, i ara estem 
en 10 milions d’augment que proposem en aquest pressupost, que això suposa aug-
mentar un trenta per cent el que hi havia, que això suposa arribar a la fita dels 45 
milions, que és molt a prop d’aquell màxim que es va aconseguir abans d’aquelles 
grans retallades.

I per què volem aquest augment? Aquest augment de pressupostos què ens ha de 
permetre? I creiem que el que ens ha de permetre forma part també dels grans con-
sensos d’aquesta cambra, que és poder aprovar convenis pluriennals per acompanyar 
al màxim i molt millor les entitats del sector; perquè puguem seguir apostant i mi-
llorant aquells programes com el de defensors de drets humans, i que aquí, en aques-
ta cambra, se n’ha fet també molt ressò, i perquè puguem també reforçar i fer molt 
efectiva, necessàriament, aquesta estratègia d’educació global, que és una demanda 
històrica del sector, i que aquesta cambra també ha reforçat.

I tenir, sobretot, els fons per a emergències, per a les que ja hi ha i per a les 
que han de venir, i que, precisament, avui que reunirem el Comitè Català d’Ajuda 
Humanitària d’Emergència, ha de servir per..., quines necessitats tenim a Ucraïna 
–aquesta emergència que és present i que les nostres entitats estan actuant allà–, a 
quines emergències hem de poder donar resposta. I, per tant, necessitem recursos 
per com continuem sent solidaris amb Ucraïna, i amb totes les altres emergències 
que aniran sortint, hi insisteixo.

Per tant, per coherència amb el que s’ha votat en aquesta cambra, creiem que és 
necessària aquesta acció exterior. Creiem que cal que aquesta acció exterior tingui la 
consideració, per part de la majoria d’aquesta cambra..., com una política estratègica 
en tota la seva dimensió, també les delegacions. I creiem necessari, llavors, que hi 
hagi també aquells recursos que la puguin acompanyar. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta segona

Per a la rèplica, té la paraula el diputat David Pérez i Ibáñez.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera, vostè té una visió pecu-
liar del consens. És a dir: «Jo crec que el que fa consens és això, per tant, jo faig 
això.» És que el consens no és això. El consens és parlar amb un altre i mirar d’arri-
bar a un acord. Posar-s’hi d’acord o no, no passa res; posar-se d’acord amb una força 
política d’aquest Parlament. 

Vostè diu: «No, jo penso que el que fa consens és això i això. I, per tant, fem això 
i això, i, per tant, consensuem.» Hola? Això no és consensuar. Això és fer el que 
vostè pensa que s’ha de fer, que està molt bé –el que vostè pensa que s’ha de fer. Però 
«consensuar» vol dir mirar d’arribar a acords amb uns altres. I això no ho ha fet. 
I això ho hauria de fer. Perquè és la seva obligació fer-ho; fer-ho, arribar a consensos 
amb la resta de forces polítiques. I no ho està fent i ho hauria de fer. És la seva obli-
gació. No entenc per què no ho vol fer.

Efectivament, eh?, ho ha tornat a dir, ho va dir l’altre dia a la pregunta de Junts 
per Catalunya: «amb rigor, amb recursos, amb una manera de fer útil a la ciutadania, 
confiança, credibilitat i millora de la reputació». Molt bé. I el Consell de la Repúbli-
ca com ho tenim? Parat. Aquest Parlament et permet fer una interpel·lació, pregun-
tem què pensa fer per al Consell de la República. Vostès han escoltat alguna cosa? Jo 
no. No. Utilitzaran recursos d’aquest Parlament, d’aquest pressupost en el tema del 
Consell de la República? Sí o no? (Veus de fons.) Doncs que ho digui ella. No és que 
hi ha un diputat que diu: «No, no, no...» Bé, doncs que ho digui ella. No costa tant. 
És que no costa tant de dir-ho. No costa tant. Sí, hi ha un diputat que diu: «No, no ho 
farem...» Bé, digues-ho. Digui alguna cosa del Consell de la República; si no costa 
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tant! I és que, a més a més, consellera, sabem que en el tema del Consell de la Repú-
blica pensem igual, vostè i nosaltres. Sí, és veritat. Digui-ho. No passa res.

Diu: «Vostès utilitzen les oficines d’acció exterior en el pim-pam-pum polític.» 
Nosaltres, no. Ja hem dit que són necessàries i que s’han de fer. Nosaltres hem fet 
una pregunta molt clara: n’obriran de noves? Això és fer pim-pam-pum polític? 
N’obriran de noves? Sí o no? Sí o no? Es pensen obrir noves oficines? Sí o no? Tant 
costa? Per què no ho vol dir? Diu: «No, obrirem les que ja estan decretades.» Perfec-
te, no hi ha problema. Però n’obriran alguna més? Sí o no? És que, a més a més, jo 
penso que no ho faran. Doncs, digui-ho. Què costa? És que interpel·lem per a això, 
perquè ens diguin què pensen fer. I, a més a més, en un moment de discussió pressu-
postària és el més necessari.

Miri, efectivament, vostè ho deia, en els darrers mesos, aquesta tardor, el cap de 
l’oposició ha reforçat l’agenda internacional amb visites a Andorra, París, Lisboa i 
s’ha reunit amb diferents personalitats de l’acció exterior d’aquestes ciutats. Això 
s’hagués pogut parlar? Sí, no? I s’hagués pogut consensuar. Tant costa que parlem 
d’aquests temes? Senyora consellera, té l’obligació de consensuar en aquests temes.

Miri, em queda solament un minut, i crec que hem de parlar del que més ens 
uneix. I, en aquest moment, el que més ens uneix és la cooperació i la solidaritat, hi 
estem d’acord. Estem d’acord en tot el que vostè ha dit. Nosaltres farem una moció 
subsegüent a aquesta interpel·lació que també parlarà d’aquests temes de cooperació i 
solidaritat, el pla director d’Acció Exterior.

I ja li dic, farem tots els esforços per arribar a un acord en aquests temes. Crec 
que el sector ho necessita, el país ho necessita. En un moment en el que el món està 
com està, els conflictes a Europa són els que són, tenir aquesta visió pacificadora, 
estabilitzadora, de compromís a Catalunya, al món, és el millor que podem fer.

I és en aquest sentit que, hi insisteixo, nosaltres obrim la mà per arribar a un 
acord en la moció subsegüent a aquesta interpel·lació, especialment en matèria de 
cooperació i solidaritat.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta segona

Gràcies, diputat. Per a la rèplica, té la paraula la consellera senyora Meritxell 
Serret.

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea

Gràcies, vicepresidenta. Diputat, diputades, diputats... Consens. Sí, clar que 
crec que el que he dit es basa en consensos. Perquè vostè diu: «El consens es fa 
parlant.» Totalment d’acord. I el consens es fa, sobretot, i llavors descobreixes que 
fa falta parlar quan hi ha propostes alternatives; quan, per exemple, després de fer 
la compareixença que vam fer en el Parlament, on vaig exposar ja quin seria el pla, 
hagués detectat que per part seva, no?, hi havia elements els quals havíem de poder 
parlar molt més. I l’element que havíem de parlar molt més era el pressupost de co-
operació, que és el que hem estat treballant, que és el que hem estat esforçant-nos 
per millorar i, com li dic, triplicar el que teníem inicialment previst que ens va arri-
bar d’aquella època, del conseller Giró, i donar el màxim de resposta al que ens 
està demanant el sector, que és poder avançar de manera sòlida cap al 0,7 per cent.

Per tant, clar que hem treballat per aquest consens que ens demanava. Si durant 
aquests tres mesos vostès ens haguessin dit: «Seiem, volem parlar més de quina és 
l’acció exterior sobre Europa, de quina és l’acció exterior..., o sobre els viatges que 
vostès volen fer, de com els podem...» Tampoc han vingut.

Per tant, el consens... Clar que sí que jo crec que avancem sobre grans consensos, 
perquè em remeto a allò que s’ha anat aprovant reiteradament en aquesta cambra i a 
allò que m’han transmès en les compareixences que he anat fent, de ciència infusa 
tampoc puc viure. Per tant, si volen parlar amb profunditat més elements, vinguin i 
els discutirem. Però de moment crec que és un gran consens continuar amb aquest 
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reforç institucional del que és l’acció exterior, del que és la presència de la societat 
catalana a l’exterior, del que és aquesta aposta per la política de cooperació, millo-
rant molt el pressupost.

I el que vull dir, també, respecte a les delegacions..., sí, volem posar en funcio-
nament totes les delegacions que s’han creat. I, per tant, en els propers mesos volem 
posar en funcionament set delegacions que s’han creat i que no estan funcionant en-
cara a ple rendiment. I, per tant, totes aquestes delegacions segur que les posarem en 
funcionament.

I, a partir d’aquí, discutirem i consensuarem si cal crear més delegacions perquè 
la societat ens demana més presència a altres països. I no ens tancarem si la societat 
i el consens és que hi hagi més presència en altres països, perquè creiem que és tam-
bé la funció d’aquest Govern donar resposta a les demandes de la societat. 

I, pel que fa al Consell de la República, seré molt clara i molt concisa, com sem-
pre ho intento ser. No en parlo perquè no tinc res a dir-hi, tampoc, perquè no for-
ma part del pla de govern. Com no parlo de tantes altres entitats de la societat civil. 
Per tant, fins aquí..., i no farem més polèmiques. Ho he dit molts cops –i ho he dit al 
principi–, creiem que l’acció exterior, per ser útil, per generar credibilitat, per millo-
rar la reputació d’aquest país, d’aquestes institucions, de la nostra societat, del poten-
cial relacional de la nostra societat, no es pot veure sempre enmig de sorolls i polè-
miques, i menys per interessos partidistes. 

Per aquest consens que crec que tenim de valor institucional, de posar en valor 
les institucions, de posar-les al servei de la ciutadania, dels interessos de la nostra 
societat per millorar la reputació de les nostres institucions, per això volem fer una 
acció exterior, per això hem demanat als grups d’aquesta cambra, no?, poder nego-
ciar també aquests pressupostos, que ens permetin avançar a tots plegats en el que 
és el millor per a la nostra societat. Perquè és un moment clau, com vostè deia, és 
un moment molt complex d’aquestes negociacions, però també és un moment clau i 
molt complex per a la nostra societat, pels reptes que afrontem tots plegats. 

Per això, hi insisteixo, seguirem, no?, amb aquest discurs des del Govern: impul-
sar una acció exterior que vagi en la línia de ser útil a la ciutadania, de millorar la 
credibilitat, la confiança en la nostra societat, en les nostres institucions, i millorar 
la reputació i la capacitat relacional de la nostra societat. I en el nostre departament 
seguirem apostant per reforçar i consolidar la xarxa de delegacions del Govern a 
l’exterior, per reforçar i apuntalar aquesta política de cooperació com una política de 
país, que Catalunya sencera pugui participar d’aquesta política de cooperació –per 
tant, amb més recursos, i consolidant aquest camí cap al 0,7–, i també les altres lí-
nies de donar suport a la Catalunya exterior, de donar suport a tota la internaciona-
lització de la nostra societat, i amb aquests grans eixos que són Europa i la Mediter-
rània. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta segona

El següent punt de l’ordre del dia, el punt divuitè, és la interpel·lació al Govern 
sobre la política d’infraestructures, que presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans.

Interpel·lació al Govern sobre la política d’infraestructures 
300-00272/13

Per a la seva defensa i per a l’exposició de la interpel·lació, té la paraula la senyora 
Marina Bravo Sobrino. 

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Diputados, diputadas... Buenos días, conseller. Hoy le inter-
pelo aquí por primera vez desde que usted tomó posesión, y le interpelo hoy, pues, 
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porque, precisamente, de su primera comparecencia en comisión, de las entrevistas 
que ha ido dando después y que hemos seguido muy atentamente, o incluso después 
de interpelaciones sobre infraestructuras también que le han hecho otros grupos, 
pues a mí, a mi grupo, y sospecho que a la mayoría de los catalanes nos quedan mu-
chísimas dudas de hacia dónde nos dirige. Muchas dudas que en realidad se están 
convirtiendo en certezas, pero en certezas que van en sentido contrario del que nos 
gustaría, porque no hace más que poner peros y que poner excusas a todas las inver-
siones y a todas las necesidades de infraestructuras en nuestro territorio. Y a mí me 
da que, en todas esas paralizaciones, usted en realidad ve pequeños triunfos: «Qué 
bien, no voy a tener que poner esta obra en los presupuestos.» Pero ni siquiera tienen 
la valentía de decirlo claramente. 

Y eso es lo que nosotros venimos a pedirle. Venimos a pedirle que hablen claro, 
porque creo que, en el fondo, ustedes lo que quieren para nosotros es una Cataluña 
más pequeña, más cerrada, menos competitiva, y con ello menos abierta al mundo. 
Y nosotros queremos que hable claro, pero queremos también que dejen de una vez 
atrás esa actitud, porque en cada una de sus paralizaciones, en cada uno de sus retra-
sos, lo que hay son pérdidas de oportunidades para los catalanes.

Le interpelo también hoy aquí porque deberíamos tener ya unos presupuestos 
sobre las mesas. Unos presupuestos con unas listas de obras enumeradas y claras, y 
también porque algún partido, que es el PSC, parece que ahora se ha caído del guin-
do y que pone en las infraestructuras la clave de su discusión, cuando no ha tenido 
ningún problema para negociar, pues, cosas mucho más difíciles de tragar para la 
mayoría de nosotros. Unas infraestructuras que, por otro lado, muchos llevamos de-
fendiendo desde hace tiempo, y también muchos llevamos denunciando que el pro-
cés y los sucesivos gobiernos de la Generalitat no han hecho nada más que paralizar. 

Lo del aeropuerto ha sido lo más lamentable que hemos visto en los últimos 
tiempos en Cataluña. Si puede, por favor, le pediría que comience su intervención 
respondiéndonos a algo muy sencillo. Ni siquiera le voy a preguntar qué opina sobre 
la obra, sobre el proyecto que se ha puesto sobre la mesa y que nosotros defendemos 
sin complejos, obviamente cumpliéndose todos los trámites y todas las compensa-
ciones ambientales que sean necesarias y que nosotros creemos viables. No le hablo 
ni siquiera de esa propuesta, mi pregunta es más sencilla: ¿Quiere de verdad ampliar 
la capacidad del aeropuerto del Prat o no? ¿Considera que es necesario ampliar la 
infraestructura del aeropuerto del Prat para que puedan aterrizar y despegar más 
vuelos de grandes aviones que los que hacen ahora, o no? Eso es una pregunta muy 
sencilla. Por favor le pediría que comience su intervención aclarándonoslo. 

A ver, la B-40, la ronda Nord. Hay una inmensa mayoría parlamentaria que ge-
nera un consenso –lo hemos aprobado aquí no una sino dos, tres veces, creo que 
hoy la aprobaremos una cuarta vez–, que apoya el plan específico de movilidad del 
Vallés. Yo creo que tiene un consenso muy amplio. Porque otras ideas que usted 
propone, que si la C-58, que si la ronda Oest, que si reforzar, pues, no sé qué carre-
tera..., yo no les veo consenso por ninguna parte. No veo que haya una mayoría de 
gente que esté pidiendo que la B-40 acabe en esa rotonda que acaba ahora. Pero ni 
una mayoría, ni este Parlament, ni la ciudadanía, ni el sector empresarial, ni el in-
dustrial, ni siquiera las administraciones implicadas, entre ellas, por cierto, la que lo 
tiene que pagar.

U otras obras. ¿Nos puedo decir algo también sobre el Hard Rock, sobre las va-
riantes de Olot o de las Preses? ¿Por qué tantas excusas? O de otros temas sobre los 
que ni siquiera habla, como la prolongación de la C-32. 

Otra pregunta, facilita. Le he hecho una fácil, que era sobre el aeropuerto, y aho-
ra le quiero hacer otra pregunta fácil, de un tema sobre el que Esquerra Republicana 
ha hablado mucho en el pasado y sobre el que ahora no se le oye. ¿Dónde ha queda-
do el «Catalunya lliure de peatges»? O ¿dónde ha quedado el «No vull pagar», en el 
que, entre otros, alguna de las consejeras del Gobierno se hacía fotos? Ya comenté, 
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por cierto, alguna vez, que el señor Torra se había grabado un vídeo con el «No vull 
pagar», además de escribir un artículo sobre que lo hacía por el colonialismo que le 
invadían y demás, y lo había hecho en el peaje de Vilassar, que era de la Generalitat, 
que era de ellos mismos. Pues los diputados de Esquerra Republicana lo hacen en 
el de Mollet, que también era del Govern de la Generalitat. Bueno, mi pregunta es 
que dónde ha quedado ese «Catalunya, lliure de peatges». Ahora mismo no hay ni 
un solo kilómetro de peaje de ese estado opresor; ni uno solo, repito, de los peajes de 
Cataluña es hoy de competencia estatal y, sin embargo, seguimos teniendo nada me-
nos que ciento veinte kilómetros de autovías y autopistas que siguen siendo de peaje 
para el bolsillo de los catalanes cada vez que pasan, que tienen que seguir sacando la 
tarjeta o sacando el monedero para pagar –los túneles del Cadí, los túneles de Vall-
vidrera, la C-16 hacia Manresa, la C-32 de Castelldefels hacia el Vendrell. Solo hay 
una comunidad autónoma con más peajes autonómicos que Cataluña. Antes sabía-
mos que se sumaban al «Catalunya lliure de peatges» y al «No vull pagar», y ahora 
que está únicamente en sus manos, ¿ahora qué piensan de todo ello?

Y esta pregunta tampoco se la hago de una forma gratuita. Sabemos que los pea-
jes, o la resolución de los peajes, pues, es compleja: hay unas concesiones, tienen 
unas fechas límites de caducidad... Pero esta pregunta creo que viene muy a cuento, 
porque a mí me sorprendió bastante que en comisión nos defendiera con cierto con-
vencimiento que la Generalitat vaya a pagar o haya pagado ya –creo que ha pagado 
ya– nada menos que 482 millones a Cedinsa por rescatar el peaje a la sombra del eix 
Transversal, justamente uno en el que los ciudadanos no tenían que sacar la cartera 
cada vez que pasaban por allí –482 millones–; es casi la mitad de lo que se ha inver-
tido en infraestructuras muchos años en Cataluña. 

Si les sobraban 482 millones o si consideraban que podíamos endeudarnos por 
valor de esa cifra, ¿no cree que los catalanes merecían, y más en una situación de 
crisis e inflación como la que estamos viviendo, haberlo notado al menos cada vez 
que pasaban por uno de esos peajes del Govern de la Generalitat que siguen estan-
do en vigor? Nos gustaría saber qué opina sobre esto, porque 482 millones dan para 
muchas bonificaciones, dan para muchas ayudas a los ciudadanos de Cataluña, y 
nos gustaría saber si realmente está convencido de que ese era el mejor sitio en el 
que se podían invertir. Nos gustaría saberlo a nosotros, y seguramente también a 
muchos ciudadanos del Bages o del Garraf les gustará escucharlo.

Y bien, para acabar mi turno de palabra con algo positivo, pues hablaré de algo 
que sí que ha dejado claro, y es que usted quiere priorizar el transporte público y prio-
rizar el transporte por ferrocarril. Ahí nos va a encontrar siempre a su lado. Ya se lo 
hemos dicho en comisión y se lo digo también aquí. He de decir también que me da la 
sensación de que usted utiliza el ferrocarril casi como escapatoria para todas las de-
más paralizaciones que hace en su día a día. ¿La ronda Nord? «No, no, yo lo que quie-
ro es un ferrocarril entre Terrassa y Sabadell.» ¿La ampliación del aeropuerto? «No, 
yo lo que quiero es que se conecte con ferrocarril con Reus, con Girona.» Yo creo que 
lo utiliza casi como escapatoria. Pero, sea como excusa o no, en la defensa del trans-
porte público, y en concreto en la defensa del ferrocarril, aquí nos va a encontrar a su 
lado. Bueno, a su lado no; nos va a encontrar al lado de los catalanes.

Nosotros estaremos a su lado –porque es estar a su lado y al lado de los catala-
nes– para aprobar inversiones que permitan finalizar la línea 9 del metro o que per-
mitan prolongar la línea 1 desde Santa Coloma a Badalona. O estaremos a su lado 
para que se ejecute, de una vez por todas, el tren tram de Tarragona, un tren tram 
que debería estar ejecutándose desde el primer día que el tren dejó de pasar por Sa-
lou, pero que el Govern de la Generalitat ha dejado pasar años y años desatendido. 
A su lado también estaremos para que invierta en FGC, pero a su lado también le 
pediremos que invierta también en rodalies, como lo hacen incluso otras comunida-
des autónomas que no tienen traspasadas las competencias: Aragón o Extremadura 
pagan servicios adicionales a Renfe incluso sin tener traspasadas las competencias.
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Y le digo que estaremos no a su lado, sino al de los catalanes, porque a su lado se 
vuelven a poner –y lo veremos en una moción que viene más adelante– sus amigos 
del PSC con nuevas concesiones, me temo –me temo–, con traspasos que no atienden 
a ninguna lógica de eficacia, de eficiencia ni de buena gestión. Lo vamos a ver des-
pués en una moción. Ahí no nos encontrará a su lado, sino al lado de los intereses de 
los catalanes, donde, por cierto, otros, que están en el Gobierno de España, deberían 
estar. El PSC ni está ni se le espera ya en esa defensa –Ciudadanos nació en 2006 
en gran parte para denunciarlo. Y aunque a otros, ahora, en realidad lo que les estén 
dando son armas para volver a hacer lo que ya hicieron, si ustedes lo vuelven a inten-
tar, nosotros seguiremos estando aquí y lo volveremos a frenar.

Gracias.

La vicepresidenta segona

Per a la resposta, té la paraula el conseller de Territori, senyor Juli Fernàndez i 
Oliveres.

El conseller de Territori (Juli Fernàndez i Olivares)

Bon dia, diputats, diputades. Vicepresidenta, gràcies. Una cosa per començar, 
eh? –no se m’enfadi–, és que, si no, la meva mare s’enfadarà: em dic Olivares, Juli 
Fernàndez Olivares, que a ella li agrada que...

La vicepresidenta segona

Perdó...

El conseller de Territori

...se sàpiga. D’acord?

La vicepresidenta segona

...i tot el respecte a la seva mare, només faltaria. (Rialles.)

El conseller de Territori

Ho sé, ho sé. Però és que li agrada que ho digui bé. Més enllà d’aquesta broma, 
senyora Bravo, gràcies per la seva interpel·lació, perquè, bé, em dona l’oportunitat de 
poder tornar a explicar algunes de les coses que hem tingut el goig de poder com-
partir jo crec que en més d’una hora en aquesta cambra. Em sap greu decebre-la si 
pensava que li diria alguna cosa molt diferent de la que he pogut compartir aquí al-
gunes altres vegades, però crec que està bé que intentem trobar els punts, si més no, 
a on estem més a prop, que, encara que sigui contraintuïtiu, doncs alguns segur que 
en tenim. I, per tant, faré una cosa que no és habitual: començaré per allà on vostè 
m’ha demanat que comenci. Habitualment això no passa.

Llavors, sobre l’aeroport. Jo crec –i ho he dit moltes vegades– que compartim la 
necessitat de que hi hagi un aeroport que tingui més connexions intercontinentals; 
que compartim la necessitat de que sigui un element de prosperitat, que sigui un ele-
ment de benestar i que el que hem de fer és intentar treballar perquè tinguem aquest 
instrument, que tinguem el màxim de capacitat de governança a l’hora de prendre 
les decisions sobre aquest element i que hi hagin les intervencions de millora i mo-
dernització, doncs, contemplant tots aquests consensos que tenim i que puguin fer 
possible la intercontinentalitat i que puguin fer possible el respecte, entre altres co-
ses, de les normatives europees que fan que pugui ser viable o no una proposta. 
I aquí estarem, estarem treballant-hi. Aquests grans consensos, aquests grans con-
sensos que jo crec que compartim la majoria de la gent que estem aquí, són reptes jo 
diria que globals i que, per tant, tenim el deure d’intentar-hi contribuir.

Vostè... Altres coses que compartim. Parlava dels ferrocarrils. Jo... Vostè ha par-
lat d’excuses. Jo sempre –i segur que m’ha sentit dir-ho– dic que nosaltres el que vo-
lem és totes les responsabilitats per no tenir excuses. I seguim aquí: volem totes les 
responsabilitats per no tenir excuses; en tots els àmbits i també en el del ferrocarril. 
I és per això que plantegem un sistema ferroviari integral de Catalunya, perquè po-
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der planificar el sistema ferroviari amb les dues xarxes integrades et dona molta més 
potència. Poder gestionar les dues xarxes et dona molta més capacitat de resposta a 
les necessitats de la gent, que al final és el que intentem resoldre, el que cada dia els 
nostres veïns i veïnes viuen. Segur que compartim... Miri, li posaré un exemple que 
és d’ahir, d’ahir al vespre, a les vuit del vespre. Segur que tots els diputats i diputa-
des que estem en aquesta cambra –tots– compartim que no és normal que estiguem 
dins d’un tren i se senti una veu que digui «el retard no és culpa de Renfe ni de Ro-
dalies, és culpa d’Adif». Això va passar ahir en un tren, anant cap a Sitges a les vuit 
del vespre. Però és que és igual. A la gent li és igual. Segurament, el que tots com-
partim –tots, tots–, el que volem és que no passi o que passi el menys possible, no 
que algú hi posi excuses. Per tant, aquí segur que hi treballarem –segur. I ho hem 
estat fent, eh? O sigui, els hi puc posar exemples clars de propostes d’acord i de mi-
llora que ens haurien agradat que anessin una mica més enllà, però que les tenim: la 
connexió de les línies de ferrocarrils de Terrassa i de Sabadell amb la línia de roda-
lia, amb l’R8, del Vallès Oriental. Jo crec que això denota aquesta voluntat i aquesta 
necessitat de trobar maneres de fer-ho, no?, de fer-ho bé.

Vostè em parlava de... «Home, la Generalitat té la capacitat de pagar serveis ad-
dicionals.» I vaig tenir l’oportunitat de poder-l’hi explicar al senyor Ordeig: la Gene-
ralitat de Catalunya li hem plantejat a Renfe pagar serveis addicionals de 2 milions 
d’euros per operar trenta-cinc trens més a la línia de rodalia de Lleida. Això... Dos 
milions d’euros, eh? Disposició efectiva. Dos milions d’euros aquí, sobre la taula, 
per posar trenta-cinc trens més a la línia de rodalia Lleida. I Renfe no ho fa. Per 
tant... És a dir, disposició, tota, a millorar la vida de la gent –tota. Fins i tot això que 
vostè em plantejava: pressupostària. Per tant, segur, com que vostè ha dit..., segur 
que en això hi estem d’acord.

També em dona l’oportunitat de poder, per exemple, compartir la part del trans-
port públic viari, no?, perquè sí que és veritat que parlem molt del ferroviari. Parlem 
de la línia 8, parlem de la línia 9, que són transformacions que hi haurà en els pro-
pers anys i que, més enllà de la part del transport públic, ens aporten una transfor-
mació social pel que generen de permeabilitat entre el Besòs i el Baix Llobregat i el 
seu pas per Barcelona, fent aparèixer –això és la línia 9– noves estacions allà on ara 
no n’hi ha. O la línia 8, que dona més oportunitats a la línia del Llobregat d’entrar 
més endins de la ciutat de Barcelona i que, a més a més, apareixen tres estacions no-
ves de metro. Per tant, jo crec que és una transformació important. 

Però això que a Tarragona, com vostè em deia, es veu reflectit amb el Tramcamp 
i amb la possibilitat de que tinguem un servei ferroviari porós en tramvia i que, més 
enllà de Cambrils - Vila-seca, el convenciment del Govern és empènyer i prioritzar 
el Tarragona - Reus- Cambrils - Vila-seca. Per tant, és un tot de transport públic 
ferroviari en l’àrea metropolitana de Tarragona. Tenim espais del país on el que ne-
cessitem és un transport públic que s’adeqüi a les necessitats que té la gent d’aquests 
territoris, que són diferents dels que tenim a la ciutat de Barcelona o dels que tenim 
a l’àrea metropolitana de Tarragona, com..., li’n puc posar un exemple. Per exemple, 
la setmana passada estàvem a la Garrotxa, estàvem a la Vall d’en Bas explicant el 
servei a demanda de transport públic de la Vall d’en Bas a Olot i la parada per tots 
els nuclis, i l’avantatge que això genera a la gent, perquè dona flexibilitat, perquè fa 
que els recorreguts siguin més curts i, per tant, que siguin més competitius davant 
del cotxe. 

I això que li puc explicar de la Garrotxa, l’hi puc explicar també de Ripoll. I de 
Ripoll a Setcases, per exemple, també. El mes de desembre explicàvem aquest trans-
port a la demanda, que dona una resposta a les necessitats que són diferents i que 
jo crec que és el repte principal que tenim, com som capaços d’adaptar el transport 
públic a tot arreu i per a tothom. I aquest és un dels principals eixos, perquè, per 
exemple, els carrils BRCAT –que si ho dic així segurament ningú o poca gent sap el 
que és –la gent que està a territori, sí–; però que són carrils per a autobusos ràpids, 
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amb alta capacitat i llançadora– són solucions per a espais metropolitans amb alta 
densitat i on no hi ha aquest servei de tren. Com pot ser, per exemple, la connexió 
entre Caldes de Montbui i Mollet amb la intermodalitat a l’estació de tren de Mollet, 
o com pot ser, per exemple, Castellar-Sabadell –per exemple. Hi ha un BRCAT que 
tenim previst fer-hi aquesta connexió.

En l’àmbit de carreteres, com que em queden trenta segons i necessitaria una 
mica més de temps, l’hi aprofundiré en la següent..., en la rèplica. 

Però, vaja, el resum és que jo crec que no compartim aquesta visió que vostè 
plantejava d’estancament, i més enllà de no compartir-ho, jo crec que, amb alguns 
fets que he intentat exposar-li, fins i tot es pot contradir, però que intentarem que, 
en tot allò on tinguem punts de contacte, també amb vostès siguem capaços de po-
sar-nos d’acord. 

Gràcies.

La vicepresidenta segona 

Per a la rèplica, té la paraula la diputada Marina Bravo Sobrino. 

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, ha hablado mucho de transportes públicos, ha habla-
do mucho de ferrocarril, ya le he dicho que en eso estamos perfectamente de acuer-
do y que en eso nos encontrará. Y ya le he dicho que lo utiliza casi siempre como 
excusa para no hablar de otras obras o de otras actuaciones como..., de las que les 
hemos preguntado, como la variante de las Presas, como el Hard Rock, como... Bue-
no, nos dirá..., nos hablará luego. 

No nos ha respondido. Ha empezado hablando por el aeropuerto, sí, ha dicho que 
atendía a mi petición, pero no la ha atendido, porque mi pregunta era muy concreta: 
¿Cree que hay que ampliar la infraestructura del aeropuerto para que puedan despegar 
y aterrizar más grandes aviones? La pregunta es muy sencilla y usted me refiere a que 
hay consenso en que haya más vuelos transcontinentales, que hay consenso en que se 
afecte lo menos posible al medioambiente... Sí, claro que hay consenso en eso, pero 
también tendrá que defender algo, que para eso es el conseller; no en que estamos de 
acuerdo o qué dice por ahí la gente. Usted es el conseller responsable de las infraes-
tructuras y tendrá que tener una opinión. ¿Cree que hay que ampliar la infraestructu-
ra del aeropuerto del Prat para que puedan aterrizar y despegar más grandes aviones?

Yo, cuando le escuchaba, pensaba –porque ya lo he pensado otras veces en el pa-
sado– que a los consejeros de territorio, igual que a los ministros, pues muchas ve-
ces hay que aprender a traducirlos un poco. Esto no lo pensaba desde que estoy en 
política, lo pensaba ya mucho antes, porque a mí me tocó trabajar también con obras 
públicas. Y, por ejemplo, algún predecesor suyo –y aquí así se lo he dicho– cuando 
no tenía ningún interés en hacer una obra, decía: «Vamos a licitar el estudio.» Iba al 
pueblo, se hacía la foto y decía: «Vamos a licitar el estudio de esta obra.» No la deja-
ba pasar. No es que no hablara de ella, es que iba allí a decir eso. Entonces ya sabías 
que esa obra no tenía ningún futuro. 

En su caso no es así. De momento no parece que es así. Los estudios que ha en-
cargado de tranvías, yo creo que tiene intención de hacerlos, pero creo que podemos 
empezar, después de la intervención de hoy, a elaborar el diccionario conseller-ciu-
dadano, ciudadano-conseller. Y, en su caso, la traducción de «la obra equis la ejecu-
taremos cuando las ranas críen pelo», en su idioma se diría, pues, «haremos la obra 
con los consensos que hay acordados». 

Eso me preocupa. Me preocupa, porque eso quiere decir que la ampliación del ae-
ropuerto del Prat tiene poco futuro, que la B-40, seguramente, o la ronda Nord tiene 
poco futuro. Pero también muchas otras obras, como por ejemplo algunas tan sen-
cillas como las variantes de Olot y de las Presas. Leía ayer: «Territori vol el màxim 
consens entre municipis per a les variants d’Olot i de les Preses.» Seguramente eso 
también quiere decir que no tiene ninguna intención de incluirlas en sus presupuestos. 
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Sobre el aeropuerto, ya digo que no ha dicho nada sobre si creía que era necesa-
rio ampliar el aeropuerto, aumentar las infraestructuras aeroportuarias. Ha empeza-
do a decir que sí, que por supuesto quiere aumentar la capacidad y yo pensaba que 
ya casi casi lo iba a decir, pero ha dicho: «Aumentar la capacidad de gobernanza del 
aeropuerto.» Le pediría, por favor, que en esta segunda intervención sí que responda 
a nuestras preguntas. 

Nos decía también: «Queremos toda la responsabilidad del aeropuerto, de ferro-
carrils, para no tener excusas.» Pues bien, no tiene excusas para responderme sobre 
un tema sobre el que le he interpelado y sobre el que tienen toda la responsabilidad, 
que es los peajes que existen ahora mismo en Cataluña. Sobre ese tema no me ha 
respondido, sobre si cree que esos 482 millones están mejor en Cedinsa que en boni-
ficaciones para los ciudadanos del Garraf o los ciudadanos del Bages, que tienen que 
pagar peaje cada día para ir a trabajar.

Ya digo, ha hablado mucho sobre transporte público, sobre todo lo que habla 
cuando no quiere hablar de otras cosas, y ha mencionado también, por supuesto, Ro-
dalies. Decía que hay una voz que dice que esta incidencia no es culpa de Rodalies 
ni de Renfe, sino que es culpa de Adif. Esa voz, ustedes tienen las competencias en 
Rodalies y en la gestión de los trenes y son quienes la pueden decir. 

Y he de decirle que desde este Govern –lo hemos denunciado; estaba buscando 
una diapositiva que había utilizado otras veces– se ha mentido mucho sobre las inci-
dencias que son culpa de Adif y de las que son de Rodalies y de Renfe. Otro día se 
lo traeré, porque han llegado a publicar anuncios en prensa, pagados con el dinero 
de todos los catalanes, donde culpaban a Adif del doble de las incidencias de las que 
son realmente responsables. 

El PSC –lo veremos en una moción que viene después– cree que tiene razón en 
muchas de estas cuestiones. Nosotros creemos que, en algunas de ellas, lo peor que 
puede hacerse precisamente es darle la razón, y seguiremos estando aquí para de-
nunciarlo. 

Gracias. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per a la rèplica, té la paraula el conseller de Territori, el senyor Juli Fernàndez 
Olivares.

El conseller de Territori

Moltes gràcies, vicepresidenta. Diputada Bravo, jo crec que el pitjor favor que 
ens podem fer en les coses..., en tot, eh?, en política, és intentar simplificar les coses, 
no? Perquè segur que, si en altres qüestions les coses ja no són simples, doncs, en 
qüestions que són ja de per si complexes, intentar voler resoldre les qüestions amb 
titulars –i per això vostès ho intenten fer habitualment, segurament perquè no tenen 
la responsabilitat de governar–, doncs, és..., jo crec que no aporta molt, diguéssim.

Per tant, jo he intentat explicar-los el que creia, però m’agradaria poder continuar 
amb coses, perquè, si no, em dirà que no li he respost i jo sí que li vull respondre.

M’ha demanat sobre els peatges i sobre Cedinsa, no? Jo crec que és important 
saber d’on venim i per què. A Catalunya hem tingut durant molts anys peatges en 
règim de concessió, i alguns titularitat de la Generalitat hi segueixen sent. I l’arrel 
de tot plegat –sempre arribem al mateix lloc, i vostès riuran– és l’infrafinançament 
del país. Però és que la realitat és tossuda i et porta aquí, perquè... I li explicaré per 
què. Perquè, quan tenim capacitat i tenim recursos, som capaços d’alliberar costos 
de peatges a l’ombra, com vostè explicava, que el que fan és que quan tu inverteixes 
480 milions d’euros i que ho fas no amb un rescat, sinó executant una clàusula del 
contracte..., executant una clàusula del contracte, ho repeteixo. És a dir, al contracte 
de Cedinsa hi ha una clàusula que diu que als cincs, als deu, als quinze anys, pagant 
una quantitat que està fixada, tu pots recuperar-ne la gestió. 
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I, per tant, la Generalitat de Catalunya quan hi ha aquest espai d’oportunitat, que 
ja el va voler fer l’any 2017 i que no va ser autoritzat pel Govern de l’Estat, en aquell 
moment pel ministre Montoro, perquè creien que això ves a saber per què es fa-
ria servir... I no en va autoritzar l’endeutament. Doncs el 2022, que torna a haver-hi 
aquesta finestra, la Generalitat de Catalunya executa la clàusula d’aquest contracte i 
ens estalvia a tothom 800 milions d’euros. Sí? És a dir, hauríem acabat pagant 1.300 
milions d’euros; n’hem pagat 480. I aquests 800 milions d’euros són més capacitat, 
en disset anys, d’inversió de la Generalitat de Catalunya. Vaja, jo crec que vostè a 
casa seva, si tingués l’oportunitat de fer això, ho faria. I nosaltres creiem que, si tenim 
l’oportunitat de poder tenir 800 milions d’euros més de capacitat d’inversió, ho fem.

Això, en les concessionàries de peatges d’autopista, per desgràcia no hi és –per 
desgràcia no hi és–, no hi han finestres, no existeix en el contracte això. Per tant, 
vostè diu: «Home, els hi agradaria a tots aquests ciutadans...» És que nosaltres, en 
aquest any, en aquests darrers tres mesos, hem pres decisions per intentar que la gent 
que té mobilitat forçosa en vehicle privat, per exemple, al Bages pagui per sota dels 
dos euros. Això no havia passat des de feia deu anys –des de feia deu anys. La reali-
tat que tenim és aquesta, i nosaltres treballem perquè en sigui una altra. Intentarem 
que en sigui una altra i que sigui molt millor. Però sí que m’agrada explicar les coses 
per què són, perquè, si no, el discurs pot semblar que és que podria haver anat aquí 
o allà. No.

I l’altra cosa és que no pot barrejar-me despeses d’infraestructures amb despesa 
corrent o subvencions, perquè, si no, el rigor que hauríem de tenir aquí el perdem 
tots. I vostè sap que això no pot anar per ajudes a no sé on, o per serveis socials, o 
pel que sigui. Vostè ho sap –ho sap. Per tant, intentem que entre tots ens puguem 
ajudar a que la vida de la nostra gent sigui una mica més fàcil, una mica millor i una 
mica més feliç, que és la feina que intentem fer des del Departament de Territori, des 
del Govern de la Generalitat.

Li agraeixo la interpel·lació i moltíssimes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, conseller.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la campanya de 
vacunació contra la grip

302-00234/13

Continuem amb el dinovè punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip; presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula la diputada Anna Grau Arias.

Anna Grau Arias

Gràcies, presidenta. Conseller, doctor Balcells..., Gobierno, oposición; oposición, 
Gobierno; sí, no, ay, ay... Bé, en fi, es broma. Bueno, a ver, yo hoy no creo que con-
suma el tiempo máximo para mi intervención, porque en realidad este me parece un 
tema muy serio –me parece un tema muy serio.

Ayer teníamos..., bueno, estos días hemos visto, pues, muchas huelgas, amenazas 
de huelgas. Nosotros no nos dedicamos a atizar las huelgas del sector sanitario por 
razones políticas, porque nos parece que la salud de las personas es un tema muy 
serio, y creo, conseller, doctor Balcells, que usted y su antecesor tienen prueba de 
nuestra voluntad de cooperación y de no hacer trampas con estos temas.

Hago extensiva esta reflexión al conjunto de los grupos de la cámara, y singular-
mente a la oposición. A ver, me gustaría hacer un leve histórico. Yo le hice una pre-
gunta al Gobierno sobre el tema que vamos a debatir ahora. Luego, esto dio lugar a 
una interpelación. Y aquí llegamos a una moción, donde debo decir que en todo este 
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proceso nuestras perplejidades no han disminuido, sino que han aumentado. O sea, 
nosotros seguimos..., básicamente, esta moción es una petición de explicaciones y de 
rendición de cuentas.

Concretamente, pedimos que el Govern dé explicaciones en sede parlamentaria 
sobre el criterio por el cual en la campaña de vacunación de la gripe 2021-2022 se 
adquirieron un total de 720.000 dosis de vacunas antigripales de inmunogenicidad 
aumentada, es decir, reforzada, o sea, las que están recomendadas específicamente 
para personas mayores de sesenta y cinco años. Y en la campaña posterior solo soli-
citan 450.000 dosis para ese mismo segmento de la población.

También preguntamos sobre qué motivos justifican, si es que los hay, que el lote 
de precio unitario de vacunas antigripales de veinticinco euros –concretamente, la 
vacuna Efluelda, de Sanofi, que cuesta veinticinco euros, es el precio más elevado– 
pasara de 70.000 dosis a las 200.000.

A ver, debo decir que estos datos... Mando desde aquí un saludo a los estrenuos 
técnicos i asesores del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que llevan semanas 
montando el sudoku de estos datos. Porque a nosotros nos llegan datos por parte, 
pues, de personas, miembros de la sociedad sanitaria, que nos transmiten su inquie-
tud. Luego pedimos datos al Gobierno, nos sumergimos en portales de transparen-
cia. Estos datos que tenemos aquí son el resultado de una ardua investigación. 

Si usted nos los puede matizar, corregir o por lo menos explicar, se lo agradece-
ríamos mucho, porque básicamente nuestra queja es que aquí no se explica nada y 
no se entiende nada. Porque podría haber buenas razones para haber tomado estas 
decisiones. Podría ser que ustedes, en plena campaña de la covid, hubieran conside-
rado que había que hacer un sobreesfuerzo para comprar más vacunas de la gripe y 
luego hayan considerado que no. Nosotros tenemos la impresión de que no; tenemos 
la impresión de que ustedes están recortando, dedicando poco dinero, insuficientes 
recursos a la prevención de las infecciones respiratorias, que, como se va viendo, 
son un grave peligro para la población, y que, bueno, intentan, si se pueden ahorrar 
un dinerillo por aquí o por allá, pues, ya está. A lo mejor no es así. Pero si hubiera 
más transparencia, más rendición de cuentas y más franqueza en estos temas, a lo 
mejor podríamos confiar más en ustedes. 

No en vano –no en vano–, y no se me enfaden, por favor, Ciudadanos pide la re-
centralización de las competencias sanitarias. No lo hacemos por fachas, ni por fas-
tidiar, ni por laminar la autonomía, sino porque precisamente este sería un ejemplo 
de la desconfianza. Sería muy triste que en una comunidad autónoma hubiera más 
vacunas de la gripe a disposición de la gente mayor y en otra hubiera menos. Es muy 
triste, por ejemplo, que en el País Vasco se invierta mucho más en planes a largo 
plazo para pagar estas cosas de lo que se pueda invertir aquí. 

Entonces, claro, sin tener nosotros una confianza lo que se dice espléndida en el 
Ministerio de Sanidad y sus últimos ocupantes, sí que creemos que cierta globaliza-
ción, cierta recentralización global de la sanidad, ayudaría a no tener que hacer de 
Sherlock Holmes sobre los recursos de la sanidad. 

Y aquí lo dejo, de momento. 
Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Atès que no s’hi han presentat esmenes, a continuació, per fixar la posició per 
part dels grups parlamentaris, comencem amb el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i té la paraula el diputat Mario García Gómez.

Mario García Gómez

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, diputades, diputats; bon dia, conseller. Miri, 
diputada de Ciudadanos, no acabem d’entendre el sentit de la moció que ens presen-
ten avui. Ni l’entenem ni el compartim. Entenem que, bé, o tenen una altra informa-
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ció que no tenim la resta, o l’únic que pretén vostè és posar ombres de dubte en quel-
com que funciona i funciona bé. 

Ja quan vostè va decidir interpel·lar el conseller sobre la campanya de vacunació 
de la grip, vam pensar: «Bé, quina valentia.» Interpel·lació que va resoldre el con-
seller amb una sola frase: «La vacunació la decideix un grup d’experts.» I és així 
com ha de ser, perquè nosaltres, políticament, allò que hem de fer respecte a aquesta 
qüestió és només recolzar la campanya de la vacunació de la grip; animar la pobla-
ció a vacunar-nos tots plegats; confiar en els professionals del nostre sistema sani-
tari, i, en tot cas, vetllar per la transparència del procediment. Transparència..., bé, 
aquí està el portal de contractació pública amb totes les dades al respecte. Hem revi-
sat aquesta documentació i no hi trobem res d’estrany.

La campanya està sent un èxit. S’han comprat, si fa no fa, les mateixes vacunes 
que l’any passat, perquè, tal com saben vostès, la vacunació no és obligatòria, sinó que 
és voluntària, i les vacunes tenen caducitat anual. Tant de bo aconseguíssim que més 
catalans i catalanes volguessin vacunar-se. I aquí estigui atent, conseller, a dades de 
vacunació en població infantil. Nosaltres entenem que les dades ens donen marge de 
millora en segons quins aspectes.

Diputada de Ciudadanos, què és allò que no li agrada? El preu de les vacunes? 
Fins on nosaltres sabem s’han comprat unes vacunes amb una protecció més gran i, 
per tant, tenen un cost més elevat. Realment hem d’entrar els grups polítics a valo-
rar políticament el preu de les vacunes? Entenem que no, entenem que és quelcom 
ridícul. Perquè, segons vostès, quant hem de pagar per protegir la població? Quin és 
el preu de la malaltia, doncs? Quin és el preu de tenir una població sana? Són pre-
guntes totalment estèrils, al nostre entendre. La salut de la població és per nosaltres 
quelcom tan preuat que no es pot quantificar econòmicament i per nosaltres no té 
cap sentit debatre políticament aquesta qüestió. 

En termes generals, hem de deixar d’entendre el pressupost de salut en termes de 
despesa, i hem de passar a interpretar-lo en termes de valor. La salut de les persones 
és quelcom que no té preu en si mateix, és un bé tan preuat que resta fora de qual-
sevol taxació econòmica. Aquesta és una lliçó que ens ha deixat la pandèmia i que 
hauríem de tenir sempre present. 

A més a més, les campanyes de vacunació situen la tasca sanitària en l’espai de la 
prevenció de futur de malalties. I aquest és el camí que, al nostre entendre, hem de 
desenvolupar. Hem de centrar la tasca sanitària en la prevenció i en la millora dels 
condicionants que fan que les persones caiguem en la malaltia, més que no pas en 
una visió mecanicista i reactiva que només se centra en la cura d’aquesta. 

Ho hauríem de fer, conseller, de manera coordinada amb la resta d’Espanya i 
amb la resta d’Europa. Aquest és el gran valor de les campanyes de vacunació i una 
altra lliçó que ens ha deixat la pandèmia. I hem de sentir-nos ben orgullosos de les 
campanyes de vacunació, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya. Hem estat lí-
ders en la vacunació covid i això és un exemple de responsabilitat de la nostra ciuta-
dania, i de la grandesa del nostre sistema públic de sanitat i la gran feina, sobretot, 
que fan els nostres professionals. 

En definitiva, parlant de valors, desconeixem els valors de Ciudadanos, del seu 
liberalismo sanitario. En tot cas, els valors del PSC respecte a les vacunes són: con-
fiança en els serveis científics i la innovació, confiança en les campanyes de vacuna-
ció, confiança en el nostre sistema sanitari i confiança total en els nostres professio-
nals. Al cap i a la fi, diputades i diputats, en aquesta vida..., dime cómo valoras y te 
diré cómo eres.

Moltes gràcies. I els que vulguin aplaudir, si us plau, els hi demano, humilment, 
un aplaudiment ben fort i ben gran per al nostre sistema sanitari públic i per als nos-
tres professionals. 

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula el diputat Jordi Fàbrega i Sabaté.

Jordi Fàbrega i Sabaté

L’he aplaudit, eh?, diputat. (Rialles.) Gràcies, vicepresidenta. Honorable conse-
ller, diputades, diputats, bé, avui és el tercer dia de vaga del personal sanitari de Ca-
talunya, el segon del convocat pel sindicat de metges, que en té tres més la setmana 
vinent. 

Tenim un sistema sanitari excel·lent, que era excel·lent i que l’infrafinançament 
ens l’ha posat en risc. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i 
Joan Guix, vicepresident de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, ma-
nifesten: «L’actual sistema sanitari no pot afrontar els reptes del segle XXI.» I recla-
men profundes reformes en el sistema, que veuen excessivament burocratitzat, infra-
finançat i sobresaturat. Hi estem plenament d’acord.

El nostre sistema sanitari requereix imperiosament un finançament adequat i unes 
reformes imprescindibles per a reformular-lo i enfortir-lo. Tenim uns professionals 
al límit que surten al carrer. Cal cuidar-los i respectar-los perquè ens puguin cuidar 
a nosaltres. I davant de tot això, estem discutint una moció de Ciutadans sobre la 
campanya de vacunació de la grip. Una campanya exitosa des de fa molts anys a Ca-
talunya i reconeguda a nivell mundial, del millor del nostre sistema sanitari, gràcies 
a la feina, sobretot, d’infermeria, que és qui administra aquestes vacunes i que di-
marts es manifestava a les portes del Parlament recordant-nos que sense infermeria 
no hi ha sanitat.

No entenem què es busca amb aquesta moció, perquè si és per crear dubtes sobre 
les vacunes, de la seva eficiència i importància, no ens hi trobaran. Les vacunes han 
estat i són el millor avanç en salut pública de tota la humanitat, després de la potabi-
lització de l’aigua; les defensarem sempre.

Aquesta campanya de vacunació de la grip, que va començar a l’octubre i està ac-
tiva fins al març, és una de les més difícils dels darrers anys, perquè, a més, combina 
la vacunació amb la de la covid-19, que, com deuen saber, es poden administrar les 
dues juntes.

Per a aquesta campanya, segons la informació que disposen tots els professio-
nals sanitaris, s’han adquirit 1.604.800 dosis de vacunes, 34.800 més que a la cam-
panya passada i 154.000 més que a la campanya del 20-21. D’aquestes, 450.000 
són de l’anomenada immunogenicitat augmentada, 200.000 de càrrega antigènica 
i 250.000 d’immunogenicitat reforçada. Licitades, per cert, a preu de l’acord marc, 
ni més ni menys: 25,13 euros, aquestes d’immunogenicitat augmentada. La resta, 
les més d’1.154.000 de tetravalent, s’han licitat al preu més baix que a l’acord marc: 
l’acord marc eren 9 euros i s’han licitat entre 7,20 i 6,80; una licitació que, com ens 
va explicar el conseller, permet incrementar un vint per cent més de compra si real-
ment es veu que són necessàries aquestes vacunes. I això es combina amb la vacuna-
ció contra la covid-19, que conté, per si no ho saben, la soca original de Wuhan, però 
també la soca òmicron BA.4 i 5. Per tant, vacuneu-vos tots els que no us heu vacu-
nat, i animem la població a vacunar-vos.

A hores d’ara i des de l’octubre, tothom que es vol vacunar es vacuna. Tot i la si-
tuació de la sanitat, estan les agendes obertes perquè la gent es pugui programar via 
internet, via telefònica o presencialment. I les vacunes s’administren als CAPs.

Per això, no donarem suport a aquesta moció. Creiem que va tard i va malament. 
Total confiança en les vacunes. Total confiança en els criteris professionals dels co-
mitès d’experts que marquen les pautes i el tipus de vacunes a administrar. Total 
confiança en la indústria farmacèutica, que fa les millors vacunes per a cada mo-
ment epidemiològic. I total confiança en el personal d’infermeria que administra les 
vacunes, professionals que ara es manifesten.
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Sobre aquests professionals, des de Junts per Catalunya creiem que s’ha malba-
ratat una gran oportunitat per millorar la situació, com és el conveni del Siscat. Els 
metges no l’han signat. Per a infermeria, és evident que el grup A4 no és el mateix 
que el grup A1, i seguim sense reconèixer les especialitats d’infermeria. Ja podem 
destinar-hi recursos i formar les millors especialistes d’infermeria en salut mental, 
en familiar i comunitària, en pediatria, per exemple, si després no les reconeixem 
com a tals.

El sistema sanitari està en un moment crucial, i en la defensa del model sanitari 
català i de les reformes estructurals que necessita, ens hi trobaran sempre, conseller. 
Però això passa per revertir l’infrafinançament crònic, recordem-ho, els 20.000 mi-
lions d’euros de dèficit fiscal anual, és a dir, aquells que paguem cada any i que no 
en podem disposar. Amb un pressupost en salut d’11.600 milions d’euros, quan tots 
sabem que com a mínim en necessitaríem 15.000, quan l’any passat ja en vam gastar 
14.000. Per cert, diputada Grau, al País Basc tenen un concert fiscal que els hi per-
met fer les coses bastant diferents de com les podem fer nosaltres aquí.

Però això passa també pels canvis estructurals que necessita el sistema per adap-
tar-se als canvis demogràfics, als canvis culturals, a la innovació tecnològica, entre 
altres. Però sobretot passa per cuidar el cuidador, millorar les seves condicions labo-
rals. El que ens demanen al carrer són millores retributives –estem molt lluny dels 
països europeus–, però sobretot disminuir càrregues de treball. D’això és del que 
hauríem de parlar i no de les vacunes, que funcionen, per cert, gràcies als professio-
nals sanitaris.

Acabo amb paraules de l’exconsellera Marina Geli: «Les reivindicacions dels 
professionals sanitaris són legítimes i necessàries, però per a la sostenibilitat de la 
qualitat i equitat del sistema sanitari ens cal disposar de més recursos, de sobirania 
fiscal i d’acord per a les reformes estructurals.» Cal un plantejament de fons a curt i 
a mitjà termini 2023-2030. Si la prioritat real és construir salut per a tothom, cal re-
mar junts acceptant les complexitats.

Moltes gràcies. 

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. En primer lugar, en VOX queremos trasladar 
nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de la víctima fallecida en 
Algeciras, a la comunidad de la iglesia de La Palma, así como a todo el pueblo 
de Algeciras, que ha sufrido este ataque terrorista. Hoy es un día de luto para recor-
dar y honrar la memoria del sacristán Diego Valencia y desear una pronta recupera-
ción a los heridos. (Alguns aplaudiments.)

Tengo que confesarle, señora Grau, que me ha costado entender la moción por 
cómo han enrevesado el tema de las vacunas. Finalmente, y tras leer unos cuantos 
artículos científicos, concretamente uno publicado por el Servicio de Microbiología 
e Inmunología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y del Centro Nacio-
nal de Gripe, que también está en Valladolid, he conseguido localizar y deshacer el 
nudo con el que me he encontrado con esta moción.

Verá, las vacunas de la gripe se clasifican, de manera general, en dos grandes 
grupos: las vacunas de virus inactivados y las de virus vivos atenuados. En gene-
ral, en Europa tienen más aplicación clínica las vacunas de la gripe inactivadas. En 
Rusia se usan más las de virus atenuados. Dentro de este tipo de virus inactivados 
se encuentran las de primera generación, de virus completos crecidos a partir de 
huevos embrionarios, que son más reactógenas, es decir, que tienen más efectos se-
cundarios; las de segunda generación, de virus fraccionados con escasas reacciones 
adversas; las de tercera generación, que son más purificadas y llamadas, también, 
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de antígenos de superficie, siendo estas las menos reactógenas, las que tienen menos 
efectos secundarios, y una de cuarta generación, que son las adyuvadas, también lla-
madas de inmunogenicidad o espectro de protección aumentada, que son a las que 
usted se refiere en la moción, que son difíciles hasta de nombrar, y que son las reco-
mendadas, como usted bien dice, para mayores de sesenta y cinco años, ya que este 
colectivo, pues, tiene mayor susceptibilidad hacia la infección, bueno, pues debido 
al envejecimiento inmunológico y al deterioro gradual del sistema inmune, provo-
cado por el avance natural de la edad. Dentro de esta cuarta generación también se 
encuentran las de alta carga, la intradérmica y la tetravalente normal. La vacuna de 
alta carga y la intradérmica también se consideran vacunas de inmunogenicidad re-
forzada. La tetravalente normal, no.

Y aclarado esto, y habiéndoles soltado todo este ladrillo, podemos decir que la 
Generalitat de Cataluña, en el año 2021, por vía de emergencia compró 850 vacunas 
mediante dos contratos, ambos en mayo del 2021, por un precio total de 5.744.209,2 
euros, es decir, 6,75 euros la vacuna. En estos dos contratos se especifica que estas va-
cunas son de virus enteros de huevos embrionarios o fraccionados, o de antígenos de 
superficie o análogos que contengan las cuatro cepas, sin especificar cuál de las cua-
tro se compraba. Pero, en cualquier caso, son vacunas de primera, de segunda y de 
tercera generación, que no son a las que se refiere esta moción, o la tetravalente nor-
mal, que siendo de cuarta generación no es tampoco a la que se refiere esta moción.

Tras revisar todos los contratos del 2021, tanto los licitados en enero del 2021, 
como los realizados por vía de emergencia, en el portal de transparencia de la Ge-
neralitat solo aparecen estos dos contratos de mayo como vacunas para la campaña 
2021-2022 y la cantidad anteriormente señalada, lo que significa que, posiblemente, 
por la baja incidencia de la gripe, dado que aún era obligatoria la mascarilla, no se 
compraron vacunas de cuarta generación a las que usted se refiere. No se compraron 
en todo el 2021.

En el 2022 –ya acabo, señora presidente–, mediante la licitación, en enero se 
compraron 1 millón de dosis de tetravalentes normales y, como han apuntado otros 
grupos, 450.000 vacunas de las que usted se refiere, de inmunogenicidad reforzada. 
El valor por el que se compraron fue de 19,76 euros, no de 25. Esta es la media. La 
verdad es que no sabemos de dónde han sacado ustedes los datos. En cualquier caso, 
señores de Ciudadanos, nunca me he encontrado con que falten vacunas de la gri-
pe en Cataluña. De hecho, es lo único que no falta. Y me consta que cada año aca-
ban en la basura un número considerable, lo que nos lleva una vez más a la mala ges-
tión de farmacia y habla, quizás, de que habría que ajustar la compra a la población. 
Pero bueno, eso es harina de otro costal. Por eso, la verdad es que desconocemos la 
intención de su moción y nos abstendremos en la mayoría de los puntos.

Muchísimas 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 Eulàlia Reguant i Cura.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé; bon dia. A nosaltres aquesta moció ens suscita algunes reflexions que no 
veiem recollides, o que creiem que, tal com està aquí exposat, obvia els problemes 
de fons. 

Per començar, allò que cal per garantir una bona campanya de vacunació és refor-
çar l’atenció primària i posar al centre l’atenció primària. I, de fet, veiem aquests dies 
la vaga del personal sanitari –metges, infermeres, tot el personal sanitari– que està po-
sant això de manifest i, per tant, cal de manera urgent avançar en això. Sense un reforç 
de l’atenció primària, qualsevol altra cosa que plantegem serà difícil de dur a terme. 
També entenem que el que cal fer és apostar per les polítiques de salut pública i que 
realment hi hagi una política de salut pública en aquest país, més enllà de pedaços.
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Però, finalment, també, el que ens suscita aquesta moció o ens porta a parlar és 
de la necessitat d’una farmacèutica pública, de la que vostès sempre han votat en 
contra. Perquè si parlem de vacunes, de control de despesa i de garantia d’equitat, 
entenem que la millor eina que existeix és una farmacèutica pública. I aquí ho de-
senvoluparé una mica més, perquè la necessitat d’una indústria farmacèutica pública 
entenem que s’ha fet més urgent que mai després de la pandèmia. Va sortir molt més 
en els debats públics. Però els motius no són només els generats per la pandèmia, 
sinó que són motius de fons, són molts i venen de fa molt temps.

Perquè, davant d’una indústria que prioritza el lucre a la vida, existeixen alternati-
ves, tant a escala internacional com a casa nostra, que demostren que una altra indús-
tria farmacèutica és possible. Què diferencia una farmacèutica pública d’una privada? 
Doncs és que, si bé totes dues s’encarreguen de desenvolupar, fabricar i distribuir me-
dicaments i productes sanitaris, la primera, la pública, ho fa en benefici dels interes-
sos col·lectius basats en la salut pública, en aquesta salut pública que nosaltres dèiem 
fa una estona que cal desenvolupar polítiques o avançar en la salut pública en aquest 
país, mentre que a la segona, la privada, el que hi preval és l’afany de lucre.

I deia abans que hi ha exemples o que tenim mostres a nivell internacional i a ni-
vell de país. I, sí, els hi podria posar l’exemple de Cuba, però no ho faré. 

Saben què és Civica Rx? És una empresa farmacèutica fundada l’any 2019 a Es-
tats Units sense ànim de lucre. És una empresa que es crea l’any 2019 arran del de-
sorbitat preu d’un tractament oncològic que era molt car. Però què ha aconseguit 
aquesta empresa farmacèutica sense ànim de lucre, sense afany de lucre? Doncs és 
reduir fins a onze vegades el preu de la insulina injectable per a pacients diabètics. 
De tres-cents dòlars el vial a vint-i-cinc dòlars. Per tant, un altre tipus d’indústria 
farmacèutica és possible. 

Les que coneixem i la que habitualment aquí es defensa és la de l’ànim de lucre, 
la que posa el lucre per davant de la vida. Hi ha exemples sense ànim de lucre. Però 
és que a casa nostra també tenim exemples: Hospital Clínic. L’Hospital Clínic, fa un 
parell d’anys, va començar a endegar una nova teràpia dirigida als adults amb leucè-
mia aguda en estat avançat. Era i és el primer tractament d’origen públic. També va 
renunciar a l’ànim de lucre. 

Per tant, nosaltres entenem que aquests exemples són exemples tangibles, i és on 
podem veure que la investigació pública encarada a buscar el benestar col·lectiu en 
comptes del lucre no només és real, sinó que és necessària. 

Per tant, per nosaltres, la moció que avui està sobre la taula posa tres coses de 
manifest: que és necessària una farmacèutica pública, que cal escoltar el perso-
nal sanitari que aquests dies està al carrer, que està esgotat, que està enfadat, que 
sent que ningú l’està escoltant –i, per tant, cal escoltar per reforçar i posar al centre 
l’atenció primària–, i cal, d’una vegada per totes, apostar per una política de salut 
pública en aquest país. 

Moltes 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

Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Jo crec que sent generosos i generoses, el 
millor que es pot dir d’aquesta moció és que està, jo diria, si parlem de la situació 
de la sanitat pública a Catalunya, una mica desenfocada, eh? També he de dir-li que 
m’ha sorprès, no?, la seva referència als professionals que aquest matí es manifesten 
i que aquests dies estan mobilitzant-se en defensa de la sanitat pública i també de 
millors condicions laborals, com a hordes sanitàries. No ho sé, també és una mica..., 
no?, no deixa de ser una mica estrany, però també és indicador de quin costat sem-
pre es col·loquen Ciutadans. 
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Jo crec que les explicacions sempre són bones, però també crec que és bo no ge-
nerar moltes vegades alarmisme injustificat. També, entre altres coses, perquè mol-
tes vegades, no?, les compres aquestes de vacunes es fan..., una cosa que a vostès 
sembla que els hi agrada, que els hi agrada molt, que es fan de manera conjunta amb 
el conjunt –valgui la redundància– de comunitats autònomes de l’Estat, i, fins i tot, 
en el cas del covid, en el marc de la Unió Europea. I jo crec que és bo, no?

Jo deia que no es pot generar alarmisme, perquè jo, també, que he preguntat a 
diferents professionals i també a diferents experts, ningú em trasllada que hagin 
mancat o que manquin vacunes de la grip. És a dir, que a tots aquells centres que 
han necessitat posar les vacunes de la grip, no hi ha hagut falta de subministrament. 
Crec que és un tema important a destacar, perquè..., com a mínim, jo no ho he sabut 
trobar. He parlat amb diferents professionals de diferents centres d’atenció primària, 
i això no ha succeït. Per tant, no podem dir que a Catalunya hi hagi falta de submi-
nistrament de vacunes de la grip, no? 

I nosaltres, evidentment, estem disposats a obrir un debat sobre la despesa far-
macèutica. De fet, jo crec que és un dels reptes principals que tenim. Quan nosaltres 
parlem de necessitat de canvi de model, té a veure amb això. Un dels principals rep-
tes que té la conselleria, en aquest cas, de Salut, és ser capaç de contenir una despesa 
farmacèutica que, any rere any, s’endú un tros molt important del pastís, en aquest 
cas, del Departament de Salut. I això té a veure, per exemple, també amb quin mo-
del de sanitat tenim. 

Nosaltres tenim, sobretot, una visió, en aquest cas, de la sanitat pública molt cen-
trada..., molt hospitalocèntrica. Tenim un model molt centrat en curar-nos, però poc 
en que no ens posem malalts. I això té molt a veure, per exemple, en donar suport, 
especialment a les polítiques de salut pública, no?

I jo parlava que la moció també està desenfocada, perquè, evidentment, si si-
tuem, especialment el dia d’avui, els reptes que tenim com a sistema nacional de sa-
lut, no són els que vostès dibuixen a la moció.

Els dos reptes principals que té avui la sanitat pública catalana és, per un costat, 
l’atenció primària i el dèficit a l’atenció primària, que té a veure amb el que deia jo, 
amb que hem tingut una orientació del nostre sistema de salut molt centrada en la part 
hospitalària i poc en l’atenció primària; que s’ha desprestigiat la feina que fan els pro-
fessionals; que, en molts casos, per exemple, el conjunt de la població es pensen que el 
metge de primària o la metgessa de primària és un metge de segona que no té ni l’es-
pecialitat i, en canvi, el metge cansat de tot, i és aquell metge o aquella metgessa que 
realment no ha assolit un nivell de formació..., no?, màxim és el que està en una espe-
cialitat, quan, en realitat, l’atenció primària és una pròpia especialitat.

I, per tant, aquest és el repte fonamental que tenim: que, per exemple, quan tu 
truquis en un centre d’atenció primària demanant una visita, la tinguis en menys de 
cinc dies, que això és el que no passa en el cinquanta per cent dels casos, reconegut 
pel propi conseller de Salut a la seva compareixença. I la segona, que hi està íntima-
ment relacionada, que és les condicions laborals dels professionals. Ens falten pro-
fessionals sanitaris a tots els nivells, però especialment metges i metgesses i infer-
mers i infermeres. I això té a veure amb les condicions laborals que tenen. No som 
capaços de retenir talent, no som capaços, en aquest cas, de donar condicions, hi 
insisteixo, no només salarials, sinó fins i tot, en aquest cas, jo diria que laborals, que 
tenen a veure amb les càrregues de treball, les ràtios, què té a veure amb tot això. 
I aquests són els dos reptes fonamentals.

I té a veure també amb el model. I jo hi estic d’acord. Algú, no?, apuntava... Però 
el problema que tenim també de model és que hi han espais del nostre sistema de 
salut que són espais de negoci. I això té a veure amb que no tenim un veritable sis-
tema nacional de salut. I això té a veure amb que, per exemple, constantment i espe-
cialment, alguns ara que es rasquen les vestidures..., però té a veure amb un sistema 
que està construït per la «sociovergència», clarament, que té a veure amb que hi han 
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espais de negocis. Té a veure, per exemple, amb que el conseller Argimon, en comp-
tes de construir el nou Trueta, vagi a inaugurar en persona la clínica privada Girona, 
que és una clínica privada que presta servei en aquest cas al CatSalut. I això és el que 
hem de discutir, perquè, quan es parla d’un pacte nacional de salut, això és una de 
les coses que haurem de discutir sobre el model, que té a veure també amb una ges-
tió eficient de recursos. I ja saben que jo soc un ferm defensor de l’Institut Català de 
la Salut.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del diputat no adscrit, per un temps de trenta segons, té 
la paraula el diputat Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Muchas gracias, vicepresidenta. Este año la campaña de vacunación de la gripe 
y del covid se hacían conjuntamente. Los datos..., yo no voy a entrar tanto en si se 
han comprado pocas, muchas o regular número de vacunas, pero en lo que sí que me 
voy a fijar –me he fijado– es en los datos de vacunación, en el éxito de la campaña. 
Incluso creo que el conseller, la semana pasada..., bueno, perdón, cuando se celebró 
la interpelación, reconocía que incluso los datos de vacunación, hombre, pues son 
muy mejorables.

Yo creo que lo que hay que hacer es un poco..., es pedir más esfuerzo a la Admi-
nistración pública para incentivar la vacunación. Los porcentajes entre los colecti-
vos de riesgo y las personas mayores de sesenta y cinco años son objetivamente ba-
jos. Y en cuestión de covid ya ni te cuento, ¿eh? La gente joven, con porcentajes del 
catorce, quince por ciento, pues pone de manifiesto que no se han desarrollado las 
campañas adecuadamente. Yo creo que es ahí donde hay que poner el acento más 
que en generar un falso alarmismo sobre un hipotético número de vacunas escaso.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Jordi Albert i Caballero

Gràcies, vicepresidenta. Bé; gràcies a Ciutadans per la moció, però, en tot cas, jo 
crec que totes les paraules que ens han precedit ja han marcat una miqueta la ten-
dència dels que estem sortint al faristol, no? 

Crec que, en efecte, és una moció que no té un fonament real en base a les da-
des, que barreja conceptes i, alhora, no enfoca sobre qüestions del sistema, que crec 
que sí que és interessant que en parlem –i després hi entraré–, en base també al que 
va respondre el conseller ahir en la sessió de control. Però també crec que els dos 
punts principals de la moció, el primer i el segon, que reclamen aquesta comparei-
xença del conseller en seu parlamentària..., primera, no crec que sigui en una moció 
on s’hagi de fer aquesta petició, sinó que també en Comissió de Salut..., crec que és 
important, doncs, que aquestes peticions les vinculem a través de la Comissió de Sa-
lut, i molt més per una qüestió tan específica com és, en aquest cas, la vacunació de 
la grip.

Però, següent qüestió: hi va haver una interpel·lació on el conseller va ser molt 
clar. Hem tornat a revisar la interpel·lació, l’hem tornat a llegir, i la interpel·lació 
aporta dades, aporta informació de qualitat, i considerem que totes aquestes explica-
cions també estan donades en seu parlamentària en base a una interpel·lació que va 
fer el seu propi grup, de la qual avui tenim la moció subsegüent.

Jo, avui, el que faré –i tot i que altres companys de l’hemicicle que m’han pre-
cedit en la paraula també han ajudat en aportar aquestes informacions– serà donar 
exactament les dades, les dades de vacunació, i respecte al nombre de dosis, de dosis 
que han estat subministrades i de dosis que han estat administrades i dels diferents 
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preus. Crec que és important que ho focalitzem aquí, perquè en el primer punt de la 
seva moció fa una referència a 720.000 dosis de les d’immunitat reforçada respecte 
a l’any 21-22, i després hi fa una referència d’una reducció a 480.000 respecte a l’any 
22-23.

Doncs bé, com ja s’ha explicat i s’ha exposat, hi ha diferents tipus de vacunes de 
diferents graus a partir de les diferents gravetats. I, per tant, a partir també de quin 
és l’objectiu del pacient que ha d’estar vacunat i de quines són les seves condicions 
immunològiques, doncs aleshores se li aplica un tipus de vacuna o se li aplica un al-
tre. En aquest cas, la vacuna antigripal tetravalent per a la campanya 21-22: en total 
van ser 850.000 dosis subministrades, de les quals 780.049 van ser administrades. 
D’aquestes 850.000 dosis, 658.000 van ser amb un preu d’adjudicació de 5,80 eu-
ros, i 192.000, de 8,89, en ambdós casos per sota –per sota– del preu de licitació en 
l’acord marc, que era de 9 euros i de 9,50. A més, se’n va fer un increment de 7.773, 
que van ser a canvi de dosis que van ser sobrants a la campanya anterior, que era la 
20-21. Aquestes 7.773, lògicament, com que són canvis, no van tenir cap tipus de 
cost i van anar a reforçar precisament tot el sistema de vacunació. D’aquestes se’n 
van administrar 6.962.

Respecte a l’any 2022-23, respecte a aquest mateix estrat, és a dir, la vacuna anti-
gripal tetravalent. Dosis subministrades: 1.154.800. És a dir, respecte a les 850.000, 
passem a un total d’1.154.800 a la campanya actual, a la campanya 22-23, també per 
sota del preu de licitació.

Vacuna antigripal tetravalent, immunitat reforçada adjuvada, que aquí és on tam-
bé vostè genera una confusió. Respecte a la 21-22, 685.000 dosis, de les quals 629.629 
van ser administrades; en la campanya 22-23 van ser, en aquest cas, 250.000, que 
també, doncs, ara mateix s’estan subministrant.

I respecte a les d’alta càrrega, que aquí hi ha l’altra confusió, doncs van passar a 
ser actualment de 200.000 dosis –i això sí que ho menciona bé.

Bé, tot aquest caos de dades, tota aquesta informació és contrastable; de tota 
aquesta informació, també, diputats i diputades se n’han preocupat i l’han aconse-
guit. Crec que l’important és que ho enfoquem respecte al sistema (sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –només un segon– i ho 
enfoquem respecte a com podem aportar millores en el sistema. I d’aquí que el pacte 
nacional per a la salut que ahir apuntava el conseller tingui especial rellevància; on 
hem de plantejar totes les qüestions que avui també la resta de grups parlamentaris 
han posat sobre la taula. Però el que no podem fer en cap cas és posar en dubte la va-
cunació i posar en dubte el funcionament del sistema actual de vacunació.

Per tant, votarem en contra de tota la moció.
Gràcies i disculpi per l’excés.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Acabat el debat, els faig avinent que la votació d’aquesta moció 
es farà aquest matí, un cop substanciat el punt número 22 de l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
penitenciària

302-00235/13

Continuem amb el vintè punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política penitenciària; presentada pel Grup Parla-
mentari de VOX. Té la paraula, per exposar-la, el diputat Sergio Macián de Greef.

Sergio Macián de Greef

Bien; gracias, vicepresidenta. Consellera, señores diputados, presentamos esta 
moción en materia de política penitenciaria con el objetivo de poner en el foco de 
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atención a los funcionarios de prisiones y a las víctimas del delito, que son los gran-
des olvidados de nuestro sistema penitenciario y del Departamento de Justicia.

Con esta moción queremos proteger a nuestros funcionarios de prisiones, por-
que los funcionarios de prisiones son la primera línea de defensa de la sociedad. Se 
juegan, en muchas ocasiones, su propia integridad física y merecen todo el respaldo 
institucional. Queremos proteger también a las víctimas de delitos graves, especial-
mente a las mujeres, ahora que el Gobierno de España ha decidido dejarlas abando-
nadas y desprotegidas con la ley Montero, la nefasta ley del «solo sí es sí», que a fe-
cha de ayer ya había permitido que 259 delincuentes sexuales hayan visto rebajadas 
sus condenas y diecinueve violadores hayan sido excarcelados. Y aquí no ha dimiti-
do nadie. Es más, se han reído de las víctimas.

Por otra parte, queremos también mejorar las condiciones de los internos y su sa-
lud mental. Como primera medida, hemos propuesto que este Parlamento manifieste 
su apoyo a la modificación del artículo 80 de la ley orgánica general penitenciaria, 
que está parada desde marzo en el Congreso de los Diputados y que, entre otras 
cuestiones, permitirá el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad 
de los funcionarios de prisiones, que es una reivindicación histórica tan necesaria y 
tan de absoluta justicia. Esquerra, de forma injustificable, votó en contra en el Con-
greso de los Diputados de esta modificación legislativa que tanto beneficiaría a los 
funcionarios de prisiones, porque este Govern se la tiene jurada a los trabajadores 
penitenciarios. Por eso hoy pediremos lectura del punto primero de nuestra moción 
antes de la votación, para que todos los grupos puedan posicionarse ante esta cues-
tión que es tan trascendental.

También hemos propuesto que se impulse urgentemente un plan de choque fren-
te a las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones, porque el 2022 ha sido 
un año negro, un año aciago, con más de 310 agresiones a funcionarios. Y a la con-
sellera no le hemos oído, señora Ubasart, ni una sola medida para paliar esta situa-
ción. Nosotros le hemos propuesto varias medidas muy concretas y le pediríamos 
que nos hiciera caso y que se fijara como objetivo prioritario, ahora que empieza el 
2023, acabar con estas agresiones que sufren los funcionarios penitenciarios.

En cuanto a las víctimas del delito, apostamos por protegerlas de verdad, sobre 
todo a las mujeres víctimas de delitos graves. Y eso pasa por armonizar todas las 
finalidades de la pena, como recuerdan el Tribunal Constitucional y el Tribunal Su-
premo: la retribución, la prevención y la reinserción. No solo la reinserción, porque 
hay sujetos que no son reinsertables. El violador de Terrassa, que tan solo quince 
días después de ser puesto en libertad ha sido nuevamente detenido por secuestrar e 
intentar violar a una chica, no es reinsertable. El violador de Igualada, que casi mata 
a la víctima y que también era reincidente porque ya había sido condenado anterior-
mente por agredir sexualmente a su propia hermana de siete años, tampoco es rein-
sertable. O el violador de Lleida, que este lunes pasado, hace tres días, ha quedado 
en libertad por culpa de la ley Montero y que acumula nada menos que diecinueve 
violaciones con anterioridad, tampoco es reinsertable. Y esto hay que decirlo alto y 
claro si queremos de verdad proteger a las mujeres. Ustedes siempre dicen que no 
quieren presos en las cárceles y mire, nosotros lo que no queremos son violadores en 
las calles. (Alguns aplaudiments.)

Por otra parte, queremos incidir en una cuestión que es muy importante y que 
afecta a los derechos de los internos. Señora Ubasart, han de facilitar la documen-
tación a los internos también en español. Ya está bien de discriminación lingüística 
y más cuando esa discriminación puede afectar directamente al derecho de defensa 
de los internos. Porque sucede que el departament ha de notificar una resolución ad-
ministrativa o una sanción disciplinaria a un interno y el preso no se entera de nada. 
Y mire, los funcionarios de prisiones, desde luego, no son traductores ni se les paga 
por ser traductores de resoluciones administrativas.
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Y termino. La Generalitat ha demostrado en repetidas ocasiones su incapacidad 
de ejercer de una forma justa, de una forma leal, las competencias penitenciarias 
que tiene delegadas, y por eso también hemos pedido al Govern de la Generali-
tat que devuelva las competencias penitenciarias al Estado. Los gobiernos separatis-
tas, siempre que pueden, utilizan las competencias penitenciarias en su propio bene-
ficio y por intereses políticos. Lo han demostrado con los nueve condenados a penas 
de prisión del procés, a los que concedieron indebidamente el régimen de semiliber-
tad y el Tribunal Supremo revocó los nueve autos que habían..., las nueve resolucio-
nes que habían establecido ustedes y las declaró ilegales. Lo mismo hicieron con el 
señor Montull, el saqueador del Palau de la Música y que financiaba ilegalmente a 
Convergència: también le concedieron ilegalmente el tercer grado y el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña lo tuvo que revocar. (Sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Acabo, presidenta. Ustedes han demostra-
do y demuestran permanentemente su falta de lealtad al Estado y no pueden tener la 
llave de las prisiones.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Atès que no s’han presentat esmenes, a continuació, per fixar la posició per part 
dels grups parlamentaris –comencem pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar–, té la paraula el diputat Rubén Viñuales Elías.

Rubén Viñuales Elías

Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades, treballadors i treballadores del Par-
lament, bon dia.

Miri, per la seva sorpresa, votarem una vegada més en contra. I ho fem consci-
entment, ja que estem cansats de sentir discursos xenòfobs, negacionistes i missat-
ges dignes del Nodo aquí al Parlament de Catalunya, dia sí i dia també. 

Miri, lluitar contra una ideologia excloent i retrògrada, que s’alimenta dels més 
baixos instints de l’ésser humà per transformar-los en una arma llancívola que sem-
pre, sempre té com a objectiu els més dèbils, els diferents, a tot aquell que gosi dis-
crepar dels mantres de torn degudament inoculats per vostès, és l’únic camí que 
existeix per tal d’acabar amb el seu extremisme. Els hi reconec que encara em sor-
prèn la seva capacitat per fer veure que lluiten pel més desfavorable, fent bona la 
teoria dels marcs de referència del George Lakoff. Fan creure a la gent obrera que 
vostès defensen els seus interessos quan, amb tots els respectes, s’assemblen como 
un higo a una castaña. 

Vostès defensen les elits i els poderosos per fer-los encara més poderosos. En la 
seva defensa diré que vostès no han inventat res. Ja ho hem vist moltes vegades a la 
història de la humanitat i li puc assegurar que la «pel·li» no acaba gens bé. Deixin de 
parlar en nom del poble de Catalunya, com si només vostès tinguessin la veritat ab-
soluta. Catalunya és diversa, és plural, és cosmopolita, es parlen centenars d’idiomes 
diferents i tenim totes les tonalitats de pell possible i preguem a diferents déus. Però 
encara que això no els acabi d’agradar, tots i totes som iguals de catalans i catalanes. 
La seva forma de fer política em recorda molt una frase que un professor ens va ex-
plicar: «Volen víctimes amb mentalitat de botxí». 

Així doncs, vaig llegir la moció que avui ens presenten i que versa sobre presons. 
Jo anava llegint el text i veia moltes de les demandes que ja hem fet nosaltres relatives 
a millores en les condicions dels i les funcionàries de presons, com la jubilació antici-
pada, modificació de l’article 80 de la llei orgànica penitenciària per concedir caràcter 
d’autoritat als i les funcionàries, mesures per lluitar contra agressions, etcètera. 

Però allò que més em sorprèn és que fan deu peticions a la seva moció dirigides 
a la Generalitat de Catalunya, però la petició número 11 diu el següent: «Devolver 
al Estado las competencias en materia penitenciaria.» Home, que et passis dos folis 
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demanant coses a la gent i que acabis dient: «Eh, pero se las devuelves al Estado», a 
mi tampoc me quadra massa. 

De fet, vostès, que són un partit antisistema, són reos habituales, mai millor dit, 
en això del trastorn polític bipolar, ja que per un costat es volen carregar tot el siste-
ma, però després, quan fiquen el cul a una cadira d’un parlament autonòmic, no els 
treuen ni amb aigua calenta. S’ha de reconèixer que això del trastorn polític bipo-
lar és cosa habitual a Catalunya, no és només cosa seva, on em manifesto en contra 
d’una conferència mentre vaig a la conferència, la mateixa conferència per la qual 
em manifesto. Tot, al final, és molt Grouxo Marx. 

A més, a vegades, intento jugar a política ficció i penso com seria Catalunya si 
vostès governessin. Només això ja fa una mica de por, però penso especialment com 
serien les presons i la justícia si vostès governessin. I la frase que em ve al cap és 
una d’Eduardo Galeano que diu: «La justicia es una serpiente que solo muerde a los 
descalzos.»

Els hi votem que no, perquè aquesta frase mai sigui una realitat a Catalunya.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada 
Jeannine Abella Pareja... Ai!

Jeannine Abella i Chica

No passa res. (Pausa.) Gràcies, vicepresidenta. Consellera, diputats, diputades, 
molt bon dia. Abans d’entrar al fons, una qüestió de forma. Aviat farà quatre me-
sos de la sortida del Govern i ja sé que vostès són més partidaris de la desmemòria 
que de la memòria democràtica i més aviat de restringir drets que no pas de garan-
tir-los, però estaria bé, per respecte institucional al Govern i en aquest Parlament 
que s’aprenguin el nom de la conselleria: Justícia, Drets i Memòria. Hem de partir 
de la idea... (Aplaudiments.)

Hem de partir de la idea que totes, absolutament totes les polítiques penitencià-
ries, van encaminades a la reinserció. I si parlem de reinserció, Catalunya, que té 
traspassades les competències en matèria penitenciària a l’àmbit de la justícia i no al 
Ministerio del Interior, té un resultat. I és que el model de reinserció català és refe-
rent a Europa. 

Des de Junts per Catalunya, dins de l’àmbit de la justícia hem posat el focus a 
les presons: cal atansar-les a la societat perquè, al cap i a la fi, en són el seu reflex. 
I aquests dies n’hem tingut un exemple. Tenim un problema quan només parlem de 
com es viu a les presons, dels protocols que hi ha i del que tenen i no tenen, quan 
algú amb repercussió mediàtica hi entra. La presó ha de ser una segona oportunitat. 
I aquesta segona oportunitat queda molt lluny del model que vostès proposen, que 
sembla que cal anar més enllà: càstig, càstig i més càstig. I les víctimes? I la justícia 
restaurativa? La reparació del dany és fonamental. O és que pensen que el procés de 
la víctima acaba quan els dolents entren a la presó? 

Però és que dubto que la seva proposta es pugui considerar un model, sinó una 
oportunitat per desfermar odi contra aquells que no pensen com vostès. Un exemple: 
la proposta de revisió del sistema de concessió de permisos i beneficis penitenciaris 
del títol vint-i-unè del Codi penal o, millor dit, el capítol del «Todo atado y bien ata-
do» –és aquell que parla de la rebel·lió i dels delictes contra la Corona. I després de 
citar aquest títol, afegeix «que també es revisin els condemnats per violació, pede-
ràstia i assassinats». Quina vergonya! Una, grande y libre per davant dels condem-
nats d’assassinat. I és que tornen a cometre l’error, ho fan a mida pels que no pensen 
com vostès. I els hi recordo: el moviment independentista és un moviment pacífic, i 
el 9 de novembre i l’U d’Octubre no van ser delicte, van ser un exercici de democrà-
cia exemplar.

Per tant, nosaltres, lluny de les seues dèries, continuarem defensant el nostre mo-
del, aquell que la consellera Ciuró va començar amb molt bon criteri i que espero 
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que la consellera Usabart continuï: treballar per la formació adequada del personal, 
per desenvolupar les tasques amb eficàcia i seguretat. Dit de passada, cal acabar amb 
l’estigmatització del cos de funcionaris de presons i començar a ser una mica cons-
cients de la realitat que s’hi viu i de la feina que hi desenvolupen els professionals.

El que sembla que avança és la reivindicada jubilació anticipada dels funcionaris 
de presons, que, com no pot ser d’una altra manera, compta amb el suport de Junts 
per Catalunya. Ara bé, el que sí que cal és treballar en un pla estratègic que doni co-
bertura a les places que quedaran vacants, és un cos amb una mitjana d’edat elevada 
i cal que surtin places; que els protocols dels interns considerats d’alta complexitat 
siguin prou flexibles per adaptar-los a cada cas i que es facin de forma coordinada 
amb el Departament de Salut, perquè moltes vegades són un problema de salut men-
tal. Perquè al cap i a la fi, no es tracta d’endurir el règim sancionador, sinó d’evitar i 
prevenir agressions perquè no calgui aplicar-lo. 

És cert que les agressions han augmentat a les presons i al carrer i cal protegir 
el personal que hi treballa, però no ens podem deixar portar pels discursos que ens 
pretenen fer creure que les presons són un caos constant i un niu d’agressions con-
tínues. No és així. Cal actuar sobre els comportaments violents i els mecanismes, 
però sobretot cal millorar en la tasca de prevenció d’aquests. 

I acabo. Després de totes les exigències, amb algunes afirmacions racistes que no 
entenc com poden estar plasmades en un paper, podrien haver-se estalviat tot el cos 
de la moció en l’últim punt: que retornin a l’Estat les competències en matèria peni-
tenciària. És un «sensesentit», el mateix «sensesentit» que ocupar escons en aquest 
Parlament i a la vegada voler tancar-lo. Per tant, des de Junts per Catalunya és i serà 
sempre un no a les idees de l’extrema dreta. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Xavier Pellicer Pareja

Bé; gràcies, vicepresidenta. Bon dia, diputats, diputades. Com deia l’anterior 
diputada, doncs, podríem anar directes al punt 11 i passem de llarg el facherío de re-
lleno dels altres punts. I dir-los que no esperàvem ni més ni menys de vostès.

Dit això –i això és tot el que farem referència a la seva moció–, volíem aprofitar 
aquesta oportunitat que ens han donat per donar les gràcies i mostrar tot el suport a 
aquelles iniciatives en l’àmbit de drets fonamentals, en l’àmbit del teixit associatiu, 
en l’àmbit del teixit universitari, que treballen des de fa anys perquè les presons ca-
talanes garanteixin els drets fonamentals.

I és importantíssim fer-ho quan hi ha informes tant de la sindicatura de greuges 
com del Defensor del Pueblo que confirmen que hi ha violacions de drets a les pre-
sons catalanes. De fet, l’any 2020, arran d’una visita al Comitè per a la Prevenció 
de la Tortura del Consell Europeu, es va emetre un informe on constaven repetides 
pràctiques de maltractaments físics i un ús excessiu de la força en centres peniten-
ciaris catalans.

Per tant, voldríem traslladar un agraïment i fer un homenatge a l’Observatori del 
Sistema Penal i els Drets Humans, que porta dècades lluitant per garantir els drets i 
el respecte als drets fonamentals a les presons catalanes, que es dediquen a fer fun-
cions claus com observar i analitzar el funcionament de les institucions del sistema 
penal; contribuir a la defensa dels drets humans, que cada vegada estan més ame-
naçats per les polítiques de seguretat, vigilància i control; vetllar pel compliment de 
l’estricta legalitat al sistema penal i treballar per promoure’n la transparència, i do-
nar eines perquè les persones i organitzacions socials desenvolupin més poder i tin-
guin els instruments necessaris en la lluita pels seus drets i les seves llibertats.
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També volíem aprofitar per donar la benvinguda a una iniciativa, a una nova en-
titat, que és l’Observa, que és una entitat sense ànim de lucre formada per persones 
provinents de la societat civil, del món cooperatiu i de l’economia social i solidària, 
que tenen un compromís decidit en la lluita contra la violència institucional, i que 
tenen com a objectiu dotar d’estabilitat una estructura de monitoratge en el sistema 
penal català. I, per tant, fem una crida a la societat catalana a que es facin observa-
dors i observadores i a que col·laborin en aquest projecte per poder-lo tirar endavant.

I, finalment –i per acabar–, ara que el proper 17 de febrer farà dos anys que va ser 
empresonat el raper Pablo Hasél per les seves lletres –en ple segle XXI, per les seves 
lletres–, volíem mostrar-li tot el suport, volíem demanar que es complissin tots els 
elements vinculats al seu estatus de pres polític català i que, per tant, se li respectes-
sin tots els seus drets, com així ha de passar amb tots els presos i preses a les insti-
tucions catalanes.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula 
el diputat Jordi Jordan Farnós.

Jordi Jordan Farnós

Gràcies, vicepresidenta. Consellera, diputats i diputades... Nacions Unides, en 
el document «Principis bàsics per al tractament dels reclusos», comença dient: «U. 
Tots els reclusos seran tractats amb el respecte que mereix la seua dignitat i els va-
lors inherents com a éssers humans. I dos. No existirà discriminació per motiu de 
raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política, origen nacional o social, posició 
econòmica, naixement o d’altres factors.»

Per tant, a partir d’aquí, poc més podem dir sobre la moció que presenta el Grup 
Parlamentari de VOX, que, evidentment, també hi votarem en contra per part d’En 
Comú Podem, perquè el que representa és, una vegada més, un una visió reaccionà-
ria, una visió retrògrada que va en contra dels més dèbils, que també parla de xeno-
fòbia i, en definitiva, en contra de qualsevol visió amb relació als drets humans. Una 
moció que, a més a més, vol que les competències penitenciàries siguen, una altra 
vegada, recentralitzades, en aquest cas a l’Estat, al Govern central, i que també, per 
tant, va en contra de l’autonomia del nostre país en esta obsessió que té l’extrema 
dreta pel centralisme.

Per tant, per En Comú Podem, aquesta política penitenciària, nosaltres no la 
compartim. Nosaltres defensem la reinserció dels i de les internes, i no el càstig, càs-
tig, càstig, com si estiguéssem en èpoques pretèrites, en èpoques del passat, que és el 
que traspua, en definitiva, aquesta moció.

Altra cosa són els drets laborals dels treballadors i de les treballadores de les pre-
sons, els quals, evidentment, també hem defensat moltes vegades des del nostre grup 
que han de tindre totes les condicions de treball dignes, comptar amb els recursos 
suficients per a desenvolupar la seua funció i també, com ja s’ha dit, implementant 
mesures de prevenció i de formació per a eliminar tots els riscos i tots els problemes 
que poden tenir davant del seu lloc de treball.

I aprofitem aquesta moció, aquest debat, per tornar a reclamar qüestions que per a 
nosaltres són importants, com augmentar les ràtios de personal, especialment de psi-
còlegs i psiquiatres, implementar un pla de formació per als treballadors i treballa-
dores en la contenció verbal, reduir la densitat de les nostres presons a nivell de Ca-
talunya, revisar també el temps d’aïllament o revisar l’ús dels sistemes de contenció.

Tornem també a aprofitar aquesta moció per a reclamar que es facin amb urgèn-
cia totes aquelles gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per reconèixer de 
forma efectiva la jubilació anticipada dels cossos penitenciaris de Catalunya i que 
també tornem a dir que s’hauria d’elaborar aquest pla estratègic per fer front a la co-
bertura de les places necessàries en els propers anys.



DSPC-P 96
26 de gener de 2023

Sessió 45.3 31 

I, per altra banda, com apuntava abans, des d’En Comú Podem el que pensem és 
que el que cal és precisament el contrari que diu VOX, que és enfortir els programes 
de reinserció i, en especial, aquells que tenen a veure amb la sortida després..., pos-
terior a la sortida de la presó, potenciant les organitzacions del tercer sector que tre-
ballen en la reinserció de les persones preses fins a recuperar progressivament totes 
les retallades que s’han sofert en els últims anys en aquest àmbit.

Perquè tenim la necessitat d’implementar un model de justícia restaurativa que 
posi l’accent en els danys produïts i en la seua reparació, i que permeti també tindre 
en compte les causes, les conseqüències, les necessitats, afavorint també, evident-
ment, la responsabilització de les persones autores d’un delicte i la reparació de la 
víctima en una visió global. 

En conclusió, evidentment, aquesta proposta de l’extrema dreta és contrària, com 
deia abans, a l’esperit de defensa dels drets humans, dels valors de les pròpies Na-
cions Unides, de la justícia restaurativa, de l’autonomia, de les competències que 
avui dia tenim com a país, com a Catalunya; una moció que barreja moltes coses, 
que posa entremig els drets o algunes de les reivindicacions laborals, però que en el 
fons defensa un model penitenciari arcaic, obsolet, d’altres èpoques, que està lluny 
dels nostres valors, dels nostres postulats i dels de qualsevol societat avançada i, per 
tant, no hi donarem suport.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Diputados, diputadas... Bueno, es obvio que nosotros tampo-
co compartimos el discurso con el grupo proponente, pero no me voy a centrar en 
esa parte, porque todos los que me han precedido ya se han recreado ahí. Nosotros 
lo que sí tenemos es preocupación por la situación y las agresiones que demasiado 
a menudo sufren funcionarios de prisiones por parte de internos en las cárceles ca-
talanas. Por ello, y porque también muchos de los puntos de la moción coinciden 
con demandas de los propios funcionarios, nosotros vamos a votar favorablemente a 
gran parte de los puntos.

Para empezar, el primero, el primer punto. Ciudadanos ya llevaba en el programa 
de 2019 que los funcionarios de prisiones fueran considerados agentes de la autori-
dad. Curiosamente, siempre que nosotros presentamos esta iniciativa en el Congreso 
de los Diputados, el Partido Socialista la rechazaba. Y no la rechazaba sencillamente 
diciendo que no era el momento. La rechazaba incluso con sus argumentos en contra.

Esa es una práctica muy habitual del Partido Socialista en el Congreso de los Di-
putados, rechazar cualquier iniciativa que venga de parte de otro grupo, y rechazar-
la incluso argumentando por qué sería malo llevar a cabo esa iniciativa. Hasta que 
un día cambian de forma de ver, ven que es el momento, y entonces la presentan en 
ellos y presumen de las bondades de la iniciativa. Eso es lo que ha ocurrido exac-
tamente con el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la 
autoridad, que se está tramitando en el Congreso y que, como bien digo, es una ini-
ciativa que Ciudadanos llevó incluso en el programa electoral en 2019 y que, por lo 
tanto, nosotros –como imaginarán– apoyaremos.

Apoyaremos también, sin duda, todos aquellos puntos que parecen buscar me-
jor atención y mejores condiciones laborales para los funcionarios de prisiones y, en 
especial, aquellos que buscan fórmulas para evitar la escalada de agresiones físicas 
que reciben por parte de los presos conflictivos. Los poderes públicos –en este caso, 
la Generalitat de Catalunya– tienen la obligación de garantizar las mejores condicio-
nes de trabajo para los funcionarios de prisiones. Unas condiciones de trabajo en las 
que la seguridad física de los funcionarios, pero también la salvaguarda de los dere-
chos de los reclusos, deben primar en todo momento. 
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Algunos puntos –no le sorprenderá al grupo proponente– incluyen afirmaciones 
o iniciativas que nos chirrían –y un poquito más que chirriar– y, por tanto, no los 
podremos apoyar. De hecho, déjenme decirles, señores de VOX, que flaco favor les 
hacen a los funcionarios de prisiones con según qué afirmaciones. A pesar de todo, 
son más los puntos que sí apoyaremos y que ponen deberes a este Govern, un govern 
que muy a menudo ha negado o pretendido minimizar un problema que es muy real 
y que es grave, y que mientras pretendan minimizarlo difícilmente resolverán.

Gracias.

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 anunciar que votaremos a gran 
parte de los puntos de la moción. Porque negar la difícil situación en la que trabajan 
los funcionarios de prisiones es negar la realidad. Negar el lamentable estado en el 
que se encuentran determinados equipamientos y centros penitenciarios es negar la 
realidad. Negar los episodios de violencia que se producen, a veces con desenlaces 
trágicos, contra funcionarios de prisiones o incluso contra los propios internos es ne-
gar la realidad. Negar las condiciones precarias en las que trabajan los funcionarios 
de prisiones, pues, es negar también la realidad.

Los funcionarios de prisiones no tienen por qué convertirse en héroes anónimos 
por acudir a trabajar a un centro penitenciario y tener que enfrentarse a situaciones 
de alto riesgo sin las herramientas necesarias para ello. Hay que dotar de más re-
cursos, de más presupuesto, de más medios humanos y materiales a los centros pe-
nitenciarios. Y hay que mejorar o actualizar muchos equipamientos y, en algunos 
casos, incluso crear nuevos. En definitiva, los funcionarios de prisiones y los centros 
penitenciarios necesitan muchísimas cosas para poder trabajar con condiciones de 
seguridad. Esto es lo que propone en general la moción y por eso votaremos a gran 
parte de ella.

Gracias.

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, vicepresidenta. He podido visitar algunas prisiones en Cataluña. No 
hace mucho estuve en Quatre Camins, visitando cómo trabajaban, cómo se funcio-
naba. Los funcionarios de prisiones están absolutamente desprotegidos y están a 
merced de gente peligrosa. No es de extrañar el elevado número de agresiones. Cada 
día un funcionario de prisiones es agredido por un preso. De media, cada día. Unas 
trescientas agresiones al día. Personas que no tienen las herramientas ni siquiera 
para protegerse. Tienen que dejarse pegar, agredir y, si tienen tiempo, llamar por 
teléfono al mosso d’esquadra para que venga a defenderles. Eso está pasando hoy 
en Cataluña. Muchos presos no son reinsertables, faltan medios, un porcentaje muy 
elevado de los presos tiene desequilibrios mentales y son muy difíciles de controlar. 
Y, por tanto, apoyaré buena parte de los puntos de la moción.

Dicho esto, no se entiende el punto 11. No tiene sentido pedirle al Govern que 
despliegue una batería de medidas y, automáticamente, pedir que se devuelvan todas 
las competencias al Estado. Es decir, es que no se puede soplar y sorber a la vez o, 
como se dice en Alemania, no se puede bailar en dos bodas a la vez.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula la diputada 
Ana Balsera i Marín.
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Ana Balsera i Marín

Gràcies, vicepresidenta. Consellera... Bon dia a tothom. VOX ens porta avui al 
Ple aquesta moció sobre política penitenciària, la qual no puc ni qualificar. L’extre-
ma dreta veu i viu en blanc i negre, en general, i així també ho reflecteix aquesta 
moció. Ells aposten per un sistema penitenciari en blanc i negre i d’un altre segle. 
Proposen onze punts, entre els quals trobem qüestions que estan a debat al Congreso 
de los Diputados. Per tant, no entenc per què ho incorporen aquí. 

I acaba la moció amb el punt 11 –que em sap greu, perquè ho han repetit gaire-
bé tots els diputats i diputades que han sortit a aquest faristol, però jo també en faré 
esment–, que és: «Devolver al Estado las competencias en materia penitenciaria.» 
Doncs bé, per acabar així, potser no calien els deu punts anteriors requerint al De-
partament de Justícia dur a terme actuacions si el resultat final era retornar les com-
petències a l’Estat. No hi trobo cap sentit.

Tot i així, jo aprofitaré el meu temps per parlar de la política penitenciària per 
què apostem des d’Esquerra Republicana, i donaré alguns exemples del que real-
ment cal fer i, de fet, s’està fent en matèria penitenciària. Per nosaltres hi ha quatre 
elements claus que són: la justícia restaurativa, rehabilitació i reinserció, les pre-
sons com a última ràtio i perspectiva de gènere i presons feministes. Els principals 
eixos de la política penitenciària que exposo no tenen res a veure amb el contingut 
d’aquesta moció, amb la seva política retrògrada. De fet, el model penitenciari català 
el que busca, precisament, és ser un model propi centrat en la reinserció, la rehabi-
litació, tot garantint la convivència, seguretat i amb un respecte escrupolós als drets 
humans i la dignitat de les persones.

També vull recuperar unes paraules de la consellera Ubasart a la seva comparei-
xença a la Comissió de Justícia d’aquest Parlament, que deia: «Un sistema peniten-
ciari que funciona orientat a la reinserció és la millor política social per al col·lectiu 
de presos i preses, però també una bona política de seguretat per al conjunt de la so-
cietat. Com més i millor reinserim, hi haurà menys persones que reincideixen i, per 
tant, menys criminalitat.» I no hi podem estar més d’acord. Les presons no poden 
ser, a més, un element aïllat de la societat, sinó que són un servei públic de primer 
ordre. Hem d’apostar per un sistema penitenciari basat en la rehabilitació i reinser-
ció, basat en la seva funció social i educativa de les penes privatives de llibertat.

Sobre..., que també es feia esment a funcionaris i funcionàries de presons. Da-
vant aquesta reivindicació històrica de jubilació anticipada, si hi ha algú que ha tre-
ballat en aquest sentit és precisament Esquerra Republicana, i ho ha treballat en 
dues bandes: per una banda, des del Congreso de los Diputados amb el Grup Parla-
mentari d’Esquerra, que és qui ha presentat una esmena per fer ho possible, i, d’altra 
banda, al Departament de Justícia, que ja ha iniciat els tràmits. De fet, feia pocs dies 
que la pròpia consellera ho anunciava en nota de premsa, que això ja està en tràmit. 
Per tant, si algú treballa per als funcionaris i funcionàries i per fer possible aquesta 
reivindicació de jubilació anticipada és Esquerra Republicana i aquest Govern repu-
blicà.

I permetin-me que afegeixi un altre tema més, que dubto que comparteixin els 
proposants, i és que hem de treballar per unes presons pensades per dones i per a 
dones, per un sistema d’execució penal i sistema penitenciari feminista i amb pers-
pectiva de gènere. No podem obviar que tres de cada quatre dones internes han sigut 
víctimes de violència masclista. Per tant, és on hem de posar el focus i treballar en 
aquest sentit.

I, finalment, cal dir que si volem avançar, si volem fer possible les presons, la 
construcció de presons que tenim pendent, la remodelació i també millorar les con-
dicions dels funcionaris i funcionàries que hi treballen, el que cal fer també és apro-
var els pressupostos.

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 es farà aquest 
matí, un cop substanciat el punt 22 de l’ordre del dia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en 
matèria educativa

302-00236/13

Continuem ara pel vint-i-unè punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa; presentada 
pel Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Per exposar-la, té la paraula 
la diputada Esther Niubó Cidoncha.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, presidenta. Diputades i diputats, molt bon dia. Avui, des del Grup Soci-
alistes i Units per Avançar presentem una proposta de mínims sobre allò que pen-
sem que s’hauria de prioritzar en matèria educativa en els propers mesos i setmanes; 
una proposta que coneix molt bé el Govern, perquè l’hem traslladat amb més detall 
a nivell de xifres en les diferents reunions de negociació dels pressupostos i que re-
cull, com deia, una proposta de mínims; una proposta que respon a les demandes 
del sector educatiu que ens han traslladat en diferents reunions, trobades, consultes 
que fem en els últims mesos amb representants de direccions dels centres educatius, 
amb associacions de famílies, amb moviments de renovació pedagògica, amb sindi-
cats d’educació i, per tant, amb persones expertes de la comunitat educativa, preci-
sament, per plantejar una proposta que fos útil, que fos constructiva, que contribuís 
a solucionar els problemes més punyents de l’educació avui dia, com és la necessitat 
de millora de l’atenció i de l’èxit educatiu, l’abandonament, les dificultats per dotar 
un sistema plenament inclusiu, i que ahir milers de mestres i professors reivindica-
ven als carrers. I, per tant, no trobaran en aquestes propostes ni el programa electo-
ral del PSC ni un pressupost alternatiu ni cap caprici de la nostra formació política. 
El que hi trobaran és una desena de prioritats que responen a les necessitats més pe-
remptòries del sector educatiu avui dia, precisament, per facilitar aquest acord pres-
supostari en aquesta matèria per tal que Catalunya disposi de pressupostos, que és 
el que volem.

Però, malauradament, hem de dir que, com altres qüestions que avui són més 
conegudes que tractarem al llarg del matí, avui el Govern d’Esquerra aquestes enca-
ra no les ha acceptat i estan en l’aire. I, per tant, volem recordar quines són aquestes 
propostes. A dalt de tot d’aquestes prioritats, hi ha la necessitat d’abocar tots els re-
cursos pedagògics i humans que siguin necessaris per elevar els resultats educatius 
a Catalunya, després d’anys de descens molt important de les competències, que en-
tenem que no obeeix només a la pandèmia, i que des del departament no s’han tin-
gut en compte a l’hora de prendre decisions durant l’últim any, que pensem que són 
equivocades, com pot ser l’avançament del curs escolar i la reducció de la jornada 
el mes de setembre. Per tant, proposem una cosa que no val diners, que és convo-
car una taula de persones expertes per analitzar aquests resultats i proposar mesures 
a les escoles i als instituts per acompanyar-los a millorar aquest èxit educatiu amb 
equitat.

En segon lloc, una altra de les nostres màximes prioritats continua sent desplegar 
i consolidar un sistema educatiu inclusiu, molt deficient en aquests moments, per tal 
de millorar l’atenció que rep l’alumnat amb alguna necessitat específica de suport 
–que no és un nen o nena per classe, que en poden ser sis, set o vuit a les diferents 
aules– i, alhora, ajudar els docents a gestionar aquesta complexitat creixent a les se-
ves classes. I, per això, doncs, demanem incrementar les dotacions de professionals 
especialitzats als centres educatius el proper curs. I, concretament, parlàvem d’in-
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corporar psicòlegs als instituts. Una demanda que el Govern sap que demana tothom 
des de fa mesos, començant per les direccions, pel professorat, que està més que 
justificada a la vista de l’increment de trastorns d’ansietat, de conducta alimentària, 
d’autolesions, entre les persones adolescents. I, per tant, entenem que això ningú veu 
que sigui un caprici del PSC.

En tercer lloc, el Govern de la Generalitat pensem que ha d’invertir més en l’es-
colarització de la petita infància. Les escoles bressol públiques, molt majoritària-
ment les municipals, i les llars d’infants d’iniciativa social requereixen un finança-
ment suficient, a la vista del cost real d’una plaça, que no són tres mil euros, com diu 
el conseller, que és més del doble i més si hi sumem els subministraments en aquest 
moment. I, per tant, cal garantir una oferta pública universal en aquesta etapa educa-
tiva, la qual cosa vol dir crear noves places, que està demostrat que en falten. I quan 
tinguem això, avançar en la gratuïtat d’aquesta etapa. Perquè si es continua fent com 
ara, per les ànsies electoralistes del partit del Govern, ens continuarà passant el ma-
teix que ens ha passat aquest curs, que les famílies no poden accedir a plaça pública 
i tampoc poden tenir gratuïtat. I això és profundament injust i inequitatiu. O, si no, 
que els hi preguntin, doncs, a aquestes famílies de llars d’infants privades que en-
cara estan esperant l’ajut, quan fan un servei públic importantíssim no només per al 
desenvolupament de la infància, sinó també per a la conciliació de les famílies.

També defensem crear una partida per al desplegament del pacte contra la segre-
gació, perquè en parlem molt, però continuen faltant recursos. I això ho reconeix la 
mateixa síndica de Greuges, fa pocs dies. S’ha avançat en la detecció, i això és una 
bona notícia, però encara queden molts recursos per aconseguir, doncs, un major 
èxit educatiu i fomentar la continuïtat formativa.

Sobre FP hem de dir que, malgrat els esforços de la Comissió Rectora de l’Agèn-
cia, la realitat és que el proper curs, si no hi han canvis, doncs, tornarem a veure un 
sistema de formació professional que fracassa en l’adjudicació de plaça pública, en 
l’orientació, en la planificació, en la prospecció. I el problema està en la falta de de-
terminació, de la lentitud i la gestió millorable de l’actual Govern.

No ens oblidem tampoc dels ensenyaments artístics, del necessari finançament 
que s’ha abandonat en els últims anys. I, evidentment, si parlem de perspectives en 
matèria educativa, tampoc podem oblidar un pla d’equipaments educatius sosteni-
bles per accelerar la modernització d’aquests equipaments.

Per tant –acabo–, la millora educativa també depèn que s’introdueixin petites, 
però grans millores. I des d’aquí, doncs, emplacem el Govern a revisar i encaixar 
aquestes propostes en els pressupostos que des d’ahir sabem que tenen.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Té la paraula per defensar les esmenes presentades, per part del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana, la diputada Mònica Palacín i París.

Mònica Palacín i París

Gràcies, vicepresidenta. Bé, aquesta moció, senyora Niubó, ens mereix tot el res-
pecte. Creiem que incorpora, certament, elements de millora del sistema educatiu 
i, segur, la voluntat compartida de disposar i millorar els recursos. Jo li avanço que 
votarem a favor o ens abstindrem a la majoria de punts, malgrat que no han accep-
tat cap esmena ni cap proposta de transacció, no? Parlem sempre o parlen sempre 
del diàleg i la negociació, però per negociar i dialogar calen dues parts i crec que, 
en aquest cas i en aquesta moció, la part amb qui s’han sentit més còmodes és amb 
Junts per Catalunya. I d’aquí que vostè en el seu discurs hagi incorporat totes les pe-
ticions que ha fet a les esmenes Junts.

Però, bé, en tot cas, nosaltres pensem que els elements que vostès plantegen no 
han de ser un escull per sortir-nos-en per aprovar els pressupostos. Perquè, a més a 
més, tampoc..., malgrat que vostè avui ha dit, no?, que tenen aquestes propostes crec 



DSPC-P 96
26 de gener de 2023

Sessió 45.3 36

que ha dit des d’ahir, però que, en tot cas, no han suposat mai un escull extern a les 
seves declaracions quan han plantejat condicions. I, per tant, creiem que això no 
hauria de ser un escull per aprovar els pressupostos, com diem, per a la millora del 
sistema educatiu.

Miri, pel que fa al primer punt, els resultats de les proves de competències bàsi-
ques ja han estat, com cada any, analitzats pels experts que assessoren el consell su-
perior en matèria d’avaluació i prospectiva. I, per tant, ja s’ha creat el pla d’actuació 
que té com a objectiu, no?, millorar els resultats a la baixa que s’han donat en aquest 
estudi. Exemples com els plans de compensació en matemàtiques i les tres llengües.

Però també li he de dir, eh?, cal recordar que Catalunya és una de les poques comu-
nitats que ha elaborat informes d’avaluació postpandèmia, perquè sabem que avaluant 
és com es pot ser transparent amb les dades i explicar els resultats i posar les mesures 
necessàries. I mentre alguns han tancat els ulls a la realitat –i l’hi torno a dir, és a dir, 
som de les poques comunitats que hem fet les proves–, nosaltres sí que avaluem.

Al segon punt parlen d’incrementar dotacions de professionals a centres educa-
tius, la figura de l’expert de psicòleg clínic. Bé, per una banda, Educació i Salut, 
doncs, ja tenen aquest pla i el treball conjunt integral d’atenció a l’alumnat. Saben 
que el departament està fent o està realitzant una enquesta a més de 270.000 alum-
nes per saber quins són els temes millorables en salut emocional. Però, a més a més, 
vostè ho sap, hi ha aquesta millora, aquesta incorporació no només de 3.500 mestres 
i professors, sinó també 460 mestres per atendre la diversitat o altres docents per do-
nar resposta a altres necessitats.

Vostès també parlen a la moció del finançament de les llars d’infants. Ho hem 
explicat moltes vegades, tantes com vostès han negat l’acord entre el món local i les 
entitats municipalistes. El departament finança les llars d’infants, garanteix la gra-
tuïtat de la quota d’escolarització a les famílies, començant per l’I2. I està a la seva 
disposició –segur que vostè ja l’ha vist, no?– aquella addicional dissetena de la llei 
de mesures 2/2021, on es determina el retorn.

Pel que fa al desplegament del pacte contra la segregació, es realitza una feina his-
tòrica com la identificació de l’alumne en situació de vulnerabilitat, reserva de pla-
ces per a aquest alumne i l’acompanyament econòmic. I aquest desplegament va ser 
possible gràcies als 38 milions i mig del pressupost del 2022, i enguany en la pro-
posta de pressupostos es manté i, a més, s’incrementa amb una millora per l’avenç 
contra la lluita contra la segregació. Per tant, és evident que torna a demostrar-se la 
necessitat d’uns nous pressupostos per seguir millorant.

Respecte a la formació professional, no?, les referències que ha fet vostè respecte 
a la maquinària. Molt d’acord, també, partides subjectes a la disponibilitat pressu-
postària. I parlem de la transformació del sistema educatiu, no?, que comença per 
l’avaluació d’aquest mateix. I podem dir que hem iniciat un camí amb un objectiu 
diàfan per transformar aquest sistema, també a la formació professional i a les ne-
cessitats laborals del territori i poder-les lligar. Sabem que hem de continuar millo-
rant el sistema educatiu, sabem que s’ha d’atendre, i, en definitiva, ens preocupa i 
clarament ens ocupa.

I una reflexió. És a dir, no pretenguin que tot allò que avui s’aprovarà aquí s’in-
crementi a les partides d’uns pressupostos prorrogats, perquè saben que això no pot 
passar, perquè saben que els pressupostos són més necessaris que mai.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de VOX, té la paraula el diputat Manuel Jesús 
Acosta Elías.

Manuel Jesús Acosta Elías

Muchas gracias, vicepresidenta. Señor conseller, señores diputados, buenos días. 
«Andarase con los pies, / volarase con las plumas, / serán seis dos veces tres / por 



DSPC-P 96
26 de gener de 2023

Sessió 45.3 37 

muy mal que hagas la sumas.» Estos versos que Quevedo pone en labios de un per-
sonaje llamado Pero Grullo, en su obra Discursos y sueños, de muy recomendable 
lectura para todos ustedes, son la expresión de una obviedad, de algo que no aporta 
nada, de una tautología, de un pleonasmo. Por cierto, les quisiera recordar también a 
todos ustedes que la primera edición de esta obra de Quevedo se hizo en Barcelona, 
en pleno 1627, no durante los Borbones ni después de los decretos de Nueva Planta. 
Lo digo por todos aquellos negacionistas del secular bilingüismo en Cataluña. 

También esta moción del Grupo Socialistas es de Perogrullo, es una perogru-
llada. Su portavoz se lamentaba ahora mismo del bajo nivel de los alumnos en la 
escuela catalana, como corroboran lamentablemente los nefastos resultados de las 
pruebas, de las últimas pruebas de competencias básicas. También el 14,8 por ciento 
de abandono escolar en Catalunya. Somos líderes en Europa en abandono escolar; 
qué vergüenza. Y el descenso de 9,7 puntos en el rendimiento de los alumnos cata-
lanes en las últimas pruebas PISA también. Y para solucionar este bajísimo nivel, se 
les ocurre la genial idea de crear otra comisión..., «una taula de no sé què», ha dit 
vostè. 

Mire, la solución no consiste en dar rodeos. La solución es muy sencilla, se lo he-
mos dicho en reiteradas ocasiones: el modelo de escuela catalana, basado en el mo-
nolingüismo en catalán y el adoctrinamiento ideológico, es deficiente. Además, por-
que no se fundamenta ni en el aprendizaje sólido de conocimientos ni en la cultura 
del esfuerzo ni en la búsqueda de la excelencia. Solo a través del dominio sólido de 
conocimientos, y otorgándoles la prioridad en el aprendizaje mediante la compren-
sión, la memorización, la repetición y la evocación frecuente, es posible obtener un 
conocimiento de causa a través del cual se pueda reflexionar con rigor y con certeza, 
interpretar y llegar a conclusiones. Esto también es de Perogrullo, pero no parece 
que lo entiendan muchos de los responsables en el sistema educativo catalán. 

Además, el aprendizaje basado en proyectos que propone, o que impone, mejor 
dicho, la Generalitat, funciona bien solo si se parte de la base de que los alumnos 
tienen conocimientos previos muy sólidos. En este sentido, el trabajar por proyectos 
en la universidad reporta muchos beneficios, funciona muy bien, pero no en infantil 
y en primaria, donde los alumnos no adquieren un aprendizaje duradero y significa-
tivo. Vamos, es como construir la casa empezando por el tejado. 

Asimismo, como se permite pasar de curso independientemente del número de 
suspensos, se fomenta la ley del mínimo esfuerzo, se fulmina la educación como as-
censor social y la convierte en herramienta de sumisión de los alumnos a las instruc-
ciones ideológicas del Departament d’Educació, desprestigiándose así la escuela.

Bien, más obviedades, subjetivismos, que aparecen en su moción. Dicen: «In-
vertir 100 millones de euros para reforzar el personal docente, de soporte a la com-
plejidad», sin explicar los criterios por los cuales tienen que ser 100 y no 150 o 200. 
Y, sin embargo, no quieren solucionar uno de los principales errores en los que in-
curre el pacte contra la segregació, y que en realidad produce más segregación: la 
zonificación. Exigen destinar a otras cosas recursos para comprar maquinaria, tec-
nología para modernizar la formación profesional, los equipamientos educativos y 
realizar las construcciones pendientes, pero no concretan absolutamente nada, no 
aportan ningún detalle nominal, ni material, ni económico. 

Acabo. Para dotar de credibilidad a sus propuestas, les hemos elevado unas en-
miendas. Es necesario incrementar el financiamiento de las guarderías municipales, 
pero también de las privadas, y pagar ya la deuda pendiente que las ahoga, aún no 
saldada a día de hoy. Además, para que la incorporación de profesionales de aten-
ción al alumnado NESE sea plausible, obliguen a la Generalitat de una vez por todas 
a ejecutar ya los 282 millones de euros provenientes de fondos Next Generation para 
educación, que todavía están pendientes. 

Muchas gracias.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Nacho Mar-
tín Blanco.

Ignacio Martín Blanco

Bon dia, senyores i senyors diputats. Bon dia, senyora Niubó. En aquesta moció, 
que d’entrada ja vull dir que el nostre grup la subscriurà gairebé en la seva totalitat, 
llevat d’algun punt en el qual ens abstindrem, crec que és de justícia començar dient 
que és una moció absolutament raonable en tots els seus punts, que demostra un co-
neixement considerable que vostè ha demostrat a bastament en aquest Parlament sobre 
la matèria educativa. Quan un s’implica en un determinat àmbit de la seva professió o 
de la seva tasca diària, doncs es nota, evidentment, en les seves propostes de resolució 
i en les seves mocions. I aquesta moció, efectivament, té molts elements que nosaltres 
subscrivim fil per randa. 

Sí que és veritat que té algunes coses amb les quals no acabem d’estar del tot 
d’acord, però ara parlava el senyor Acosta, que també ha dit coses molt raonables, 
del fet d’impulsar aquesta taula amb persones expertes de la comunitat educativa, 
per analitzar els resultats de les proves de competències i proposar mesures per ele-
var els resultats d’èxit educatiu a Catalunya. Jo crec que aquesta és un noble objec-
tiu, però que moltes vegades, quan són propostes del Partit Socialistes, bandeja un 
element que crec que és important i que en aquests cinc minuts que tenim de temps 
per posicionar-nos no podem deixar de banda, que és, precisament, el fet que moltes 
vegades l’èxit educatiu dels nostres alumnes es veu o té un llast, que és precisament 
la qüestió del règim lingüístic de les nostres escoles. 

Els alumnes castellanoparlants..., per desgràcia hi ha una incidència molt més 
gran de fracàs escolar, demostrat per diversos estudis seriosos, entre els alumnes 
castellanoparlants que entre els alumnes catalanoparlants, i jo crec que això és un 
element que no podem negligir en cap cas a l’hora de fer valoracions sobre el sis-
tema educatiu de Catalunya. Per cert, el que comentava el senyor Acosta sobre el 
percentatge..., ell deia, parlava d’una obra de Quevedo del segle XVII impresa a Ca-
talunya, editada a Catalunya; cal recordar que al segle XVII la majoria de les obres 
impreses a Catalunya eren en castellà, després en llatí i després, a una distància side-
ral, en català. És evident que el bilingüisme ha estat un tret identitari, un tret d’iden-
titat, una divisa fonamental de la societat catalana des de temps immemorials, i jo 
crec que això s’ha de tenir ben present.

D’altra banda, crec que és important recordar aquesta transacció a la qual hem 
arribat amb vostès amb una esmena nostra, que el que pretén bàsicament és que hi 
hagi un finançament just per a les escoles de la I1, I2, I3, educació no obligatòria, 
però que forma part ja del sistema educatiu i que, a més, prefigura el que serà des-
prés el sistema educatiu en les etapes ja obligatòries, inclosa, encara que no sigui 
obligatòria, la I4 i la I5, l’antic P4 i P5..., perdó, el P4 i el P5, i després de la I1, 2 i 3.

Crec que és important recordar també la importància del conjunt del sistema 
educatiu. Des del nostre partit sempre defensarem una educació pública, universal 
i de qualitat, però sense menystenir en cap cas la importància de la xarxa de guar-
deries privades, perquè ha estat fins ara una manera d’assegurar el pluralisme edu-
catiu de la nostra societat. Hi ha un dret constitucional, que és precisament el dret 
que tenen els pares a escollir l’educació que millor s’adiu a les seves preferències en 
termes conceptuals, educatius i fins i tot de creences morals i religioses. I, per tant, 
crec que és bàsic que no negligim el fet de la importància d’aquesta xarxa priva-
da, que crec que, efectivament, al final, amb la seva proposta, doncs, queda més o 
menys atesa aquesta reivindicació.

D’altra banda, no podem deixar de parar esment en el desastre de la gestió que ha 
fet la conselleria –aquí tenim present el conseller Cambray– en matèria de formació 
professional. El fet que aquest any s’hagin repetit els errors i les queixes dels pares de 
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famílies d’alumnes que volien accedir a la formació professional i no han pogut acce-
dir-hi –o, si més no, no han pogut accedir a l’especialitat de la seva preferència– doncs 
jo crec que demostra, diguem-ne, que la pitjor política és la del sostenella y no enmen-
dalla, que és el que, per desgràcia, en molts casos fa el Govern de la Generalitat, per-
què té una desconnexió que denuncien –precisament, ahir teníem reivindicacions de 
sindicats, de professors–..., el món educatiu denuncia la desconnexió de la conselleria 
amb els representants d’aquest món educatiu, dels sindicats i les forces vives de l’edu-
cació a Catalunya. I, efectivament, exigim o demanem, primer, la dotació de recursos 
necessària per al bon desplegament del nostre sistema educatiu, i, sobretot, que hi hagi 
molta més interlocució entre la conselleria i aquestes forces vives de l’educació.

En tot cas, una vegada més, felicitats, senyora Niubó, perquè la seva proposta ens 
sembla molt atendible i raonable.

Gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada 
Judith Toronjo Nofuentes.

Judith Toronjo Nofuentes

Gràcies, vicepresidenta. Molt bon dia, conseller, diputats, diputades. De ben se-
gur que els sona la frase que ens dirigia Mandela, que deia que l’educació és l’arma 
més poderosa per canviar el món i per canviar una societat com la nostra. Precisament 
aquestes paraules tenen més força que mai aquesta setmana, marcada pel Dia Mun-
dial de l’Educació, però, malauradament, també per aquesta onzena convocatòria de 
vaga dels docents contra les polítiques que s’estan implementant per part del Departa-
ment d’Educació i amb les mobilitzacions que hem vist les darreres hores i amb aques-
ta reivindicació clara que feien a les portes del Parlament per reivindicar més recur-
sos, per reivindicar, evidentment, seguir apostant per l’escola inclusiva, per l’avaluació 
del calendari escolar, o, d’entre moltes altres reivindicacions, l’equiparació salarial dels 
docents de formació professional. Tots ells amb un sentiment compartit i preocupant 
–i m’agradaria citar-ho textualment– «d’humiliació, caos, malestar i estrès».

Precisament en aquest sentit, agraeixo a la diputada Niubó que avui presenti 
aquesta moció, perquè aquest text en positiu recull aquestes demandes; una proposta 
útil que dona sortida a aquests consensos necessaris per a un model educatiu de qua-
litat i per a la qual li donarem el nostre suport amb el vot favorable de Junts per Ca-
talunya, precisament perquè apostem per incrementar la dotació econòmica de tots 
els centres del Servei d’Educació de Catalunya, per l’atenció també dels alumnes 
amb necessitats específiques, per apostar pels estudis artístics, per desplegar d’una 
vegada per totes el pacte contra la segregació, per la renovació també dels equipa-
ments tecnològics, maquinària dels centres de formació professional, fent-ho tam-
bé amb els d’iniciativa social, que tot sovint veiem que queden descartats d’algunes 
convocatòries, o, com hem vist, en el repartiment dels fons Next Generation, o desti-
nar els recursos necessaris per a un pla d’equipaments educatiu que posi fi o que ca-
lendaritzi, d’una vegada per totes, aquests barracons i aquesta manca d’infraestruc-
tures arreu del territori, que ha de ser i ha de complir amb l’equitat i amb la igualtat. 
I no és només una reivindicació de Junts per Catalunya o del Parlament; ho hem vist 
els darrers dies –de fet, aquesta setmana– per part d’alguns ajuntaments. I m’agrada-
ria citar en concret l’alcaldessa de Montgat, que li va traslladar al conseller una carta 
sol·licitant-li una reunió per fer evident aquesta manca de recursos i d’aquesta manca 
d’infraestructures en matèria educativa.

Per altra banda, si m’ho permeteu, avui també voldria aturar-me en els punts i 
en els aspectes en els que des de Junts per Catalunya hem volgut esmenar propos-
tes que han estat acceptades o bé transaccionades pel grup proposant, pel Grup So-
cialistes, i que giren entorn de la defensa de l’infantil 2, perquè Junts per Catalunya 
defensa la universalització de l’infantil 2, que no serà possible si no és finançant, si 
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no és garantint, evidentment, els recursos que encara es deuen a les escoles bressol i 
a les llars d’infants d’iniciativa social. Ens hi trobaran; ens hi trobaran si comencem 
garantint aquesta universalització de l’infantil 2 i podent avançar per a la plena es-
colarització.

Per altra banda, un altre dels elements més importants d’aquesta legislatura, 
si parlem de formació professional, és també l’orientació. A Catalunya, ni més ni 
menys tenim un total de trenta-quatre orientadors dels quatre-cents que en farien 
falta. Això significa que, per exemple, a l’Escola de Treball, la més gran del nostre 
país, amb tres mil alumnes, només hi ha un orientador; és insuficient. Per tant, in-
cidim en l’adjudicació de places avançada al mes de juliol, però sobretot amb aques-
ta orientació que ha de revertir les dades tan preocupants d’abandonament escolar, 
que arriben a la xifra del 14,8 per cent al nostre país, a Catalunya, enfront d’altres 
territoris molt propers, com podria ser el País Basc, que es troba només al quatre 
per cent. Des de Junts per Catalunya, per tant, a favor d’aquest pacte per la forma-
ció professional, per elaborar, evidentment, la prospecció necessària i la planificació 
d’aquesta oferta formativa amb un pla de xoc contra l’abandonament i avançant per 
l’adjudicació de les places.

I, finalment, un altre dels aspectes rellevants de la moció que no volíem deixar de 
costat i que és una reivindicació avui a les portes del Parlament i a la resta del ter-
ritori és aquesta avaluació necessària de l’avançament del calendari escolar. El ma-
teix conseller Gonzàlez-Cambray, el 19 de setembre, es va comprometre en aquesta 
cambra a fer una avaluació de l’avançament del curs escolar, de fer-ho amb el consell 
escolar, amb els sindicats, amb els mateixos grups parlamentaris. Quatre mesos des-
prés encara no en tenim notícies. 

I l’hi repetim, conseller –i perdoni que no m’adreci a vostè, diputada–: com ahir 
li deia també la meva companya Erra, mai el departament havia tingut tants recur-
sos i a la vegada mai el departament havia tingut la comunitat educativa tan en con-
tra. Deixem de banda i sobretot escoltem, planifiquem, avancem-nos en aquest ca-
lendari escolar, avancem-nos, sobretot, a poder evitar aquests errors que s’han dut 
a terme els darrers mesos i fem-ho de cara al proper curs 2023-2024 per posar fi al 
Govern del «vagament» i per poder contribuir a garantir l’èxit educatiu, que és el 
que tots i totes volem.

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 Nogay Ndiaye i Mir.

Nogay Ndiaye i Mir

Gràcies, vicepresidenta. Bé, avui una altra vegada tornem a portar en aquest Ple, 
no? –en aquest cas, de la mà del Partit Socialistes– un tema d’educació. Tornem a 
parlar d’educació i aquest cop, aquesta moció, a més, coincideix amb una de les no-
ves jornades de vaga en el món educatiu. Això ja l’hi dèiem l’any passat: vostè serà 
recordat com el conseller de les vagues, perquè ja en porta onze i encara..., bé, anava 
a dir «encara li queda legislatura», però no ho sabem. Llavors, el tema és que vostè 
s’entesta en continuar posant en lluita la comunitat educativa, no escoltar els sindi-
cats o arribar a acords quan es troba a les portes de les mobilitzacions o quan ja veu 
que no queda una altra opció. Bé, és cert que s’han fet alguns avenços; avenços que 
vostè també s’entesta en reivindicar com a grans millores del departament per mi-
llorar la qualitat educativa, com és la incorporació de 3.600 docents als centres com 
si fos una fita històrica per al departament, una fita, un objectiu que ha aconseguit el 
propi departament, quan estem parlant de reversió de retallades.

Estaria bé per part seva, de tant en tant, una mica d’humilitat i una mica d’auto-
crítica, perquè és cert que s’han incorporat 3.600 docents; a començaments de ge-
ner, quan ja s’havia començat un curs, quan ja s’havia realitzat un trimestre. Però és 
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que, a més, aquesta incorporació no ha estat una fita del departament, ha estat una 
reversió de les retallades. Fa més de deu anys que el professorat ja tenia un horari es-
tablert, un horari, un nombre d’hores lectives que va perdre amb aquestes retallades 
i que ara ha recuperat. I aquesta recuperació ha comportat aquesta incorporació de 
nous docents. Ara bé, l’hi repeteixo, no és una fita del departament marcada com a 
objectiu de dir «millorarem la qualitat educativa incorporant nous docents», no; és 
una reversió de les retallades i això implica aquests canvis.

Ara, també és cert que vostè fa referència, no? a aquestes ràtios; unes ràtios que 
s’inventa, perquè suposo que fa, no ho sé, el compte de les faves, perquè vostè par-
la de ràtios d’1-10, no?, professorat 1-10. Vostè deu comptar la quantitat de profes-
sionals que tenim ara mateix a les aules, incloent-hi personal d’atenció educativa, 
TEIs, educadores socials, professorat i el tant per cent d’alumnes. I deu comptar: 
«D’acord, tants professionals per tants alumnes surt a deu per professional.» Però 
això no és cert. No tenim cap aula al nostre país amb deu alumnes per classe –cap.

I ara bé, m’agradaria, aprofitant que ell estava aquí i que, fruit de les reivindica-
cions que ja hem repetit constantment, tenia l’oportunitat de dirigir-li unes parau-
les... Ara ja em centro en la seva moció, senyora Niubó. El tema és que nosaltres 
votarem a favor d’alguns dels punts i ens abstindrem en alguns altres, precisament, 
perquè han decidit incloure aquestes propostes, no?, dels posicionaments més de 
dreta que inclouen la privatització, fan referència a la concertada, a les escoles bres-
sol privades... Per exemple, al primer punt nosaltres estem d’acord en que es faci una 
avaluació de les competències bàsiques. El senyor conseller ha parlat constantment 
i ha fet referència a aquesta davallada com a conseqüència de la covid. Sí, podem 
dir, és cert, la covid ha tingut un paper important en aquesta davallada de conei-
xements, però per què? Perquè l’alumnat..., molta part d’alumnat del nostre país va 
estar en completa desconnexió durant mesos. I això què vol dir? Que no només no 
podien anar a l’escola, sinó que no es podien connectar a les classes online ni aten-
dre a l’educació mitjançant cap tipus de mecanisme perquè els ordinadors del depar-
tament van trigar en molts casos més d’un any en arribar.

Al punt 2..., nosaltres estem totalment a favor de la inclusió educativa i reivin-
diquem aquest desplegament del decret que es va aprovar sense recursos. Ara bé, 
el que no creiem és que aquesta incorporació de nous professionals s’hagi de fer 
de forma generalitzada i no equitativa. És a dir, ha d’haver-hi més professionals en 
aquelles escoles que més ho necessiten, en aquelles escoles de màxima complexitat 
la gran majoria de les quals són centres públics. Nosaltres apostem per l’escola pú-
blica i, per tant, creiem que primer s’ha de nodrir l’escola pública dels professionals 
necessaris i, en primer lloc, de forma equitativa, tenint en compte les necessitats.

També és cert que..., clar, vostè parla del pacte de la formació professional. I nos-
altres podríem estar d’acord en la manera en que planteja aquest pacte, perquè no 
parla de l’educació dual –per primera vegada en aquest paràgraf no parla de la for-
mació dual –i ja acabo, vicepresidenta–, però sí que és veritat que vostè fa referèn-
cia a elaborar conjuntament amb les principals organitzacions patronals i sindicals, 
aquest pacte i... Que què inclouen, aquestes...? Nosaltres no volem que les empreses 
continuen entrant a l’educació. Llavors, què inclou aquestes patronals i sindicats? 
Fins ara, a les taules de la formació professional només hi formen part Comissi-
ons Obreres i UGT, i nosaltres creiem que la resta de sindicats educatius també han 
d’entrar a poder decidir sobre el futur de la formació professional. I amb això també 
–acabo, vicepresidenta– fem la mateixa referència al punt que parla de les escoles 
bressol. No? Vostè parla de l’escola bressol pública i de la privada, i nosaltres no es-
tem d’acord en que s’hagi de finançar les escoles bressol privades. 

El diputat de Ciutadans deia que les famílies tenen dret a escollir la seva educa-
ció, i jo crec que si algú vol escollir el centre on volen educar els seus fills, que el 
paguin de les seves butxaques i no que el paguem entre totes.

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la paraula el diputat Jordi 
Jordan Farnós.

Jordi Jordan Farnós

Gràcies, vicepresidenta. Conseller, diputats i diputades, ens trobem novament 
amb una moció que tracta sobre educació i ho fem una vegada més en un context de 
vagues, de mobilitzacions de la comunitat educativa que, com també ja s’ha dit, de-
mostra com hi ha un malestar, evidentment, en aquest sector i, per tant, en un dels 
nostres pilars fonamentals del sistema del benestar.

Un malestar per la manca d’inversió, per la mala planificació, també pel cansa-
ment de la comunitat educativa en aquests últims anys amb relació a la pandèmia, 
i, com també hem dit des del nostre grup moltes vegades, a més a més, per la gestió 
del conseller Cambray al capdavant del Departament d’Educació, que, evidentment, 
lluny de fer autocrítica, pensem, des del nostre grup, que moltes vegades ha estat 
errònia, que no s’ha dialogat prou, que s’ha improvisat i que s’ha centrat més en el 
màrqueting que no pas en els continguts i en buscar solucions estructurals als pro-
blemes d’educació.

I és així com passen los dies, los mesos, i com les polítiques educatives conti-
nuen estant a la diana de tota la comunitat educativa, de les famílies, de l’alumnat, 
del professorat i, el que és més greu, és que tampoc continuem tenint solucions es-
tructurals a problemes estructurals. Així ho demostren, per exemple, els resultats en 
les competències o en les proves de competències i, per tant, com proposa la moció 
del Grup Socialistes, ja li diem que compartim, no?, la creació d’aquesta taula dels 
experts per a buscar solucions consensuades i, per tant, donar resposta per a poder 
millorar els resultats, i fer-ho, sobretot, des de l’equitat i que, per tant, arribe al con-
junt de l’alumnat.

Però, més enllà d’aquesta creació d’aquesta taula, la moció del Grup Socialis-
tes proposa diverses accions destinades a millorar l’educació i que, sobretot, tenen 
a veure amb un augment pressupostari. I ja li dic que hi estem d’acord i que sempre 
mos trobaran en totes aquelles accions que vagin encaminades a donar més suport, 
més recursos a l’educació per fer-la més educativa, per fer-la més de qualitat i per-
què, en definitiva, més educació significa més progrés a nivell de país.

També li dic, senyora Niubó, que tant de bo totes estes propostes d’educació que 
vostès avui aquí presenten fossen una línia roja, no?, per a poder aprovar els pres-
supostos, en lloc de que ho fos, doncs, la construcció d’un casino o d’una carretera 
i no les polítiques d’educació com hem vist, com a mínim, durant estos últims dies.

Perquè, evidentment, des del nostre grup estem a favor de l’educació inclusiva i, 
per tant, d’abocar-hi més recursos, com vostès reclamen. I, de fet, amb el preacord 
que hem arribat amb relació als pressupostos per part del nostre grup i del Govern, 
ja hi ha una inversió de més de 5 milions d’euros, que és insuficient, però que és un 
avanç. Però vostès, avui, lo que ens proposen aquí en aquesta moció és que aquests 
recursos o que més recursos vagin a totes les escoles, a tots els centres educatius. 
I aquí nosaltres no li podem donar suport –en aquest punt ens abstindrem–, perquè 
hi ha uns centres que només tenen el vint-i-set per cent dels alumnes amb necessi-
tats especials, com són les escoles o els centres concertats, i nosaltres pensem que 
s’han de prioritzar els esforços en aquest sentit a la pública, i que també la concer-
tada acabe tenint els percentatges que en estos moments es concentren només en la 
pública.

Demanen també cent milions més amb relació al pacte contra la segregació. Hi 
estem a favor; per tant, en aquest punt, també, com en la immensa majoria, els hi do-
narem suport. I sobre la formació professional, saben que també és una qüestió que 
des del nostre grup parlamentari, evidentment, hi hem treballat. Mos preocupa tot el 
que fa referència a la prospecció, no?, de necessitats formatives, a tot el que ha passat 
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durant aquests últims cursos amb relació a la matriculació, per la gestió que ha fet el 
senyor Cambray, i, per tant, també ens sembla molt bé la convocatòria d’aquest pac-
te per la formació professional, perquè també es busquen solucions des d’un punt de 
vista consensuades, que tinguen a veure també amb la realitat sectorial i territorial, 
com demanen.

Per tant –i per acabar–, com li dèiem, li donarem suport a pràcticament tots els 
punts de la seua moció. Farem algunes abstencions, no per una qüestió de pressu-
postos i de més recursos, sinó per una qüestió de repartiment d’estos suposats recur-
sos. I també esperem que s’acabe convertint en realitat, perquè al final, si no tenim 
aquests pressupostos, tot això són reclamacions que s’acaben convertint, malaurada-
ment, en paper mullat.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Mixt, té la paraula la diputada Lorena Roldán Suárez.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, presidenta. Lo voy a hacer desde el escaño de manera muy 
telegráfica. Nosotros vamos a dar apoyo a todos los puntos de esta moción. 

Nos parece que es una moción que viene recogiendo, pues, reivindicaciones que 
hemos hecho a lo largo de toda la legislatura. Se acusaba al grupo que la propone de 
ser una moción muy genérica. Yo creo que la propia diputada Niubó decía que era 
una moción de mínimos, y es así, e insisto que recoge varias de las reivindicacio-
nes... En septiembre el conseller vino a comparecer en la Comisión de Educación y 
muchas de estas demandas, pues, ya se le trasladaron allí. En aquel momento, pues, 
todos los grupos mostramos buena fe en las cosas que el conseller nos decía, pero 
han pasado los meses y seguimos en las mismas circunstancias.

El año pasado, si no recuerdo mal, nueve huelgas de educación. Ayer mismo, otra 
vez sindicatos y comunidad educativa en la calle. Por tanto, esto quiere decir que 
algo no está yendo bien. Nosotros estamos muy preocupados también con el tema de 
las competencias básicas, los resultados de las competencias básicas, y, por tanto, de 
acuerdo en ese punto 1 de la moción del Partido Socialistas. 

También con el tema de alumnos con necesidades especiales. Nos están llegan-
do, pues, bastantes quejas y bastantes peticiones por parte de familias y también de 
los centros educativos que acogen a estos alumnos. Les faltan medios, y, por tanto, 
esto también es algo que venimos arrastrando desde hace tiempo, y creo que aquí el 
departamento, pues, se tiene que poner las pilas con este caso. 

De acuerdo también con varias de las enmiendas que se recogen en el texto y que 
yo creo que ayudan a que el texto sea más completo, como todo el tema del inicio 
del calendario escolar, que ayer mismo tuve la oportunidad también de decírselo en 
sesión de control, señor Cambray. Es evidente que fue una decisión precipitada, que 
no contaba con el apoyo de la comunidad educativa, que no salió bien: no había mo-
nitores, los profesores tuvieron que hacer horas extras, algunos de ellos lo hicieron 
por amor al arte. Y, por tanto, lo que le pedimos es que realmente haya un consen-
so con la comunidad educativa, que se estudie la medida y que veamos a ver esas 
ventajas pedagógicas que usted muchas veces saca a colación, pero que nunca nos 
concreta y, por tanto, a nosotros, pues también nos gustaría conocer para ver si es 
verdad que esa medida puede reportar beneficios o no. 

Y, por último, también, pues el tema de la formación profesional. Bueno, hemos vi-
vido un caos con las plazas, y nos gustaría que eso no se volviera a repetir. Usted mis-
mo lo reconoció, insisto, en esa comparecencia que tuvimos, si no me equivoco, en el 
mes de octubre. Y, por tanto, creo que es bueno también lo que propone esta moción. 

Por tanto, como decía, daremos apoyo. 
Gracias.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Antonio Gallego Burgos

Sí; gracias, vicepresidenta. El abandono escolar temprano en Cataluña está por en-
cima de la media de España y de Europa. Somos, según TV3, subcampeones tras Ru-
manía: uno de cada diez jóvenes solo ha finalizado estudios de la ESO; uno de cada 
cuatro no acaba el bachillerato; el cuarenta por ciento abandona los estudios de for-
mación profesional; estamos en el pódium de España en segregación; los que no aban-
donan obtienen cada vez peores resultados escolares –las pruebas las han comentado 
otros diputados–; el quince por ciento de los chavales jóvenes son «ninis», segunda 
comunidad con más «ninis». 

Y dice el conseller Cambray que este es un modelo de éxito..., que l’escola catala-
na és un model d’èxit. En fin, yo creo que hay mucho margen para mejorar y, desde 
luego, falta invertir, implicar a las familias, valorar..., ya sé que puede sonar a fascis-
ta, pero hay que empezar a valorar el esfuerzo, la disciplina, el talento y la exigencia 
también en la escuela. 

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada Esther Niubó Ci-
doncha.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, presidenta. Conseller, que ha vingut... Agrair a tothom les esmenes 
presentades. Permetin-me que doni les gràcies especialment a la diputada Judith To-
ronjo, de Junts, i al diputat Nacho Martín Blanco, de Ciutadans, per la transacció a 
què hem arribat. No hem pogut acceptar les esmenes de VOX; no és cap sorpresa, 
amb el partit que proposa el pin parental nosaltres no tenim res a acordar. 

Però tampoc hem acceptat cap esmena d’Esquerra Republicana, perquè, al nostre 
entendre, rebaixen, desdibuixen aquestes propostes. Veiem que amb exemples com 
«condicionar-ho a la disponibilitat pressupostària», doncs, es veu que no hi ha una 
voluntat real d’avançar per millorar aquests dèficits educatius. I la prova està que en 
l’acord que tenen amb els comuns no hi ha res, més enllà de 5 milions d’euros per a 
una direcció general, per superar tot això. 

Si no, digui’m si han acceptat o no la incorporació de psicòlegs als instituts. Ha-
guéssim pogut entendre que diguessin «fem-ho gradualment, en centres de major 
complexitat...» Respondran vostès mateixos. Contestin si han acceptat o no dotar 
pressupostàriament el pacte contra la segregació. Per tant, això és una realitat. I, per 
tant, pensin en això: qui bloqueja o no els pressupostos.

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 22 de l’ordre del dia. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels 
acords parlamentaris en matèria d’infraestructures

302-00237/13

Anem al vint-i-dosè punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el compliment dels acords parlamentaris en matèria d’in-
fraestructures; presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
I, per exposar-la, té la paraula el diputat Jordi Terrades Santacreu.
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Jordi Terrades Santacreu

Vicepresidenta, conseller, diputades, diputats... Unes dades: l’any 2005 la pobla-
ció de Catalunya era de 6 milions i mig de persones. L’any 2022 quasi som 7.800.000 
persones vivint a Catalunya. El parc de vehicles l’any 2005 era de 4 milions i mig. 
L’any 2022 és de gairebé 5 milions i mig de vehicles. Els usuaris de l’aeroport l’any 
2005 eren 27 milions, i l’any 2022, 41,6 milions d’usuaris. El 2019..., els hi recordo 
que abans de la pandèmia era de 52 milions d’usuaris. 

Ha augmentat la població, han augmentat els vehicles, han augmentat els usuaris 
de les infraestructures, i convindrem amb molts de vostès que la millora de les in-
fraestructures a Catalunya no ha anat al mateix ritme que els usuaris que les usen.

Avui no els hi parlaré de l’actual situació de congestió de l’AP-7 o de la B-30 o 
de la C-58; els hi seguiré parlant de la necessitat de la ronda Nord del sistema Sa-
badell-Castellar-Terrassa, perquè cal que el trànsit es distribueixi de forma ràpida i 
sense haver de creuar vies urbanes que saturin el tràfic dels centres urbans. 

Cal, des del nostre punt de vista, assegurar una comunicació fluïda cap al Baix 
Llobregat, cap a la zona aeroportuària i al sud de Catalunya, millorant també la con-
nexió dels nuclis industrials de Castellar, de Sentmenat i de Polinyà. Des del nostre 
punt de vista, no és convenient incrementar més el trànsit de la C-58. 

Una altra dada: quan a finals d’aquest any, de l’any 2023, el tram de la B-40 entre 
Terrassa i Abrera estigui operatiu, la reducció del temps del trànsit estalviarà 6.700 
tones de CO2 cada any. Hi hauran estalvis logístics i hi hauran també estalvis dels 
costos associats a la mobilitat laboral. De fet, tindrem una xarxa, des del nostre punt 
de vista, més sostenible, més fiable i més eficient. 

La ronda Nord està proposada en el pla específic de mobilitat del Vallès, un pla 
que es va aprovar quan el Govern de Catalunya estava format per dues formacions 
polítiques –Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya– i que, a més a 
més, està avalada pels plens dels ajuntaments de Sabadell, de Terrassa i de Castellar. 
I el Govern d’Espanya ja ha manifestat que està disposat a finançar i traspassar els 
recursos a la Generalitat de Catalunya.

Aquesta moció que avui els hi presentem també reclama que ambdós governs, el 
d’Espanya i el de Catalunya, durant aquest semestre en el que estem ara, acordin la 
creació d’una comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que 
necessita Catalunya; model que ha de tenir com a ròtula central l’aeroport de Bar-
celona - El Prat. Si volem que nosaltres..., volem que sigui un hub internacional que 
capti vols de llarg radi i que connecti Barcelona amb l’Àsia i Amèrica, i que sigui 
una palanca clara d’internacionalització, encara més, de l’economia catalana. L’aero-
port de Barcelona - El Prat, diputades i diputats, s’ha de modernitzar, s’ha de trans-
formar i s’ha d’ampliar, si vol estar a l’alçada dels grans aeroports europeus. Nosal-
tres volem que l’aeroport de Barcelona jugui, en termes futbolístics, a la Champions 
League dels aeroports europeus.

Els hi parlem també dels 759 milions d’euros que, en compliment –perquè pro-
bablement algun grup parlamentari en parlarà– d’una sentència del Tribunal Suprem 
–nosaltres complim les sentències–, el Govern d’Espanya ha de traspassar al Govern 
de la Generalitat de Catalunya per destinar-los a això que tant reclamem, a infra-
estructures de mobilitat, i volem saber l’actual Govern a què els pensa destinar. De 
l’anterior Govern teníem ja algunes notícies d’a què es pensava destinar, però volem 
saber l’actual Govern de Catalunya en què ho pensa destinar. Creiem que les infra-
estructures ferroviàries –i després m’hi referiré en el segon torn, de resposta de les 
esmenes– han de ser l’esquelet de la mobilitat sostenible del país.

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 Ramon Tremosa Balcells.
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Ramon Tremosa Balcells

Moltes gràcies, vicepresidenta. Conseller, consellera, diputades, diputats. Avui 
votem la moció del PSC d’infraestructures, que parla d’alguns grans projectes de 
país; projectes que són motor de creixement econòmic i que, des de Junts, nosaltres, 
sempre que hem sigut al Govern, hem intentat impulsar. I, per tant, aquesta moció 
la compartim. 

Nosaltres hem presentat quatre esmenes sobre aeroports catalans, perquè pensà-
vem que aquesta moció anava coixa en aquest sentit. Dues han estat acceptades, una 
transaccionada –i agraïm la predisposició del diputat Terrades en aquest sentit. Una 
esmena nostra deia: «Tot el que haguem de fer a l’aeroport de Barcelona, que respec-
ti la Xarxa Natura 2000 i que es consulti prèviament a la Comissió Europea.» En 
aquest sentit, això penso que és compartit per tothom.

També agraïm l’acceptació de l’esmena que fa referència a la transparència: «Que 
es publiquin cada any els beneficis o pèrdues de tots i cadascun dels aeroports espa-
nyols.» El president Zapatero, de fet, no només va publicar les balances fiscals l’any 
2006, amb el segell del Ministeri d’Economia i espanyol, sinó que també va publicar 
resultats d’aeroports; no tots els anys, però sí uns quants anys, entre el 2006 fins al 
2012. També el PP, durant els dos primers anys de govern, ho va fer. Per tant, aplau-
dim aquesta mesura. Pedro Sánchez, res de res. Hem anat enrere en transparència. 
Per tant, tot això és molt benvingut.

Però, en canvi, lamentem el rebuig de dues esmenes nostres. La primera, que de-
mana el traspàs dels aeroports catalans a la Generalitat; que sé que el conseller s’hi 
ha referit en algunes entrevistes que ha fet, manifestant-se a favor del traspàs dels 
aeroports. Bé, si no vaig errat, vostè, senyor Terrades, era diputat l’any 2005, el 30 
de setembre del 2005, quan aquest Parlament va votar el nou Estatut, que demanava 
traspassar els aeroports catalans a la Generalitat. En aquest sentit, vint anys després, 
podem dir que Espanya és una rotonda, perquè encara estem seguint donant voltes 
en algunes qüestions d’aquella manera. I fixi’s que, des que el PSC es va fer enre-
re en qüestions com el concert econòmic solidari o les infraestructures, mai més no 
ha governat Catalunya. És una dada objectiva. Potser això canviarà. O potser no.

I també lamentem que hi hagi una altra esmena que han rebutjat, que diu «que 
la Generalitat participi de la gestió dels aeroports», tal com passa en els països més 
avançats –a Alemanya, a Estats Units, a Anglaterra–, on ajuntaments, governs re-
gionals, sector privat, companyies aèries, sindicats participen de la gestió. Aquí la 
gestió és encara centralista i centralitzada d’Aena, i això fa que no tinguem uns aero-
ports normals. 

Per exemple, un exemple només molt breu i per parlar del tema d’avui, que és el 
de la ronda Nord, que és el tema estrella. Mirin, el coronavirus... Va venir el coro-
navirus. Norwegian, que és una empresa que a Barcelona oferia vols directes a Ca-
lifòrnia, a Oakland, per anar a Silicon Valley, que és potser el vol més important 
que avui té un país, va demanar ajut perquè, amb el tancament dels aeroports i tal..., 
amb pèrdues. No va rebre cap ajut del Govern espanyol ni d’Aena –el Govern català 
no podia fer-ho–; va tancar. I, en canvi, el Govern espanyol va donar 53,5 milions a 
Plus Ultra, una companyia que no sabíem ni que existís i que no sabem quin valor 
afegit creava. Per cert, el ministre Ábalos ja no hi és i diria que això hi té a veure 
bastant en aquest sentit. Però bé, en tot cas, endavant amb això.

I, pel que fa a la ronda Vallès, al juliol vam tenir un debat en aquest sentit. No 
descobrirem res. Jo recordo l’any 21, que era conseller a Govern, quan Damià Cal-
vet, va portar el pla específic de mobilitat del Vallès, que va ser aprovat, publicat al 
DOGC el 19 de febrer, i entenem que és un bon punt de partida i entenem..., i nosal-
tres ja voldríem que s’hi estigués avançant ja i que ja les màquines hi entressin aviat. 
Més que res perquè es parla de la ronda Nord i no del desastre que solucionaria.

Sabadell, el municipi més contaminat, possiblement, del sud d’Europa –45.000 
cotxes cada dia per la Gran Via, una autopista urbana–: col·lapse absolut, contami-
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nació brutal. La Cambra de Sabadell estima entre 15 i 20 milions d’hores anuals 
perdudes en cues i retencions. Hem de donar solució a això. Castellar del Vallès és el 
Far West del Vallès. No té cap sortida ni cap connexió. A això li hem de donar una 
sortida i nosaltres entenem que tornar a fer un nou estudi sobre això és perdre un 
temps que no tenim. A més a més, això desmoralitza l’empresariat, desmoralitza els 
sectors econòmics, desmoralitza la gent quan veu que no som capaços de trobar-nos 
en aquest sentit.

Des de Junts diem que la B-40 s’acaba a Terrassa, que l’autopista que fractura el ter-
ritori s’acaba a Terrassa i que allà comença una altra cosa. Jo ahir parlava amb el Sergi 
Sabrià, que ha estat alcalde de Palafrugell, i ell va fer una de les rotondes de la via dos 
més dos que va de Palafrugell fins a Calella. I vam estar parlant i va dir: «És la solució, 
un dos més dos amb rotondes...» (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció) –un moment, vicepresidenta– «...un dos més dos amb diverses 
rotondes, que dona capil·laritat al territori, que no fractura el territori i que redueix de 
facto la velocitat.» Aquesta és una solució.

Si això està entre Figueres i Roses i Calella i Palafrugell, per què no pot estar 
entre Terrassa i Sabadell? Doncs, en aquest sentit, votarem que sí a aquesta esmena. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, bueno, nos vuelven a traer una mo-
ción sobre infraestructuras en la que podemos suscribir muchos de los puntos, por-
que la mayoría los hemos apoyado ya con anterioridad. Ciudadanos ha dicho «sí» 
siempre a la ronda Nord; Ciudadanos ha dicho «sí» siempre a las ampliaciones de 
metro de la línea 3, de la línea 4, i especialmente de la línea 1 desde Santa Coloma a 
Badalona. También una mayor inversión en su mantenimiento y en tener nuevos tre-
nes y en tener –y ahí le agradezco que hayan aceptado la enmienda– también nuevos 
maquinistas. También hemos dicho siempre «sí» a las inversiones en Ferrocarrils de 
la Generalitat, la prolongación a Castellar, pero sobre todo las inversiones en la línea 
Llobregat-Anoia, que cada vez se están quedando más atrás. Y «sí», también, ¿cómo 
no?, a la ampliación del aeropuerto.

Aunque he de decirle, señor Terrades, que les ha quedado una redacción un po-
quito acomplejada, al final no se sabe si acaban de quererlo o utilizan también la 
misma técnica que el conseller en dar un poquito de largas.

Con todo eso estamos de acuerdo y puede que incluso hasta defendamos algunas 
de estas actuaciones mucho más firmemente que el grupo proponente. Pero, ahora 
bien, hemos enmendado otros dos puntos que, como usted sabe –y lo hemos comen-
tado en otras ocasiones–, nos dan un poco de vergüenza ajena. Está muy bien que 
quieran aquí cortejar con Esquerra Republicana, pero podrían hacerlo sin necesidad 
de, como digo, hacernos pasar, pues, estos malos tragos.

Nosotros les hemos propuesto enmiendas que les permitían conseguir el mis-
mo objetivo sin tener por qué hacerlo. Por ejemplo, nosotros les decíamos que po-
drían poner un punto en el que dijese que el Gobierno de España invierta esos 759 
millones de euros de los que habla para infraestructuras de movilidad en Cataluña, 
porque así se acordó en una comisión mixta y que, por tanto, se deben cumplir. No-
sotros estamos de acuerdo en que se inviertan esos 759 millones o incluso 1.000. 
Nosotros estamos siempre encantados en que Cataluña reciba inversiones, pero en 
lo que no estamos de acuerdo es con el redactado que ustedes ponen, en el que pa-
recen querer decir, parecen querer dar a entender que el Govern de la Generalitat 
tiene razón cuando habla de que la disposición adicional tercera es de obligado cum-
plimiento para el Gobierno de España. De hecho, hablan de una sentencia judicial; 
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una sentencia judicial que lo que dice no es que la disposición adicional tercera sea 
de obligado cumplimiento para el Gobierno de España –hay montones de sentencias 
que dicen lo contrario–, lo único que dice es que, si el Gobierno de España ha deci-
dido voluntariamente acordar con el Govern de la Generalitat hacer estas inversio-
nes, pues, por supuesto, las debe de incluir. Tenían muchas mejores formas de decir-
lo, pero han elegido, pues ya sabemos por qué motivos, la peor.

Pero, bueno, eso es casi literatura y no nos opondremos a ese punto. Como digo, 
estamos encantados de que se invierta en infraestructuras de movilidad en Catalu-
ña. Pero hay otro punto que sí que me preocupa, y ahí nos van a tener hoy y siempre 
en contra. Ustedes también han estado en contra en el pasado. En este mismo Par-
lamento han votado en contra de puntos similares al que proponen. Y es que hoy no 
es que vayan a votar a favor, es que son ustedes los que lo proponen. Nosotros..., ob-
viamente, estoy hablando del punto en el que hablan de traspasar determinadas in-
fraestructuras ferroviarias al Govern de la Generalitat. Nosotros no estamos en con-
tra de los traspasos porque sí, estamos a favor de muchos traspasos, incluso a favor 
de algunos traspasos de servicios que el Govern de la Generalitat ni siquiera se le ha 
ocurrido pedir, como podrían ser los servicios Avant que circulan íntegramente por 
Cataluña. Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que fueran trasladados 
al Govern de la Generalitat, porque probablemente podría coordinar mejor los hora-
rios con el resto de servicios, por ejemplo, de transporte con autobús. 

No tenemos nada en contra de los traspasos, pero sí que estamos totalmente en 
contra de los traspasos que se hacen por los motivos equivocados; de traspasos que 
a los ciudadanos de Cataluña no les van a traer más que costes, ineficiencias de ges-
tión y mayores problemas; de unos traspasos que no tiene ningún sentido ni lógico 
ni económico ni político, pero que no son triviales, no son triviales en absoluto. Son 
unos traspasos que solo tienen sentido en un supuesto: en el supuesto de que quera-
mos desconectar a Cataluña del resto de España. Pero mientras tanto..., y nosotros 
ya le digo que no es que estemos en contra, ni siquiera porque facilite esa desco-
nexión, estamos en contra, porque mientras tanto genera costes, genera ineficiencias 
y genera dificultades para el resto de los catalanes, incluso para el resto de los espa-
ñoles, a quien creo que pretenden hacerles pagar la fiesta.

Les hemos presentado una enmienda que les pido que relean, porque están a 
tiempo de aceptar y consigan aprobar una iniciativa que esté pensando en los catala-
nes y no solo en cuatro catalanes con unas ideas un poco fantasiosas que les permi-
ten seguir viviendo del cuento.

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Ferran Estruch i Torrents

Vicepresidenta, conselleres, consellers, conseller de Territori, diputades i dipu-
tats, molt bon dia a tothom. A ningú se li escapa que la moció d’avui del Partit So-
cialistes no és una moció més. La moció d’avui pot ser, podria ser o pot ser una 
oportunitat per desencallar els pressupostos. I els ho diré amb el cor a la mà, com a 
ciutadà, com a alcalde, com a diputat, sento decepció aquests dies de veure com al-
guns busquen excuses i excuses per deixar Catalunya sense pressupost. 

Catalunya necessita pressupost ja, les empreses, la gent gran, els municipis, els 
treballadors, les escoles, els instituts. No s’equivoquin, els pressupostos no els espera 
Esquerra Republicana. I els pressupostos tampoc són per salvar el Govern d’Esquer-
ra Republicana, els pressupostos els espera el país. Qui els espera són, com deia, els 
treballadors, les treballadores, els metges i infermeres que fan vaga, la comunitat 
educativa que vol, necessita, necessitem més recursos.
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I per això som els que observem aquests dies, perplexos, la situació que estem 
vivint. Ho explicava ahir el president de la Generalitat i també la nostra portaveu 
del grup parlamentari: portem mesos negociant i s’hi han posat moltes condicions 
des de maximalismes de tot o res. Ho recordo: 54 mesures proposades per Junts, ac-
ceptades i introduïdes als pressupostos, 187 d’acceptades del PSC. Tot o res, davant 
de 3.000 milions d’euros més per a uns pressupostos aquest any. A dia d’avui no 
els tenim i qui ho pateix és el país. La responsabilitat de país de què vostès parlen, 
company Terrades, companys del PSC –3.000 milions d’euros més, un pressupost de 
41.000 milions d’euros– no pot dependre d’una carretera.

I amb això entro al contingut d’una moció, diputats i diputades, que, com deia 
al principi, nosaltres vam entomar com una oportunitat per desencallar una eina de 
país, una eina millor, que són els pressupostos, un bé que volem preservar. Si ens 
pot servir aquesta moció per desencallar-los, nosaltres ho farem. I per això els hem 
fet esmenes propositives; unes esmenes per obrir-nos a estudiar un model que nos-
altres, com saben, no defensem; un gest de bona voluntat a favor de la majoria i dels 
grans consensos d’aquest país.

No han volgut transaccionar cap esmena, però nosaltres hem mogut fitxa i la-
mentem que vostès encara no. Ens hem mogut, hem sigut propositius davant d’una 
proposta que no és el nostre model. No ho és, ho sap tothom i ho direm sempre. No 
ho és, però els pressupostos a favor de la gent d’aquest país sí que són el nostre ob-
jectiu. (Alguns aplaudiments.) I per això apel·lem a la responsabilitat i la generositat 
de tots, de vostès, de tots els 135 diputats d’aquesta cambra.

Si aquesta moció, ho repeteixo, serveix per desencallar els pressupostos, els des-
encallarem. Per part nostra no quedarà. A les seves mans queda que sigui només 
un escull que no desencalli aquest pressupost tan important. Movem fitxa, i sí, i per 
això votarem «sí» al primer punt de la moció i ens abstindrem en dos punts dels set 
punts de la moció. I ho farem com un gest de responsabilitat, perquè som conscients 
de la correlació de forces i que governar és negociar, consensuar, arribar a acords 
entre tots; que tothom flexibilitzi a favor de l’acord. Nosaltres ho hem intentat, ho in-
tentem amb molts sacrificis i esforços avui. I aquí, com dic, en tenen la prova.

Volem millorar la mobilitat del Vallès Occidental, evidentment que sí. El Quart 
Cinturó no és el nostre model, l’ampliació de la B-40 no és el nostre model i no ho serà 
tampoc. Però movem fitxa, intentem desencallar un acord, perquè, per sobre de tot, hi 
ha el benestar dels nostres ciutadans i ciutadanes. Posin-se, doncs, al servei de la res-
ponsabilitat pública. No hi ha cap motiu en aquests moments per no aprovar els pressu-
postos, no s’entendria que no els aprovéssim, ningú ho entendria. És voluntat política.

I per acabar amb el tema de la mobilitat del Vallès. Som-hi, però complim tot el 
pla específic de mobilitat del Vallès, que té com a objectiu incrementar el transport 
públic i també reduir el trànsit. Som-hi. Nosaltres hi estem disposats.

En resum, diputats i diputades, sempre Esquerra Republicana treballarà per ob-
jectius comuns, per grans consensos i per millorar la vida de la nostra gent. I això 
passa avui per tenir pressupostos. Per nosaltres no quedarà, ho heu vist. Abandonin 
les excuses i donem a aquest país ja uns nous pressupostos.

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 de VOX, el diputat Andrés Bello Sanz.

Andrés Bello Sanz

Señora vicepresidenta, señores consellers, diputados, buenos días a todos. Hace 
escasamente un mes, el 22 de diciembre concretamente, hablamos en este Parlamen-
to sobre varias propuestas sobre infraestructuras iguales o similares a las incluidas 
en esta moción. En aquella ocasión fue Junts el grupo proponente y todas ellas fue-
ron aprobadas. Anteriormente, el día 10 de diciembre fue el PSC quien presentó otra 

Fascicle segon
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moción con varias propuestas sobre infraestructuras con contenido idéntico o simi-
lar a las incluidas en esta moción, también todas ellas fueron aprobadas. Y varias de 
estas propuestas, además, ya se habían debatido en plenos anteriores.

Pues, bien, hoy otra vez nos presenta el PSC una nueva moción con las mismas 
propuestas con un título llamativo: «Moción sobre el cumplimiento de los acuer-
dos parlamentarios en materia de infraestructuras.» Desde el Grupo Parlamentario 
de 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 o en 
contra o abstención, en función del contenido concreto de cada una de las propues-
tas. Y tampoco tendremos en cuenta la intención partidaria de quien las ha plantea-
do. Y, además, ha quedado patente en la intervención anterior cuál es la intención de 
esta moción.

Hemos votado lo mismo las haya presentado el PSC o las haya presentado Junts. 
Así, pues, como hemos dicho en numerosas ocasiones, estamos a favor de continuar 
con la construcción de la carretera B-40, o Cuarto Cinturón, aunque solo sea un 
tramo y no la totalidad, como repetidamente hemos defendido desde VOX. Y, apro-
vechando que tenemos aquí hoy al señor conseller, señor Fernàndez, quería hacerle 
una pregunta, señor conseller. Como ha quedado patente en la intervención anterior, 
y estos días hemos visto que nos comunicaba su gobierno, parece que han cambiado 
de opinión con respecto a esta carretera, con respecto a esta obra en la B-40, lo han 
desautorizado de una forma clarísima. La pregunta es: señor conseller, ¿va usted a 
dimitir o no le importa que le desautorice su Gobierno? Ya nos contestará. 

Bueno, pues como venía diciendo, estamos a favor de la construcción de la B-40, 
pero estamos en contra de la petición de traspaso a la Generalitat de la red ferrovia-
ria del Estado en Catalunya, en cualquiera de sus formas y alcance: trenes, vías, per-
sonal, estaciones o maquinaria. La red ferroviaria nacional es un bien de todos los 
españoles y así debe seguir siendo. 

También nos hemos manifestado en contra de que el Estado entregue 759 millo-
nes de euros al Gobierno de la Generalitat, para compensar supuestos agravios in-
versores históricos del Estado, porque los ingresos de los impuestos son de todos y 
no de los territorios. Además, todos sabemos que el Gobierno separatista no lo está 
gastando en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos, sino en sus delirios 
separatistas. Y el hecho de que no quiera rendir cuentas, pues, es una prueba eviden-
te de ello. 

Más allá del contenido concreto de la moción, parece que su objetivo, como ha 
quedado patente, es visualizar una vez más la minoría parlamentaria de este Go-
bierno. Y, también hay que decirlo, llama la atención la buena coordinación entre el 
PSC, los socialistas, y Junts, para presentar alternativamente mociones con conteni-
dos similares. Recuerden, señores de Junts, el mes que viene les toca a ustedes, ¿eh? 

Por su parte, el Gobierno minoritario, pues, sigue a lo suyo. Da igual que el Par-
lamento aprueba varias mociones idénticas sobre el mismo tema. Cumplirán, como 
mucho, las que les gusten. Su desprecio a lo que representa este Parlamento es conti-
nuo y podemos visualizarlo en cada una de las sesiones.

Desde el Grupo Parlamentario de VOX, como hemos dicho, votaremos favorable-
mente aquellas propuestas que beneficien a los ciudadanos de Cataluña, pero cree-
mos que lo verdaderamente importante es que el presidente de este Gobierno ines-
table, en evidente minoría y que desprecia continuamente a este Parlamento y a los 
diputados que formamos parte del mismo, convoque elecciones. Cataluña necesita 
pasar cuanto antes la negra página del separatismo. 

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 Montserrat Vinyets Pagès.
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Montserrat Vinyets Pagès

Bon dia. Gràcies, diputats, diputades. Fa molts anys que l’Estat espanyol vol di-
buixar el Quart Cinturó com a infraestructura estatal, fragmentant-lo en diferents 
trams, un d’ells el de la moció. I fa molts anys que el Quart Cinturó és una autèntica 
pedra a la sabata del Gobierno de torn, i una escola de formació per a molts activis-
tes mediambientals. 

Els socialistes volen, amb la seva moció, que el Ministerio de Transporte i la Ge-
neralitat firmin l’acord per finançar el Quart Cinturó, i que la Generalitat en faci les 
obres. Per a nosaltres, en el que demanen ara, hi ha un reconeixement implícit que 
l’Estat no pot tirar endavant amb el Quart Cinturó: massa contestació al territori per 
executar el projecte des dels despatxos de Madrid. Per això es passa el gripau a la 
Generalitat. I d’això ens n’hem de felicitar, perquè és un exemple que l’organització 
popular en defensa dels drets col·lectius és efectiva. Perquè el Quart Cinturó no no-
més té importància en la lluita mediambiental, sinó que també la té com a lluita per 
una autèntica sobirania en la presa de decisions. És desolador que grups que s’auto-
defineixen com a independentistes defensin desacomplexadament aquest projecte, i 
que d’altres acabin finalment claudicant, com s’ha vist. 

El reconeixement que s’han perdut batalles són difícils de pair per l’Estat, i per 
això hi tornen, i hi tornen, i li canvien el nom i li diuen ronda Nord, i es dediquen a 
crear el relat que la infraestructura ve proposada pel pla específic de mobilitat del 
Vallès del 2021. A veure, la projecció de la infraestructura és de fa trenta anys, no 
del 2021. Es maquilla un antic macroprojecte estatal com a ronda que demana un 
pla de mobilitat i els plens de tres ajuntaments. 

Vostès han llegit amb atenció el pla de mobilitat del Vallès? Perquè el pla té pre-
cisament com a objectiu reduir les emissions, i el diputat Tremosa acaba de reconèi-
xer fa uns instants que Sabadell és el municipi més contaminat del sud d’Europa, i 
fent la ronda no es redueixen emissions, se n’incrementen. De macroprojecte esta-
tal a preteses necessitats municipals, però què costa sostenir aquesta idea en la seva 
globalitat. Perquè aquestes preteses necessitats municipals llavors agafen una cen-
tralitat política brutal, amb visites sobre el terreny, amb nocturnitat de la ministra, i 
inclús acaben sent la condició per aprovar uns pressupostos de la Generalitat. No, no 
és una cosa municipal, és un projecte que obeeix a una lògica estatal. Ahir la repre-
sentant dels socialistes ens deia en aquest Ple que ells no són la sucursal del PSOE i 
que tenen agenda pròpia, però els fets avalen precisament que el PSC segueix fil per 
randa l’agenda del reencuentro del PSOE, que fixa el Quart Cinturó a la centralitat. 

En aquesta moció que presenten, en la que situen els típics punts de xarxa fer-
roviària, que tenen efectes cosmètics perquè no sigui dit que no diuen res de trens, 
però que veiem que a l’hora de negociar de veritat vostès no els situen en cap nego-
ciació seriosa, hi introdueixen la necessitat d’execució d’una altra infraestructura, 
més nova, però que també ha resultat central en els últims mesos i que va fer que 
milers de persones sortissin al carrer per mostrar ne el seu rebuig, i és l’ampliació de 
l’aeroport, que Foment ja va avisar que no descansaria fins que s’ampliés. En el fons, 
tot això a vostès, senyor socialistes, els hi serveix per enviar un avís a navegants: que 
continuen sent un partit clau del règim del 78, un partit que proclama que les coses 
han de canviar precisament perquè res canviï, que poden fer el discurs inaugural 
de la cimera internacional climàtica, feta fa escassos mesos, utilitzant termes com 
«inferns climàtics» i després presentar aquestes mocions. Són un partit que coneix 
bé que la cultura franquista basada en el desarrollismo, que equipara progrés amb 
construcció, encara està, malauradament, molt arrelada a la consciència col·lectiva 
després de tants anys de dictadura, i que s’asseguraran que les decisions claus, com 
és la mobilitat, es continuïn prenent des del centralisme més ranci. 

No ens podem permetre el luxe que es surtin amb la seva. Malauradament, hi 
tenim masses coses en joc. L’emergència climàtica ens obliga; l’afectació de la salut 
conseqüència dels efectes de superar llindars d’emissions, també, i la defensa de la 
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capacitat de decidir el nostre futur en termes d’ordenació de territori, també, perquè 
són qüestions estratègiques de país. El Quart Cinturó és agenda del reencuentro; 
l’ampliació de l’aeroport és agenda del reencuentro: inversions estatals, però només 
en el que l’Estat vulgui, que mai coincideix amb els interessos de les classes popu-
lars, que demanen la millora del transport públic col·lectiu, perquè el cotxe cada ve-
gada és un bé més de luxe i els hubs internacionals d’aeroport poc els ajuden en la 
seva vida diària.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Marc Parés Franzi

Bé; gràcies, vicepresidenta. Podem fer veure que aquesta moció és una moció 
sobre el compliment dels acords parlamentaris o podem fer veure que és una moció 
sobre les infraestructures, però tots sabem que en realitat aquesta és una moció so-
bre pressupostos. I aquesta és l’excusa que ha posat el PSC per no voler aprovar uns 
pressupostos que fa tot just uns mesos ens deien en aquesta cambra que res, que era 
qüestió de seure i amb un cap de setmana això estava resolt. I portem mesos espe-
rant i amb una excusa com aquesta sobre la taula.

Aquesta moció, per això, en el fons el que il·lustra claríssimament és un model de 
país, és una alternativa de model de país, que és el model de país «sociovergent» que 
tots i totes coneixem i que porten a aquesta moció, com van portar ahir a la tarda en 
el cas de les ocupacions, doncs una nova majoria, una majoria alternativa, però que, 
no ens enganyem, és una majoria de bloqueig. No són capaços de fer una majoria de 
govern. Si volen desplegar aquest model de país i volen governar –són la primera 
força del país–, governin, presentin una moció de censura i governin. 

Però, si no tenen el suport per formar una alternativa de govern i l’únic que poden 
fer és formar una alternativa de bloqueig, a qui estan perjudicant és al país; és que és 
així. I em sembla enormement irresponsable fer-ho amb uns pressupostos, que ja em 
perdonaran, però són els pressupostos que portaran més despesa pública en un mo-
ment extremadament difícil que està vivint el país. Són uns pressupostos que ens per-
metran augmentar 1.000 milions d’euros el pressupost de sanitat, que ens permetran 
avançar cap al vint-i-cinc per cent en atenció primària, que ens permetran garantir 
la continuïtat de la gratuïtat al transport públic, que ens permetran incrementar tam-
bé la despesa en habitatge públic, que ens permetran, sobretot, doncs incrementar la 
pujada de l’IRSC un vuit per cent i, per tant, que milers de famílies d’aquest país pu-
guin veure millorades les seves prestacions.

Milers de famílies d’aquest país estan esperant aquests pressupostos, i vostès ens 
diuen que no per una carretera, per la B-40, pel Quart Cinturó; una carretera que fa 
dècades que està planificada, que es va planificar durant el franquisme. I jo els pre-
gunto: qui va governar a l’Estat entre el 82 i el 96? El PSOE. Qui governava a Ca-
talunya? Convergència. Qui va governar entre el 96 i el 2004 a l’Estat? El PP. Qui 
governava a Catalunya? Convergència. I entre el 2004 i el 2011? El PSOE. I a Cata-
lunya? Hi havia un tripartit; que qui tenia la conselleria de Territori? El PSC. Fins a 
l’any 2022, aquesta majoria de bloqueig formada per l’antiga Convergència, el Partit 
Socialista i que se sustenta avui en aquesta cambra gràcies al suport del PP i Ciuta-
dans, aquests actors polítics són els que han governat a l’Estat i a Catalunya en els 
darrers quaranta-dos anys, fins l’any 2022. I ara resulta que, després de quaranta-dos 
anys, l’any 2023, el Quart Cinturó és la clau per aprovar uns pressupostos; després 
de quaranta-dos anys en què vostès (aplaudiments) han pogut fer aquesta infraes-
tructura i no l’han fet. I ara, el 2023, aquesta ha de ser la clau per aprovar uns pres-
supostos que milers de persones estan esperant,doncs, per veure millorades les seves 
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condicions de vida en una situació inflacionària que fa por, sortint d’una pandèmia i 
amb milers de necessitats socials que tenim sobre la taula.

Mirin, ja coneixen la nostra posició sobre el Quart Cinturó, ja coneixen la nostra 
posició sobre l’aeroport, però és que realment em sembla extremadament greu que 
tinguem el país aturat, bloquejat per aquesta majoria de bloqueig que està posant per 
davant claríssimament l’interès de partit per davant de l’interès de país amb una in-
fraestructura caduca com és el Quart Cinturó. Veurem si aquest darrer xantatge que 
han fet vostès en aquest últim moment els funciona. Esquerra Republicana sembla 
ser, doncs, que donarà suport al primer punt d’aquesta moció. Esperem que, com a 
mínim, això serveixi per desbloquejar i perquè ja, d’una vegada per totes, aquest 
país pugui tenir els pressupostos que es mereix. I, en tot cas, esperem que no sigui 
a costa de malmetre el territori, a costa de carregar-nos el que queda de la plana del 
Vallès, a costa de carregar-nos els espais agroforestals d’aquesta plana. 

I, per cert, després, a la tarda, doncs, en la nostra moció plantejarem alternatives 
de com resoldre la mobilitat del Vallès, perquè, efectivament, hi han problemes de 
mobilitat al Vallès que hem de resoldre i nosaltres creiem que hi han alternatives. 
I el senyor Tremosa ens deia: «Entre Terrassa i Sabadell hi poden haver solucions.» 
Bé, existeix la nacional 150, entre Terrassa i Sabadell, i que també s’hi pot interve-
nir. Que Castellar del Vallès suposa un problema i el trànsit que ve de Castellar del 
Vallès que actualment passa per Sabadell –sí. I, per tant, nosaltres el que plantegem 
és generar un bypass, una connexió entre la carretera de Castellar i la 150 i la C-58, 
i tot el que són les alternatives ferroviàries que aquesta tarda podrem desenvolupar 
en la nostra moció. Per tant, d’alternatives, n’hi ha. És qüestió de model, de quin mo-
del de país defensem. I crec que queda molt clar que aquesta moció respon a un altre 
model, al model «sociovergent», que ja saben que no és el nostre.

Gràcies.

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 fijar nuestro posicionamiento so-
bre la moción que nos presenta el Partido Socialistas, otra vez sobre infraestructu-
ras. Vaya por delante que nosotros votaremos a favor de bastantes de los puntos de 
la moción. Cierto es también que, con estas últimas mociones presentadas sobre in-
fraestructuras por el Partido Socialistas de Cataluña, vemos más un intento de apre-
tarle las tuercas al Govern que una verdadera voluntad de sacar adelante algunas in-
fraestructuras que llevan décadas durmiendo el sueño de los justos.

De hecho, esta moción yo la calificaría de «marmotada», porque, de una forma u 
otra, estos puntos de la moción han sido traídos al pleno para ser votados, e, insisto, 
más como un intento de presionar al Govern en la negociación de los presupuestos 
que con una verdadera voluntad de sacar adelante infraestructuras que llevan déca-
das detenidas. Llevan ya más de cuatro meses negociando los presupuestos. Decidan 
ya si los van acordar o no. Porque es que, si no, no tiene sentido presentar mociones 
como las que hoy nos presentan, porque sin presupuestos es imposible aprobar, acor-
dar y ejecutar infraestructuras. Es que no sirve de nada.

Ya saben ustedes que nosotros estamos a favor de la ronda Nord, de ampliacio-
nes del metro, de ampliar el aeropuerto del Prat, y de ampliar el aeropuerto del Prat 
sin matices: ampliar el aeropuerto del Prat. Porque realmente su moción nos dice 
otra cosa, y es que están a favor de crear una comisión técnica con el Ministerio de 
Transportes para debatir si se amplía el aeropuerto del Prat o no. Y esto es otra cosa 
distinta. Ahora parece que ustedes quieren marear la perdiz, supongo que en esa es-
trategia de negociación de los presupuestos y no acaban de aclararse. Nosotros esta-
mos a favor de ampliar el aeropuerto del Prat. Pero ustedes parece ser que ahora ya 
no están por la labor. Pero vamos, que por nosotros no va a quedar.
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Vamos a votar a favor de muchos de los puntos de la moción, pero con el escep-
ticismo de costumbre. Porque sin presupuestos no hay infraestructuras. Y nos da 
la impresión de que el Partido Socialistas de Catalunya ya ha decidido que no haya 
presupuestos, y está más por la labor de aparentar un enfrentamiento con Esquerra 
Republicana pensando únicamente en las elecciones municipales.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del diputat no adscrit i per un temps de mig minut, té la paraula el dipu-
tat Antonio Gallego Burgos.

Antonio Gallego Burgos

Sí; gracias, vicepresidenta. Votaré «sí» al Cuarto Cinturón. Es bastante ridículo, 
como decía ahora el diputado Daniel Serrano, que llevemos décadas hablando sobre 
esta cuestión y que no le hayamos puesto una solución a la misma.

Sí, por supuesto, a la prolongación y mejora de las líneas de metro 1, 3 y 4. No 
a la fragmentación de Renfe para satisfacer los anhelos nacionalistas de algunos de 
los aquí presentes. Y sobre la ampliación del Prat, por supuesto, sí, pero me gusta-
ría que de vez en cuando alguien estudie las cifras. Es decir, a mí me gustaría saber 
si hay un plan de negocio viable al respecto, si se ha hablado con compañías, si hay 
análisis realistas de mercado, si en España hay capacidad per albergar dos hubs, qué 
es eso de un hub de nueva generación... Es decir, no por mucho construir un aero-
puerto faraónico, se nos va a llenar pasado mañana de compañías aéreas. Entonces, 
me gustaría que alguna vez se hiciera un estudio responsable sobre la cosa, ¿no?

Gracias.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat Jordi Terrades San-
tacreu.

Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, vicepresidenta. Consellers, conselleres... Diputat Estruch i conseller de 
Territori, senyor Fernández Olivares –des del respecte que saben que els hi tinc, 
eh?–: és veritat, el model d’infraestructures que defensa el Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar no coincideix amb el seu, pel que veiem. Una diferència: 
que en aquesta cambra el seu és minoritari, i el que defensem nosaltres és majoritari. 
(Aplaudiments.)

Senyor Estruch, estem lluny encara, eh? Perquè vostès s’han equivocat. Han cen-
trat les discrepàncies només en el tema de la ronda Nord del Vallès. Hi ha un paquet 
important de coses on no hi ha acord. Mirin, els en referiré alguna: l’ampliació de 
l’aeroport que vostès no volen; el set per cent d’augment de tarifa de serveis socials; 
els 200 milions d’euros de la llei de barris que vostès no volen en el pressupost; els 
150 milions a la llei de la ciència que vostès no volen incorporar en el pressupost; 
els 100 milions del pla de xoc de llistes d’espera; el vint-i-cinc per cent de la despesa 
sanitària a la primària. Vostès han fet un discurs d’un «sí, però...», eh? Miri, valorem 
el seu gest, que cal fer la ronda Nord del Vallès, però cal fer-ho també amb la resta 
de propostes.

I, senyor Marc Parés –per acabar–: quan vostès estaven al Govern d’esquerres a 
Catalunya, i Esquerra Republicana també, aquell Govern, amb un conseller que en 
sabia i que ara està en el Govern de la Generalitat de Catalunya, va dibuixar la ronda 
del Vallès i va plantejar la ronda del Vallès amb tres alternatives des de Sabadell fins 
a La Roca. I, senyor Cid, no hi van votar en contra. Vostè sap..., vostè sap perfec-
tament que aquest tram es va acordar amb el Govern que presidia el president José 
Montilla.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Acabat el debat, i abans de procedir a la votació de les mocions que s’han subs-
tanciat aquest matí, els faig avinent que el diputat Ernest Maragall i Mira m’ha de-
manat poder intervenir davant d’aquest Ple. 

Paraules de comiat d’Ernest Maragall i Mira

I saludo també les persones que l’acompanyen amb motiu d’aquesta intervenció 
des del públic.

Ernest Maragall i Mira

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, jo no vull marxar. No hi estic 
d’acord. Jo crec fermament en la bondat de la presència de representants locals..., de 
representants del món local en el Parlament, com ho acaba de demostrar, per cert, 
l’alcalde de Cardona, en Ferran Estruch. Però també que quedi clar: aquesta és una 
decisió presa fa mesos personalment, conjuntament i amb plena consciència. Mar-
xo d’aquesta casa per ocupar-me d’una altra cosa, més aviat –millor dit– d’una altra 
casa. 

És inevitable mirar enrere en aquest instant. Hem passat aquí moltes hores des 
de fa masses anys potser, en les sales, els passadissos d’aquest Parlament, que, per 
cert, per mi és encara massa un palau i massa poc una casa; encara menys una casa 
del poble. Només dels últims vint-i-cinc anys, certament, es poden recordar moltes 
coses: la feina ingent de l’equip de Pasqual Maragall a partir de 1999; el pacte del 
Tinell el 2003; les negociacions i l’aprovació de l’Estatut del 2005; la llei d’educació 
el 2009-10; el trencament del 2012; el meu aprenentatge europeu del 14 al 16; el clí-
max terrible i fantàstic a la vegada del 2017; la duresa de la repressió el 2018; el re-
torn a Barcelona –Barcelona– el 2019. 

Aquesta és una casa carregada de significats: històric, democràtic, nacional, par-
lamentari. A vegades fa la impressió de que és una càrrega simbòlica massa feixuga, 
de que el passat condiciona el present, de que la seu física domina sobre la seu de-
mocràtica. Per molt que nosaltres mateixos a vegades ho oblidem, aquest Parlament 
és molt important. La mesura de la seva importància ens la dona la desmesura dels 
atacs que ha rebut i segueix rebent. 

Precisament se’ns va fer callar perquè volíem actuar com el que som, com a Par-
lament que vol parlar de tot i que tracta de prendre decisions que resulten de la 
voluntat majoritària de la ciutadania a qui representem. Tot això –ens podem con-
solar– venia de fora, de la maquinària terrible i llunyana de l’Estat. Però compte, te-
nim el verí dins de casa. Una part de nosaltres mateixos voldria fer-nos callar –fer-
los, fer-nos callar– per sempre. I ho fa emprant les eines que la pròpia democràcia 
els atorga. Però en aquest risc l’únic remei és ser més Parlament i millor Parlament. 
No callar i aguantar, sinó aixecar la veu i prendre les decisions que pertoquin amb 
plena legitimitat democràtica. 

No soc ningú per donar consells ni per demanar res. Deixin-me només dir una 
cosa: si us plau, siguin més parlamentaris que partidaris. Més encara: siguin ciuta-
danes i ciutadans abans que parlamentàries i parlamentaris. No és moment de parlar 
de política, en soc conscient, però estic convençut de que és hora de construir país i, 
per tant, també de revitalitzar la seva veu, la veu del poble de Catalunya, la veu del 
Parlament de Catalunya. 

Em pregunto, per exemple, quan serà el moment oportú per a una nova llei elec-
toral que faci d’aquest Parlament una cambra, sobretot, de persones i no només de 
grups o de partits. La seu de la democràcia necessita veus pròpies, fetes de convicció 
i de respecte, no només d’ideologia o de disciplina de grup. 

De tots aquests anys –acabo, presidenta–, m’emporto precisament dos moments 
de referència personal que no s’esborren ni s’esborraran mai. L’últim dia de la pre-
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sidència de la Generalitat del meu germà Pasqual; no el primer, sinó l’últim. La mi-
rada i les paraules de Marta Rovira al final de la reunió de grup, que era també de 
comiat, en direcció immediata a l’exili. 

I una conclusió que no vull deixar de proclamar, per evident que sigui: soc mem-
bre orgullós del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, perquè és el millor grup 
d’homes i dones que mai he pogut compartir en l’acció política i institucional. És el 
meu grup; millor dit, jo soc absolutament seu. Per tant, tornaré com a ciutadà o com 
el que la vida em reservi. Així que fins ben aviat! 

Gràcies, Josep Maria, Marta, Jordi, Raquel, Najat. Gràcies, Pere. Gràcies, presi-
denta. Gràcies, Alba. Adeu-siau! 

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies per tot, diputat Ernest Maragall i Mira. 
I ara sí, passem tot seguit a la votació. Abans de votar, els recordo que, un cop 

acabada aquesta votació, farem lectura de la declaració de la Junta de Portaveus 
del Parlament de Catalunya sobre la vulneració de drets fonamentals a Turquia. Per 
tant, quan acabem les votacions prego que no es moguin, que farem lectura d’aques-
ta declaració. 

Passem, doncs, a la votació de les mocions substanciades d’aquest matí, que són 
els punts 19 al 22 de l’ordre del dia. Com saben, els textos de les mocions que sotme-
tem a votació incorporen les esmenes i les esmenes transaccionals admeses a tràmit. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la campanya de 
vacunació contra la grip (continuació)

302-00234/13

Comencem pel punt 19 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip.

Començarem votant els punts números 1 i 2. 
Comença la votació... 
Disculpin, m’he oblidat una cosa. Una altra persona ha delegat el seu vot i no ha 

estat incorporat encara de forma electrònica, que es farà aquest migdia per a les vo-
tacions a la tarda i, per tant, incorporaré aquest vot, tal com indica la portaveu del 
seu grup parlamentari, que és el Grup Parlamentari Socialistes. 

Per tant, amb 6 vots a favor, 96 en contra i 27 abstencions, aquests punts 1 i 2 no 
queden aprovats. 

Votem ara els punts 3 i 4 de la moció. 
Comença la votació. 
Amb 16 vots a favor, 104 en contra i 9 abstencions, tampoc queden aprovats els 

punts 3 i 4 d’aquesta moció. 

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

302-00235/13

Passem ara la votació del punt 20 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política penitenciària.

Comencem votant els punts 2 i 3. 
Comença la votació. 
Amb 13 vots a favor, 111 en contra i 5 abstencions, no queden aprovats els punts 

2 i 3. 
Votem ara el punt 11. 
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Comença la votació. 
Amb 10 vots a favor, 113 en contra i 6 abstencions, no queda aprovat el punt 11. 
És possible que en aquesta moció s’hagi demanat la lectura d’un punt, el punt nú-

mero 1? Sí? (Pausa.) Doncs demano, en aquest cas, al secretari primer si pot fer la 
lectura del punt número 1 d’aquesta moció.

El secretari primer

«El Parlamento de Cataluña manifiesta su apoyo a la modificación del artícu-
lo 80 de la ley orgánica general penitenciaria que se está tramitando en las Cortes 
Generales, en virtud de la cual se otorga el carácter de agentes de la autoridad a los 
funcionarios penitenciarios, se establece el principio de veracidad en el ámbito dis-
ciplinario de los partes e informes elevados por los funcionarios penitenciarios y 
se establece el principio de indemnidad, por el que la Administración penitenciaria 
deberá compensar económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran 
daños personales en acto o con ocasión del servicio, salvo que exista dolo, negligen-
cia o impericia graves.»

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Comença la votació de la resta de punts de la moció. 
Amb 18 vots a favor, 111 en contra i cap abstenció, no queden aprovats aquests 

punts ni cap d’aquesta moció. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en 
matèria educativa (continuació)

302-00236/13

Passem ara a la votació del punt 21 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa. 

Comencem votant el punt número 1. 
Comença la votació. 
Amb 119 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció, queda aprovat el punt número 1. 
Passem ara a votar el punt número 2. 
Comença la votació. 
Amb 81 vots a favor, 33 en contra i 15 abstencions, queda aprovat el punt número 2. 
Passem ara a votar el punt número 3. 
Comença la votació. 
Amb 81 vots a favor, cap en contra i 48 abstencions, queda aprovat el punt 3. 
Votem ara el punt número 4. 
Comença la votació. 
Aquest punt també queda aprovat amb 74 vots a favor, 10 en contra i 45 abstencions. 
Passem ara a votar el punt número 5. 
Comença la votació. 
Aquest punt queda aprovat amb 121 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions i 

una persona que no ha votat. 
Votem ara la resta de punts de la moció. 
Comença la votació. 
Amb 129 vots a favor, queden aprovats la resta de punts. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels 
acords parlamentaris en matèria d’infraestructures (continuació)

302-00237/13

Passem ara a la votació del punt 22 de l’ordre del dia... Disculpi, m’estan dema-
nant la paraula? Sí? (Pausa.)
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Maria Dolors Sabater i Puig

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) ...la lectura del punt 1. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

El secretari primer passa a la lectura d’aquest punt 1.

El secretari primer

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer efectiu, dins 
el primer trimestre de 2023, amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Ur-
bana, el conveni d’acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la 
ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar, proposada en el 
pla específic de mobilitat del Vallès i avalada pels plens d’aquests ajuntaments i en-
titats socials i econòmiques de la comarca del Vallès Occidental, i l’execució de les 
obres per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.»

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Passem a votar el punt número 1. 
Comença la votació. 
Amb 114 vots a favor, 15 en contra i cap abstenció, queda aprovat el punt núme-

ro 1. 
Passem a votar el punt número 2. 
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 104 vots a favor, 18 en contra i 7 abstencions. 
Passem ara a votar els punts 2.a, 2.b i 2.c. 
Comença la votació. 
Aquests punts queden aprovats amb 104 vots a favor, 18 en contra i 7 absten-

cions. 
Passem ara a votar el punt 3. 
Comença la votació. 
Aquest punt queda aprovat amb 122 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions. 
Passem ara a votar el punt 4. 
Comença la votació. 
Aquest punt queda aprovat amb 121 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions.
Votem ara el punt 5.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 83 vots a favor, 13 en contra i 33 abstencions.
Votem ara el punt 5 bis.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 117 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions.
Votem ara el punt 6.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 71 vots a favor, 19 en contra i 39 abstencions.
Votem ara el punt 7.
Comença la votació.
Aquest punt queda aprovat amb 103 vots a favor, 15 en contra i 11 abstencions.

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la 
vulneració de drets fonamentals a Turquia

401-00032/13

Acabades les votacions, demano la lectura de la declaració sobre la vulneració de 
drets fonamentals a Turquia.
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El secretari primer

«El Parlament de Catalunya denuncia la situació, les condicions de vida i el trac-
te que reben les persones migrants que demanen asil, amb una vulneració total de 
llurs drets fonamentals, i constata que aquesta situació és el fracàs d’una política mi-
gratòria i d’asil d’un aliat que pertany a l’OTAN i a l’OCDE, i que des del desembre 
de 1999 és un estat candidat a accedir a la Unió Europea.

»Expressa el seu suport a la tasca de les organitzacions no governamentals que 
treballen sobre el terreny i vetllen per la protecció dels drets humans de les persones 
migrants que demanen asil confinades en camps de refugiats a Grècia, Turquia i al-
tres països fronterers de la Unió Europea.

»Constata, d’una banda, la necessitat que la Unió Europea revisi la seva política 
migratòria i la seva política d’ajut a Turquia per controlar les persones que demanen 
asil, i, de l’altra, la necessitat que l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i 
Costes incorpori en els seus protocols el respecte estricte del tracte humanitari i no 
degradant de les persones en situació de trànsit a les fronteres de la Unió.

»Considera necessari que el Parlament Europeu nomeni una comissió indepen-
dent que investigui les pràctiques inhumanes i contràries als drets humans que reben 
les persones migrants a les fronteres de la Unió Europea.

»Exigeix el respecte a les minories nacionals a Turquia i considera necessari que 
aquesta política sigui troncal en l’acció exterior de la Unió Europea, especialment a 
les fronteres comunitàries.

»Condemna, ateses la manca de garanties democràtiques en aquell país i la con-
culcació constant dels drets humans al seu territori, la consideració que rep Turquia 
com a soci comercial i militar de l’Estat espanyol.

»Palau del Parlament, 25 de gener de 2023»
(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Sí, diputat, per què em demana la paraula?

Joan Garriga Doménech

Vicepresidenta, no, perquè el secretari primer s’ha equivocat, perquè ha dit que 
el Parlament de Catalunya... I no, és la Junta de Portaveus en la seva majoria. Per-
què..., recordar que el nostre grup parlamentari, mentre continuï aquest color antide-
mocràtic contra la nostra formació política, no signarem conjuntament cap declara-
ció institucional. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

D’acord. Crec que hem deixat clar que és una declaració de la Junta de Portaveus 
i ha llegit una part d’aquesta declaració, no tota.

I, per tant, ho deixem aquí i reprenem la sessió... És a dir, suspenem la sessió fins 
a les tres de la tarda.

La sessió se suspèn a la una del migdia i catorze minuts i es reprèn a les tres de la tarda i 

quatre minuts. Presideix la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, acompanya-

da 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 i la 

lletrada Anna Casas i Gregorio.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de la consellera d’Ac-

ció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el conseller de Territori i la consellera de Cultura.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Bona tarda, diputats, diputades. Disculpeu el retard, per un tema d’acreditacions 
d’unes persones que han de venir de públic. 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès 
Occidental i al Vallès Oriental 

302-00238/13

Podem començar amb el vint-i-tresè punt de l’ordre del dia, que és la moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Va-
llès Oriental, presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem. I per exposar-la 
té la paraula el diputat Marc Parés Franzi.

Marc Parés Franzi

Bé; gràcies, vicepresidenta. Bona tarda, diputats, diputades, conseller, conselle-
ra. Deixi’m començar per donar la benvinguda al públic que avui ens acompanya, 
als membres de les nostres organitzacions al Vallès Oriental i al Vallès Occiden-
tal –a Sabadell, a Terrassa, a Rubí, Sant Cugat, Mollet–, que ens acompanyen avui, 
doncs, en la defensa d’aquesta moció. Bàsicament, una moció en la que plantegem, 
com els deia abans, alternatives per resoldre els problemes reals de mobilitat que hi 
ha en els dos Vallesos, alternatives al que s’està plantejant actualment sobre la taula 
i des de ja fa més de quaranta anys, que és aquest Quart Cinturó, aquesta B-40, que, 
com saben, el que fa és trinxar el territori i fragmentar encara més els espais agrofo-
restals que tenim a la plana del Vallès i que entenem que els hem de preservar. 

Amb aquesta moció el que volem dir, diguéssim, o posar sobre la taula és que 
existeixen alternatives reals per resoldre els problemes de mobilitat, i, en canvi, no 
existeixen alternatives a preservar els espais agroforestals de la plana del Vallès; són 
els que tenim, i si els continuem trinxant ens quedem sense. Els principals proble-
mes...., que, a més a més, tenen com a conseqüència, per una banda, un elevat nivell 
de contaminació, i, per tant, de problemes de salut per la contaminació atmosfèrica 
a les ciutats del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, i, per altra banda, una difi-
cultat en l’accés a la mobilitat, especialment en el que és la mobilitat interna.

És veritat que existeix un pla específic de mobilitat del Vallès, amb tota una sèrie 
de mesures, però també és veritat que s’han de prioritzar aquestes mesures. El que 
nosaltres diem és que prioritzem aquelles inversions, aquelles accions, aquelles me-
sures que ens permetin, per una banda, reduir les emissions de CO2, per tant, reduir 
la contaminació atmosfèrica, i, per altra banda, fer front a un dels principals proble-
mes que té el Vallès, que és la mobilitat interna pel que fa a la seva quota modal en 
transport públic. És a dir, el que hem d’aconseguir és incrementar la quota modal 
en transport públic en la mobilitat interna del Vallès, que és on està bona part de la 
problemàtica. 

Ni una cosa ni l’altra, ni la reducció d’emissions, ni l’increment de la quota mo-
dal en transport públic en els desplaçaments interns, s’aconsegueixen amb el Quart 
Cinturó, amb la B-40 o amb la ronda Nord, digui-n’hi com vulgui. És una infraes-
tructura que no dona resposta a cap d’aquestes dues problemàtiques. En canvi, sí que 
creiem, nosaltres, que hi han altres alternatives; són les que plantegem en aques-
ta moció. Per una banda, fer una aposta decidida, ferma, pel transport ferroviari i, 
per tant, connectar amb ferrocarril Sabadell i Castellar. Fer una aposta també per 
tot allò en què té competència l’Estat, especialment pel que fa a l’orbital ferrovià-
ria i, per tant, desplegar tota l’orbital ferroviària, però prioritzant la connexió Saba-
dell-Granollers. Incrementar les freqüències –i això és competència del Govern de 
la Generalitat– en les línies del Vallès –l’R4, l’R8, l’R3. Connectar també l’R4 amb 
l’R8, i l’R3 amb l’R8, el baixador de Montornès del Vallès, el soterrament de l’R3. 
Per tant, existeixen una sèrie d’inversions que ha de fer l’Estat en matèria ferroviària 
que és molt important i prioritari, nosaltres entenem, que es facin. 

També pel que fa, com deia, al ferrocarril, que correspon a la Generalitat, la con-
nexió de Sabadell amb Castellar, però també la construcció de dues noves estacions 
tant a Rubí com a Terrassa, que entenem que aproparien el ferrocarril als barris de la 
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Rambleta de Terrassa i de la Llana a Rubí, per tant, inversions que també ens perme-
tin incrementar la quota modal en transport públic.

I després també, doncs, efectivament, s’haurien de dur a terme, entenem nosal-
tres, algunes inversions en matèria viària, bàsicament la connexió de la carretera de 
Castellar amb la C-58, per tant, fer aquest bypass que ens permetria desviar el tràn-
sit de Castellar que ara mateix passa per la Gran Via de Sabadell, que podria dei-
xar-hi de passar amb aquesta intervenció, que, d’altra banda, tenim acordada ja amb 
el Govern en l’acord de pressupostos que vam signar entre Esquerra Republicana i 
En Comú Podem i, per tant, que tenir pressupostos ens permetria dur a terme aques-
ta inversió, com també la millora de la nacional 150 entre Sabadell i Terrassa.

I, en darrer terme, creiem nosaltres també que cal apostar per la xarxa d’autobu-
sos, per tant, per millorar la xarxa d’autobusos interurbans del Vallès, especialment 
amb les línies exprés, també amb el desenvolupament immediat de la xarxa de cor-
redors BRCAT, i de la resta de millores de la xarxa d’autobusos que estan previstes 
en el pla específic de mobilitat del Vallès. 

I, en darrer lloc, l’última qüestió que també creiem que hauríem de desplegar, i 
que és important i que també està prevista al pla específic de mobilitat del Vallès, és 
tot el que és l’impuls de l’estratègia catalana de la bicicleta amb les noves vies ciclis-
tes de connexió interurbana per mobilitat obligada, també els aparcaments park and 
ride o la reducció de la sinistralitat ciclista, que, malauradament, tant a Rubí com a 
altres zones del Vallès, com a la connexió amb Caldes, per exemple, a la carretera 
de Caldes, doncs, tenen una alta sinistralitat ciclista, i entenem que es podrien dur 
a terme moltes millores en aquest sentit. Per cert, que també en l’acord de pressu-
postos hem desplegat o hem acordat aquests 10 milions per a l’impuls de l’estratègia 
catalana de la bicicleta; per tant, tenir pressupostos també ens permetria avançar en 
aquest àmbit. 

Aquestes són les propostes de la moció. En tot cas, en el torn de rèplica veiem 
com responem a les esmenes que s’han presentat.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula, per defensar les esmenes presentades per 
part del Grup Parlamentari de VOX, el diputat Andrés Bello Sanz.

Andrés Bello Sanz

Buenas tardes, señora vicepresidenta. Señores consellers, diputados... La moción 
que hoy nos presenta el Grupo de En Comú Podem, pues, trata múltiples aspectos 
relacionados con la movilidad. 

Así, en sus diez propuestas hay varias relacionadas con el transporte ferroviario, 
su supuesta especialidad, tanto de líneas de cercanías como de otras explotadas por 
Ferrocarriles de la Generalitat; otra sobre mejoras de la red viaria o en las líneas de 
autobuses de transporte interurbano, o incluso para potenciar el uso de la bicicleta. 

Ante tal variedad de propuestas, desde el Grupo Parlamentario de VOX votare-
mos a favor de aquellas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y la crea-
ción de puestos de trabajo. Pero quiero centrar mi discurso en dos aspectos que me 
parecen relevantes. 

En primer lugar –hay que recordarlo–, ha hecho mención, el proponente, que el 
grupo de En Comú Podem es, en este momento, el único aliado –en este momen-
to, ¿eh?, a lo mejor esta tarde hay más, pero en este momento, el único aliado– que 
tiene el Gobierno separatista de la Generalitat, y con quien tiene acordado su apoyo 
para el presupuesto de este año 2023. 

Pues bien, si esto es así –y así parece–, es de suponer que todo este conjunto de 
propuestas ha sido negociado entre ambos –ha hecho mención de algunos puntos 
que ya están acordados– y llegado a un acuerdo en cada una de ellas, ¿no? Entonces, 
así habrá varias de las propuestas –creo que ha mencionado dos– que ya han sido 
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acordadas, por lo que, si hay acuerdo, no tiene sentido que las tratemos aquí, y esta-
rían solo a falta de que el PSC, los socialistas, vuelvan otra vez a ejercer de aliado 
fiel del separatismo y apoyen los presupuestos. Y habrá otro grupo de propuestas 
que no se han incluido en ese acuerdo presupuestario, por lo que no se van a reali-
zar, al menos este año, ¿no? En tal caso, ¿qué sentido tiene que En Comú Podem nos 
traiga hoy propuestas que sabe que no se han acordado con el Gobierno y que, por 
tanto, no se van a hacer?

En segundo lugar, quiero hacer mención de su especialidad, otra especialidad, 
que es su obsesión climática, ¿no? Nos dicen en su primera propuesta –y leo–: «Prio-
rizar aquellas inversiones que comporten una reducción de las emisiones de CO2.» 
Priorizar inversiones que comporten reducción de emisiones de CO2. ¿Este es el cri-
terio que ustedes creen que debe ser el principal a la hora de priorizar las inversiones 
a realizar? No habla de favorecer las inversiones que beneficien a un mayor número 
de personas, o que ayuden a las empresas a generar riqueza, o que faciliten la movi-
lidad de personas o mercancías en transporte público-privado, o aquellas que tengan 
la mejor relación coste-beneficio. No, no, para ustedes lo más importante de las in-
versiones es que reduzcan las emisiones de CO2. Pura ideología progre que pagamos 
todos los ciudadanos y, especialmente, los ciudadanos catalanes más humildes. 

Ya tenemos un ejemplo actual de estos días de lo que supone aplicar su obsesión 
medioambiental en las restricciones de uso del transporte privado en las grandes 
ciudades. Decenas de miles de personas humildes que no pueden comprarse un ve-
hículo nuevo no pueden circular, víctimas de sus obsesiones climáticas. Problema 
que, como es obvio, no les afecta ni a ustedes ni a sus poderosos correligionarios 
progres de buen nivel económico.

Desde VOX creemos que deben priorizarse las inversiones en infraestructuras 
de movilidad para mejorar la calidad de los ciudadanos y la creación de puestos de 
trabajo, y que deben de centrarse en las personas y no en sus obsesiones climáticas.

Muchas gracias. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el 
diputat Jordi Terrades Santacreu.

Jordi Terrades Santacreu

Conseller, consellera, diputades, diputats, senyora presidenta... Senyor Marc Pa-
rés, no estem parlant del Quart Cinturó. Vostè ho sap perfectament, eh? –ho sap 
perfectament. Estem parlant del pla de mobilitat dels Vallesos, que, efectivament, hi 
han propostes com les que vostè ha mencionat, però també hi ha la proposta clara 
de configuració del sistema viari entre Sabadell, Castellar i Terrassa, que és la que 
es denomina com la ronda Nord d’aquest sistema, no?, que, efectivament, connecta 
amb la B-40 a l’alçada de Terrassa per anar cap a la zona aeroportuària, cap al Baix 
Llobregat, cap al sud de Catalunya. 

Per tant, és una qüestió de priorització d’aquestes mesures. I nosaltres creiem 
que, justament, entre d’altres qüestions, per lluitar contra això que vostè ens ha ex-
plicat en la seva moció, que és contra la rebaixa de la càrrega de contaminació at-
mosfèrica de pol·lució, també per rebaixar les emissions de CO2, una de les actua-
cions que s’ha de prioritzar –n’hem parlat aquest matí–, des del nostre punt de vista, 
i crec que des del punt de vista de la majoria d’aquesta cambra, és la ronda Nord. Per 
què? Home, perquè distribueix el trànsit de forma ràpida i sense haver de creuar les 
vies urbanes. Vostè sap perfectament que per la Gran Via de Sabadell, avui en dia, 
passen, si mirem la intensitat mitjana, al voltant de trenta mil vehicles que no hau-
rien de passar per aquesta via, no? 

Nosaltres creiem que és necessària, tal com fixa el pla de mobilitat del Vallès, 
una via perimetral de les dues capitals del Vallès Occidental més totes les zones de 
polígons industrials de Sentmenat, Polinyà i Castellar, per poder connectar amb la 
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B-40 a l’alçada de Terrassa, com li deia, per evitar-se els centres urbans i perquè la 
comunicació sigui molt més fluïda. 

Li parlava jo també aquest matí d’unes dades, que les torno a reiterar, no? El fet 
de poder connectar..., o quan aquest tram, a finals d’any, estigui operatiu, de la B-40, 
la reducció del temps de trànsit estalviarà 6.700 tones de CO2, que no és una xifra 
menor, que hi hauran estalvis logístics per a les activitats econòmiques del Vallès 
Occidental, que són, conjuntament amb el Vallès Oriental, les dues comarques amb 
un pes industrial més important en el PIB de Catalunya. I, a més a més, també mi-
llorarà els costos associats a la mobilitat laboral. 

Encara que vostè no s’ho cregui, coincidim amb vostès que el ferrocarril ha de 
ser l’esquelet, l’element central de la mobilitat sostenible i del transport col·lectiu en 
aquest país. Però vostè sap tan bé com jo que es necessita millorar la infraestructura 
ferroviària, es necessita millorar la gestió ferroviària, però que no posarem un tren, 
perquè és impossible que arribi a cada polígon industrial del país, o del Vallès Occi-
dental o del Vallès Oriental, ni un vagó a la porta de cada indústria, no?

Que necessitarem centres intermodals per poder fer la connexió de les mercade-
ries, ho torno a repetir, de la potent indústria que hi ha al Vallès Occidental i al Va-
llès Oriental i a les zones de les que estem parlant, els centres intermodals, per po-
der fer servir el ferrocarril. I com portarem les mercaderies allà? Doncs en transport 
privat, en camions pesants, etcètera. I per això necessitem infraestructures viàries 
de qualitat i que siguin eficients.

Estem d’acord amb que cal impulsar o cal tornar a reimpulsar el corredor ferro-
viari orbital, però a l’esmena que li hem presentat, i que sembla que han acceptat, el 
que diem que és prioritari, d’aquest corredor ferroviari orbital, és la connexió entre 
Sabadell, o Terrassa-Sabadell, i Granollers, a través de l’R4 i l’R8, que ens permetrà 
no només que viatgers el fem servir, sinó que també pot servir per a un tema impor-
tant, que és que les mercaderies que es produeixen en aquests territoris puguin des-
plaçar-se també en ferrocarril cap al centre intermodal de la Llagosta o cap al centre 
d’Europa.

Moltes gràcies, diputades i diputats.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada 
Cristina Casol Segués.

Cristina Casol Segués

Moltes gràcies. Membres de la Mesa, consellers, diputades, diputats, bona tarda 
a tothom. Avui els comuns ens presenten una moció sobre mobilitat, sobre mobili-
tat al territori del Vallès, del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. Una moció que 
fa referència i que inclou moltes propostes planificades per Junts per Catalunya, al 
Govern, l’any 2021, materialitzades mitjançant el pla específic de mobilitat del Va-
llès. Una moció en què, d’entrada, vull donar les gràcies al diputat Marc Parés per 
l’acceptació de les esmenes, les transaccions, encara que en algun punt no haguem 
fet bon camí.

Les demandes de la moció són bàsicament sobre mobilitat en transport públic, 
tant en matèria ferroviària com d’autobusos. I nosaltres hi som amb la voluntat de 
donar forma a aquesta malla que relliga poblacions, donar forma, i esperem amb un 
mínim cost i un màxim de respecte per l’entorn. I que comptem també amb serveis 
d’aparcament i adaptacions per a la mobilitat per carretera en bicicleta. Però la mo-
ció també parla..., sense parlar-ne, perquè no diu «ronda Nord» i entenem que al no 
anomenar-la no vol prioritzar-la. Però des de Junts considerem que, per al desenvo-
lupament econòmic del conjunt d’aquest territori, la ronda Nord serà la millora en 
la mobilitat de carretera dels sistemes urbans de Terrassa i de Sabadell, i també és 
prioritat per a Junts per Catalunya que sigui una infraestructura respectuosa amb el 
medi ambient i de consens amb el territori.
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I vaig una mica més al fons de la moció, perquè per Junts, sobretot, aquesta és 
una moció d’equitat, d’equitat territorial. I els ben asseguro que per la diputada que 
parla, una diputada de Lleida, de les Terres de Ponent..., entenc aquestes reivindica-
cions del territori perquè formen part també de la meva vida. Perquè la realitat del 
Vallès en el conjunt del nostre país és que també podem considerar-lo un territori 
de risc. És un territori de risc perquè és una barreja, una barreja històrica de disper-
sió urbanística, congestió de les infraestructures i segregació socioeconòmica, que, 
juntament amb una perversa acumulació de dècades d’incompliments d’inversions 
per part de l’Estat espanyol, ens ha portat a un punt de gairebé no retorn. I ara és el 
moment en què cal executar amb les eines que tenim a les nostres mans per sortir 
d’aquesta paràlisi.

I una eina urbanística..., reprenc parlar-vos del pla específic de mobilitat del Va-
llès, que és un pla d’acord; d’acord perquè es va redactar amb una àmplia majoria de 
consens social i, com he dit, recull solució a la majoria de peticions d’aquesta moció. 
Això és un fet constatable, perquè el document les recull. I el problema avui per al 
1.300.000 persones que hi viuen i que hi treballen és que aquestes encara no són una 
realitat. El pla específic conté determinacions per estructurar el sistema de transport 
col·lectiu, molt competitiu, amb especial atenció a la xarxa d’autobusos interurbans, 
a la xarxa ferroviària, al sistema d’intercanviadors i als aparcaments i al servei.

El pla dona prioritat absoluta a la formació del conjunt de la línia orbital ferro-
viària, prioritzant Sabadell-Granollers; la construcció de deu noves estacions, tres 
de les quals són intercanviadors, i l’increment de les freqüències de l’R8. Per altre 
costat, també prioritza i potencia el model de xarxa de transport públic per carre-
tera, com és la implementació dels corredors del BRCAT, que es podrien desplegar 
ara mateix en aquest moment i així complementar el ferrocarril, sense deixar d’estu-
diar futures propostes.

També la moció ens diu que cal negociar amb el Govern del Estado perquè es-
tableixi un calendari d’execució real de totes les actuacions ferroviàries que s’hi in-
clouen i es llisten. Segons va anunciar Adif, estaven i eren unes actuacions que es 
trobaven pendents en aquest territori. També esmentar que des de Junts considerem 
que cal seguir treballant amb l’Ajuntament de Granollers i les associacions veïnals 
per la pacificació de la ronda en el seu tram urbà i així, d’aquesta manera, reduir la 
circulació de vehicles i minimitzar l’impacte acústic.

I, finalment, per Junts, la mobilitat i, sobretot, el transport públic són una eina 
fonamental per a l’equilibri territorial. També són una eina fonamental per fer polí-
tiques socials, mediambientals i de transició energètica. Per Junts, l’urbanisme i la 
planificació són un instrument per endreçar el territori i que garanteixen l’equitat i el 
bon servei a les persones. I, per Junts, el més important és sortir de la rotonda que és 
Espanya, sortir-ne el més aviat possible, i això té un nom, i es diu «independència». 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula el diputat 
Eugeni Villalbí Godes.

Eugeni Villalbí Godes

Bona tarda, vicepresidenta. Consellera, conseller, diputats, diputades... Vull co-
mençar amb un agraïment, un agraïment al diputat Parés, per la moció i també per 
l’entesa en el debat de les esmenes i el fet que haguem pogut arribar a un acord i 
incorporar-les totes. I això és evident perquè..., ha estat fàcil, evidentment, perquè 
compartim bona part del model que vostès exposaven a la moció, però també per 
una qüestió, segurament, més personal, que és gràcies a les seves ganes de treballar, 
de debatre, la seva predisposició sempre a negociar i la seva voluntat d’escoltar, de 
generar empatia i d’entendre la persona que hi ha al davant, amb la qual cosa avui 
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també vull aprofitar per desitjar-li el millor en la seva nova etapa vital. (Aplaudi-
ments.) Fem política, però les relacions humanes són molt importants, crec.

Torno a la política; si no, no em quedarà temps del que fèiem. Aquesta mo-
ció crec que és important, perquè vostè avui parlava, parlàvem de model, i justa-
ment crec que la moció és un negatiu de l’última moció que hem parlat al matí. 
Mirin, dimarts interpel·lava la consellera Jordà al voltant de l’estratègia catalana 
d’adaptació al canvi climàtic, i una de les coses que celebràvem és que aquesta estra-
tègia incorporés que a partir d’ara tots aquells projectes socioeconòmics quedaven 
supeditats pels projectes de protecció dels sistemes naturals, és a dir, la biodiversitat, 
els ecosistemes, l’aigua i els boscos.

Dit d’una altra manera: el context és tan greu i ha canviat tant que allò que te-
níem fa unes dècades, les solucions que abans eren útils, les mesures planificades, 
per exemple, als anys seixanta –així, a l’atzar– no són viables ni tenen sentit el 2023, 
al segle XXI, i fer-ho i plantejar-ho és no entendre on som. No podem fer front als 
reptes climàtics que tenim al davant sense entendre que les eines, els mecanismes i 
els sistemes que hem fet servir fins ara ja no ens serveixen. Per resoldre els proble-
mes del segle XXI, no podem utilitzar eines i visions del segle XX. 

I de què estem parlant en aquesta moció? Doncs estem parlant que al nostre país, 
que és petit, i en una regió, en un part petita del territori, a la regió metropolitana de 
Barcelona, es concentra la major part de la població, de l’activitat econòmica, dels 
desplaçaments i de la mobilitat. Una mobilitat que, quan ho fa en vehicles privats i 
contaminants, no només trinxa el territori i accelera el canvi climàtic, sinó que tam-
bé, diputat de VOX, amb dades a la mà, afecta la salut de les persones, de les més 
desafavorides i les més vulnerables. De fet, l’ISGlobal, l’any 2021, xifrava en 3.700 
les morts prematures a l’àrea metropolitana vinculades amb la contaminació.

I, en concret a la moció, al Vallès hi viu més d’1 milió de persones que, quan 
s’han de comunicar amb l’àmbit de la ciutat de Barcelona, doncs, hi ha una relativa 
oferta de transport públic, segurament millorable, però que quan aquests desplaça-
ments es realitzen en altres parts de la regió metropolitana, o a nivell intern del Va-
llès, aquí estem parlant de situacions diferents. Exemples: un estudiant que visqui 
a Sant Celoni i vulgui anar a l’Autònoma amb transport públic s’hi està més d’una 
hora, quan en transport privat amb trenta minuts hi és; o una persona de Mollet que 
hagi d’anar a l’Hospital del Parc Taulí, a Sabadell, trigarà més d’una hora amb bus 
interurbà, quan amb vehicle privat amb vint minuts hi serà. 

I, enfront d’aquestes mancances d’oferta de mobilitat en transport públic de qua-
litat i eficient, hi ha qui proposa més asfalt, més carretera i més contaminació, quan 
creiem que hi han altres solucions i alternatives com les que planteja aquesta moció: 
millores en els intercanviadors ferroviaris entre les línies S1 i S2 de Ferrocarrils i la 
línia R8 de rodalies, que permetran millorar la connexió transversal del Vallès amb 
connexions radials; la línia orbital ferroviària, que des d’Esquerra és una de les prio-
ritats per al país, i va des de Vilanova i la Geltrú a Mataró, passant pel Vallès, im-
pulsant així xarxes ferroviàries no centralitzades a Barcelona, o millores de rodalies 
amb el desdoblament de l’R3 fins a Vic, o la millora de les línies R3, R4 i R8, en la 
seva oferta, o millores també en la xarxa de busos interurbans, com avui el mateix 
conseller ens parlava, amb el desplegament de la xarxa BRCAT. 

Per acabar, vicepresidenta, aquesta moció i la del matí, com deia el diputat Pa-
rés, van de model, i malgrat que, com ens ha explicat el diputat Estruch aquest matí 
en la moció, per responsabilitat pel país, sobretot per la seva gent, amb voluntat de 
desencallar allò que se’ns deia que impossibilitava els pressupostos, hem fet un vot 
en un sentit diferent d’allò que defensem, aquesta moció ens permet explicar-nos de 
nou: quin és el nostre model, el que hem defensat, defensem i defensarem arreu del 
país, al Vallès, a Barcelona i arreu dels Països Catalans, i també des del Govern, que 
és un model basat en més transport públic, eficient, modern i de qualitat, més salut 
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per a les persones, més protecció del territori, del medi natural i del medi agrari, i 
menys vehicle privat i contaminació. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula, per part del Grup Parlamen-
tari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, la diputada Montserrat Vinyets Pagès. 

Montserrat Vinyets Pagès

Bona tarda, diputats, diputades. Diputat Parés, nosaltres votarem afirmativament 
a la majoria de punts que presenta la moció. Alguns d’ells són una clara mostra que 
hi ha una alternativa possible davant dels reptes que, en clau de crisi energètica i de 
crisi climàtica, haurem d’afrontar ja de forma immediata ara i també en els propers 
anys. 

El primer punt... És una coincidència, no?, que hi hagi sigut avui, amb tot això 
dels pressupostos; precisament que vostès ens portin la necessitat de prioritzar 
aquestes inversions del pla específic de mobilitat del Vallès, que comportin una re-
ducció de les emissions de CO2 i un augment de la quota modal de transport públic. 
Precisament és això el que cal fer, i no el Quart Cinturó. I, senyor Terrades, sí que 
té a veure, aquesta moció, amb el Quart Cinturó, té absolutament molt a veure. Pre-
cisament potser aquest és el problema: que vostès encara no han entès que aquestes 
coses van absolutament entrellaçades. 

Nosaltres estarem molt amatents a les votacions que es facin d’aquesta moció. 
A mi em sembla que el Partit Socialista votarà, segurament, a favor d’aquest punt 
sense que això li generi cap tipus de contradicció, quan són posicions completament 
confrontades, defensar el Quart Cinturó i votar a favor d’aquest punt. 

També vull parafrasejar una mica la diputada de Junts, que ens deia que el que 
cal és sortir de la rotonda que és l’Estat espanyol. Doncs, miri, està clar que en 
aquesta rotonda hi estarem anys donant voltes i voltes si vostès el que fan és recolzar 
projectes com el Quart Cinturó. (Alguns aplaudiments.)

Pel que fa a la necessitat de desplegar la xarxa de corredors BRCAT, hi estem 
a favor. Pel que fa a construir els intercanviadors ferroviaris entre les línies S1 i S2 
de Ferrocarrils i la línia R8, estem molt a favor d’aquest punt. De fet, és una de les 
claus per fer competitiva l’R8 davant la mobilitat en vehicle privat que ara demana el 
Quart Cinturó. Clama al cel que les línies de Ferrocarrils i R8 es creuin i no hi hagi 
estacions en aquest punt on poder fer transbordament i canviar de línia. Per què? 
Doncs perquè això no ha sigut la prioritat de ningú per potenciar-ho. 

Pel que fa a la finalització del desdoblament de l’R3 fins a Vic, també hi estem 
a favor. Sí que és veritat que el que ens cal definir bé és fins on hem d’arribar amb 
aquest servei, si fins a Vic o fins a Torelló, i, en funció d’això, avaluar quines infraes-
tructures fan falta, però no posar mai la infraestructura davant del servei, com s’ha 
fet històricament i tal com defensa el treball concret i persistent de l’oficina tècnica 
de suport al desdoblament de l’R3. 

Construcció de la línia orbital ferroviària? També, a favor. Sí que és veritat que 
nosaltres no estem a favor del que vostès proposen del soterrament de l’R3 al seu 
pas per Mollet. A nosaltres ens sembla que la política d’amagar els trens sota terra, 
molt pròpia de l’Estat espanyol o de les empreses constructores, que els hi encanta 
fer aquest tipus d’obres, s’ha endut molt bona part de les ja per elles mateixes poques 
inversions en ferrocarril convencional els últims anys, en comparació amb l’alta ve-
locitat, i que hi ha maneres perfectament viables d’integrar el tren a les ciutats i que 
són molt més econòmiques que un soterrament.

Per al cas de l’R3 a Mollet, es podria fer un viaducte que permetés que la via fos 
permeable entre els dos costats, perquè soterrar 1,7 quilòmetres de Mollet s’estima 
en més de 140 milions, prop d’un vint per cent del que es calculava que valdria el 
desdoblament sencer de Montcada a Vic, quan es plantejava desdoblar-lo d’un sol 
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cop. A més, les rampes i pendents d’un soterrament obligarien els trens a anar més 
lents i comprometrien seriosament la circulació de trens de mercaderies per la línia. 
El que ens cal és recuperar vint anys perduts en manca d’inversions en rodalies, i so-
vint se’ls gasten en soterraments que en termes de servei ferroviari no suposen cap 
millora. 

També estem a favor d’avançar, conjuntament amb l’Ajuntament de Granollers i 
associacions veïnals, en aquesta pacificació de la ronda Sud. El que cal és pacificar i no 
soterrar. I, evidentment, també molt a favor de continuar amb aquests treballs de l’es-
tratègia catalana de la bicicleta al Vallès. 

I jo també vull aprofitar, per últim, per acomiadar-nos, des del meu grup parla-
mentari, del diputat Marc Parés, amb el que personalment he coincidit a la Comissió 
de Territori. Tot i que tenim punts de vista diferents en molts aspectes, doncs, està 
clar que n’hi han molts d’altres que ens hi trobem. Com a geòleg de formació, ha 
aportat molta expertesa a la Comissió de Territori, i li desitgem el millor en la seva 
etapa professional i, evidentment, també personal. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Joan García 
González.

Joan García González

Diputats, diputades, consellers... Conseller, quin dia, eh?, té avui. La veritat és 
que des d’aquelles trobades que teníem al Ple de Sabadell, doncs, no m’havia trobat 
amb vostè en una situació com aquesta. I bé, de fet, no sé si és aquest matí o ahir al 
matí que li deia que potser podríem anar a inaugurar la B-40 aviat, i potser sí que és 
veritat i ho podrem fer conjuntament, conseller. 

Però, a part d’això, també m’acomiado del senyor Parés. Crec que ha aportat tot 
el que un geògraf pot aportar a un parlament com aquest. I és una pena, com a geò-
graf també, que perdem un valuós professional del territori com és vostè. I, per tant, 
li desitjo lo millor. 

I, per començar, jo crec que de bona part d’aquesta moció –que nosaltres, des 
d’un punt de vista, diguéssim, proactiu i positiu, doncs, donarem suport a algunes 
parts– ja se n’ha parlat aquest matí. Jo estic encantat de parlar del Vallès; de fet, sem-
pre ho reivindico quan puc. Al final, el Vallès és una realitat conjunta, d’1.300.000 
habitants, amb bona part de l’activitat econòmica de Catalunya i de generació del 
producte interior brut de Catalunya, que ha estat durant molts anys i durant dècades 
mirant a Barcelona; és una realitat. I, per tant, bona part de les polítiques de dina-
mització interna, de vertebració interna, d’aquesta gran comarca, d’aquesta realitat 
geogràfica i territorial que és el Vallès, mai s’han tingut en compte, i crec que els 
últims anys hem parlat un parell de vegades sobre aquest tema, que crec que és im-
portant. 

Parlen vostès d’una alternativa de mobilitat als dos Vallesos. Per nosaltres, l’ex-
posició com a tal d’aquesta alternativa, basada essencialment en eixos ferroviaris i 
en alternatives de transport públic, doncs, diguéssim, l’exposició teòrica la podem 
compartir com una part del projecte, de fet, del pla de mobilitat del Vallès i una part 
del que nosaltres també hem defensat. Però per nosaltres no és, no pot ser el centre 
de les polítiques de mobilitat al Vallès. I no ho és perquè és bastant difícil i inviable 
d’implementar en un curt termini, un termini, diguéssim, proper i acceptable. I, so-
bretot, sempre em pregunto, quan vostès porten aquestes mocions, allò d’«això qui 
ho paga?, això com ho paguem?», perquè realment és cara d’implementar, aquesta 
realitat que vostès expressen aquí.

Per nosaltres –ja ho hem deixat molt clar–, tot i que s’han buscat alternatives 
–que qui coneix una mica, doncs, les ciutats de Sabadell i de Terrassa...– per unificar 
o per evitar construir aquesta ronda Nord, són inviables. Vostès les han portat com 
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una modificació de la nacional que hi ha entre Sabadell i Terrassa, que tothom que 
ha passat per allà sap que és inviable ubicar o ampliar en carrils, perquè està total-
ment ocupada d’activitats diverses als seus voltants.

Creiem que és necessari construir –ho deixo clar, que ho hem dit moltes vega-
des– la ronda Nord i acabar, de fet, bona part del tram de la B-40. Perquè, quan un 
va a Terrassa i se’n va al final de la B-40, veu que hi han sis carrils que acaben en 
una rotonda i que no van enlloc, acaba pensant: «Realment això ho ha planificat 
algú?» O sigui, realment tenim un tram d’autovia que ni tan sols encara uneix Ter-
rassa o el Vallès amb el Baix Llobregat i que fa de ronda a Terrassa, que acaba a la 
carretera que va a Matadepera? El que conegui una mica el Vallès, diu: «Per què 
hem acabat aquí? Per què hem acabat d’aquesta forma?» Per tant, és totalment ne-
cessària, aquesta, diguéssim, proposta o aquesta construcció que avui, doncs, sem-
bla que està més a prop de poder-se inaugurar.

També, en aquest cas, doncs, benvingut, el senyor Terrades, per aquesta defensa 
que ha fet avui, que m’ha agradat moltíssim i que comparteixo totalment, de la ron-
da Nord. Fa, diguéssim, uns anys que no ho feien d’aquesta manera, però m’ha agra-
dat moltíssim quan, inclús, vostè ha intentat relacionar la reducció de la contamina-
ció, que és certa, i la sortida dels vehicles rodats pel centre de la ciutat amb aquesta 
ronda Nord. I també aquest argument que hem expressat nosaltres moltes vegades 
de com arribaran els ferrocarrils als polígons industrials, que és una màxima que 
sempre hem explicat i que vostè també ara ha agafat i comparteix amb nosaltres. 
Benvinguts a la defensa de la realitat i de la mobilitat interna del Vallès.

I, finalment, ja una reflexió ràpida –i el senyor Parés deu saber de què parlo. Crec 
que també hem de parlar alguna vegada de la governança del Vallès com a tal, de la 
unificació dels dos Vallesos. I aquí, doncs, alguna vegada, amb el senyor Fernández 
hem parlat amb Fem Vallès, que crec que tots hem fet reunions amb ells, i crec que 
seria important que també, a part de parlar de mobilitat, parléssim d’aquesta gover-
nança d’una realitat geogràfica catalana tan important com el Vallès.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Mixt, té la paraula el diputat Alejandro Fernández. Ah, no! 
Disculpeu. Per part del diputat no adscrit... No hi és. Per tant, per pronunciar-se so-
bre les esmenes, té la paraula el diputat Marc Parés Franzi.

Marc Parés Franzi

Bé; en primer lloc, gràcies, Eugeni, per les paraules; gràcies, Montse; gràcies, 
Joan. Gràcies a tots els diputats i diputades de la Comissió de Territori, que hem tin-
gut, crec, debats intensos, interessants i que ens han permès, almenys a mi, aprendre 
moltíssim al llarg de tots aquests anys. I, per tant, ha estat un plaer amb tots vosal-
tres, amb la Cristina, amb en Jordi... Gràcies, Ramon, diputat Tremosa, com a presi-
dent de la comissió, també per alimentar el debat, per fer-lo possible, per portar-nos 
de visita a diferents indrets. Que crec que és interessant conèixer la realitat, no?; 
com a geògrafs, conèixer la realitat des del territori i, per tant, trepitjar-lo és espe-
cialment important. I el diputat Tremosa això ho ha treballat molt. Per tant, moltíssi-
mes gràcies per aquest temps a la Comissió de Territori.

Breument, pel que fa a les esmenes, perquè ja saben, doncs, quines hem acceptat 
i quines no. Alguns comentaris. El primer, al diputat Terrades: a mi m’agraden molt 
les solucions contraintuïtives, no?, però, vaja, dir que per reduir les emissions hem 
de fer la ronda Nord, hem de fer la B-40, home, jo diria que no és la millor de les 
solucions possibles.

I ens deia el diputat de VOX: «Clar, és que vostès prioritzen la reducció de les 
emissions de CO2.» Sí, però és que reduir les emissions de CO2, que, efectivament, 
ho prioritzem perquè estem en una situació d’emergència climàtica, vol dir també 
incrementar el transport públic, vol dir fer el Corredor Mediterrani i, per tant, donar 
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una alternativa econòmica i comercial a les mercaderies. I, sobretot, vol dir preocu-
par-nos per la salut de les persones, que són les que estan patint, perquè la gent mor 
per problemes de contaminació. Per tant, és aquest el problema al qual hem de fer 
front.

Ens deien: «S’ha de prioritzar.» I, efectivament, s’ha de prioritzar. Nosaltres el 
que proposem és prioritzar una sèrie d’infraestructures i no prioritzar la ronda Nord 
o el Quart Cinturó.

Per cert, el pla específic de mobilitat del Vallès, que té totes aquestes inversions 
i que nosaltres el que diem és que cal prioritzar-ne algunes, també contempla, en el 
seu escenari a llarg termini, el que és la continuïtat de la ronda del Vallès –es diu 
en el pla– entre Castellar i Granollers. Per tant, espero que, com a mínim, això que 
també està en el pla específic de mobilitat del Vallès surti del cap de tots els diputats 
o de tots els grups parlamentaris que ara ens diuen que volen arribar fins a Sabadell. 
Doncs esperem que no plantegin anar més enllà, perquè el Ministeri de Transports 
el que planifica en el seu estudi informatiu inicial és tot el Quart Cinturó fins a Gra-
nollers.

En qualsevol cas, un plaer i moltes gràcies.
(Aplaudiments perllongats.)

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.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desburocratització 
de la pagesia

302-00239/13

Continuem pel vint-i-quatrè punt de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia, presentada pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Per exposar-la té la paraula el diputat 
Salvador Vergés i Tejero.

Salvador Vergés i Tejero

Bé; gràcies, vicepresidenta. Consellera, diputades, diputats... En el darrer Ple, la 
vaig interpel·lar sobre la problemàtica que suposa per a la pagesia –i, de fet, en ge-
neral, per al primer sector– l’excés de burocràcia. I vaig explicar, doncs, que –i vos-
tè, de fet, hi va estar d’acord–, visitis qui visitis, tothom et diu que el gran problema 
són els controls, els tràmits, la paperassa, en definitiva, cada cop més feixuga, a la 
qual els sotmetem. O sigui, als pagesos o els ofeguen els costos, o els papers, o les 
dues coses alhora. 

I dèiem també que no és un problema només de la seva conselleria, sinó que aga-
fa més administracions, com Salut, com Territori, els propis ajuntaments, però que 
sí que de manera natural s’espera que el seu departament sigui el que integri, que 
coordini aquesta facilitació de la burocràcia, vingui d’on vingui. I tampoc seria cert 
ni honest per part meva si digués que és només un problema que ha aparegut des 
de que vostè hi és al capdavant. És veritat que fa anys que ho portem a sobre. Però 
sí que també és cert que en els darrers anys s’ha fet ja insostenible.

I, per cert, a la diputada Bravo no li hem acceptat l’esmena, però fixi’s que ja es-
tic dient que és un problema, l’excés de burocràcia que tenim enquistat en general 
a tota l’Administració, com bé ahir aquí mateix defensava magistralment el diputat 
Canadell. 

I en la interpel·lació fèiem èmfasi en que no és suficient digitalitzar, sinó que cal 
acompanyar en aquesta digitalització perquè ningú sigui víctima de la bretxa digi-
tal, especialment la gent gran, perquè de cap manera ens podem permetre de perdre 
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pagesia pel camí, perquè estem parlant d’un sector que és qui menys es pot permetre 
de contractar personal tècnic administratiu que li resolgui tota aquesta feinada que 
suposa la sobregestió.

I vaig posar un exemple basat en una infografia de ramaderes de Catalunya que 
d’alguna manera explicava tot el llistat infumable de tràmits, de passos, per si vols 
vendre quatre formatges si tens un petit ramat. I és cert que aquests dies molta gent 
ha agraït que poséssim sobre la taula aquest debat. I, per tant, això ens referma enca-
ra més en la necessitat de trobar solucions per a aquest problema. 

I ho reconec, és evident que hi ha una bona part en la qual no podrem fer re, per-
què ve de disposicions de normatives europees d’obligat compliment. Però també és 
cert..., i li vaig posar uns quants exemples molt concrets de fertilització, de guies de 
transport, de temes de medicaments, en els quals, des de les nostres pròpies compe-
tències, i tant que podrem minimitzar, simplificar, integrar fins i tot en alguns casos, 
eliminar determinats tràmits. 

I és per tot això que avui portem aquí aquesta moció, que, a banda de reconèixer 
el paper imprescindible i estratègic de la pagesia, el que demana és crear una taula 
de desburocratització de la pagesia, formada per representants del primer sector i de 
les administracions implicades, i que tingui tres objectius molt clars: simplificar els 
tràmits, integrar millor les diferents administracions que hi són implicades i establir 
mesures efectives reals per lluitar contra la bretxa digital. I, perquè la cosa no quedi 
en paper mullat, proposàvem que es constitueixi com a màxim en el termini de dos 
mesos i que en la data del 30 de juny d’enguany emeti un informe de conclusions de 
valoració.

És evident que podíem haver plantejat la moció com un llistat de tràmits concrets 
a resoldre, però seria llarguíssim i evidentment ens en deixaríem, seria incomplet. 
Per tant, hem preferit d’atacar-ho a fons amb els afectats, en el marc d’aquesta tau-
la de treball, que pretenem sincerament que no tingui cap mena de protagonisme 
polític, sinó que tots junts puguem, per fi, alleugerir i acompanyar aquesta pagesia, 
que massa sovint –jo crec que hi estarem tots d’acord– se sent qüestionada i se sent 
hiperfiscalitzada. 

I voldria agrair també l’esmena presentada per la diputada Ibarra, i que hem pogut 
transaccionar, en el sentit de recuperar l’esperit i la manera de fer del Servei d’Exten-
sió Agrària, ja extint, per les oficines comarcals del departament d’agricultura.

L’altre dia un pagès m’ensenyava quins són els seus interlocutors actualment amb 
el departament. I, mirin, es diuen de la següent manera: bustiacoordinaciossttcc@
gencat.cat, ajutsestrategia_alimentariaccioclimatica@gencat.cat, patt@ruralcat.net, 
dunsuportbcn.daam@gencat.cat, etcètera. Home, es troba a faltar l’empatia d’una 
Maria, d’un Pau, d’un Joan, d’una Teresa, aquella manera de fer personal, proactiva, 
que hi havia hagut i que d’alguna manera jo ja en la interpel·lació ho reclamava, que 
seria tan i tan positiu recuperar-la per poder transferir el coneixement a la pagesia, 
per poder-los acompanyar d’una manera molt més personalitzada que no pas fem 
ara. Després continuaré.

Moltes 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, la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé. 

Rosa Maria Ibarra Ollé 

Gràcies, presidenta. Consellera, diputades i diputats... Bé, Junts ens presenta una 
moció sobre la desburocratització de la pagesia. Hem de dir-li –i, de fet, de les esme-
nes que hem presentat i que després comentaré ja es dedueix– que estem, evident-
ment, plenament d’acord amb el sentit de la moció i de la interpel·lació que el diputat 
Vergés va fer. Per tant, votarem a favor dels punts.
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I evidentment li agraïm el to, i també li agraïm, doncs, la voluntat de consensuar, 
d’acceptar l’esmena i de consensuar un text que reflecteix l’esperit de l’esmena, al-
menys de la segona esmena que vam presentar. I també li agraïm que aquí hagi dit 
que aquest problema no és un problema d’avui, sinó que és un problema que fa molt 
de temps que dura, que no és responsabilitat d’un govern o d’un altre, i d’un temps 
determinat, sinó que hem anat afegint-hi, diguem-ne, paperassa i tràmits burocràtics 
que han portat el sector agrari a tenir un problema important amb la paperassa, amb 
la burocràcia. 

Aquesta burocràcia «farragosa» que vostè posava de manifest és el que pagesos, 
ramaders, silvicultors ens transmeten, ens fan arribar quan ens hi veiem. De fet, el 
nostre grup ja hi ha fet referència en iniciatives en aquest Parlament, en interpel·la-
cions i també en propostes de resolució. I no només parlàvem, en aquell moment, 
dels tràmits i de la paperassa, de la documentació que cal presentar; parlàvem també 
de la bretxa digital, que vostè també hi ha fet referència. 

Evidentment, tenim un sector agrari, una pagesia amb una edat bastant elevada. 
El seixanta per cent del sector agrari té més de seixanta anys. Per tant, això afecta i 
això té una incidència clara en el tema de la bretxa digital, i ho hem posat moltes ve-
gades de rellevància, no? 

Vostè ara deia –suposo que una miqueta per il·lustrar aquest problema, no?–: 
«Qui té d’interlocutor el sector agrari?» Parlava d’unes adreces d’internet. Evident-
ment que el món canvia i el món va cap aquí, i no podem deixar d’anar cap aquí. 
Però és veritat que es poden fer les coses de moltes maneres, no? I es pot fer un 
acompanyament d’aquesta pagesia, d’aquest sector agrari, perquè els hi sigui més fà-
cil d’anar cap a aquesta digitalització, al cap i a la fi, del sector agrari. 

I algú ens podria dir –de fet, el diputat Canadell ho deia ahir– que no és un pro-
blema exclusiu de la pagesia; és cert. O sigui, parles amb cambres de comerç, amb 
empresaris de tot tipus, de tots sectors i tothom, doncs, et diu el mateix, que hi ha un 
problema de burocratització i de paperassa en l’Administració. Per tant, és un pro-
blema d’agilitat, de falta d’agilitat, a què haurem de fer front. 

Però, tornant a l’àmbit que ens afecta, l’agricultura, és evident que hi ha una 
quantitat de paperassa, de tràmits i d’esculls administratius per poder desenvolu-
par l’activitat agrària. «Tot s’ha complicat molt», ens diuen –tot s’ha complicat molt. 
I, per tant, ho hem de fer més fàcil, i necessitem aquest acompanyament perquè tot 
sigui més fàcil. 

Les nostres esmenes anaven en dues línies. La primera era per canviar el nom 
que vostè deia –«taula de desburocratització». No era només perquè costi molt 
de pronunciar, sinó perquè crèiem que era important posar el focus en l’objectiu 
d’aquesta taula, que per nosaltres ha de ser el de l’agilització administrativa. I per 
això li proposàvem el canvi de nom. No han acceptat el canvi, però, en tot cas, com 
que compartim l’objectiu pel que es presenta, evidentment, hi votarem a favor. Ho 
hem de fer fàcil. Hem de fer fàcils els tràmits perquè pagesos, ramaders, silvicultors 
es puguin centrar en el seu treball de produir i no hagin de centrar els seus esfor-
ços en un complir paperassa que els absorbeix. Vostès han volgut mantenir el nom, 
doncs, cap problema; hi votarem a favor. 

I la segona esmena és d’addició, i els hi proposàvem recuperar els serveis d’ex-
tensió agrària, que fa anys que van deixar de funcionar, per tal que el coneixement 
que s’obté de la investigació i la recerca dels centres universitaris i de l’IRTA ar-
ribi a agricultors i ramaders. Hem pogut transaccionar aquesta esmena amb un 
redactat que ens encaixa perfectament amb la voluntat que teníem a l’hora de pre-
sentar-la, que era recuperar l’esperit i la manera de fer d’aquests serveis d’exten-
sió agrària perquè, evidentment, aquest coneixement que es genera en els centres 
de coneixement i de recerca arribi als agricultors i als ramaders, aprofundint en 
l’acompanyament necessari. 
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Esperem que aquesta vegada, doncs, aquesta esmena tingui efecte, que crec que 
l’aprovarem tots plegats, i realment el Govern la compleixi, perquè la vam presen-
tar fa uns mesos i pel que sabem encara no s’ha fet re. És un tema important, no és 
un tema menor. El sector necessita aquest acompanyament i necessita facilitat en la 
seva activitat. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, consellera... Bueno, nos plantea Junts 
per Cat una iniciativa sobre la desburocratització de la pagesia, que, además de un 
merecido reconocimiento a un sector productivo estratégico, insta a la racionaliza-
ción normativa y administrativa. Sin lugar a dudas, la racionalización normativa y 
administrativa es uno de los requisitos fundamentales de una buena administración 
pública. Lo vamos a apoyar, como también lo hemos propuesto y apoyado de forma 
reiterada durante las últimas legislaturas, no solo en este ámbito, en el de la pagesia, 
sino en todos. 

De hecho, me gustaría recordar que Ciutadans llegó a este Parlamento en la oc-
tava legislatura, en noviembre del 2006, con esa demanda de racionalización nor-
mativa y administrativa bajo el brazo. Y también quiero decir que, cuando hemos 
tenido ocasión en los últimos años, lo hemos hecho realidad y ha sido precisamente 
una seña de identidad en todos los gobiernos autonómicos y locales de Ciudadanos. 

Por todo ello, creo que está claro que no podemos sino votar a favor de esta ini-
ciativa, no sin mencionar y no sin sorprendernos de que al grupo proponente le en-
tren precisamente las ganas de simplificar la Administración justo cuando acaba de 
salir del Gobierno. De hecho, nosotros habíamos presentado una enmienda, como 
bien ha mencionado el diputado que ha presentado la iniciativa, que pretendía cons-
tatar, precisamente, que son los diferentes gobiernos de la Generalitat de Catalunya 
los que han dado forma, a lo largo de los años, a un modelo de relación con los ciu-
dadanos y con los negocios sumamente burocratizado, que, en muchos casos, impo-
ne fuertes trabas en su funcionamiento cotidiano y ahoga el espíritu de iniciativa. 

No nos han aceptado la enmienda, pero la propia mención yo creo que reconoce 
que así ha sido, y creo que, aunque no la votemos, todo el mundo aquí constata que 
la situación en la que ahora nos encontramos es fruto de toda esa actuación duran-
te este tiempo. Bueno, bienvenidos sean a esta reivindicación, si ello sirve para que 
realmente podamos avanzar en esta simplificación y podamos ayudar de esa forma a 
nuestros agricultores y ganaderos. 

Gracias. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula la diputada 
Alba Camps i Roca.

Alba Camps i Roca

Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades, consellera Jordà... Primer de tot, un 
agraïment per haver portat aquest tema al Ple. Pot semblar simple, però no ho és. Pot 
semblar absurd, però tampoc ho és gens. I es podria dir «moció per a la desburocra-
tització de la pagesia», com també es podria dir «moció per a la desburocratització 
de les persones autònomes» o fins i tot «moció per a la desburocratització de l’Ad-
ministració». 

Abans que res, i fent una petita analogia, podríem dir que, quan pensem en l’Ad-
ministració, molts cops ens ve al cap un gegant lent, que funciona de forma sapastre, 
a vegades poc intel·ligent i poc transparent i de difícil comprensió. Nosaltres el que 
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volem és precisament sacsejar-lo, despertar-lo, fer que avanci i que sigui comprensi-
ble per a totes, i que treballi eficientment i amb objectius clars, sense tràmits ni càr-
rega administrativa innecessària.

I és evident que per això cal desburocratitzar, però desburocratitzar bé, i saber on 
i quan ho podem fer. Vostès, que van governar més de vint-i-cinc anys i, de fet, amb 
uns socis de govern que duien el departament competent en el tema de debat, ho sa-
ben perfectament. Tanmateix, i malgrat tot, des del Grup d’Esquerra Republicana 
estem fermament compromeses –i ho hem dit i demostrat de forma reiterada– amb 
la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del sector, i sabem que cap d’aquestes 
no s’assoleix a dia d’avui sense un bon sistema de relació entre l’Administració i el 
sector. 

El que defensem nosaltres ja ho saben: diàleg, consens i resultats. De fet, ho sa-
ben perfectament, perquè ja està a la nostra agenda política. Per tant, hi ha una part 
amb què, evidentment, estem completament d’acord. Hem de fer un exercici de sim-
plificació administrativa, però no només al sector agrari, sinó a totes les administra-
cions i a tots els sectors. Fer-la més intel·ligent, eficaç i eficient. És una problemàtica 
que tenim ben identificada, i creieu-me que mai no s’havia treballat tant de forma 
transversal per revertir-la. 

En aquest sentit, seria molt demagògic carregar-nos els processos que ens ser-
veixen per garantir drets, drets de les pageses de que els altres estan fent les coses 
bé, drets de les consumidores de que compren un producte segur. Drets, drets i més 
drets. Drets a vetllar perquè les nostres aigües estiguin netes. Drets per vetllar, per 
garantir que totes juguem amb les mateixes regles, perquè les ramaderes o agricul-
tores que fan les coses bé, que són una àmplia majoria, no estiguin estereotipades ni 
demonitzades per una part de la societat.

I sap com s’aconsegueix això, senyor Vergés? Posant normes i controlant-ne el 
compliment. I clar que ho podem fer més lleuger, clar que segur que existeix una 
forma millor per a totes. Busquem-la, sens dubte, però no ens fem trampes al solita-
ri. La majoria de normativa ve d’Europa, i de ben segur que no demanarà que l’Ad-
ministració incompleixi i assumeixi el cost que això suposa. Tampoc no hi ajuden 
aquestes llistes que mencionava, perquè es barregen, doncs, alguns tràmits que són 
voluntaris, alguns altres que són exclusius d’un sector determinat i, per tant, acaben 
confonent. En tot cas, agraïment també per l’acceptació de la nostra esmena 2, que, 
resumint, ve a dir: «No fem més plans; passem a l’acció, apliquem les mesures.» 

Un apunt sobre la nostra proposta d’esmena 1. Ens resulta incoherent plantejar 
una desburocratització creant més taules, més espais, quan els mateixos represen-
tants de la taula proposada ja formen part d’una estructura formal creada. Les du-
plicitats són un dels grans problemes de l’Administració i causa directa de la poca 
agilitat en els processos. En aquest sentit, nosaltres proposàvem una esmena on ja 
s’utilitzava una estructura creada i que funciona, la Taula Agrària. Sense anar més 
lluny, aquesta darrera setmana, el dilluns concretament, es va celebrar aquesta taula, 
on, per cert, participen les principals organitzacions professionals agràries, coopera-
tives i l’Administració, i es va parlar específicament de com desburocratitzar els pro-
cessos. De fet, es va aprovar constituir un grup de treball per revisar les normatives 
vigents i revisar si hi ha cap tràmit que es pugui retirar. 

És una abstenció i no un rebuig, perquè nosaltres sempre sempre sempre estarem 
a favor de prendre decisions de la mà del sector. De fet, estem a favor dels tres objec-
tius que plantegeu de la taula. 

Per anar acabant, reiterar el ple compromís amb la pagesia d’aquest país en fer 
les coses tan fàcils com puguem sense renunciar a res. I sobretot, senyor Vergés, no 
caiguem en trampes ni estereotips cap al sector primari. De l’exposició de motius en 
podem treure comentaris com «gent gran», «activitat de poca rendibilitat», «pocs 
coneixements informàtics»... Si volem que hi hagi relleu, que la pagesia tingui un 
futur digne i viu, deixem de tenir aquesta visió paternalista i que acaba traient valor 
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a aquest necessari i imprescindible sector. Treballem per un futur, un futur de per-
sones preparades, professionalitzades i amb una àmplia experiència. Un futur que ja 
és, a dia d’avui també, més jove, més feminista i més preparat. 

Moltíssimes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula per part del Grup Parlamen-
tari de VOX, el diputat Antonio Ramón López Gómez.

Antonio Ramón López Gómez

Gracias, vicepresidenta. Burocracia, burocracia y más burocracia; así es la Ad-
ministración catalana, y así lo llevamos denunciando desde VOX hace casi dos años, 
aquí, en el Congreso de los Diputados y en Europa. Lo que no acabo de entender es 
por qué Junts presenta una interpelación para reducir la burocracia, cuando en la eu-
rocámara el fugado y dos de sus diputados votaron en contra de dos enmiendas de 
nuestro grupo parlamentario, precisamente, donde pedíamos simplificación y menos 
burocracia en la PAC para nuestros agricultores. (Alguns aplaudiments.) Señor Ver-
gés, antes ha dicho que en Europa no podían hacer nada. Desde luego, si votan que 
no, poca cosa harán. 

Miren, señores de Junts, yo creo que lo que deben hacer es hablar más entre us-
tedes, aclararse y votar lo mismo en todas las instituciones. No obstante, les doy mi 
más sincera enhorabuena por aterrizar a la realidad catalana, por darse cuenta de 
que en Cataluña la burocracia, entre otras cosas, está acabando con nuestros agricul-
tores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores. Su burocracia destruye nuestro sec-
tor agroalimentario. Señores de Junts, bienvenidos al sentido común, bienvenidos al 
lado de los que realmente nos preocupamos por el campo. 

Desde VOX pensamos que es indispensable aprobar un plan para la reforma de 
la Administración catalana. Necesitamos que la Generalitat sea más ágil, más trans-
parente y que esté libre de gastos políticos superfluos. Urge impulsar un marco ad-
ministrativo y jurídico más simple y ágil, reducir burocracia, simplificar el marco 
jurídico y evitar duplicidades y sus costes vinculados. Esto es, sin duda, una de las 
muchas cosas que necesita nuestro sector agroalimentario.

Sin embargo, el Govern, todos ustedes, los señores de Junts también, están más 
preocupados en cumplir la globalista agenda 2030 que en abordar los principales 
problemas de nuestro campo. Todos ustedes están más inquietos en satisfacer a los 
nuevos capos de las religiones feministas que en apoyar y ayudar a nuestros agricul-
tores y ganaderos. Todos ustedes están más pendientes de contentar a los ecologistas 
de salón que de cuidar y proteger a los que nos dan de comer. 

En la interpelación, el señor Vergés nos hablaba del cuaderno de explotación di-
gital de la nueva PAC. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de ese cuaderno de explotación 
digital? Perseguir y criminalizar a nuestros agricultores. A través de este cuaderno, 
la Administración busca controlar, entre otros, el uso de fertilizantes, fitosanitarios 
o medicamentos en cada explotación. De este modo, podrá verificar si el campo 
español avanza en los objetivos verdes marcados en documentos como el plan es-
tratégico nacional de la PAC, el pacto verde europeo o la estrategia «De la granja a 
la mesa». El Gobierno busca así garantizar que España mejora en la línea marcada 
por los millonarios globalistas de Europa, que lo único que pretenden es controlar 
la mente y la cartera de las personas. Es decir, que nuestra agricultura se alinea con 
los principios de la nueva religión del cambio climático: más impuestos verdes, más 
trabas y más burocracia, justo todo lo contrario a lo que necesita la gente del campo. 

Desde VOX, seguiremos rechazando las trabas constantes y la burocracia que 
asfixia a nuestros agricultores. Desde VOX, seguiremos defendiendo nuestra sobe-
ranía alimentaria nacional y nuestro sector primario agroalimentario. Desde VOX, 
señorías, no nos cansaremos de denunciar los objetivos suicidas, esos objetivos 
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medioambientales y climáticos ecorradicales del pacto verde europeo impuestos por 
señores con corbata que nunca han pisado el campo. 

Desde VOX, vamos a seguir oponiéndonos... (Rialles.) Desde VOX vamos a se-
guir oponiéndonos a esos ecologistas de salón que riegan con cientos de millones a 
terceros países para agricultura o regadío, como, por ejemplo, los 120 millones que 
han regalado a los agricultores de Marruecos esta semana, mientras asfixian y mal-
tratan a nuestros agricultores y ganaderos. 

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 Dani Cornellà Detrell.

Dani Cornellà Detrell

Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades, conselleres... Bé, primer de tot, dir 
que votarem a favor d’aquesta moció, perquè tenim molt clar, doncs, que la pagesia 
realitza una tasca central i essencial en aquest país, en la nostra societat, que és la 
producció d’aliments i el manteniment de la terra. Però aquí cal recordar diferents 
coses. 

Fa trenta anys que aquest sector, doncs, pateix la desaparició. De fet, en aquests 
trenta anys han passat de més de cinquanta mil pagesos i pageses a menys de la mei-
tat. I aquesta és una realitat que..., com vostès diuen a la moció, Catalunya no es pot 
permetre perdre més pagesia.

I està bé que ara, partint d’aquestes dades de que hem perdut en trenta anys la 
meitat de la pagesia, parlem d’aquesta bretxa digital, però potser també caldria par-
lar de les nul·les polítiques que s’han fet en aquest país durant dècades. I sí, la bret-
xa digital i la burocratització no poden ser elements que acabin d’enterrar, doncs, la 
nostra pagesia. Però, més enllà d’això, també cal parlar i lluitar perquè la pagesia 
cobri a un preu just el seu producte, que cobreixi els costos de producció, i això no 
està passant. 

Cal simplificar el sistema normatiu de reglaments i burocràcia, perquè això difi-
culta el desenvolupament de petits i mitjans projectes agroramaders. Sí, però també 
cal facilitar l’accés a la terra, potenciant el banc de terres, regulant el sòl agrícola per 
evitar l’encariment per culpa de les grans empreses agroalimentàries, fons especu-
latius i macroprojectes industrials de renovables. Cal frenar també la pèrdua de sòl 
fèrtil per construir infraestructures fòssils inútils i zones industrials.

De fet, cal, més enllà d’escoltar els pagesos pel tema de la burocratització, escol-
tar, per exemple, Unió de Pagesos quan ens diu que el Quart Cinturó només servi-
rà per acabar d’anorrear la poca pagesia que queda a la zona i quan ens diuen que 
construir aquest nou tram el que acabarà de suposar, com ja va passar amb el primer 
tram..., que ha quedat tota la pagesia i ramaderia que treballava en el tram Abre-
ra-Terrassa..., doncs ha desaparegut per culpa d’aquest Quart Cinturó, que ha trinxat 
el territori, i les granges han quedat abandonades i els camps en desús. I això no és 
per culpa de la burocràcia, és per culpa d’uns partits polítics i de les seves polítiques 
enfront de la pagesia. 

Aquesta moció de Junts, amb esmenes i transaccions d’Esquerra Republicana i 
del PSC, el que fa, doncs, és no reconèixer la tasca imprescindible de la pagesia, sinó 
continuar venent sopars de duro –sopars de duro–, que els hi explicaran a la pagesia 
que vostès estan aquí defensant la desburocratització al mateix moment que, per l’al-
tre costat, el que estan fent és que vagin plegant, que vagin plegant de mica en mica 
per culpa de les seves infraestructures i macroprojectes, més enllà de la burocràcia. 

Per tant, trobem una mica..., i més en el context d’avui, no? Que entenem perfec-
tament que presentin aquesta moció sobre la burocratització, però tampoc no podem 
fer trampes al solitari. Aquí hi han molts altres factors que afecten la pagesia, i molts 
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dels reglaments i normatives també venen d’Europa. No són la pròpia competència, 
doncs, del nostre país. 

Per tant, no tot es pot simplificar. No podem acabar amb aquesta burocràcia que 
no només és amb la pagesia, sinó que és amb tots els sectors, als ajuntaments, amb 
les empreses, etcètera. Però sí que el que podem fer és: polítiques, les màximes que 
puguem, per desburocratitzar. Però, sobretot, tal com diuen vostès en aquesta moció, 
més enllà de manifestar el reconeixement a la gran tasca imprescindible que fan, 
doncs, és fer que no pleguin, és fer que no en pleguin més.

El que hem de fer és revitalitzar el sector, que el jovent s’hi impliqui, que aques-
tes paraules que utilitzen vostès a la moció, de «gent gran», etcètera..., revertir tot 
això, que la gent jove s’hi acosti. I si no queden terres per conrear, perquè els emple-
narem d’infraestructures, com puguin ser el Quart Cinturó, però també els macro-
projectes i moltes altres infraestructures fòssils que es preveuen fer en aquestes dè-
cades... Tot i que estem en emergència climàtica, parlen d’ampliacions d’autopistes, 
de carreteres, com si res passés, i hipotequen el futur de la pagesia i de la resta de la 
ciutadania.

Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, té la 
paraula el diputat Lucas Ferro Solé.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, consellera. Diputats i diputades... Mi-
reu, al darrer Ple de la legislatura que va presidir Quim Torra es van aprovar un se-
guit de lleis, una de les quals era la llei de facilitació de l’activitat econòmica, que 
bàsicament era: necessitem crear una finestreta única empresarial perquè els em-
presaris del país tinguin un sol espai web on dirigir-se a totes les administracions; 
necessitem digitalitzar l’Administració pública.

Les lleis de facilitació econòmica aquí, en aquest país, es fan totes d’urgència, en 
quinze dies i per fer precampanya. I aquesta llei, com tantes altres, ha sigut fum. De 
fet, hem tingut una conselleria de polítiques digitals amb rang de vicepresidència. 
Fum, no ha fet re. I dos mesos després de sortir del Govern ens trobem una moció 
sobre que, ara sí que sí, ara cal començar a desburocratitzar l’Administració. Però 
hi ha una qüestió que és clau: desburocratitzar l’Administració no és el mateix que 
buidar-la de buròcrates. Desburocratitzar l’Administració és dotar-la de recursos per 
transformar-la i per transformar la relació entre els ciutadans i l’Administració pú-
blica. I en aquest país ja fa molts anys que manca lideratge públic i que manca acció 
de govern.

Som conscients de que el sector agrícola i ramader està en una posició comple-
xa en aquesta discussió, perquè produeixen aliments i, per tant, evidentment, hi ha 
d’haver controls sanitaris, controls alimentaris, controls sobre l’impacte ambiental 
de l’activitat ramadera i agrícola, a banda, evidentment, del que suposa la política 
agrària europea, etcètera, i que són controls que difícilment són evitables. No només 
perquè normativament molts no depenen de la Generalitat, sinó perquè aquests con-
trols són clau per construir garanties públiques al medi ambient, a la salut i a l’ali-
mentació.

Però no és cert que no hi puguem fer res. Podem transformar l’Administració pú-
blica i podem facilitar la relació amb la ciutadania. I aquí vull fer un petit incís. Els 
ciutadans que decideixen fundar una empresa, ser empresaris, sigui al sector primari, 
secundari o al sector terciari, no muten de dignitat. I ho dic perquè, la mateixa des-
burocratització que hauríem d’assumir en el món de la pagesia, l’hauríem d’assumir 
quan un ciutadà demana una renda bàsica universal o demana un ajut públic o dema-
na una beca, on, llavors sí, tot són requisits i sospites i manca de confiança i controls 
previs cap a la ciutadania. I, per tant, si volem que l’Administració pública funcioni en 
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algunes qüestions amb controls posteriors i amb relació de confiança amb la ciutada-
nia, ho hem de demanar també per als ciutadans que no són empresaris.

Però quan es va tramitar aquesta llei ja hi va haver diverses coses que vam posar 
sobre la taula, nosaltres, i hi vam votar en contra per diverses raons, algunes de les 
quals eren massa evidents. Quan un fa una llei per fer pura campanya electoral aca-
ba fent una llei que mandata l’Administració pública a digitalitzar-se, a que tots els 
empresaris tinguin accés a una finestreta única, a que no hagin de duplicar a cada 
tràmit amb cada Administració i omplir les mateixes dades sobre la seva identitat, 
sobre la identitat fiscal de l’empresa, sobre coses que ja han posat en els tràmits an-
teriors i que simplement les ha de tornar a repetir, etcètera. I, per tant, no només que 
hi hagi finestreta única, sinó que no hi hagi duplicitat entre administracions en la 
informació que demanen als ciutadans i en els diferents tràmits i que no acabi tot en 
un laberint administratiu; això vol dir recursos. Recursos no només a la Generali-
tat de Catalunya; als ajuntaments del món rural, que no tenen recursos ni tècnics ni 
econòmics per digitalitzar la seva relació amb la ciutadania. I va ser una llei que es 
va presentar sense informe d’impacte econòmic i sense memòria d’impacte econò-
mic i, per tant, sense recursos. I allà està, en un calaix.

Altra cosa que vam dir i que també se’ns va tombar a la llei és que, evidentment 
–i en el món de la pagesia això és central–, no tots els ciutadans saben fer gestió te-
lemàtica de la seva empresa. Hi ha una bretxa digital, com han dit molts companys 
i companyes, que exigeix com a mínim acompanyament, si no una dualitat admi-
nistrativa, perquè puguin fer servir la comptabilitat de forma analògica i digitalit-
zar-la en algun moment donat. Tampoc hi va haver pla de recursos per lluitar contra 
la bretxa digital que acompanyés el desplegament d’aquesta llei. I així tantes coses.

Nosaltres votarem a favor de la moció perquè creiem que és possible facilitar 
l’activitat econòmica, simplificar la relació amb l’Administració pública i evitar 
duplicitats i haver de repetir les mateixes dades. Però entenem que, més enllà de 
l’oportunisme, el que calia i el que segueix calent són recursos i voluntat per refor-
mar l’Administració.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat Salvador Vergés i 
Tejero.

Salvador Vergés i Tejero

Bé, moltes gràcies a tots els grups per les intervencions. Diputada Camps, no 
podem acceptar una esmena que el que pretén és que la taula de desburocratització 
que plantegem, doncs, passi a ser un simple punt més d’una taula ja existent com 
és la Taula Agrària. I m’ha sorprès molt. Vostè ara ha sortit aquí i ha anunciat que, 
nerviosos per la moció que avui presentem, han corregut aquesta mateixa setmana a 
convocar la Taula Agrària i a acordar que faran un grupet de desburocratització per 
poder vostè avui venir aquí i dir que això que demanem els de Junts per Catalunya ja 
ho tenen encarrilat. Caram! No ho sé, a mi aquesta jugada a la desesperada em sem-
bla ja una victòria per a la pagesia. Així de clar, eh? I constata que feia molta falta, 
la nostra moció.

Doncs és tard i insuficient; insuficient perquè si vols millorar un problema l’has 
d’atacar específicament, això primera. Però sobretot perquè els actors que nosaltres 
proposem –i ho diu la moció, llegeixi-se-la– que intervinguin en aquesta taula són 
els de la Taula Agrària –evidentment, només faltaria, el departament, els sindicats, 
el món cooperatiu; i tant!, només faltaria–, però també la resta d’administracions 
implicades, representants dels tècnics professionals i veterinaris, altres associacions 
empresarials que ja han mostrat la seva voluntat de participar i d’aportar en aquesta 
qüestió, o que la vulguin mostrar a partir d’ara, i els diputats que tenim responsabili-



DSPC-P 96
26 de gener de 2023

Sessió 45.3 78

tats en temes agraris. Per tant, absolutament insuficient. De fet, ja sabem que quan la 
cosa va de taules, vostès, Esquerra Republicana, no són de fiar. 

Per tant, si com sembla, pel que han dit els altres diputats –i ho agraeixo moltís-
sim–, doncs, surt aprovada, encara que no els hi agradi, l’hauran de complir, perquè 
al cap i a la fi no mana el departament, no mana el Govern; qui mana realment és 
aquest Parlament, eh? (Alguns aplaudiments.) Per tant, agraït, perquè, pel que sem-
bla, sortirà endavant i podrem ajudar entre tots –ja ho he dit abans–, sense colors po-
lítics ni protagonismes polítics, la nostra impagable pagesia. 

Moltes gràcies. 

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 vint-i-cinquè de l’ordre del dia. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la 
cultura digital 

302-00240/13

Doncs prosseguim amb aquest vint-i-cinquè punt de l’ordre del dia, que és la mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura digital, pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. I per exposar-la té la parau-
la la diputada Anna Torrentà Costa.

Anna Torrentà Costa

Gràcies, vicepresidenta. Consellera, diputats, diputades, bona tarda. Portem a de-
bat una moció sobre cultura digital, en primer lloc, perquè creiem rellevant deba-
tre sobre aquest tema i, en segon, perquè considerem que el Parlament també ha 
d’acompanyar el Govern en aquesta línia política. 

A la diputada Jessica González, d’En Comú Podem; a la diputada Rocio Garcia, 
del PSC; al diputat Francesc Ten, de Junts, i a la diputada Anna Grau, de Ciutadans, 
amb la qual havíem transaccionat un punt que al final no hem pogut incorporar per-
què hem trobat una proposta que ho millorava, a tots, gràcies per les esmenes pre-
sentades i pels acords arribats. 

Consensuar, millorar i arribar a acords amb la voluntat per la que entenc que ha 
de servir la política parlamentària, entre d’altres, instar el Govern a dur a terme ini-
ciatives, propostes i accions amb un objectiu: ser útils a la ciutadania i al país, en 
aquest cas per consolidar Catalunya com a capital capdavantera i de referència al 
sud d’Europa, en tots els àmbits que formen part de la cultura digital. Una moció on 
les accions i incentius de la indústria del videojoc promoguin l’ús de la llengua ca-
talana.

El diputat Ten havia inclòs una esmena sobre la discriminació positiva del català. 
Sobre això, diputat, sap que existeixen subvencions de la Secretaria de Política Lin-
güística en aquest àmbit que incorporen el català en productes tecnològics, sobretot 
en aplicacions i videojocs. Subvencions on el català puntua en la valoració. Tam-
bé en les línies d’ajuts i subvencions adreçades als videojocs i a la cultura digital, 
tant a les convocatòries de l’ICEC com a les de la nova Direcció General d’Innova-
ció i Cultura Digital. 

En aquesta moció també promovem que el català es situï en el mateix nivell de 
les llengües oficials de la Unió Europea perquè estigui disponible a totes les plata-
formes de videojocs existents arreu. I un text que, en definitiva, demana l’augment 
del pressupost per al sector de l’audiovisual i del videojoc. Cal incrementar-lo, de 
ben segur, i per això els pressupostos del 2023, en cas de ser aprovats, suposaran 101 
milions més per a la conselleria de Cultura, la qual ja tindrà 476 milions d’euros, és 
a dir, un 1,5 per cent d’aquest esperat i volgut dos per cent en cultura per persona. 
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Una moció on es demana seguir creant espais de creixement entre artistes, ins-
titucions, universitats i empreses del sector. Existeix ja una primera exposició dedi-
cada en la seva totalitat a la indústria del videojoc, una indústria que compta amb 
dues-centes empreses, quatre mil professionals i que té una facturació de 550 mi-
lions anuals, situant-la com una de les més potents de l’Estat en aquest àmbit. 

Per continuar en la línia de potenciar el sector a Catalunya, com ho estem fent ja 
en l’audiovisual: més sèries i pel·lícules en català a les grans plataformes; un renovat 
Super3, que, per cert, ja està donant bons resultats, i ajuts en la creació de contingut 
en català. Una moció amb la incorporació de visibilitzar la dona en aquest sector, ma-
joritàriament masculinitzat, per eliminar la bretxa de gènere i etnicoracial existent. 

I, per últim, també demanem continuar aplicant les conclusions de la Taula del 
Videojoc, recuperables a la web del departament, aquest espai de concertació entre 
el sector i la Generalitat de Catalunya. Una taula d’on han sortit un seguit d’actua-
cions amb efecte en diferents àmbits: en gènere, en cultura, en igualtat, en salut, en 
ludificació, en professionalització; amb una calendarització fins al juny d’aquest any, 
del 2023; amb un control també de seguiment. La Taula del Videojoc tanca un pe-
ríode de feina; caldrà una refundació de comú acord amb el sector, que està prevista 
per al proper semestre del 2023. 

Situem, doncs, la Generalitat en aquest eix transversal. Fem-la partícip i aconse-
guim, amb l’acompanyament del Parlament, els millors resultats. Catalunya té po-
tencial, evidentment que sí, i l’estem començant a aprofitar. 

Agraïda a tots els grups que avui la votareu a favor. Seguim treballant per poten-
ciar aquest sector a Catalunya, perquè la nostra presència com a país en aquest, mal-
grat el tema a debat, no és un joc. 

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’En Comú Podem, la diputada Jessica González Herrera.

Jessica González Herrera

Gràcies, presidenta. Gràcies també a la diputada d’Esquerra per la seva predispo-
sició a acceptar la nostra esmena.

El videojoc és una indústria que factura avui dia més que el cinema i més que la 
música junts. I és igual de quin any siguin aquestes dades. Els mitjans de comuni-
cació ens recorden, de fet, periòdicament aquesta informació, i sorprèn cada vegada 
menys gent; i els partits polítics, per descomptat, no som l’excepció. 

Molts d’ells tracten..., molts de nosaltres, de fet, els tractem com un sector econò-
mic en lloc de com una indústria cultural, que és el que és. Perquè la indústria dels 
videojocs no és com qualsevol altra indústria tecnològica, en la qual la mera inver-
sió econòmica desemboca en l’obtenció de productes de qualitat. I per això celebrem 
que Esquerra Republicana hagi fet una moció en aquest sentit, d’impuls a la cultura 
digital en general i al món del videojoc en concret. 

Però, donant un cop d’ull a les propostes específiques d’aquesta moció que estem 
debatent, veiem que aquest suport és bastant fluix –bastant bastant fluix. Per des-
comptat, creiem..., i se sap, com bé acaba de dir la diputada, del potencial del sector, 
però la falta de propostes específiques i conviccions, més enllà dels gerundis, com 
«continuar aplicant», «continuar creant», «continuar promovent», dona la sensació 
de que el que es pot fer amb la cultura digital, i amb el videojoc en concret, sembla 
que ja s’ha fet i podem estar tranquils, i ja està, no? 

I des d’En Comú Podem creiem i estem plenament convençudes que s’hauria 
de fer encara més, sobretot entorn de la democratització de l’accés a la indústria de 
manera professional. I això comença pel món educatiu, això comença per quines 
són les extraescolars de nens i nenes en situació de vulnerabilitat i quines possibili-
tats tenen de tenir, per exemple, robòtica com una extraescolar, no? I des d’aquí co-
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mençar a que la trajectòria professional de nens, i sobretot de nenes, pugui anar en 
aquest sentit. 

I, per una altra banda, la nostra esmena, com bé han esmentat prèviament, per 
trencar la bretxa de gènere i la bretxa etnicoracial que hi ha en aquest sector. Per això 
hem proposat oferir suport i visibilitzar les dones creadores de continguts digitals i 
treballar per eliminar la bretxa de gènere i etnicoracial existent en el món dels vide-
ojocs, especialment pel que fa a la producció de continguts. 

Com a àmbit cultural emmarcat dins d’una societat heteropatriarcal, el videojoc 
emmalalteix dels seus mateixos problemes, però per bussejar en les seves pròpies 
complexitats és indispensable contextualitzar el seu estat respecte a la discrimina-
ció cap a les dones. Cal esmentar, de fet, un esdeveniment concret que ha encarnat 
la seva idiosincràsia, alhora que ha definit per complet la seva indústria posterior, i 
es tracta del Gamergate. Casos que, seguint el Me Too, i en aquesta dinàmica de de-
núncies d’abusos sexuals i de violència sexual cap a les dones en diferents sectors..., 
doncs el món del videojoc tampoc n’ha estat una excepció. I no només ens referim 
a aquest tipus de denúncies; de fet, en enquestes que s’han realitzat per companyies 
–Lenovo Insights–, tres de cada quatre dones van assegurar haver patit discrimina-
ció masclista jugant en línia.

Igual de preocupants són les dades recollides per Anti-Defamation League, que 
assenyalen que l’odi d’extremisme en els jocs en línia s’ha duplicat en un any, a tal 
punt que el vint per cent dels jugadors han estat exposats a ideologia supremacista 
blanca el 2022. I, a més, el gènere és el principal motiu pel qual s’assetja, en aquest 
sentit. 

Les periodistes, també en videojocs, i aprofitant també el marc de que periodis-
tes han parlat de les violències digitals fa pocs dies en aquest Parlament..., hauria de 
ser un àmbit en el que hauríem de fer incidència. 

Llavors, en general, nosaltres donarem suport a tota la moció, però creiem que 
es podria fer encara més, no només per veure’l com un sistema, com un sector eco-
nòmic, sinó sobretot com un mecanisme de com democratitzem aquest sector, com 
fem que sigui més assequible i una possibilitat de desenvolupament econòmic per a 
nens i nenes d’altres sectors i, sobretot, com protegim i revertim les violències i les 
bretxes de gènere i les violències racistes, que malauradament en el videojoc, com a 
la resta del món, es manifesten.

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat 
Francesc Ten i Costa.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, vicepresidenta. Consellera, diputades i diputats, molt bona tarda. Algu-
nes consideracions sobre la moció que portem aquesta tarda.

Primer de tot, agrair a la diputada Anna Torrentà, alcaldessa d’Ordis, que la seva 
cordialitat i bonhomia han fet, doncs, negociar fins a bon port aquesta moció. Una 
moció que no treu que era una moció, en la seva part original, generalista, fluixa, 
tova. Una moció una mica massa flonja, en la qual les esmenes que els grups hem 
fet, o hem transaccionat –i en bona mesura les nostres–, han ajudat, ja que parlem de 
videojocs, a superar aquesta pantalla i apujar una mica el nivell. 

Si el grup parlamentari de govern insta el Govern a seguir fent el que ja està fent, 
tenim un problema de poca transformació –ni democràtica, ni verda, ni cultural, ni 
de cap tipus. Per tant, estem sota la dictadura, que deia la companya Jess, del gerun-
di, en la qual continuem demanant que es continuï fent allò que ja estem fent, no? 

Sobre el concepte de cultura digital, potser ara no és el moment, però està molt 
enfocat aquí en aquelles competències només de la direcció general. Nosaltres, en 
les nostres esmenes, hem volgut obrir el focus: digitalització o el fet digital en cultu-
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ra hi és en patrimoni; hi és en arts visuals; hi és en arts escèniques; hi és, evident-
ment, en l’audiovisual, en el món dels llibres. Per tant, d’aquella interpel·lació ens 
hem quedat només amb una moció que parla de videojoc, però que hem intentat 
obrir el focus una mica en temes de l’audiovisual. 

Hi ha un punt que parla de donar suport o incentius a aquells projectes en llengua 
catalana. Nosaltres havíem presentat una esmena demanant discriminació positiva, 
en aquest sentit, a aquells projectes que són pensats per fer en llengua catalana i que, 
ara com ara, doncs, tenen uns recursos molt limitats, i que ens quedem gairebé en 
declaracions d’intencions o que necessiten professionalitzar-se i estar en un món su-
perior. Fins i tot, jo crec que seria bo que sortissin de l’àmbit de la Secretaria de Po-
lítica Lingüística i que, per tant, entressin potser en el món d’empresa o en un món 
superior molt més professionalitzat, no?

No podíem no parlar en una moció sense esmentar, doncs, el projecte del hub di-
gital o del Catalunya Media City o del hub de les Tres Xemeneies. No sé si el nom 
fa la cosa o no, però no ens hi encallaríem massa aquí, però sí que val la pena que 
aquesta moció en parli. Nosaltres hem introduït un punt en el qual es parla de desen-
volupar el projecte del hub digital Catalunya Media City per tal de potenciar l’eco-
sistema català de l’audiovisual. Creiem que és molt necessari que sigui en aquests 
termes i en aquesta moció. Ha de ser un projecte que s’ha d’explicar, s’ha de compar-
tir també en l’àmbit parlamentari. Creiem que n’hem de fer un seguiment. I agraïm 
que s’hagi acceptat aquesta esmena.

Hem fet èmfasi en aspectes..., doncs vetllar per la igualtat, els aspectes de gènere, 
que ja surten en les conclusions de la Taula del Videojoc, però hi hem introduït tam-
bé aspectes d’alfabetització mediàtica, que, segurament, no hi eren encara prou ben 
reflectits. També hem fet una esmena en la qual parlem d’augmentar els pressupos-
tos per al sector de l’audiovisual i del videojoc. Necessitem ser potents en això –hi 
estem tots d’acord– i, per tant, convé tenir recursos en aquest món.

En definitiva, nosaltres donarem suport a tota la moció. Dono les gràcies, una ve-
gada més, a la diputada Anna Torrentà, però creiem que havíem de tenir un punt de 
partida superior ja en el món de la cultura digital i del sector de l’audiovisual. Res 
més, però res menys.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la 
diputada Rocio Garcia Pérez.

Rocio Garcia Pérez

Bona tarda, vicepresidenta. Diputats, diputades, consellera Garriga... Bé, comen-
çaré la meva intervenció no només destacant la diputada Torrentà per la seva bona 
predisposició, sinó també parlant de la, pensem, bona tasca que fa la Direcció Ge-
neral de Cultura Digital, tot i la manca de recursos i d’estructura que li reconeixem i 
els importants reptes que té per endavant.

Veiem esforç per connectar-se a la indústria digital i del videojoc, però també 
trobem a faltar comunicació i diàleg polític, més explicacions, en definitiva, del que 
s’està fent i de com avancen els programes de cultura digital i, en concret, del sector 
del videojoc. Però la moció i els acords proposats en aquesta, com s’ha dit abans, han 
estat massa generals i poc concrets. Creiem que, amb les esmenes que hem presen-
tat els grups i les que finalment s’han transaccionat, la moció millora. No a tots els 
punts nosaltres ens adherim, però, bé, reconeixem que ha millorat substancialment.

Les nostres, concretament, recullen propostes i preocupacions del sector que ens 
han fet arribar i que veiem que han prosperat poc en aquesta moció. Des del nostre 
grup fem propostes alternatives, constructives i de col·laboració per fer avançar la 
cultura, perquè la cultura del país es fa amb les aportacions de tothom –de creadors i 
creadores, de la indústria, de l’àmbit privat, del públic, també dels grups parlamentaris.
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La producció catalana de la cultura digital té una gran projecció internacional 
per la seva qualitat i innovació i per la creativitat artística, i volem que això vagi a 
més. Però, si realment volem que aquest sector avanci més i acceleri la seva projec-
ció, cal que trobi tot el recolzament de les administracions, cal que creadors i crea-
dores puguin accedir a ajuts públics que facin la funció d’acceleradores culturals i 
digitals.

I, com recollim a les nostres esmenes, demanem al Departament de Cultura i 
a l’Institut Català de les Empreses Culturals una millor política de subvencions de 
l’ICEC. A dia d’avui, un gran nombre d’ajuts de l’ICEC per al sector del videojoc 
s’han de reintegrar totalment o parcialment, i això comporta que les creadores, les 
emprenedores i empreses petites s’hagin d’endeutar per accedir als ajuts de la Ge-
neralitat. No sembla que sigui aquest el millor camí, quan hi han exemples, com el 
que segueix el Ministeri de Cultura, que no van en aquesta línia i les convocatòries a 
subvencions són a fons perdut, per la qual cosa el sector ho valora més positivament, 
hi ha menys risc.

Una altra preocupació del sector –i és la que esmentaven en aquesta comissió de 
control justament ahir– és que el Departament de Cultura ha rebut 2,5 milions d’eu-
ros de fons europeus transferits pel Govern d’Espanya per a projectes de revalorit-
zació de la indústria cultural. L’ICEC va obrir immediatament convocatòria –això 
l’hi hem de reconèixer–, però no pels 2 i mig, sinó per 1,2. I aquests estan lluny, 
evidentment, dels rebuts des de l’Estat. Però és que la convocatòria definitivament 
publicada en reparteix 849 entre seixanta-cinc projectes; pensem que una quantitat 
molt allunyada dels fons ingressats per l’Estat. Així, doncs, el 23 el departament té 
un gran repte, consellera –i l’hi vam dir l’altre dia, i agraïm que sigui aquí–, perquè 
haurà de fer la convocatòria de la resta. Esperem que això passi i, si més no, com 
que diu vostè que no, doncs, que puguem seure i ens ho pugui explicar i l’hi agrairí-
em moltíssim.

Així, doncs, sabem que aquestes petites empreses indies catalanes de gran pro-
jecció són liderades per joves, que també generen ocupació i més ho podrien fer en-
cara amb més ajuts. Estem d’acord que la cultura ha de comptar amb més recursos 
públics. Estem per la defensa del dos per cent, com sap la consellera i com hem ex-
pressat en aquest Parlament, però seria també convenient que els recursos que arri-
ben de fora es tramitessin ràpid i arribessin directament al sector de la cultura digi-
tal, que tant ho necessita.

També creiem que hi ha marge de millora en l’àmbit de l’educació i de la forma-
ció especialitzada que s’adreça als joves. Caldria un estudi que avalués, amb el teixit 
empresarial, com hem d’oferir unes línies formatives per poder fer que els llocs de 
treball s’ocupin en aquests moments que no s’estan ocupant. Així que pensem que el 
Govern ha de dissenyar aquesta oferta formativa com demanda el sector, impulsar 
millores en el camp de la formació i l’educació artística per ocupar aquests llocs de 
treball de qualitat i que la cultura digital, el sector del videojoc, aquest gran poten-
cial que tenim com a país, aquest gran repte, doncs, compti amb el suport, si pot ser, 
de tot l’arc parlamentari, però amb el nostre suport ja hi pot comptar.

Creiem que l’aportació que hem fet aquests grups que hem presentat esmenes mi-
llora substancialment la moció –com hem dit, crec que tots i totes–, i esperem que 
aquest repte que tenim per endavant es faci sempre amb diàleg i comptant amb tots 
els grups que manifestem el nostre interès per construir una alternativa, però també 
per ajudar a fer créixer la cultura del país.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Anna 
Grau Arias.
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Anna Grau Arias

Gràcies, presidenta. Consellera, diputada Torrentà... Vet aquí una moció que pro-
metia, que podia prometre i que fa referència a un tema important: a l’impuls de la 
cultura digital de Catalunya i la seva projecció al món. Segurament, aquesta moció 
sortirà endavant amb un poti-poti de vots i suports que són una radiografia de l’ai, 
ai, ai pressupostari que vivim aquests dies. S’han dedicat vostès a transaccionar una 
mica amb Junts, una mica amb el PSC, una mica amb els comuns, i qui dia passa 
any empeny.

Per cert, felicitats, senyors d’Esquerra i del Govern –felicitats, de tot cor els ho 
dic, eh?–, per haver baixat finalment del burro amb la B-40 i per haver votat, final-
ment, a favor d’aquesta infraestructura que fa anys que nosaltres i altra gent els de-
manem a crits, i que vostès portaven anys intentant bloquejar i intentant canviar la 
ronda del Vallès pel tren de la bruixa. Benvinguts al món de la mobilitat interurbana 
al segle XXI, tot i que no ho hagin fet per sentiment, sinó..., porque tira más un pre-
supuesto que dos carretas.

Supongo que sería demasiado pedirles en un solo día, en el mismo día, votar a fa-
vor de la B-40 y aceptar las enmiendas de Ciutadans a esta moción de ustedes sobre 
el impulso de la cultura digital en el mundo, que es un tema que mucho nos preocu-
pa, a ustedes y a nosotros; casi diría que nos preocupa más a nosotros, porque para 
nosotros lo importante es impulsar el sector audiovisual y del videojuego catalán. 
Sí, que Cataluña tome posiciones de vanguardia en la cultura digital del sur de Eu-
ropa, y más allá, oigan, que esto es un mercado global emergente donde los que lle-
guen primero, con más talento y más ambición estarán mejor posicionados.

Lástima que, si el sector audiovisual y digital catalán y el sector catalán del vi-
deojuego tienen alma luchadora, competitiva y moderna, se tengan que apañar con 
un gobierno que tiende al anacronismo, cuando no..., a la pura i dura carlinada. Per-
què s’ha de ser una mica carlí i una mica vade retro per seguir entestant-se, insis-
tir, insistir i insistir que hi ha cultura audiovisual catalana de primera o de segona 
en virtut de si es fa en català o en castellà, que un videojoc fet a Catalunya és més 
català si és en català que si és en castellà. En definitiva, s’ha de ser una mica loser, 
una mica perdedor –no se m’ofenguin gens, si us plau– per avantposar la seva eterna 
obsessió hispanòfoba, la seva neura per la guerra de llengües, a fer la feina que els 
pertoca, que és ajudar la cultura digital catalana, parli la llengua oficial que parli, a 
triomfar al món.

Yo meditaba precisamente sobre todo esto el domingo pasado en la gala de los 
premios Gaudí en el MNAC, que, como a todos los asistentes, se me hizo corta, y de 
donde todos salimos orgullosísimos del exitazo internacional de una película como 
Alcarràs, de Carla Simón, y a la vez tristes por el fallecimiento ese mismo día del 
gran cineasta catalán Agustí Villaronga. Villaronga logró que una estupenda pelí-
cula catalana y en catalán, Pa negre, representara a España en los Oscars de Ho-
llywood y dejara nuestro pabellón cinematográfico muy alto en todo el mundo. Yo la 
vi en Nueva York, que es donde vivía cuando se estrenó, y me pasé días presumien-
do, hinchada como un garbanzo.

¿Se dan cuenta de que no hace falta pelearse por la lengua, sino simplemente 
hacerlo bien, muy bien, apostar por el talento, por la cooperación con las demás 
lenguas y culturas de España para que nada ni nadie nos pueda parar? ¿De verdad 
creen que mejora esta moción limitar su ambición y su altura de miras, mantener el 
punto y el prurito de distinguir entre cultura digital catalana y en catalán?

Creo que es en el punto 2 donde ustedes piden, cerriles y cejijuntos, promover e 
incentivar que la industria del sector del videojuego..., tingui en compte la llengua 
catalana, situant aquesta al mateix nivell que les llengües oficials a la Unió Europea 
perquè estigui disponible en totes les plataformes de videojocs existents. Pero, a ver, 
señores de Esquerra, ¿no se dan cuenta de que haciendo las cosas bien esto no habría 
ni que pedirlo, que caería por su propio peso y por sí solo, como por su propio peso 
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y por sí solo cayó el éxito de Pa negre? ¿De verdad creen que en el mundo digital 
podrán abrirse más paso mutilando la riqueza lingüística real, de la Cataluña real y 
renunciando a las inmensas sinergias de una visión constructiva y no destructiva de 
esa riqueza, y lo que todo eso podría desencadenar en el resto de España, de Lati-
noamérica, de Europa, del mundo?

En fin, que han dejado pasar ustedes nuestras enmiendas, que les querían ayudar 
a ser una mejor versión de ustedes. Pero no se preocupen, que a donde no lleguen 
ustedes ya llegaremos nosotros. Porque nosotros seguiremos aquí defendiendo abso-
lutamente a todo el mundo que haga cultura digital en Cataluña.

Un beso, Martí Guarch, el director de cine más joven de España, que es catalán. 
Ah, y si necesitan una manita para no solo aprobar, sino mejorar los presupuestos..., 
només ho han de dir.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

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

Alberto Tarradas Paneque

Muchas gracias, presidenta. Cataluña es una región con un gran talento, con una 
capacidad industrial, cultural y de innovación arrolladora. Nuestra situación geo-
gráfica a orillas del Mediterráneo y nuestro clima templado nos convierten en un 
excelente enclave estratégico. Pero en Cataluña tenemos un problema, tenemos un 
enorme hándicap que nos impide avanzar y convertirnos en un enclave puntero para 
la inversión, la innovación, el desarrollo, ya sea tecnológico, digital, del videojue-
go, como se plantea en esta moción o en cualquier otro ámbito. El gran problema de 
Cataluña son sus dirigentes, una élite política obsesionada con el separatismo y la 
disgregación de España. Y es que hace más de cuarenta años que tan solo se gobier-
na para satisfacer los delirios separatistas de la alta burguesía acomodada –a la que 
pertenece también el señor Aragonès– y para el privilegio económico de unos pocos 
privilegiados.

Su arrogancia secesionista ha hecho encallar Cataluña en una serie de problemas 
estructurales que nos impiden prosperar. Han creado un sistema educativo excluyen-
te, centrado en la imposición del catalán y en la desmemoria histórica. Han creado 
un sistema fiscal saqueador, que ahuyenta la inversión y desincentiva la iniciativa 
privada, que tantos puestos de trabajo puede generar en esta región. Su proceso se-
paratista ha condenado a nuestra región a la inseguridad jurídica, provocando tam-
bién la fuga de miles de empresas y de miles de oportunidades. Con este régimen 
que han impuesto los separatistas y que luego han mantenido servilmente los socia-
listas, ¿cómo pretenden desarrollar en Cataluña un hub digital de referencia?

Señores del Gobierno, como siempre, llegan ustedes tarde, y sus propuestas es-
tán mal planteadas. Quieren crear un hub digital puntero, de referencia en el mundo 
y crear miles de puestos de trabajo. Pero, oiga, no hacen ni una sola mención a las 
empresas y ni siquiera se plantean crear un panorama fiscal un poco más agradable, 
ya no digo beneficioso, pero por lo menos respirable, de forma que se pueda generar 
más inversión. 

¿El resultado de esa política? Que las empresas se van a invertir a otro lado y 
que Cataluña pierde oportunidades. Quieren fomentar la industria del videojuego y 
la atracción de talento, pero, oiga, los videojuegos tienen que ser exclusivamente en 
catalán, y la investigación en las universidades también tiene que ser única y exclu-
sivamente en catalán. ¿Cuál es el resultado? Que no va a haber videojuego, el talen-
to se va a ir a otra comunidad donde la lengua no sea una barrera y Cataluña pierde 
oportunidades. El problema de Cataluña no es el «Espanya ens roba». Desde luego, 
tampoco lo es el catalán. El problema de Cataluña son ustedes y su instrumentaliza-
ción obsesiva y política del catalán y la exclusión total del español de cualquier esfe-
ra pública. (Alguns aplaudiments.)
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Fíjense, mientras ustedes estaban con el «volem votar» y su referéndum ilegal, 
Málaga ha levantado un parque tecnológico que se ha convertido en el referente eu-
ropeo en el sector digital y el desarrollo tecnológico. Como español, me alegra ese 
mérito, ese gran reconocimiento que ha conseguido nuestra patria, pero como ca-
talán, por el otro lado, me entristece profundamente que, por culpa de su ineptitud, 
Cataluña haya perdido otro tren. Mejor sería una Cataluña donde la lengua fuera un 
nexo de unión y no una obsesión enfermiza de unos dirigentes que, con esas políti-
cas, lo único que consiguen es entorpecer el propio desarrollo del talento del pueblo 
de Cataluña.

Desde VOX, queremos desarrollar un plan nacional de reindustrialización y di-
versificar los sectores en España, superando el estado autonómico y aprovechando 
al máximo el potencial que nos ofrece cada una de nuestras regiones. Si queremos 
crear un hub digital tecnológico, sea donde sea, hay que impulsar las universidades, 
la investigación y atraer a los mejores estudiantes, sin que la imposición sectaria de 
una lengua regional se convierta en una barrera de entrada. Tenemos que crear las 
condiciones fiscales apropiadas para que las empresas puedan asentarse, desarrollar 
su actividad, generar nuevos puestos de trabajo de alto valor añadido, crear oportu-
nidades y lograr así que nuestros jóvenes no tengan que irse al extranjero para poder 
trabajar, y conseguir que los grandes avances, los grandes videojuegos, las grandes 
películas, los grandes logros lleven la marca España. 

Nuestra patria, desde luego, tiene potencial para ser referencia mundial en mu-
chísimos sectores, pero para eso hay que centrar todos los recursos, los esfuerzos 
y hay que centrar también el talento. Si aspiramos a tener un hub digital en cada 
comunidad autónoma, tendremos diecisiete hubs digitales mediocres que no van a 
poder competir a nivel global. Por eso nosotros apostamos por concentrar todos los 
recursos, los esfuerzos y el talento. 

Termino como he empezado. Creemos en nuestro potencial como región, pero, 
desde luego, el gran problema de Cataluña son ustedes.

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 Maria Dolors Sabater i Puig. 

Maria Dolors Sabater i Puig

Gràcies, vicepresidenta. Consellera, diputades, diputats... Diputada Torrentà, grà-
cies per portar el tema a debat, per la predisposició. Aquesta és una moció d’aquelles 
que generen consens ràpid, perquè és difícil votar-hi en contra perquè és una moció 
de mínims. Qui pot estar en contra de fer acció, de que es faci alguna cosa en un ter-
reny en què realment hi ha molt i molt per fer? 

Precisament, potser, si alguna crítica cal fer és, en tot cas, que els acords se situ-
en en una òrbita de mínims i que poca millora aporten a la situació actual, perquè 
el que ens interessa i el que ens interessa sobretot, consellera, és que aquesta feina-
da que es fa al Parlament, els acords que aconseguim es converteixin en acció i que 
el Govern els faci, que siguin canvis, canvis substancials, que el Govern tingui molt 
clar que si realment, tal com votem en el punt 1, volem arribar a ser capital puntera i 
de referència del sud d’Europa en cultura digital, dins els criteris d’equitat territorial, 
sostenibilitat, justícia social i difusió de valors i coneixement, cal aplicar mesures 
contundents i aplicades ràpid. 

Jo no m’estendré. Ho ha fet la diputada Jess amb tot el tema dels valors, que crec 
que és un dels que també són molt importants en aquest àmbit en el que estem tre-
ballant. Ja aviso que..., informo que nosaltres votarem a favor de totes les propostes, 
excepte en el punt 6, que ens abstindrem.

I és que en aquest punt 6 vostès no mencionen què hi ha darrere d’aquest hub, 
aquest hub que s’esmenta, no? Vostès volen ubicar el Catalunya Media City al Baix 
Besòs, però en aquesta zona de les Tres Xemeneies, que està molt bé, pot ser una 
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molt bona idea..., però, és clar, és que el projecte està vinculat a un PDU que promou 
una gran operació especulativa –una gran operació especulativa– i contrària a la 
lluita contra el canvi climàtic. És una operació que de cap manera nosaltres podem 
avalar i en la que ens hem posicionat al costat de la gent que hi lluita en contra al 
territori. Per tant, tot i veure bé que tinguem aquest hub, doncs, nosaltres en aquest 
punt ens abstindrem. 

Vostès diuen que els importa molt el Catalunya Media City, però resulta que la 
Generalitat no hi aplicarà finançament, no tindrà finançament propi. El sotmeten to-
talment al finançament del negoci de l’IBEX 35. Una contradicció. Però, bé, ja avui, 
veient com anem, les contradiccions sembla que són el pa de cada dia, no? 

Jo en el que em voldria centrar és en una reflexió sobre què no diu la moció, no?, 
aquesta moció concreta. Accions..., ja hem dit que s’han de fer efectives, però pas-
sa de llarg un marc, un marc que és imprescindible anomenar. Hi ha un punt, no? 
Diu el punt..., que diu: «Situar la llengua catalana al mateix nivell que les llengües 
oficials de la Unió Europea perquè estigui disponible a totes les plataformes de vi-
deojocs existents.» Doncs bé, per aconseguir això, això requereix una acció política 
que l’Estat espanyol no està disposat a fer. No hi està disposat ni en la defensa de 
l’oficialitat del català a Europa, ni amb les lleis de la legislació pròpia de l’Estat, en 
les que, en comptes de complir les directives europees que protegeixen la diversitat 
lingüística... I, senyora Grau, vostè, que es presenta com a cosmopolita..., resulta que 
tot això no és un invent català. És que protegir les llengües, la diversitat lingüística, 
és una directriu de drets humans, una directriu de les Nacions Unides, una directriu 
internacional que obliga els estats a protegir-la.

Passa contínuament. Ha passat amb la llei estatal de l’audiovisual. Passa contí-
nuament amb totes les lleis i normes que tracten aspectes lingüístics. I només cal 
veure què va passar a la cimera Espanya-França de l’altre dia. Els acords que van 
prendre els presidents dels estats sobre llengua..., ni un sobre protecció de les llen-
gües minoritzades. L’Estat sempre juga a la contra en qualsevol acció de normalit-
zació i promoció de la llengua catalana en sectors on és exclosa, com és clarament 
aquest dels videojocs.

I, per tant, cal preveure també aquest canvi de marc que toca defensar, on es 
troba l’origen del problema. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.) I aquí –i acabo, vicepresidenta– molts de vostès, que han votat 
i que votaran a favor d’aquesta moció, tenen responsabilitat en com ens tracta l’Es-
tat; així que tenen molta feina.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Gràcies, diputada. Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la diputada 
Anna Torrentà Costa.

Anna Torrentà Costa

Gràcies. Bona tarda de nou. Gràcies per totes les intervencions. Potser la meva 
manera de fer política està condicionada pel fet de ser alcaldessa d’un poble petit. 
Llavors, el fet de trobar-me cara a cara amb els ciutadans cada dia, sense posar fil-
tres, i mirar les preocupacions que tenen fa que la meva manera de dialogar entre di-
ferents grups parlamentaris no sigui com la de la diputada Grau, que diu: «A mi tant 
m’és, mentre es millori la meva proposta, vingui d’on vingui.» I jo crec que la dipu-
tada de..., la senyora..., la diputada del seu costat, perdó, que ara no..., sap... (Veus de 
fons.) Molt bé. La diputada Bravo sap que jo he fet coses amb ella, independentment 
del grup parlamentari.

Pel que fa als gerundis, a mi tampoc m’agraden, però quan les coses estan bé jo 
crec que són necessaris, perquè tampoc cal canviar-ho. Per tant, seguiré debatent, 
parlant amb vostès i trobant les millors solucions perquè la cultura digital vagi a bon 
terme.



DSPC-P 96
26 de gener de 2023

Sessió 45.3 87 

Si aquesta moció genèrica i àmplia serveix per..., entenc que si les han incorpo-
rat són les millors propostes que vostès també ens podien proposar. I si les hem in-
corporat a la nostra moció, doncs, per tant, n’ha sortit una moció enriquida. I per mi 
avui guanya la cultura digital, guanya el sector audiovisual, l’ús del català, la femi-
nització, l’alfabetització i arribar a tothom i arreu. Per tant, res més.

Moltes gràcies a tothom qui la voti a favor. Gràcies.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Acabat el debat i abans de procedir a les votacions substanciades aquesta tarda... 

Paraules de comiat de Marc Parés Franzi
...el diputat Marc Parés Franzi m’ha demanat poder intervenir.

Marc Parés Franzi

Gràcies, vicepresidenta. Perdoneu, no m’esperava abans un precomiat, digués-
sim. Intentaré no ser repetitiu, però sí que portava algunes coses preparades i alguns 
agraïments que m’agradaria fer. Seré molt breu.

En primer lloc, dir que ha estat un orgull i un honor poder representar el poble de 
Catalunya des d’aquesta institució. Una institució que, tot i les seves evidents limi-
tacions, crec que ens hem de creure que és la primera institució del país, en tant que 
és on hi ha representada la sobirania del poble de Catalunya. I, des de la meva con-
dició de sobiranista convençut, crec que cal que aquesta institució guanyi sobirania, 
però també crec que cal que la posem molt més en valor, que l’obrim molt més cap 
enfora, perquè massa de la feina que fem aquí es queda entre aquestes quatre parets. 
I, sobretot, que fem que el Parlament sigui una institució molt més útil per al progrés 
del nostre país.

Però, bé, en qualsevol cas, jo com a comiat simplement volia donar les gràcies, 
en primer lloc, al meu espai polític per haver-me donat l’oportunitat de participar en 
la política institucional; a tots els companys i companyes del grup parlamentari; a 
l’equip tècnic, que en tots moments m’ha ajudat en la feina; a l’equip de comunicació 
i de xarxes; als amics i amigues de la perifèria, que sempre heu estat al meu costat.

I gràcies també pel bon tracte rebut per part de la presidència de la cambra en 
aquestes dues legislatures en les que he estat: el president Torrent, la presidenta Bor-
ràs i la vicepresidenta Vergés.

Gràcies també als diferents consellers i conselleres amb els que he pogut debatre 
al llarg de tots aquests quatre anys, sempre amb el màxim respecte. I gràcies també 
a tots els RI, doncs, que feu aquesta excel·lent feina parlamentària en tots els casos. 

Gràcies pel bon tracte a tots els presidents i presidentes de les diferents comissions 
en les que he participat. Gràcies als treballadors i treballadores de la casa, als lletrats, 
lletrades, gestors, uixers i a la resta de personal que fa possible la nostra feina.

I gràcies també a les diferents organitzacions socials, ambientals i econòmiques 
d’arreu del territori amb les quals he pogut interlocutar, conèixer, aprendre i, en la 
mesura del possible, doncs, traslladar la seva veu aquí al Parlament. 

I, per últim, i el més important, de fet, doncs, gràcies a tots vosaltres pels bons 
moments viscuts, pels aprenentatges, pels intensos debats, per les negociacions amb 
voluntat d’acord i de construcció que he pogut compartir amb un gran nombre de di-
putats i diputades d’aquesta cambra de gairebé tots els grups polítics de la cambra.

I, en contra del que malauradament pot pensar la majoria de la població, la políti-
ca està plena de bona gent, de persones humils, que simplement, doncs, tenim volun-
tat de servei públic. I, sincerament, ha estat un plaer.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Moltes gràcies, diputat Marc Parés Franzi. 
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Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en 
defensa de les mobilitzacions socials i per la fi de la repressió al Perú

401-00030/13

I ara, abans de votar, procedirem a la lectura de la declaració de la Junta de Por-
taveus del Parlament en defensa de les mobilitzacions socials i per la fi de la repres-
sió al Perú. Els cedeixo la paraula a la secretària segona i al secretari tercer, que pro-
cediran a la lectura.

La secretària segona

«Durant les mobilitzacions socials que s’estan produint al Perú des de fa algunes 
setmanes, s’han pogut veure escenes molt preocupants de vulneracions de drets hu-
mans de la població mobilitzada per part de les forces de seguretat. 

»Les organitzacions de drets humans peruanes i internacionals denuncien que 
hi ha hagut més de quaranta-cinc persones assassinades, entre les quals set menors 
d’edat i personal mèdic; més de sis-centes persones ferides, incloent-hi reporters in-
ternacionals i premsa independent, i centenars de casos de detencions il·legals, tor-
tures, intimidació i intents de falsejar proves per inculpar la població mobilitzada 
d’actes delictius. 

»Les forces armades i la policia nacional del Perú estarien fent ús de foc real di-
rectament contra el cos dels manifestants, incloent-hi perdigons i bales expansives 
del tipus dumdum, sense ajustar-se als principis de legalitat, necessitat ni proporcio-
nalitat que regeixen l’ús d’armament letal. A més, la declaració d’estat d’emergència 
a múltiples regions del Perú ha significat la suspensió de drets constitucionals per a 
la població i l’increment de la repressió. 

»Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya expressa la seva profunda 
preocupació per totes les víctimes de la repressió i les denúncies per violacions de 
drets humans per part de les forces de seguretat peruanes; la manca de garanties de 
la població civil per exercir el seu legítim dret a la protesta, reconegut per la Cons-
titució peruana; l’ús d’armament letal, sense observança dels principis de legalitat, 
necessitat ni proporcionalitat; els obstacles i amenaces posats per les forces armades 
i la policia nacional a la premsa internacional i independent que intenta informar so-
bre les múltiples violacions dels drets humans durant les mobilitzacions i documen-
tar-les sobre el terreny.»

El secretari tercer

«Així mateix, el Parlament de Catalunya expressa la necessitat de complir i fer 
complir estrictament la Carta internacional de drets humans, i de condemnar la vio-
lència, vingui d’on vingui.

»Declara la necessitat que els organismes competents investiguin totes les de-
núncies de violacions de drets humans de manera seriosa, imparcial i efectiva en un 
temps raonable. Per aquest motiu, es compromet a enviar una missió d’observadors 
sobre el terreny tan aviat com sigui possible.

»Expressa la necessitat que l’Estat espanyol anul·li els contractes de subministra-
ment de materials antiavalots a l’Estat peruà.

»Insta el Govern a ampliar els programes de cooperació per a la protecció de la 
població víctima de violacions de drets humans per mitjà de projectes finançats per 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

»Expressa la necessitat de protegir el legítim dret a la protesta pacífica de la po-
blació del Perú.

»Dona suport a una resolució pacífica i democràtica urgent de les mobilitzacions, 
amb la participació directa de la població, i a la instauració d’una estabilitat demo-
cràtica que garanteixi el respecte dels drets humans i la resposta a l’emergència so-
cial, econòmica i política que viu el Perú.
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»I es compromet a fer arribar aquests acords als ministeris de l’Estat espanyol 
competents i a l’ambaixada del Perú a Espanya. 

»Palau del Parlament, 24 de gener del 2023.»

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta

Iniciem ara les votacions de les mocions debatudes aquesta tarda. Com bé saben, 
els textos de les mocions que sotmetem a votació incorporen les esmenes i les esme-
nes transaccionals admeses a tràmit. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès 
Occidental i al Vallès Oriental (continuació)

302-00238/13

Comencem votant el punt 23 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. 

Comencem votant el punt 1. 
Comença la votació. 
Aquest punt ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 76 en contra i 3 abstencions. 
Votem ara el punt número 2. 
Comença la votació. 
Aquest punt ha estat aprovat per 129 vots a favor. 
Votem ara el punt 2 bis. 
Comença la votació. 
Aquest punt ha estat aprovat amb 119 vots a favor, cap en contra i 10 abstencions. 
Votem ara el punt 5.d. 
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 115 vots a favor, cap en contra i 14 abstencions.
Votem ara el punt 5.f.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 115 vots a favor, 9 en contra i 5 abstencions.
Votem ara el punt 6.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat rebutjat per 54 vots a favor i 75 en contra.
Votem ara el punt 7.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat rebutjat amb 54 vots a favor i 75 en contra.
Votem ara el punt 8.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 126 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions.
Votem ara el punt 10.a.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 116 vots a favor, cap en contra i 13 abstencions.
Votem ara el punt 10.c.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 119 vots a favor i 10 abstencions.
Votem ara la resta de punts de la moció.
Comença la votació.
La resta de punts han estat aprovats per 129 vots a favor.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
desburocratització de la pagesia (continuació)

302-00239/13

Continuem votant el punt 24 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia.

Comencem votant el punt número 3.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 119 vots a favor i 10 abstencions.
Votem ara la resta de punts.
Comença la votació.
La resta de punts han estat aprovats amb 129 vots a favor.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la 
cultura digital (continuació)

302-00240/13

Votem ara el punt 25 de l’ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’impuls de la cultura digital.

Comencem votant els punts 1 i 3.
Comença la votació.
Aquests punts han estat aprovats amb 118 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.
Votem ara el punt 2.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 110 vots a favor, 10 en contra i 9 abstencions.
Votem ara el punt 4 bis.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 110 vots a favor, 10 en contra i 9 abstencions.
Votem ara el punt 5.
Comença la votació.
Aquest punt ha quedat aprovat amb 113 vots a favor, 10 en contra i 6 abstencions.
Votem ara el punt 6.
Comença la votació.
Aquest punt ha estat aprovat amb 109 vots a favor, 10 en contra i 10 abstencions.
Votem ara la resta de punts de la moció.
Comença la votació.
Aquests punts han estat aprovats amb 118 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.
Els vull recordar que d’aquí una estona hi haurà l’acte institucional en memòria 

de les víctimes de l’Holocaust al Parlament.
Moltes gràcies.
I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i deu minuts.
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