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Sessió 54.1 

La sessió s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Presideix el president del Parlament, 

acompanyat del vicepresident primer, el secretari segon i la secretària tercera. Assisteixen 

la Mesa el secretari general i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

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

Govern i conseller d’Economia i Hisenda i els consellers de la Presidència, d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència, de Salut, de Territori i Sostenibilitat, de Cultura, de 

Treball, Afers Socials i Famílies i, d’Empresa i Coneixement.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Declaració del Parlament de Catalunya de suport als treballadors de Nissan. (tram. 

401-00035/12). Tots els grups i subgrups parlamentaris. Substanciació.

3. Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12). Co-

missió de Territori. Debat i votació del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 553, 39).

4. Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport 

per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 

d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per fa-

cilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’entitats esportives, 

afectades per la situació derivada de la Covid-19 (tram. 203-00040/12). Govern de la 

Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 

BOPC 603, 8).

5. Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria 

de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19 

(tram. 203-00041/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o deroga-

ció del decret llei (text presentat: BOPC 603, 10).

6. Decret llei 17/2020, del 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el 

Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la Covid-19 (tram. 

203-00042/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 

decret llei (text presentat: BOPC 607, 12).

7. Decret llei 19/2020, del 19 de maig, de mesures complementàries en matèria so-

cial i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 (tram. 203-

00044/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 

decret llei (text presentat: BOPC 610, 12).

8. Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir els drets dels treba-

lladors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives de viabilitat per a l’empresa (tram. 250-

01300/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 610, 39).

9. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la reconstrucció i la 

reactivació socials i econòmiques (tram. 252-00026/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 610, 41).

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020 

(tram. 302-00200/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones (tram. 

302-00201/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-

00202/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge des del sistema sa-

nitari de les violències sexuals contra els infants (tram. 302-00203/12). Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir la 

perspectiva de gènere en el sistema sanitari (tram. 302-00204/12). Grup Parlamentari Re-

publicà. Debat i votació.



DSPC-P 93
3 de juny de 2020

Sessió 54.1  4

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves interlocucions (tram. 

302-00205/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de l’espai públic (tram. 

302-00206/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Interpel·lació al Govern sobre la planificació per a gestionar els riscos derivats de la 

campanya d’estiu (tram. 300-00261/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre la sobirania alimentària en el marc de la crisi de la Co-

vid-19 (tram. 300-00262/12). Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 300-00252/12). Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència educativa (tram. 300-00258/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

21. Interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els diferents àmbits (tram. 300-

00250/12). Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

22. Interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació 

actual (tram. 300-00259/12). Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent. Substanciació.

23. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura per la pandèmia de Covid-19 

(tram. 300-00260/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

24. Interpel·lació al Govern sobre el tancament de Nissan (tram. 300-00263/12). Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

25. Interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del funcionament de la 

democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnis-

tia Internacional (tram. 300-00264/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-

tanciació.

El president

Bon dia, diputats i diputades. Comencem la sessió.
I abans d’abordar l’ordre del dia els proposo, com ja hem fet els dos últims plens, 

començar amb un minut de silenci en record de les víctimes de la pandèmia i en so-
lidaritat amb els seus familiars. Gràcies.

(La cambra serva un minut de silenci.)
Gràcies. Iniciem la sessió.
Els recordo que la llista de preguntes a respondre oralment en el Ple ha estat in-

closa en el dossier i, d’acord amb l’article 164 del Reglament, se substanciaran aquest 
matí, com a primer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió.

En primer lloc, els faig avinent que per a aquesta sessió han delegat el seu vot vui-
tanta-nou diputades i diputats, vint-i-tres diputades i diputats s’han acollit al vot tele-
màtic i vint-i-dos votaran de manera presencial.

Per emetre el vot de manera telemàtica a les votacions previstes per a aquest 
matí, és a dir, als punts 3 i 4 de l’ordre del dia, el termini finalitzarà trenta minuts 
abans de la suspensió de la sessió d’aquest migdia, és a dir, a dos quarts de dues, 
aproximadament. Per a les votacions previstes per aquesta tarda, punts 5 a 9 de l’or-
dre del dia, el termini per emetre el vot telemàtic també finalitzarà trenta minuts 
abans de suspendre la sessió a la tarda.

Manifestació de condol i de condemna de la violència masclista

Abans de seguir, haig de comunicar-los que, d’acord amb les dades oficials del 
Departament d’Interior, malauradament, el passat 27 de maig va morir assassinada a 
l’Escala la cinquena víctima per violència masclista, i el 30 de maig, a Esplugues de 
Llobregat, va morir assassinada la sisena víctima per violència masclista a Catalunya.
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En nom de la cambra, lamento i condemno aquests crims i reitero el compromís 
del Parlament en l’erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones i vet-
llar pel seu record.

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

Permetin-me també que els informi que, en compliment d’allò que estableix la 
Moció 111/XII del Parlament de Catalunya, sobre les operacions de rescat a la Me-
diterrània i les polítiques d’acollida de migrants, segons les dades oficials de l’Orga-
nització Internacional de Migracions, des de l’inici de l’any hi ha hagut 268 persones 
mortes i desaparegudes a la Mediterrània.

Pregunta al Govern sobre la política econòmica
310-00335/12

Passem a les preguntes orals al Govern. La primera pregunta és sobre la política 
econòmica, i la formula, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, el diputat senyor Alejandro Fernández. Quan vulgui.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; gracias, presidente. Tras la salida de Nissan, ¿qué medidas piensan adoptar 
para atraer nuevas empresas y evitar que otras se vayan?

Gracias.

El president

Per respondre la pregunta té la paraula el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda, el senyor Pere Aragonès. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies, president. Senyor diputat, en primer lloc nosaltres no donem la 
batalla per perduda. Seguirem treballant perquè Nissan es mantingui a Catalunya, 
fent costat al comitè d’empresa i fent costat també a tots els treballadors de les em-
preses proveïdores. I seguirem posant el valor el que són els grans actius del nostre 
país: en l’àmbit, especialment, automobilístic, tota la xarxa d’empreses proveïdores, 
el know-how acumulat, però també infraestructures essencials per al desenvolupa-
ment de nous prototips i productes, com pot ser Idiada, com pot ser la part de pro-
ves del Circuit de Montmeló o l’impuls que s’està donant al Circuit de Castellolí o al 
Corredor 5G a l’AP-7, conjuntament amb tot el treball de transferència tecnològica 
dels centres de recerca i la política activa de recerca d’inversions que fa el Govern de 
la Generalitat de Catalunya.

El president

Per repreguntar té la paraula el diputat. Quan vulgui.

Alejandro Fernández Álvarez

Muchísimas gracias. La salida de Nissan ha supuesto un duro golpe para la econo-
mía catalana. Una decisión así, evidentemente, influye en las dinámicas de la eco-
nomía mundial. Pero los gobiernos locales también tienen su responsabilidad, sobre 
todo a la hora de apoyar y generar un clima favorable. Cuando hablamos de clima, 
en este caso, totalmente desfavorable, la palma se la lleva la concejal del equipo de 
Ada Colau, la señora Janet Sanz, que prácticamente aprovechó para pedir la salida y 
expulsión de la industria automovilística de Cataluña. Pedro Sánchez tampoco estu-
vo a la altura. Pudo haber hecho como Macron, en Francia, y decidió abandonar al 
sector.



DSPC-P 93
3 de juny de 2020

Sessió 54.1  6

¿Y qué ha hecho, el Gobierno de Cataluña? Pues poquita cosa. Ustedes anuncia-
ron un plan de apoyo al sector automovilístico de 20 millones de euros, y a la hora 
de presupuestarlo se ha quedado en 2.900.000. Y no me hable del modelo de finan-
ciación, porque el modelo de financiación vigente lo aprobó su partido; no el mío, el 
suyo. Lo que pasa es que se gastaron el dinero estos años en lo que todos sabemos, 
y ahora no tienen un duro.

Y precisamente por ello es el momento de evaluar su gestión, señor Aragonès. 
Porque, en esa guerra sin cuartel que mantiene usted con el señor Quim Torra, us-
ted, de manera muy hábil, se autoadjudicó el papel de riguroso frente al incendiario 
Torra. Y la verdad es que lo tenía muy sencillo, porque superar en rigor a Quim To-
rra, pues no es una tarea precisamente homérica. Pero es que ni siquiera por esas. 
A la mala gestión industrial que le acabo de describir, añadir su decisión de subir 
impuestos al turismo en el peor momento posible, por no hablar de presentar un pre-
supuesto desfasado desde el mismo día de su aprobación. Pero sin duda lo más gra-
ve, para rematar: aprobar una subida del 17,14 por ciento –se ve que para cobrar esa 
cifra no les ofende– del impuesto de sucesiones, en plena pandemia, con miles de 
fallecidos en Cataluña; una decisión de una mezquindad e inmoralidad difícilmente 
descriptibles. Y eso que era usted el listo del Govern, señor Aragonès. ¿Cómo serán 
los otros? –¿cómo serán los otros?

Gracias.

El president

Per respondre de nou, té la paraula el vicepresident del Govern.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Gràcies, president. Bé, senyor diputat; vostè ja s’ha inaugurat avui com el Caye-
tano del Parlament de Catalunya: utilitzant la desqualificació de l’adversari com a 
argument. Miri, la veritat i la demagògia no casen gaire, i jo crec que la seva inter-
venció ha estat plagada de demagògia. Mirem el que se s’ha fet, mirem el que s’ha 
fet a Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, el passat 1 d’octubre, va aprovar un 
acord de govern impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement, i també pel 
Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda, per tal, doncs, de subvencio-
nar el que havia de ser una nova inversió de Nissan per a la nova planta de pintures, 
que finalment no es portarà a terme, perquè la companyia ha decidit el que ha de-
cidit.

Però també parlem d’alguns dels elements crítics que afecten la competitivitat 
de la nostra economia. El Corredor Mediterrani, que haguessin tingut vostès opor-
tunitat, en tots els anys que han estat governant, doncs, de tirar-lo endavant i que, de 
moment, no se’n sap ni ase ni bèstia. El cost de l’energia, un element fonamental en 
la competitivitat de la indústria; és precisament –precisament– el disseny que vos-
tès han estat afavorint, de la fixació de preus en el mercat energètic, el que fa que 
avui estiguem pagant la factura energètica més gran d’Europa. I finalment ara vos-
tès, amb la seva reforma laboral, que també van fer, han despullat la Generalitat d’al-
guns dels instruments, com és l’autorització administrativa prèvia, en els expedients 
de regulació d’ocupació.

Per tant, si mirem el passat, hi haurien moltes coses a discutir i vostès en tindrien 
bona part de les responsabilitats.

Però mirem el futur –mirem el futur. I el Govern de Catalunya està al costat dels 
treballadors de Nissan; anirem on faci falta a defensar la continuïtat dels llocs de tre-
ball, perquè aquesta economia i la indústria d’aquest país tenen futur, i és gràcies als 
seus treballadors i treballadores.

El president

Gràcies, vicepresident.
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Pregunta al Govern sobre la gestió de la represa de l’activitat 
en el sector turístic

310-00336/12

La següent pregunta és sobre la gestió de la represa de l’activitat en el sector tu-
rístic, i la formula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el 
diputat senyor Rafael Bruguera. Quan vulgui.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; bon dia, consellera. ¿Quines mesures té previst adoptar el Govern pensant 
en la represa del sector turístic, tant des del punt de vista de l’oferta com de la de-
manda?

El president

Per respondre té la paraula la consellera d’Empresa i Coneixement, la senyora 
Maria Àngels Chacón. Quan vulgui.

La consellera d’Empresa i Coneixement (Maria Àngels Chacón i Feixas)

Moltes gràcies, president. Gràcies, diputat. És un sector que ha patit moltíssim, 
un sector que representa el 12 per cent del nostre PIB i el 14 per cent de l’ocupació. 
Aquesta aturada simultània i global ha afectat i ha fet que hi hagi una pèrdua de més 
de 15.000 milions d’euros de facturació.

I, evidentment, les mesures a curt termini ara són, doncs, realitzar les actuacions 
adreçades a mercats de proximitat, perquè no controlem els vols intercontinentals; a 
promoure el turisme domèstic –mercat català, mercat espanyol, mercat també de la 
resta d’Europa. Són accions microsegmentades que fem a través de la monitorització 
del big data; estem gestionant big data quant a reputació en moviments que fan de 
reserves. Evidentment, tota la promoció...

I a ningú se li escapa també, doncs, que moltes més actuacions podríem fer si 
arribessin aquests ajuts territorialitzats que tant esperem. Un sector que ha perdut 
més de 15.000 milions de facturació..., esperem que, tal com assenyala el comissa-
ri Breton, aquests ajuts que han de venir d’Europa, aquests 140.000 milions d’euros 
que han de venir a Espanya..., si un 20 o un 25 per cent d’aquests ajuts es dediqués 
al turisme, entenent que Catalunya representa el 23 per cent d’ingressos del sector 
turístic a tota Espanya, això comportaria que, aproximadament, uns 7.500 milions 
d’euros són els que hi hauria, que caldria destinar, doncs, a aquest sector per salvar 
una part, almenys 90.000 d’aquests més de 150.000 llocs de treball que perillen, di-
rectes, indirectes i induïts.

Gràcies.

El president

Gràcies, consellera. Per repreguntar té la paraula el diputat.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, consellera. En la represa del sector turístic s’han de tenir en compte, 
des del nostre punt de vista, dos grans objectius. En primer lloc, els ajuts a empreses 
i treballadors del sector, per evitar que cap empresa es quedi pel camí i es vegi obli-
gada a tancar definitivament; cuidar l’oferta. En aquest sentit creiem, consellera, que 
les mesures que ha pres el Govern són clarament insuficients.

Tres exemples. No s’ha pres cap mesura específica amb visió de gènere i, molt con-
cretament, cap a les autoanomenades «kellys». Tampoc veiem cap mesura pel que fa, 
per exemple, als albergs de la joventut, que també paguen taxa turística. El 13 d’abril 
varen aprovar 3,5 milions d’euros, per donar suport a autònoms i microempreses del 
sector turístic. A la pàgina web del seu departament s’hi pot llegir –i ho llegeixo tex-
tualment–: «Atès que el nombre de peticions supera el pressupost assignat a aquesta 
línia d’ajuts, no s’admeten noves sol·licituds.» Ha passat un mes i mig, i no hem vist 
reacció per incrementar aquesta partida.
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I, en segon lloc, cal actuar sobre la demanda a partir d’una campanya per atraure 
cap a casa nostra turistes. El Decret 14/2020 preveu una campanya publicitària de 
reconnexió amb els mercats domèstic i espanyol. I, per cert, entenem per «domès-
tic» també, com a mínim, el sud de França, molt important i clau, per exemple, com 
vostè sap perfectament, a la Costa Brava. Diputacions, patronats, ajuntaments, tam-
bé estan promovent campanyes publicitàries.

El seu departament, consellera, creiem que ha de liderar la necessària coordinació 
amb la resta d’administracions, per evitar que cada una faci la guerra pel seu compte. 
Més que mai, hem d’enviar un missatge clar, entenedor i unitari; remar tots en la ma-
teixa direcció. Creiem que les fortaleses que tenim, en comparació amb altres desti-
nacions turístiques, són clares i les hem de ressaltar i explicar adequadament.

En primer lloc, els nostres equipaments turístics, públics i privats, estan preparats 
per rebre visitants i han pres totes les mesures dictades per les autoritats sanitàries per 
garantir la màxima seguretat dels visitants. I, en segon lloc, la garantia de qualitat i 
d’excel·lència del nostre sistema sanitari, que, a més d’universal i, per tant, gratuït, es 
reforça a la totalitat dels municipis turístics per a una millor atenció als ciutadans.

Per tant, consellera, unitat, seguretat i lideratge. Ens agradaria que compartís 
aquestes reflexions i que es posés...

El president

Diputat...

Rafel Bruguera Batalla

...a treballar en aquest sentit.
Moltes gràcies.

El president

...gràcies. Consellera, per respondre de nou...

La consellera d’Empresa i Coneixement

Gràcies, president. Diputat, a banda d’aquests ajuts que van ser del tot insufi cients 
–es van esgotar en molt poques hores–, aquesta setmana traurem una nova convoca-
tòria per més de 10 milions d’euros, però, evidentment, es pot imaginar que tot això, 
doncs, és molt poc.

Això a banda, hem creat l’espai Colab. Hem creat també, doncs, tots els progra-
mes de promoció de la mà dels patronats de les diputacions. Estem col·laborant amb 
diferents administracions.

Però sap què ens demana el sector? Ens demana que flexibilitzem tot el tema 
d’ERTOs, perquè n’hi ha molts, molts negocis que no podran tornar a integrar els tre-
balladors que tenien abans. Ens demanen ajuts directes; d’aquí aquests més de 7.500 
milions que estem demanant. Ajuts directes, no ajuts adreçats a garantir el finança-
ment. Ens demanen també una reducció de l’IVA. Això és el que els sectors ens estan 
cridant. No ens ho demanen, ens ho estan cridant: ajuts directes, ERTOs i, evident-
ment, doncs, tot el tema vinculat a l’IVA.

A partir d’aquí, la promoció la farem conjunta; la fem conjunta, com dic, amb els 
patronats de les diputacions, amb les administracions locals. Tenim molt adreçats 
els mercats als quals ens hem de dirigir, i en això esperem una part de recuperació. 
Però, ho torno a repetir, quedem-nos amb aquesta xifra...

El president

Consellera...

La consellera d’Empresa i Coneixement

...7.500 milions, farien falta.

El president

...gràcies.
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Pregunta al Govern sobre la situació del sector turístic
310-00343/12

La següent pregunta és sobre la situació del sector turístic, i la formula, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor Ignacio Martín. Endavant.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bon dia, consellera. Ara fa uns dies que hem conegut la cam-
panya del Govern per atraure turisme de la resta d’Espanya, una campanya sens dubte 
captivadora, que apel·la a la unitat i convida els nostres conciutadans de la resta d’Es-
panya a visitar la nostra comunitat sota el lema «España es mejor con vosotros».

Consellera, és veritat que una flor no fa estiu, ni dues, primavera. Però crec que 
és de justícia reconèixer que, per una vegada, el Govern ha anteposat l’interès del 
conjunt dels ciutadans de Catalunya a les seves vel·leïtats partidistes. Per fi han ad-
mès públicament la realitat: que Catalunya és millor amb la resta dels espanyols, que 
quan no hi són els trobem a faltar i que la felicitat és romandre units. Deu-n’hi-do, 
consellera; qui els ha vist i qui els veu.

També és veritat que aquesta assumpció de la realitat es produeix forçada per cir-
cumstàncies tan difícils com les que ens ha tocat viure. I amb tot el respecte, conse-
llera, convindrà amb mi que vostès tenen un problema de credibilitat quan es tracta 
de ponderar els avantatges de formar part d’Espanya, avantatges que ara reconeixen.

Aquesta campanya del Govern demostra que vostès saben perfectament què és el 
que més convé a Catalunya, encara que almenys des de l’any 2012 hagin fet tot el con-
trari. Saben positivament que el que convé als interessos humans i materials de Ca-
talunya és bastir ponts amb la resta d’Espanya, implicar-nos en el projecte suggestiu 
de vida en comú que és Espanya i, fins i tot, liderar-lo en alguns aspectes. Vostès són 
conscients –i aquesta campanya per atreure turisme nacional n’és una mostra– que 
aquestes bones relacions amb la resta dels espanyols són fonamentals per a la vida de 
Catalunya.

Per tant, consellera, es tracta que a partir d’ara entenguin que això és el que han de 
fer, estenguin aquest criteri tan assenyat a totes les àrees del Govern, perquè és evident 
que el turisme és un sector fonamental, però també ho són d’altres, com la indústria, 
com la cultura... I és evident que, si són molt importants els turistes de la resta d’Es-
panya per al turisme català, també ho és, per exemple, per a les empreses catalanes el 
seu principal mercat, que és el mercat espanyol, el mercat de la resta d’Espanya; tam-
bé és molt important per a les universitats catalanes la quantitat d’alumnes i la quan-
titat de professors que decideixen seguir des de la resta d’Espanya les seves carreres a 
Catalunya.

Per tant, jo crec que l’única cosa que els podem demanar des de Ciutadans és que 
vostès estenguin aquest criteri, aquest criteri tan assenyat de la seva campanya tu-
rística, a tota la seva acció de govern i que reconeguin d’una vegada per sempre que, 
efectivament, Catalunya és millor amb la resta d’Espanya. Abans li deia, consellera, 
que vostès en aquest sentit tenen, per desgràcia, un problema de credibilitat. Per tant, 
la meva pregunta és obligada: fins quan, consellera, seguiran admetent que Catalu-
nya és millor amb la resta dels espanyols?, fins quan seguiran assumint la realitat?

El president

Gràcies...

Ignacio Martín Blanco

Ho faran després de la pandèmia?
Gràcies, consellera.

El president

...diputat. Per respondre té la paraula conseller d’Empresa i Coneixement, la senyo-
ra Maria Àngels Chacón. Endavant.
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La consellera d’Empresa i Coneixement

Gràcies, president. Diputat, permeti’m que li faci algunes matisacions. Nosaltres 
tenim tot el dret del món a voler esdevenir un país lliure, i això no condiciona ni va 
en contra de ningú: ni en contra d’Espanya ni de qualsevol altre país. Si vostè es mira 
el Pla estratègic de turisme, nosaltres fomentem un turisme sostenible, també basat 
en les quatre des: diversificar, desconcentrar, desestacionalitzar i incrementar des-
pesa. Què té a veure això amb estar units amb Espanya o no estar-hi?

Miri, li poso algunes dades. El turisme espanyol representa per a nosaltres un 8 per 
cent de l’arribada de turistes. El turisme domèstic representa –i si els hi posem amb 
xifres, eh?– uns 2.000 milions d’ingressos; el turisme espanyol, també vora 2.000 mi-
lions d’ingressos; el turisme internacional representa 21.000 milions d’ingressos. No 
entenc la relació que m’acaba de fer.

I, ho torno a repetir, en cap moment el voler defensar el nostre dret a l’autodeter-
minació, que és un dret que legítimament tenim, té res a veure amb quina és la polí-
tica industrial. Ja ens agradaria tenir un país, evidentment, per gestionar els recursos 
propis; tenim tot el dret a defensar-ho. Però què té a veure això amb les polítiques de 
turisme?

És que no acollim els turistes espanyols o els turistes francesos o els turistes ita-
lians amb tota l’excel·lència de què som capaços? És que no procurem basar la nos-
tra estratègia en l’excel·lència? És per això que som terra d’acollida. I quan defensem 
una economia innovadora, sostenible, oberta al món, oberta al món és oberta a tot-
hom. No n’excloem a ningú.

I això ho apliquem també a les polítiques en base a turisme. Tots els actius que 
aquest país té a nivell turístic els posem a l’abast de qualsevol mena de visitant, sigui 
d’Estats Units, sigui espanyol. Són benvinguts, aquí tothom és benvingut. I aquest 
dret, legítim, que considerem, no xoca absolutament amb aquest tipus d’estratègies.

Per tant, prou també de fer demagògies. Aquí no hem parlat mai de boicots ni sen-
tirien mai que aquest departament parlem de boicots, ni a nivell industrial ni a nivell 
turístic. Reafirmar la nostra identitat no vol dir tirar per terra la dels altres. Seran sem-
pre benvinguts, els turistes, d’arreu d’on vinguin. Què és la nostra preocupació?, quina 
és la nostra estratègia? Ser excel·lents, perquè vulguin tornar a venir, quedin contents 
de la visita i seguim sent un referent i un rècord a nivell d’ingressos, com el vam tenir 
l’any passat, amb més de 21.000 milions d’euros.

Gràcies.

El president

Gràcies, consellera. 

Pregunta al Govern sobre les polítiques de salut davant la pandèmia 
de Covid-19

310-00337/12

La següent pregunta és sobre les polítiques de salut davant de la pandèmia de Co-
vid-19, i la formula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
la diputada senyora Assumpta Escarp. Quan vulgui.

Assumpta Escarp Gibert

Bon dia, consellera. Fins ara les actuacions de tots els governs han estat més foca-
litzades en el més urgent: el que ha estat la gestió de la pandèmia. Ara, amb deses-
calada, la Unió Europea, parlaments i governs obren el debat i es centren en l’impuls 
de mesures de reconstrucció i de reactivació econòmica i social. Avui mateix aprova-
rem la constitució d’una comissió d’estudi que vol ser punt de trobada. També el Go-
vern va aprovar fa uns dies la creació d’una comissió que haurà d’elaborar un pla per 
a la reactivació econòmica i la protecció social, on hi han diverses conselleries, però 
no així la conselleria de Salut.
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Voldríem saber, consellera, per què no s’ha contemplat la presència de Salut i quin 
és el seu capteniment sobre aquest fet.

El president

Per respondre té la paraula la consellera de Salut, la senyora Alba Vergés. Quan 
vulgui.

La consellera de Salut (Alba Vergés i Bosch)

Molt bé; gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Doncs hi som, hi som 
a través de la secretaria general, hi som a través de la Direcció General de Recerca 
i Innovació en Salut i hi som també en totes les feines que té aquest Govern per a la 
reconstrucció en el futur. Perquè el sector salut és un sector cabdal per a un país com 
Catalunya, un país petit, un país de molt coneixement, un país que vol ser capdavan-
ter, un país que està obert al món. I el sector salut ha demostrat sempre que és un 
sector essencial en aquests aspectes. 

El president

Per repreguntar té la paraula la diputada.

Assumpta Escarp Gibert

Consellera, sense economia no hi ha salut i sense salut no hi ha reactivació eco-
nòmica; això està clar. El que demanem és una representació política al més alt ni-
vell, perquè és evident el paper de salut no només en la gestió de l’emergència, sinó 
en l’esdevenir del que ara ens ve.

El Govern ha manifestat diverses vegades les necessitats extraordinàries que tin-
drà en salut: des de les despeses que s’han fet, l’abordatge del retorn a la normalitat o 
la compra d’estocs. Ha xifrat en 1.800, 2.000 milions d’euros aquesta despesa, alguna 
vegada fins i tot en 4.000.

Llegim els objectius de la comissió: parla de que plantejarà les modificacions 
pressupostàries. I Salut no hi serà, per defensar aquestes modificacions pressupostà-
ries al més alt nivell?

Però vostè ho ha dit: el paper de Salut va més enllà de la despesa. Una bona part 
dels fons europeus estan vinculats i condicionats a reforçar els sistemes de salut en el 
sentit més ampli. Caldrà captar professionals, crear llocs de treball, fer canvis en l’or-
ganització, enfortir els serveis de salut mental i incorporar els aprenentatges dels nous 
models d’atenció amb molta més tecnologia. Això és reconstrucció i reactivació econò-
mica, potenciar la indústria local d’aprovisionament de material i d’equipament sanita-
ri i situar el sector salut com a sector prioritari en la recerca i la innovació del país. És 
un sector que procura la salut del seu principal actiu social, el que tots tenim, les perso-
nes; però també genera riquesa i té una forta capacitat d’arrossegar sectors industrials. 

És ben cert que el que li reclamem és la presència al més alt nivell, la presència 
de la consellera en aquesta comissió de reconstrucció, i sobretot de recuperació i re-
activació de polítiques socials.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula, de nou, la consellera.

La consellera de Salut

Gràcies, president. Diputada, diputats, diputades, oh i tant, que hi serem, aquí i 
absolutament a tot arreu. En un moment de molta dificultat que hem tingut i conti-
nuem tenint, el Govern de Catalunya estem disposats absolutament a tot. I ho farem 
sempre de la mà del sector, sempre de la mà dels nostres professionals. I per això vo-
lem tancar, durant la propera setmana, una compensació també a l’esforç dels nostres 
professionals, que ha estat molt. Però això no és suficient, com vostè diu; no és sufi-
cient ni ens podem ni ens volem quedar aquí. Busquem solucions estructurals, no no-
més de reconstrucció. 
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Aquesta Covid ens ha ensenyat moltíssimes coses i en podem aprendre, i sobretot 
podem aplicar allò que fa molt temps que formava part dels nostres plans de trans-
formació. Sabem on és el problema de fons també, diputada. Volem solucionar-lo i 
ho farem amb aquest consens amb el sector.

Per això convoco també una aliança de tots els actors del sistema de salut de Ca-
talunya per, en primer lloc, per primera banda, eh?, que vostè també ha dit, impulsar 
els aprenentatges que ens ha deixat la Covid per al sistema, però, segon, forçar també 
l’Estat espanyol a un acord per revertir l’infrafinançament de salut d’una vegada per 
totes. Si volem avançar, si volem reconstruir, si volem que aquest país sigui capdavan-
ter i que el sistema de salut en formi part, alhora que genera i garanteix un dret bàsic, 
com és el dret a la salut, hi volem ser amb totes: amb tota la capacitat de decisió, amb 
tota la responsabilitat que tenim respecte a la despesa i respecte a les decisions que 
prenem de cara als ciutadans, però sobretot també tenint tots els recursos necessaris.

Per això aquest gran acord, per això aquesta aliança amb tot el sector, que por-
tarem i pels quals evidentment lluitarem, perquè aquest infrafinançament crònic, de 
sempre, de l’Estat espanyol i de la seva organització s’ha d’acabar. Necessitem finan-
çar molt bé el sistema de salut, hi ha un acord en aquest Parlament per fer-ho, i estic 
segura que vostè també hi serà.

El president

Gràcies, consellera.

Pregunta al Govern sobre les prioritats del Departament de Salut 
els propers mesos

310-00338/12

La següent pregunta és sobre les prioritats del Departament de Salut per als pro-
pers mesos, i la formula, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, la diputada senyora Marta Ribas. Endavant.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Consellera, ja l’hi vam avançar divendres 
passat, de fet a la compareixença a la Comissió de Salut que va fer, però hi volíem 
també insistir en aquest Ple i reiterar-ho. Hi ha moltes necessitats a atendre des del 
Departament de Salut, però nosaltres considerem que hi ha tres prioritats d’urgència.

D’una banda, tots els reforços de personal que cal mantenir en tot el sistema. 
Perquè ara cal retornar a l’activitat aturada, aprofitar l’estiu per fer aquest retorn de 
l’activitat aturada; alhora, seguir atenent les necessitats del coronavirus, i garantir 
el descans del personal. Per tant, calen reforços de personal extraordinaris en tot el 
sistema durant aquests propers mesos, des de ja, i especialment reforços en l’atenció 
primària, que és on caurà més el pes de tot plegat. 

Una segona prioritat d’urgència: plans específics concretats ja, per a salut pública 
i per a salut mental, que també requereixen recursos i reforços de personal. Després 
de la crisi sanitària ens ve una crisi de salut mental sense precedents i, a més, neces-
sitem un sistema de vigilància i informació des de salut pública molt més fort que el 
que tenim. 

I una tercera prioritat d’urgència: compensacions econòmiques per al personal 
sanitari, que s’hi ha deixat la pell i la salut els darrers mesos; compensacions que han 
anunciat però que encara no han concretat. Creiem que és aquí on han de centrar els 
seus esforços i els pressupostos, ja, i per a aquests propers mesos. 

Quins plans tenen, concrets, des del departament per a aquestes tres prioritats?

El president

Gràcies, diputada. Per respondre té la paraula la consellera de Salut, la senyora 
Alba Vergés.
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La consellera de Salut

Gràcies, president. Diputada, doncs sí, com bé diu, en primer lloc l’atenció pri-
mària passa a tenir un paper cabdal, hem dit sempre que volem que sigui l’eix ver-
tebrador del sistema, però en aquest moment també de l’epidèmia Covid creiem que 
ha de tenir aquest paper important i rellevant. 

Per això fem un pla destinat a donar suport a l’atenció primària, amb reforços de 
professionals sobretot en les zones costaneres, perquè ve l’estiu, com bé ha dit vostè, i 
en els equips d’atenció primària que tenen més pressió de residències. Seran 436 nous 
professionals equivalents per a aquests propers mesos, especialistes en medicina fa-
miliar i comunitària, i també d’infermeria familiar i comunitària, 198 de medicina, 
21 d’infermeria, amb una inversió inicial de 4,5 milions d’euros.

Aquest és un, aquest és l’atenció primària, específica i especial, però també recu-
perar l’activitat en els hospitals. Per tant, estem fent tot el redimensionament per re-
cuperar tota aquesta activitat que no hem fet. Ho vaig dir l’altre dia a la Comissió de 
Salut: unes setanta mil intervencions quirúrgiques no fetes fins al moment; aquesta 
xifra pot anar incrementant, i estarem mesos a recuperar tota aquesta activitat, alho-
ra que planifiquem bé els descansos de professionals.

I, evidentment, també, no ens deixarem salut mental pel camí; tot el contrari. 
Igual que salut pública, que en tot cas l’hi contesto a la rèplica.

El president

Gràcies, consellera. Diputada...

Marta Ribas Frías

Consellera, miri, me n’alegro, que avui hagi concretat xifres de més professio-
nals per a l’atenció primària per a aquest estiu. Segur que en calen molts més, però 
com a mínim que ja vagin concretant xifres dona una certa tranquil·litat.

Em preocupa que continuï no concretant què passa en salut mental. En salut pú-
blica ja ens ho va concretar l’altre dia en la compareixença, que hi hauria cent pro-
fessionals més. 

I em preocupa també que continuïn sense concretar com compensaran els pro-
fessionals per aquesta feina feta durant aquests mesos. El missatge que vostès donen 
des del departament és que estan sent molt àgils i generosos per fixar les compen-
sacions a les patronals de la privada i de la concertada; el 10 d’abril ja els van con-
cretar i començar a pagar 43.400 euros fixos per pacient Covid que ha passat per les 
seves UCIs, i ara, a hores d’ara, encara és hora que concretin com compensen els 
professionals que han estat fent funcionar aquests serveis. Ni ho han concretat per al 
personal de funció pública que..., el de l’ICS, ni tampoc per als dels centres concer-
tats. Vostès...

El president

Gràcies, diputada...

Marta Ribas Frías

...generosos i àgils a pagar la patronal, però no el personal.

El president

Consellera, quan vulgui.

La consellera de Salut

Gràcies, diputada. Jo crec que amb els professionals no s’ha de ser generós, s’ha 
de ser just. I és de justícia, i és el que han fet, un esforç ingent en aquestes últimes 
setmanes, mesos, per estar al capdavant d’aquesta crisi. Per això he dit abans que du-
rant la setmana que ve concretarem com és aquesta compensació, aquest esforç, dels 
nostres professionals, que hi ha sigut, però que això no és suficient, i vostè ho ha dit.

Vostè parla de pressupostos; jo parlo de recursos, tenir els recursos per poder fer 
els pressupostos. Jo parlo d’una aliança, que puguem anar tots i totes a buscar aquest 
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acord per acabar, per revertir –per revertir– aquest finançament que hi ha hagut sem-
pre de salut. I aquí hi estarem d’acord –i em mira la diputada–, evidentment que 
hi estarem d’acord, hi estan d’acord tots els actors, i així els convocaré en aquesta 
aliança. No pot ser d’una altra manera. I ho hem explicat moltíssimes vegades.

També, aquesta reconstrucció no es fa amb ajustos en el nostre pressupost de la 
Generalitat. No trauré diners d’aquests consellers que avui no estan asseguts aquí 
però que hi haurien de ser, per poder cobrir tot això que és de justícia.

El president

Gràcies, consellera...

La consellera de Salut

Per tant, per aquests recursos hi lluitarem, els primers.

El president

La següent pregunta és sobre la situació sanitària.

Pregunta al Govern sobre la situació sanitària
310-00344/12

I la formula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor Jorge 
Soler.

Jorge Soler González

Gràcies; bon dia, president. Gràcies, consellera. Bé, diu que no traurà els recursos 
d’alguns consellers. Potser estaria bé que expliqués a la ciutadania per què vostè sí 
que tolera estar en un govern on alguns de vostès s’apugen el sou, i també se l’apugen 
els càrrecs de confiança.

En tot cas, consellera, jo volia parlar que el divendres vostè, a la Comissió de 
Salut..., va quedar molt clar que vostè no contesta a les preguntes de l’oposició; 
n’hi ha centenars de tots els grups per respondre. No respon a les preguntes escri-
tes, i ho fa amb ambigüitats quan ho fem aquí oralment al Parlament; ho acabem 
de veure ara mateix. També va deixar clar que tampoc es llegeix les propostes dels 
grups parlamentaris. Fem la feina, proposem coses, i vostè no troba temps ni per 
llegir-les.

I és una pena, perquè en una crisi sanitària com aquesta... Per cert, no cito avui 
novament els milers de morts infectats que hem tingut a Catalunya, ni tampoc la si-
tuació laboral de vergonya amb la que han hagut de treballar molts dels treballadors 
sanitaris. Nosaltres ens vàrem oferir a col·laborar amb vostès en trobar i aportar so-
lucions en aquesta gestió. Aquesta mà estesa era lleial i us l’hem ofert moltes vega-
des. Novament ho faig avui.

Vostè sap que a Catalunya teníem 824.000 pacients en llista d’espera; ara, ja, mi-
lers més, vostè ara mateix ens ho acaba d’explicar. Hi ha massa temes urgents en què 
caldria la seva atenció. La gestió de la postepidèmia és urgent.

Per tant, consellera, avui li voldria preguntar si ha tingut ocasió, almenys, de lle-
gir la nostra proposta per millorar la xarxa assistencial de salut mental i, si ho ha fet, 
què li sembla. 

El president

Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula la consellera de Salut.

La consellera de Salut

Bé, gràcies, diputat. Com bé vostè ha dit, hi ha moltes coses urgents, n’hi ha hagut 
fins ara i n’hi continua havent en aquesta reconstrucció també del sistema de salut, 
recuperar aquesta activitat no feta. Per això és prioritari reforçar a nivell de personal, 
com he pogut explicar, l’atenció primària, amb aquesta inversió inicial de 4 milions 
i mig d’euros, perquè tinguin a disposició aquests professionals aquests mesos, que a 
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més a més s’hi ajunta la campanya d’estiu, i també en tot allò que fem de noves con-
tractacions. Hem hagut de contractar moltíssim. L’altre dia en vaig dir la xifra: 3.527 
persones que no estan dins les estructures del sistema de salut. 

Per tant, què volem fer? Doncs volem que aquestes persones..., no totes, evident-
ment, perquè no totes serien contractables en el sistema, però que acabin fixant-se a 
l’estructura, a accedir a places de caràcter fix, i per això el 51,53 per cent de residents 
que han acabat aquest mes de maig seran contractats en el nostre sistema.

I vull afegir una cosa: la major part de contractacions es donen a la tercera corona, 
cosa que és una molt bona notícia, que és el que hem de dir als nostres professionals 
que es formen: si es formen a tercera corona, la possibilitat de contractació és molt 
alta, i, evidentment, això és, doncs, un entorn laboral de circumscripció única de tot 
l’Estat i, per tant, hi ha molt moviment en això.

Nosaltres volem aplantillar, volem fer una estructura, volem que el sistema de sa-
lut sigui fort, sigui potent. És pilar bàsic del nostre estat del benestar.

El president 

Gràcies, consellera. Diputat, quan vulgui.

Jorge Soler González

Consellera, no contesta a les preguntes escrites, i no ho fa en sessió parlamentària. 
S’ha llegit vostè, sí o no, la proposta de Ciutadans? És ben clara. Perquè, sí, ara que 
comença a veure’s la llum en la sortida de la pandèmia, comença la dura etapa de les 
seqüeles emocionals, la pandèmia de la salut mental. Centenars de treballadors sa-
nitaris estan sol·licitant ajuda psicològica per l’estrès posttraumàtic, estan extenuats. 
Hi ha molts catalans desbordats emocionalment per aquesta por; han perdut sers es-
timats, en moltes ocasions ni acompanyats ni acomiadats. També per la fragilitat en 
les condicions laborals, o el colpidor atur de treballadors com els de la Nissan, que 
avui ens ocupa, i tants altres. 

Cal dinamitzar els programes de detecció d’addiccions, amb proactivitat, conse-
llera. El consum d’alcohol ha augmentat moltíssim; també el joc d’apostes en xarxa. 
La reconstrucció sanitària és obligada. I vostè ha d’escoltar no solament el sector sa-
nitari: també l’oposició. Cal dinamitzar totes les propostes específiques per prevenir 
i abordar els problemes mentals derivats de la pandèmia...

El president 

Gràcies, diputat.

Jorge Soler González

Tots junts podem anar...
Gràcies. 

El president

Consellera.

La consellera de Salut

Gràcies, president. Me n’alegro molt, del seu interès en col·laborar, i em llegeixo..., 
intento llegir-m’ho tot. No he sigut a temps, encara, de llegir-me les seves propostes, 
però sí que me’n llegeixo de diferents societats científiques que van enviant-nos do-
cuments, propostes. Perquè realment estem aprenent coses de la Covid, no només del 
virus, sinó de transformacions del sistema que pot comportar, també en salut mental. 
És una vulnerabilitat afegida, el confinament per a les persones que ja patien un tras-
torn mental, i això és evident. Han baixat les urgències, però, tot i això, el que ens fa 
pensar és que hi haurà un rebrot de les urgències en salut mental en els propers dies 
i setmanes.

Per tant, estem preparats per a això, el Pla director de salut mental està molt 
amatent a tot això, i jo he intentat fer..., dins la línia de limitar al màxim l’atenció 
presencial, sempre que sigui possible, per evitar els riscos... 
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El president

Gràcies...

La consellera de Salut

...doncs, que puguin tenir tota... (El president retira l’ús del micròfon a la conse-
llera i aquesta continua parlant uns moments.)

El president

...consellera. 

Pregunta al Govern sobre l’educació en el lleure
310-00339/12

La següent pregunta és sobre... –disculpin...–, sobre l’educació en el lleure, sí, i la 
formula la diputada Rut Ribas, en nom del Grup Parlamentari Republicà.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, president. Molt bon dia a tots i totes. Conseller El Homrani, estem a les 
portes de l’estiu, i tots sabem que aquest estiu serà diferent, però ara cal blindar el 
lleure educatiu i fer possible que tots els infants i joves puguin gaudir de tots els seus 
drets. Des del 13 de març que se’ls va demanar als infants i joves que es quedessin 
a casa, amb les conseqüències que això portava: l’aïllament entre iguals i la manca 
de relacions socials. Tot just aquesta setmana s’han obert algunes de les escoles del 
país, i així ho celebrem, però el confinament ha impactat de manera molt directa a 
tots els infants i joves.

Ara ha arribat el moment de revertir aquesta situació i garantir que tots els in-
fants tinguin el dret a gaudir del seu temps d’oci i del lleure, a les portes d’aquests 
mesos calorosos. I, precisament després del confinament, creiem que encara és més 
imprescindible el lleure educatiu aquest estiu.

Som un país amb un gran teixit d’associacionisme educatiu; els caus, esplais, 
ateneus i casals formen un gran patrimoni educatiu, social i cívic que contribueix al 
benestar individual i col·lectiu, social i cultural, des de la transmissió de valors i fo-
mentant la igualtat d’oportunitats. Durant aquestes setmanes, els caps i quel·les, els 
monitors i monitores, ja han sigut essencials en l’acompanyament de tots aquests in-
fants i joves, i els agrupaments escoltes i esplais han construït alternatives per anar-
se adaptant a l’actual situació i així no perdre el vincle amb els infants.

Però ara creiem que cal superar aquestes pors i fer valdre la gran tasca educativa 
que fan tots els equips de monitors d’esplais, caus, casals d’estiu i camps de treball i 
demostrar-los tota la confiança per poder avançar malgrat aquesta situació adversa. 
Són molts els joves que estan compromesos amb aquesta transmissió de valors des 
de la creativitat i la innovació, per transmetre tots els valors de la justícia social, el 
compromís, la solidaritat, el treball en equip; vaja, en definitiva, els valors del lleure 
educatiu. Creiem que cal vèncer aquelles inquietuds i preocupacions, tenir la confian-
ça de totes les famílies i oferir un marc segur perquè els equips de monitors puguin 
oferir les activitats de lleure aquest estiu.

Així doncs, conseller, li voldríem preguntar com, des del Govern de la Generali-
tat, tenen pensat garantir el lleure educatiu aquest estiu.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per respondre té la paraula el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, el senyor Chakir El Homrani.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies (Chakir El Homrani Lesfar)

Gràcies, president. President, consellers, consellera, diputada, tindrem lleure a l’es-
tiu. Tindrem un lleure absolutament diferent, tindrem un lleure que s’haurà d’adaptar 
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a una situació molt complexa, a una situació que requerirà i que està requerint un tre-
ball conjunt amb tots els actors del sector, amb el Govern, amb el departament que em 
pertoca coordinar, també amb el Departament de Salut i amb tots els àmbits. Però la 
bona notícia és que tindrem lleure.

Hem treballat a fons, hem treballat a fons amb el sector, amb les entitats munici-
palistes, per trobar la via per poder assegurar el dret dels infants i dels adolescents al 
lleure educatiu, i també l’adaptació d’aquest lleure educatiu a un nou escenari.

I això ho podrem viure de diverses maneres. En primer lloc, amb una aposta 
molt clara pels infants i els adolescents més vulnerables; es quadrupliquen les be-
ques per a aquests infants, es quadrupliquen les beques per assegurar el dret espe-
cialment als infants més vulnerables. En segon lloc, treballant una línia específica 
que permeti suport al sector entorn de l’adaptació de les mesures que representarà el 
lleure a l’estiu, i això també és clau. I després amb una mirada de l’estiu, però més 
enllà, perquè és un valor que tenim en el nostre país, el lleure educatiu; amb la faci-
litació de contractació per adaptar-se aquest estiu, però també per tenir la mirada de 
com reprendrem els caus, els esplais, durant el mes de setembre i d’octubre. Perquè 
cal aquesta mirada.

I això significa que doblarem, més que doblarem, el pressupost: 11 milions d’euros 
destinats al lleure educatiu. La part important en beques, i en beques per als infants 
més vulnerables, però també d’adaptació.

I aquí agrair la feina de tot el sector, que és molt plural, la base voluntària i as-
sociativa, el sector més vinculat al món local, i agrair el treball que tothom ha fet en 
grups de treball, adaptant també les mesures pedagògiques i assegurant el dret dels 
infants a tenir un lleure educatiu aquest estiu, que els permeti retornar a tenir visió 
comunitària i retornar al contacte amb la natura.

Gràcies. 

El president

Gràcies conseller. 

Pregunta al Govern sobre la transparència i les dades obertes 
amb relació a la Covid-19

310-00340/12

La següent pregunta és sobre la transparència i les dades obertes amb relació a la 
Covid-19, i la formula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, la diputada senyo-
ra Anna Caula. Quan vulgui.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Bon dia, conseller Solé. Aquest Govern de la Generalitat ha fet 
de la transparència la seva divisa, també en temps de pandèmia. Lluny d’entendre l’ex-
cepció com a coartada de l’opacitat, creiem que el moment d’excepció és precisament 
quan cal més transparència. Decisions extraordinàries, sí, però amb parets de vidre. 

L’última setmana de maig hem viscut una setmana horribilis de la gestió de les 
dades per part del Govern espanyol. El Gobierno de l’Estat decideix canviar la me-
todologia amb les dades que exigeix a les comunitats autònomes. Tenia com a ob-
jectiu donar més claredat i un gran potencial d’informació, però el resultat, confusió 
i opacitat: sèries que s’han deixat de publicar, dades de decessos i dades d’infectats 
poc fiables i una llarga llista de desajustaments. I en un dels moments més delicats: 
és ara que cal tenir aquestes dades, en temps real, si pot ser, perquè marca com hem 
d’afrontar aquesta desescalada.

Tot això precedit d’una polèmica estèril i probablement molt evitable, que el Mi-
nisteri de Sanitat va provocar al crear sospites innecessàries sobre les dades pro-
vinents de Catalunya, al voltant d’un increment de sis-centes víctimes que, amb la 
metodologia de recompte de la Generalitat, exhaustiva i transparent, es van donant 



DSPC-P 93
3 de juny de 2020

Sessió 54.1  18

dia a dia, però amb la metodologia curiosa del ministerio es van actualitzar de cop. 
Polèmiques i errors que tenen el mateix denominador comú: l’opacitat i l’arbitrarie-
tat dels criteris que empra l’Estat.

Encara avui no sabem qui és el comitè d’experts que decideix sobre el canvi de fase. 
Encara avui l’Estat continua donant informacions agregades que només permet conèi-
xer evolucions de comunitats autònomes. Encara avui l’Estat no ha aclarit què con-
sidera un cas confirmat i què no. Masses, masses dubtes que no ofereixen claredat en 
aquesta informació dia a dia.

Aquesta opacitat no és compatible amb una concepció republicana de la demo-
cràcia, que entén que és essencial la creació de mecanismes de transparència i els 
retiments de comptes. Tal com reclamen organitzacions internacionals com l’Open 
Government Partnership o l’Open Data Sharing, una resposta oberta és aquella que 
aprofita el potencial de la ciutadania per fer front a la pandèmia.

Conseller, tot recordant avui una dada important –vuit-cents dies a la presó de la 
presidenta Forcadell–, li demanem com ha afrontat el seu departament i ha articulat 
aquesta resposta oberta...

El president

Gràcies, diputada... 

Anna Caula i Paretas

...amb referència al Covid.

El president

Per respondre té la paraula el conseller d’Exterior, Transparència i Relacions Ins-
titucionals, el senyor Bernat Solé. Endavant.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
(Bernat Solé Barril)

Moltes gràcies, president. President, consellers, conselleres, diputada... Bé, ho deia 
vostè a la pregunta: la Generalitat ha fet de la transparència una de les seves divises. De 
fet, concretament des del departament que em correspon encapçalar, l’aposta ha estat 
clara. Concretament, des de l’àmbit de transparència hem apostat per un govern obert i 
per un govern transparent, perquè tenim molt clar que és essencial per a qualsevol go-
vern l’accés a tota la informació i que la informació sigui en tot moment pública. I no 
només això: volem que la participació ciutadana sigui un element per sortir d’aquesta 
crisi, que la ciutadania, a través de la seva participació, sigui part de la solució.

Nosaltres, concretament, des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, 
hem posat tres objectius principals per a sortir d’aquesta crisi. En primer lloc, garan-
tir el dret a saber de tota la ciutadania, l’accés a la informació. Però no només això: 
posar a disposició de tots els ciutadans tota la informació a través d’aquests datasets 
que hem anat obrint durant aquests mesos. I finalment, tal com li deia, que les dades 
acabin sent una solució.

Han pogut veure que durant aquest temps alguns dels terminis administratius 
han estat suspesos. Des del Govern, des de l’esforç de tots els departaments, hem fet 
possible que això no fos un impediment i hem pogut posar a disposició de la ciuta-
dania tota aquesta informació. Perquè nosaltres entenem que transparència és accés 
a la informació, i en aquest sentit des del departament que em correspon encapçalar 
hem obert un apartat on hem inclòs aquestes dades obertes, concretament dades re-
lacionades amb els ERTOs, amb la contractació d’emergència, amb l’atenció a la ciu-
tadania o, per exemple, amb l’afectació a l’activitat comercial i turística. I l’impacte 
social i la valoració han estat molt positius. Hem vist la col·laboració, per exemple, 
entre l’empresa pública i l’empresa privada a l’hora de compartir les dades.

Ha estat un esforç proactiu, perquè tenim molt clar que ho fem per convicció, no 
ho fem per obligació o perquè qualsevol llei així ens ho exigeixi. En moments trans-
cendentals no ens amaguem, ens mostrem més oberts que mai.
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I, si em permet, faré una referència al conseller Romeva. Ens deia que la major 
part del coneixement probablement està fora de les institucions. Doncs des de les 
institucions hem de ser més dialogants que mai i més oberts que mai i posar al ser-
vei d’aquestes institucions, al servei de la ciutadania, totes les dades, perquè aquest 
coneixement encara sigui molt més ampli.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la situació del sector cultural en el context actual
310-00341/12

La següent pregunta és sobre la situació del sector cultural en el context actual, 
i la formula, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada se-
nyora Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Bon dia, membres del Govern, diputades, diputats i personal de 
la casa. Contenta de retrobar-los, i, si m’ho permeten, em sumo a les mostres d’agraï-
ment fetes ja des d’aquest Parlament a tots els professionals que vetllen per nosaltres 
des de tots els àmbits, i també a les mostres de condol i de suport a les persones que 
han perdut un ser estimat, i, als que segueixen ingressats o aïllats a domicili, una abra-
çada d’optimisme i d’escalf.

Consellera Vilallonga, també un agraïment per a vostè per la tasca duta a terme 
al capdavant del Departament de Cultura en aquest període de màxima complexitat i 
per posar la cultura al centre des del primer moment, amb decisions, suport, i també 
acompanyament a tots els sectors. A la Comissió de Cultura que vam fer el passat 28 
d’abril ja li vaig dir que tant vostè com el president Torra han tingut present un sector 
sovint oblidat i fins i tot menystingut, i han escoltat les múltiples veus de la cultura 
de casa nostra, una cultura que aquests dies també ha entrat a casa nostra i que ens 
ha ajudat a conviure amb el confinament. Són moltes les persones que han mantingut 
viva la flama de la cultura des d’entorns digitals, de la cultura com a acompanyament 
que tant reivindiquem, de la cultura com a eina del benestar individual i col·lectiu, de 
la cultura com a bé a preservar. I ara cal que continuem treballant plegats per actuar 
al costat d’un sector que malda per tirar endavant en les millors condicions possibles.

El seu departament, consellera, va posar-se a treballar de seguida amb un pla de 
rescat per a la cultura: mesures, accions, recursos... Detallar tot el que s’ha fet o el 
que es preveu fer seria ara impossible en aquest moment, així com també seria im-
possible detallar el pla de desconfinament previst. Però des de Junts per Catalunya, 
consellera, ens agradaria saber quines mesures d’urgència han previst per al sector 
museístic i la seua reactivació, ara que n’hi ha que tant des de l’àmbit públic com des 
de l’àmbit privat han anunciat ja les dates de reobertura després del tancament for-
çat; quin paper tindrà l’estratègia digital ja iniciada com a acompanyament durant 
aquest període, i quines accions es duran a terme per vetllar pel teixit de professio-
nals que hi presten serveis.

Com vostè mateixa ha afirmat en alguna de les seues declaracions, la cultura és 
salvadora de ments, i certament ens ha salvat durant el confinament. Sabem que el 
Govern i el departament que encapçala la defensaran aquí i on calga, i tindrà el nos-
tre suport.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per respondre té la paraula la senyora Maria Àngela Vilallon-
ga, consellera de Cultura. Quan vulgui. 
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La consellera de Cultura (Maria Àngela Vilallonga Vives)

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputada Mònica Sales. Bon dia, presi-
dent, vicepresident, consellera i tots els diputats i diputades que retrobo avui per pri-
mera vegada. És una alegria tornar a ser aquí i veure-us presencialment a tots. Les 
meves primeres paraules són de condol per totes les morts a causa de Covid-19 –no 
ho havia pogut fer encara aquí al Parlament– i d’agraïment a tots els professionals que 
han treballat de debò a primera línia.

La cultura és un bé essencial i, sí, un dret universal, un pilar de l’estat de benes-
tar, com la sanitat o com l’educació. Durant el confinament la cultura ens ha salvat, 
com vostè deia, diputada Sales. Aquesta cultura confinada que ha proveït les nostres 
llars de tot tipus de propostes culturals en format virtual és una de les més afecta-
des per aquesta crisi. Per això ara hem de salvar la cultura, i des del Departament de 
Cultura hem creat el que vostè en deia «el pla de rescat de la cultura». 

Pel que fa als museus, la prioritat absoluta d’aquest Govern és que el conjunt de 
la ciutadania tingui la seguretat que pot tornar a gaudir presencialment, amb plenes 
garanties sanitàries, del nostre patrimoni cultural i, alhora, que el sector museístic de 
Catalunya, amb els professionals i empreses que hi treballen, pugui recuperar la seva 
normalitat. Els museus són espais segurs i espais saludables, espais de cohesió so-
cial, de llibertat, de diàleg i democràcia cultural, oberts a tothom; són motor de canvi 
i desenvolupament local del país, que adquireixen, conserven, investiguen i difonen 
el patrimoni. Per això des del primer moment hem treballat amb mesures de salva-
guarda del sistema museístic i de la capacitat operativa dels museus, amb mesures per 
atendre les necessitats socials ocasionades per l’epidèmia i amb mesures d’adaptació a 
la nova situació i amb mesures d’innovació cap a un model de museu de valor públic. 

Primerament, hem treballat en el suport econòmic, per garantir la seguretat fi-
nancera als museus, ja siguin públics, ja siguin privats –tots han patit les conseqüèn-
cies d’aquesta aturada–, així com seguretat laboral als professionals i empreses, tant 
directes com indirectes. Per això hem adaptat les convocatòries de subvencions per a 
museus a les noves necessitats, hem incrementat les dotacions i... 

El president

Gràcies, consellera...

La consellera de Cultura

Ja estic?

El president

Ha acabat el temps.

Pregunta al Govern sobre el paper del món local en el context actual
310-00342/12

La següent pregunta és sobre el paper del món local en el context actual, i la for-
mula, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat senyor Marc 
Solsona. Quan vulgui.

Marc Solsona i Aixalà

President, bon dia. Consellera, bé, des del seu departament és responsable de tot 
lo que són les polítiques de relacions amb el món local, i també, des de Presidència, 
de la tasca de coordinació dels diferents departaments del Govern del nostre país. 
Si alguna cosa s’ha posat de manifest en aquesta crisi de la pandèmia és que els 
ajuntaments són la peça clau per a gestionar des de la proximitat els problemes de 
la gent, ja sigui en termes d’assistència social, ja sigui en termes de seguretat ciuta-
dana, ja sigui en termes d’atenció ciutadana, en comitès d’emergència municipals, 
residències, casals, piscines, instal·lacions culturals i esportives, mercats no seden-
taris, habitatge, acollida de temporers al camp, promoció del comerç local, i també 
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en termes d’educació, com poden ser escoles bressol, primària, i també escoles de 
música. 

Sembla, si em permet, que el món local sigui la porta d’emergència, moltes vega-
des, de les diferents decisions polítiques dels diferents governs. Sembla, allò, com si..., 
«els ajuntaments ja proveiran». És per això que es demana i s’insta que s’intentin mi-
nimitzar les incerteses i contradiccions. El món local vol participar de les decisions 
que l’afecten, i no pot ser que per exemple estiguem avui a dia 3 de juny i les incerte-
ses sobre el curs escolar present i futur encara estiguin com estan, o potser avui 3 de 
juny, com afrontem aquest estiu, encara també estiguin les incerteses com estan.

El món local perd ingressos, tenim més despesa; volem ajudar i volem continuar 
seguint ajudant de la millor manera possible. Si em permet, seguint la dialèctica em-
prada des del principi de la crisi, vam començar amb el concepte d’emergència sani-
tària; el conseller Bargalló parlava de que al setembre tindrem l’emergència educati-
va. Si no posem més recursos al món local, ens podem trobar d’aquí a uns mesos que 
tinguem una emergència en el món local. Necessitem, es necessiten més recursos. Els 
superàvits dels ajuntaments s’han de poder utilitzar; derogació de l’LRSAL; eliminar 
la regla de la despesa; modificar la Llei de bases de règim local. Això a Madrid. Però 
aquí hem de poder aconseguir més transferències directes als ajuntaments, hem de po-
der fer un fons local de cooperació extraordinari, més PUOS, en definitiva, més i més 
solucions en allò que puguem fer.

La pregunta va per aquí, consellera: consellera, com podem continuar, seguir 
ajudant el món local en aquesta crisi, i sobretot en aquesta postcrisi? 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula la consellera de la Presidència, la se-
nyora Meritxell Budó. Quan vulgui.

La consellera de la Presidència (Meritxell Budó Pla)

Gràcies, president. President, diputat, consellera, conseller, efectivament, el món lo-
cal, com a administració més propera a la ciutadania, és cabdal en una situació de crisi 
com la que estem afrontant. De fet, els 947 municipis de Catalunya o els 9.023 electes del 
món local en el nostre país són fonamentals, tots ells, en la lluita contra aquesta pandèmia 
i les conseqüències econòmiques i socials que se’n deriven. I, com sap, doncs, és volun-
tat del Govern relacionar-se amb l’Administració local i fer-ho des del principi de reco-
neixement, de coordinació i de cooperació. I així ho hem fet des del primer dia i des del 
primer moment d’aquesta pandèmia. Volem que els governs locals trobin en el Govern 
de la Generalitat un aliat en la lluita contra aquesta pandèmia i les seves conseqüències.

És per això que des del Govern hem pres diferents mesures. Mesures com, per 
exemple, la de donar liquiditat als nostres ajuntaments. I aquí vull recordar precisa-
ment l’avançament de forma immediata del 50 per cent del Fons de Cooperació Local 
o l’impuls del PUOSC, que en breu ja entrarà en la fase de resolució. Com també hem 
volgut coordinar l’actuació del Govern amb els ens locals, amb la participació de la 
Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran en el comitè tècnic del 
Procicat, on es prenien les decisions. I també establir un circuit estable de comunica-
ció i de coordinació a través dels diferents delegats territorials del Govern i dels ser-
veis territorials del Departament de la Presidència.

De fet, davant d’aquesta realitat hem volgut actuar, i així ho estem fent, amb exi-
gència i amb autoexigència. Amb exigència envers el Govern de l’Estat reclamant el 
que vostè deia, no?: la suspensió de la regla de despesa o que els ajuntaments puguin 
disposar de superàvit, etcètera, o la derogació de l’LRSAL, que ja fa massa anys que 
dura i colpeja fortament les competències del món local. Però també ho hem volgut 
fer amb autoexigència, i és en aquest marc de l’autoexigència com a govern i del com-
promís que volem treballar amb principis de reconeixement, com li deia, de coordi-
nació i de cooperació. I per això fa unes setmanes vam crear aquesta taula bilateral 
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entre el Govern de la Generalitat i els representants de les institucions municipalistes, 
les diputacions, és a dir, amb tot el món local, per poder arribar a un gran acord de 
país que ens ajudi a impulsar la reactivació econòmica i social de Catalunya, i en això 
el món local n’ha de ser un actor principal. Però, com li deia, ho volem fer de manera 
aliada i conjuntament amb el Govern de la Generalitat.

El president

Gràcies, consellera. 

Pregunta al president de la Generalitat sobre les mesures del Govern per 
a mantenir els llocs de treball directes i indirectes de Nissan arran del 
tancament

317-00202/12

Acabades les preguntes al Govern, passem ara a les preguntes al president de la 
Generalitat. I la primera la formula, en nom del Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el diputat senyor Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Va dir Angela Davis que en una societat racista no n’hi ha prou 
amb no ser racista, cal ser antiracista: memòria, veritat, justícia, reparació; George 
Floyd, no oblidem. I hem volgut començar la nostra intervenció del dia d’avui en aquest 
Ple recordant també i reconeixent el conjunt de mobilitzacions que s’estan donant arreu 
del món en una clau antiracista. 

President, la pregunta és en un altre sentit. Nissan ha anunciat que cessa les seves 
activitats en les plantes motrius d’aquest país. Què està fent i què farà el Govern de 
la Generalitat per mantenir els llocs de treball tant directes com indirectes?

El president

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Quan 
vulgui.

El president de la Generalitat (Joaquim Torra i Pla)

Sí; molt bon dia, president, vicepresident, diputats i diputades. M’agrada molt 
aquest inici que ha fet vostè de la pregunta; em sembla totalment correcte, i també 
recullo les seves paraules. 

Respecte a Nissan, hi ha molt a dir, hem fet moltes coses sobre Nissan. I, sobre-
tot, el que ara estem fent és acompanyar els treballadors de Nissan en les seves recla-
macions, per mi això és essencial, acompanyar els treballadors de Nissan i el Comitè 
d’Empresa de Nissan. Arribar a un acord, tal com estem fent, d’una unitat granítica, de 
totes les administracions per donar realment suport a tots els llocs de treball que estan 
en joc. Per mi, aquesta és la segona decisió importantíssima. La tercera, no donar la 
decisió de Nissan per definitiva, en absolut, sinó enfrontar-nos-hi com ho estem fent.

I, a partir d’aquí, espero els seus comentaris per continuar el debat.

El president

Quan vulgui, diputat. 

Vidal Aragonés Chicharro

President, està molt bé, acompanyar, però, malauradament, i per la realitat de la 
mateixa mercantil Nissan, pel supòsit que al final fessin efectiu el tancament de cen-
tres de treball al nostre país, hem de tenir un pla B, i el pla B l’hem de tenir ara, no 
es pot improvisar.

Miri, president, tenim coneixement i experiència laboral d’anys, treballadors i 
treballadores del nostre país que han demostrat que podem tenir una indústria auto-
mobilística amb valor afegit. I ara, amb una perspectiva de gran destrucció de llocs 
de treball, hem de lluitar per cada lloc de treball al nostre país.
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Tenim també un ecosistema, des d’un punt de vista industrial, pel que fa a l’auto, 
que ja voldrien tenir molts països del nostre entorn, però a la vegada, també, comen-
cem a tenir –i ho ha expressat també la crisi de la Covid-19– grans dèficits en sobi-
rania productiva.

I, en tercer lloc, tenim un compromís amb la vida i amb la reproducció de la 
vida, transició ecològica, i, per tant, també això s’ha de donar. 

Aquests tres elements –manteniment dels llocs de treball, sobirania productiva i 
transició ecològica– no els faran efectius empreses privades ni el mercat capitalista. 
És per això que nosaltres considerem que ho pot fer la Generalitat amb una interven-
ció a través d’una empresa pública, si es dona el tancament d’algun centre productiu, 
per reorientar la producció, per diversificar la producció, i sempre criteris ecològics i 
mobilitat sostenible com a pal de paller. 

I la pregunta que li fem, president, és de resposta binària: davant de la potencial 
realitat que Nissan tanqui algun centre de treball, el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya està estudiant o estudiarà la nacionalització dels centres de treball que ces-
sin la seva activitat?

El president

Gràcies, diputat. Per respondre de nou, té la paraula el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Miri, diputat, el Govern de Catalunya no té pla B, té pla A, que és mantenir els 
llocs de treball de Nissan, que és lluitar perquè Nissan continuï a Barcelona. Aquest 
és el nostre pla A. Vostè sap perfectament que en altres situacions –Idiada, Comforsa, 
etcètera– el Govern de la Generalitat, doncs, ha fet tot el que calia fer per tirar enda-
vant aquests diferents models. 

Però és que ara és molt important que no surtin d’aquí. Ahir va haver-hi una reu-
nió; hi havia la consellera d’Empresa amb la ministra i representants dels ajunta-
ments afectats i també del Consorci de la Zona Franca. Jo ho valoro moltíssim en 
aquests moments, aquesta unitat d’acció, perquè estem fent exactament allò que el co-
mitè d’empresa, que els sindicats principals d’aquest país, ens estan demanant de fer. 

Recordem també que Nissan no és un problema ni català ni espanyol, és un pro-
blema europeu –un problema europeu–, i que, per tant, també cal demanar a les ins-
titucions europees la seva implicació. I em consta que els sindicats catalans estan en 
contacte amb els sindicats europeus per justament també ajudar-nos en tota aquesta, 
diguem-ne, actuació col·lectiva. Nosaltres no reconeixem la interlocució de Nissan 
Europa; nosaltres volem interlocució directa amb Nissan Japó. Nosaltres exigim una 
memòria justificativa de per què una empresa que és viable pretenen tancar-la; no 
ho donem, en absolut, per definitiu, i estem al costat dels treballadors per lluitar per 
cada un –per cada un– dels llocs de treball.

El president

Gràcies.

Pregunta al president de la Generalitat sobre la destinació de l’import 
de què disposarà el Govern per l’ingrés mínim vital aprovat pel Govern 
de l’Estat

317-00200/12

La següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, la diputada senyora Jéssica Albiach. Quan vulgui.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. I bon dia a totes i a tots. President, com sap, el divendres el Go-
vern central va aprovar l’ingrés mínim vital. És la primera vegada que a nivell estatal 
es crea un sòl bàsic de renda. No és una «paguita» ni caritat, com han dit alguns; es 
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tracta de redistribució de riquesa i també d’eficiència econòmica, perquè són diners 
que van directament a les botigues del barri i no van a bancs a Suïssa.

Aquest ingrés mínim vital és complementari amb la renda garantida de ciuta-
dania, i, de fet, cobrirà una part de les persones que ja estan cobrant aquesta renda 
garantida de ciutadania, en concret per uns 250 milions d’euros aproximadament.

I nosaltres voldríem saber a on pensen destinar aquestos 250 milions d’euros que 
ara queden disponibles, president.

El president

Gràcies, diputada. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Miri, en primer lloc, celebrar aquesta mesura. Nosaltres portàvem dos mesos i 
mig demanant-la. Vull dir que ens alegra que arribi, que finalment arribi, eh? Per-
què, com sap, des del primer moment, nosaltres, què hem dit?, que havíem d’atacar 
de la manera més ràpida, més àgil, més efectiva, però sobretot més ràpida, la situa ció 
gravíssima de suport i de donar confiança als nostres treballadors i també als nostres 
emprenedors. I aquesta era una mesura que van posar sobre la taula des del primer 
moment. Ho celebrem. Ha arribat tardíssim, dos mesos i mig més tard. I encara fal-
ten quinze dies per veure com s’aplica.

I, si m’ho permet, veurem com s’aplica. Perquè nosaltres demanem gestionar 
aquest import. No acaben d’entendre per què la Generalitat... Vostè creu que la Gene-
ralitat no és competent ni capaç per poder gestionar aquest import? De debò creu que 
no som capaços de poder-ho gestionar? O per què l’Estat diguem-ne que té aquesta 
mentalitat, diguem-ne, aquest paternalisme colonial, de pensar de que nosaltres, com 
a Generalitat, el Govern de Catalunya no és capaç de poder gestionar una prestació 
com estem gestionant, no ho sé, la renda garantida de ciutadania i totes les altres.

Vull dir que encara queden alguns dubtes, algunes ombres, però jo li dic que es-
tic molt content que finalment el Govern espanyol hagi adoptat una mesura que hau-
ria d’haver adoptat fa dos mesos i mig.

El president 

Té la paraula de nou la diputada.

Jéssica Albiach Satorres

President, no m’ha contestat a la pregunta. No sabem encara què farà amb aques-
tos 250 milions d’euros que quedarien disponibles. Jo li faig la pregunta perquè ens 
arriba un cert soroll, des del Govern, des del departament, que hi hauria qui voldria 
retallar aquestos diners de la renda garantida de ciutadania. Nosaltres li demanem 
que no faça, bàsicament perquè la renda garantida de ciutadania ara mateix està ar-
ribant a una de cada quatre persones que la necessita. En concret, hi ha 128.000 sol-
licituds concedides, però és que hi ha més de mig milió de persones a Catalunya que 
estan en una situació de pobresa extrema. També s’han de revisar el 80 per cent de 
les sol·licituds denegades, i s’ha de fer amb transparència, i a més hem d’arribar a al-
tres col·lectius que estan en una situació de vulnerabilitat. 

Sobre el tema de la gestió, que vostè comenta, de l’ingrés mínim vital des de Ca-
talunya. A mi em sembla bé, i ja li dic que nosaltres treballarem perquè així sigui, 
però també li vull fer algunes peticions, i també crec que és molt millorable la gestió 
que s’està fent de la renda garantida de ciutadania aquí mateix. Primer s’ha d’actua-
litzar l’indicador de renda de suficiència, que està deu anys congelat, i amb això el 
que tindríem és que la renda garantida de ciutadania passaria de ser de 664 euros 
al mes a 772.

En segon lloc, president, jo l’he escoltat a vostè exigir celeritat al Govern cen-
tral pel que fa a l’ingrés mínim vital, però vull recordar, i això s’ha d’arreglar com 
siga, que a Catalunya estem trigant quatre mesos –quatre mesos– en resoldre les sol-
licituds de la renda garantida de ciutadania; quatre mesos per a persones que estan 
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que no poden omplir la nevera i que estan desesperades. I s’ha de passar de quatre 
mesos a un mes com a màxim. 

I en tercer lloc, jo crec que també és fonamental que siga compatible, de manera 
real, de manera pràctica, amb les rendes del treball, perquè ara mateix hi ha un 13 per 
cent de persones a Catalunya que treballen però són pobres. I, per tant, sobre el paper 
és cert que és compatible, però en la pràctica no s’està fent. Així que president, vostè 
no m’ha contestat. Jo li insisteixo, aquestos 250 milions d’euros, aproximadament, que 
s’estalviaran vostès...

El president

Gràcies, diputada... 

Jéssica Albiach Satorres

...amb l’ingrés mínim vital no poden retallar-se.

El president

Per respondre de nou, té la paraula el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

No, no; bé, perdoni, és que ja l’hi donava per contestat, miri si me n’oblidava, per-
què aquest Govern no farà ni una retallada, i menys en polítiques socials –i menys 
en polítiques socials. Per tant, no pateixi que aquí no farem cap retallada. 

Però, si em permet, vostès que tenen unes responsabilitats molt importants ara que 
governen a l’Estat espanyol... (Veus de fons.) Sí; a mi m’ha de..., permeti’m, perquè per 
què aquests 128.000 que gaudeixen d’aquesta prestació? Per què no hem pogut arribar 
a més gent, no? Vull dir, anem a veure les causes.

Parlem de la Llei de dependència, per exemple, no? Vostè sap que tenim un deu-
te històric que els governs espanyols, doncs, no han satisfet amb Catalunya. Sap a 
quant puja el deute en aquests moments? A 3.400 milions d’euros. Què podria fer 
aquest país amb 3.400 milions d’euros del deute històric? Sap quin és el deute histò-
ric de la disposició addicional tercera de l’Estatut, famosa? Doncs, també, de l’ordre 
de 3.700 milions d’euros. Si hi sumem la infravaloració dels Mossos..., de tot el deu-
te històric que venim arrossegant, són 9.000 milions d’euros. Això està en les seves 
mans solucionar-ho, perquè ara va de recursos (sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció), no va de pressupostos, ara va de recursos...

El president

Gràcies, president...

El president de la Generalitat

...i necessitem tots els recursos.

El president

La següent pregunta... 

Pregunta al president de la Generalitat sobre el motiu de la no inclusió 
dels consellers de Salut, d’Educació i de Cultura en la comissió per a 
l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social

317-00198/12

...la formula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el 
diputat senyor Miquel Iceta.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, senyor president. Molt honorable president de la Generalitat, permeti’m 
que en primer lloc faci un record de les víctimes de la Covid-19, de les seves famí-
lies i els seus amics, i també un reconeixement a les persones que estan lluitant en 
primera línia contra aquesta pandèmia.
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I avui li pregunto, molt honorable president, els motius pels quals es va decidir 
no incorporar els titulars de Salut i Educació a la Comissió per a l’Elaboració del Pla 
per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social, creada pel Govern que vostè pre-
sideix el passat 2 de maig.

El president 

Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Sí. Nosaltres vam decidir a la Comissió de Reactivació Econòmica i de Protec-
ció Social, doncs, justament incloure-hi totes les conselleries d’àmbit econòmic del 
Govern, incloent-hi Agricultura, per exemple, que ens sembla essencial, i, evident-
ment, en aquest primer nivell hi ha un comitè tècnic on totes les conselleries hi són 
representades. L’important, i la missió que té aquesta Coreco, que és com la conei-
xem, la Comissió de Reactivació Econòmica i de Protecció Social, és justament ser 
capaç de fer polítiques transversals que afectin a tots els departaments, perquè ara 
és el que necessitem; necessitem, u, reprioritzar les partides pressupostàries; dos, fer 
polítiques transversals de tots els departaments que ens permetin, amb el pressupost 
que tenim, i després parlarem dels recursos..., quines són les millors solucions, les 
millors decisions que pot prendre el Govern.

El president

Per repreguntar té un torn de nou el diputat. Endavant.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, president. President, des del nostre punt de vista, l’absència dels titulars 
dels departaments de Salut i Educació, així com de la titular del Departament de 
Cultura, és un error que convé esmenar, i li demanem formalment que ho faci. Sense 
salut no hi ha recuperació econòmica, i, per tant, es fa difícil d’entendre que els te-
mes sanitaris no apareguin de manera explícita en l’elaboració d’aquest pla, amb la 
presència de la titular del departament.

El mateix hem de dir sobre Educació. El mateix conseller Bargalló va parlar fa 
uns dies d’emergència educativa, i és que la pandèmia ha incrementat les desigual-
tats socials i educatives, i són els fills i les filles de les famílies més vulnerables els 
que més ho estan patint.

Tampoc no hi apareix la titular del Departament de Cultura, amb una comissió 
que ha de parlar de reactivació econòmica i protecció social, i, a part del valor im-
material de la cultura, no hem d’oblidar la seva incidència econòmica i social.

Molt honorable president, massa anys de retallades sanitàries i socials ens han 
afeblit com a país i han minvat la nostra força en el combat contra el coronavirus. 
El sector de la salut, president, no només té cura del principal actiu del país, que són 
les persones, sinó que a més és un sector prioritari en la recerca i la innovació, i, per 
tant, té una forta capacitat d’arrossegar rellevants sectors econòmics i industrials.

No tindrem un país de primera, no tindrem un país just i d’oportunitats, sense 
educació inclusiva, i per això també volem que se situï la política educativa en el 
centre del Pla de reactivació econòmica i de protecció social.

Estic convençut, president, que els quatre-cents experts que seran consultats hi es-
taran d’acord. Incorporin Salut, Educació i Cultura, i els titulars dels respectius depar-
taments, en l’elaboració d’aquest pla de govern. No fer-ho, des del nostre punt de vista, 
seria un greu error, i estan a temps d’esmenar-lo.

El president 

Per respondre de nou, té un torn, president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

De fet, vostè m’estava demanant que el que hem creat, que és una comissió, d’al-
guna manera ho passem a tot el Consell Executiu, no? Per això hem creat una comis-
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sió amb una sèrie de responsables que, de totes maneres, estan en contacte perma-
nent amb la resta de consellers.

Però deixi’m agafar un fil de la seva exposició. Diu: «Siguem un país de primera, 
un país d’oportunitats.» Molt bé, siguem-ho. Perquè tota la feina que farem en aques-
ta comissió, amb tota la feina que nosaltres serem capaços de fer, no ens en sortirem. 
No ens en sortirem, ja l’hi avanço. No ens en sortirem. Què necessitem? Recursos. 
Quants? Tots. Els que se’ns deuen i els que hi tenim dret. Perquè aquest país genera 
els recursos suficients per sortir-se’n, d’aquesta crisi. I com ens trobem? Doncs ha-
vent de demanar 5.000 milions d’euros a l’Estat pels extracostos sanitaris; havent de 
demanar a l’Estat que, en nom de Catalunya –perquè nosaltres no tenim interlocució 
amb la Unió Europea–, en nom de Catalunya, demani al Mede 5.000 milions d’eu-
ros, que poden ser del 2 per cent del PIB de Catalunya. Al 0,1 per cent, encantats de 
la vida. Que ens rescati Europa, encantats de la vida.

Què més hem de demanar-li? Hem de demanar la participació en els fons euro-
peus. Però, alerta, arribaran el 2021. I jo vull solucions ara; ens les demanen ara. No 
podem esperar els fons europeus del 2021; els necessitem ara. Per això els Mede, 
importantíssims ara. Necessitem que el 0 per cent... Ara tenim un endeutament del 
0 per cent, encara ara, i se’ns promet un 0,2. Li sembla suficient el 0,2 per cent per a 
Catalunya? No li sembla suficient. Doncs ajudi’ns que sigui com a mínim l’1 per cent. 
Sap què és l’1 per cent? Més de 2.000 milions d’euros que podrem també destinar a 
fer polítiques socials al país.

Sap què més necessitem? Doncs que, de les polítiques retallades d’ocupació (sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), els 200 milions...

El president

Gràcies, president.

El president de la Generalitat

...ens tornin a Catalunya. El dèficit fiscal, els deutes històrics... Necessitem tots, 
tots...

El president

President, ha acabat el temps. Gràcies.

Pregunta al president de la Generalitat sobre les accions del Govern per 
a garantir els drets dels ciutadans després de la crisi de la Covid-19

317-00199/12

La següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el dipu-
tat senyor Sergi Sabrià. Endavant.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Bon dia a tothom. La base del futur post-Covid ha de ser també 
social i democràtica, perquè arreu s’han perdut, s’estan perdent, drets i llibertats. I avui 
diem això amb una mirada molt àmplia, molt global. No ens quedem només a Catalu-
nya. Posem la mirada als Estats Units. Hem vist coses que ens esgarrifen aquests dies. 
Black lives matter, totes les vides importen. Als Estats Units i també aquí. Perquè la 
qüestió de fons no només és no ser racista sinó ser clarament antiracista. A tot arreu 
del món, ara que crema Minneapolis, i també abans. Reivindicar els mateixos drets 
per a tothom és vital, i això ja servia abans de la pandèmia, però ara també.

No volem control social ni discriminacions racials. No es tracta de retrocedir 
sinó d’avançar en drets i llibertats, combatent totes les desigualtats estructurals, to-
tes. Perquè no hi ha reconstrucció possible post-Covid si es mantenen els privilegis 
més salvatges d’alguns, si no som capaços de trencar amb l’statu quo.

Tot passa per millorar col·lectivament a casa nostra també, entre d’altres raons, 
perquè no deixar ningú enrere vol dir això, no deixar ningú enrere, sense excepcions 
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i sense pretextos, ni el color de la pell, ni el lloc on vius, ni la llengua que parles, ni 
ser home o dona, ni tenir més o menys recursos a la butxaca. Avui cal seguir apos-
tant per una regularització general de migrants com cal mirar als ulls dels temporers 
i donar-los solucions.

Ho hem de fer tot i més perquè tothom tingui els mateixos drets, les mateixes 
oportunitats. I, al nostre entendre, això implica no només aïllar els Donalds Trumps 
de torn, sinó posar més pes que mai a les xarxes comunitàries, tan vitals com ga-
rants de drets i oportunitats, com ho són les escoles per als infants, l’escola com a 
cohesionador social, com a pilar fonamental de la protecció social. Gràcies a tots els 
que heu fet possible obrir les escoles aquesta setmana.

Ens toca liderar la Catalunya que vindrà, i ho hem de fer sent conscients, presi-
dent, del que estem veient aquests dies aquí a casa nostra i arreu del món. Els drets 
es conquereixen, els passos endavant es fan. Hem de fer, fer i fer. No instal·lar-nos a 
la queixa o al no a tot. Hem de fer que les coses passin. I, en general, passen millor 
treballant i acordant que no pas amb retrets.

Per nosaltres garantir els drets i teixir una societat clarament més justa significa 
millorar la vida de la gent, i no deixarem mai de fer-ho, perquè és indestriable de la 
república catalana que necessitem, que anhelem, que ens urgeix avui més que mai.

President, com garantirà el Govern els drets dels ciutadans en la reconstrucció de 
la Catalunya post-Covid?

El president

Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat 

President, gràcies. Diputat, és una pregunta amb un contingut de fons molt molt 
molt interessant, no? I em sembla, a més a més, important que surtin aquestes refle-
xions en el Parlament, potser també en una setmana en la que hem vist que l’Orga-
nització Mundial contra la Tortura s’afegeix a Amnistia Internacional per demanar 
l’alliberament dels dos Jordis, no? Com podem pensar que estem davant d’un govern 
progressista a l’Estat espanyol si es mantenen presos polítics a la presó, per exem-
ple? Això..., és evident que Catalunya ha de fer tot el contrari del que ha fet l’Estat 
espanyol en tot aquest tema de l’esclafament dels drets, començant pel més impor-
tant, que és el dret de la llibertat de les persones. És evident que això és una reflexió 
molt profunda.

Jo, en la Catalunya del futur que vostè avui ara plantejava, jo m’imagino una Ca-
talunya capaç de respectar tots els drets fonamentals, tots, de la llibertat d’expressió, 
de la llibertat de manifestació, de la llibertat de protesta... Una Catalunya que s’ex-
pressa també amb llibertat de pensament, que no està condicionada per lobbys eco-
nòmics caducs, sinó que, justament, és capaç d’imposar-se a aquests lobbys. Una Ca-
talunya que també, si em permet, si estem dient que volem una Catalunya disruptiva, 
una Catalunya diferent, que no reconstrueixi models caducs, passats, que ens han 
posat aquí, jo la vull profundament democràtica. I penso que ens cal una regene-
ració democràtica. I probablement també els cal als partits. Jo penso que probable-
ment tots els partits polítics –l’hi dic així, eh?–, tots els partits polítics, han d’empo-
derar-se i han de fer que els seus militants realment també siguin capaços de poder 
intervenir amb tota llibertat, per no sentir-se tampoc coaccionats per ningú.

És a dir, jo veig una Catalunya molt més democratitzada, molt més en xarxa, 
molt més capaç de participar, de criticar –sí senyor, perquè només criticant millo-
rarem. I, per tant, des d’aquest punt de vista, veig una Catalunya molt diferent a la 
Catalunya que hem tingut fins ara. Per això ens interessa debatre-ho –tots els ex-
perts, tot el talent–, ser capaços de posar aquestes reflexions per sobre de les nostres 
picabaralles de vol curt, i alçar la mirada, alçar l’horitzó, veure el país que volem 
construir. Jo el vull lliure, i altres, potser no. I penso que aquest també serà un debat, 
però el vull ric, el vull viu, el vull ple. I en això sí que...
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El president

Gràcies, president.

Pregunta al president de la Generalitat sobre la recuperació econòmica 
i social després de la crisi de la Covid-19

317-00201/12

La següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, el diputat senyor Albert Batet.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, president. Volem iniciar aquesta intervenció mostrant el nostre su-
port i solidaritat aquests dies a les manifestacions que hi han arreu dels Estats Units. 
El racisme, ni aquí ni enlloc.

Molt honorable president de la Generalitat, ahir coneixíem que Catalunya ha re-
gistrat un increment de quinze mil nous aturats en el darrer mes; representa un 30 
per cent més de fa un any, i ja hi ha gairebé 500.000 persones sense feina.

Tanmateix, l’impacte de la pandèmia en l’àmbit laboral es visualitza sobretot a 
través dels ERTOs, que afecten més de 600.000 treballadors; en conjunt, més d’1 mi-
lió de catalans i de catalanes que es troben en alguna situació de desocupació. 

Les xifres són dramàtiques i alarmants, però les previsions a curt termini tam-
poc són esperançadores: Nissan ha anunciat el tancament de les seves plantes a Ca-
talunya, que afectarà tres mil llocs de treball de forma directa i vint mil de forma 
indirecta; un 30 per cent dels comerços de Catalunya tenen el risc d’abaixar la per-
siana definitivament; el sector turístic tem per la temporada d’estiu, i es calcula una 
caiguda del PIB d’un 8 per cent. 

Sens dubte, són els primers estralls d’una crisi econòmica que tenim al damunt 
i que inevitablement comporten una crisi social. Les entitats del tercer sector estan 
desbordades. Per exemple, el Banc d’Aliments ha crescut un 40 per cent en l’últim 
mes i ha atès 350.000 persones des de l’inici de l’estat d’alarma.

En aquest sentit, hem de ser conscients que en els pròxims mesos tocarà prendre 
decisions que condicionaran el futur dels pròxims anys i de les pròximes generacions. 
Per això, celebrem l’estratègia Catalunya 2022, que ahir va aprovar el Govern. Ara 
toca dissenyar com adaptar-se a la nova realitat. 

És imprescindible traçar un horitzó de progrés amb una mirada disruptiva, per-
què Catalunya és un país que no es resigna, és un país que lidera, un país pioner, 
innovador i modern, i que sempre ha situat l’avantguarda democràtica, econòmica, 
social, cultural i tecnològica. Cal, doncs, aprofitar el talent de què disposa el país en 
tots els àmbits i comptar amb tothom per construir la Catalunya del segle XXI. 

En aquest sentit, president, voldríem saber quina és la seva valoració al respecte. 
Moltes gràcies.

El president

Per respondre, té la paraula, president.

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, diputat. Efectivament, ha posat unes xifres esfereïdores, i són les 
que són, eh? Ahir coneixíem, efectivament, doncs, que som ja 483.000 aturats, quin-
ze mil més; això vol dir un 30 per cent més que l’any passat, això vol dir un 3 per 
cent més que el mes passat. Pensi que a les Illes Balears aquest percentatge és del 92 
per cent més que l’any passat. Estem davant de situacions inimaginables.

I, efectivament, en aquests moments creiem que els ERTOs que havien arribat a 
ser..., o els treballadors que estaven acollits als ERTOs, de més de 700.000, estan al 
voltant de 620.000, eh? I això representaria entre un 18 i un 20 per cent del total d’afi-
liats a la seguretat social. Per tant, la suma dels treballadors que estan en  ERTOs més 
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els aturats ens dona una xifra molt molt greu, de més d’1 milió de persones que en 
aquests moments d’alguna manera podríem dir que tècnicament, doncs, estan en l’atur. 

Per tant, la lluita ha de ser per evitar que aquests ERTOs vagin a EROs I això és 
evident. I si cal prorrogar aquests ERTOs, com per exemple en el sector hoteler, s’han 
de prorrogar. És absolutament necessari, no? Que també, si vol, encara li afegeixo un 
parell de xifres, molt dures, però que hem estat estudiant aquests dies: 1.000 milions 
de pèrdues en cultura; 9.500 en comerç, que és el que estimem en tot l’any; 15.000 
milions en turisme durant tot l’any. Són xifres absolutament impactants, que ens fan 
parlar de sobirania i de recursos.

Quina és la millor opció? Tenir tota la sobirania i tots els recursos. És el cas de l’Es-
tat espanyol; no és el nostre, malauradament. Quina és la segona millor opció? No tenir 
una sobirania, però tenir els recursos; cas del País Basc, tampoc és el nostre. On som 
nosaltres? En la pitjor situació: tenim la sobirania que tenim i no tenim els recursos. La 
pitjor situació. Per tant, ens veiem obligats permanentment a demanar el que ens per-
toca. Perquè Catalunya genera els recursos per tirar endavant, tenim els recursos sufi-
cients per enfrontar-nos a aquestes xifres esgarrifoses, tenim els recursos. 

Jo abans comentava al diputat Iceta totes les reclamacions que fem, i encara 
ens en falta una, que amb nosaltres estan tots els ajuntaments del país, que són els 
superàvits. Escolti’m, estan xifrats en 2.700 milions d’euros, aquests superàvits i ro-
manents, que estan en un banc. Però a qui se li acudeix? Com pot ser que això..., en-
cara no ens hagin alliberat aquests recursos per poder-los utilitzar? 

Per tant, sobirania i recursos. I tot el talent. Per això hem creat el grup de Catalu-
nya 22, perquè, també, a part del dia a dia, hem de ja traçar l’horitzó del futur.

El president

Gràcies, president. 

Pregunta al president de la Generalitat sobre el motiu del desfasament 
entre les dades sobre la incidència de la Covid-19 publicades pel Govern 
i les comunicades al Govern de l’Estat 

317-00197/12

La darrera pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la 
diputada senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. En los últimos días hemos conocido el grave desfase entre 
los datos reales del Covid-19 en Cataluña y los datos que ustedes comunicaban al 
Gobierno de España. 

¿Nos puede explicar a qué se debe este desfase?

El president 

Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

No, senyora diputada, no hi ha cap desfase. Nosaltres publiquem cada dia les xi-
fres de les que disposem. Al Govern espanyol li interessen una sèrie de xifres, no 
totes. Justament hem tingut l’oportunitat..., hi havia el conseller d’Afers Exteriors i 
també de Transparència. Nosaltres des del primer moment hem donat totes les xifres. 
Això vol dir no només aquelles persones traspassades pel Covid en els hospitals, sinó 
també les persones traspassades en les residències i a casa seva. És una xifra que en-
cara no la coneixem, per part de l’Estat espanyol, però nosaltres sí que l’hem donat, 
perquè hem cregut sempre en aquesta transparència.

El president

Per repreguntar té la paraula la diputada.
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Lorena Roldán Suárez

Sí; gracias, presidente. Señor Torra, sabe usted perfectamente que durante prác-
ticamente dos meses no han comunicado la cifra real de víctimas al Gobierno de 
España. Y no eche usted balones fuera, abandone ya ese victimismo, asuman sus 
responsabilidades. 

Y lo que pasa es que ustedes, pues, están acostumbrados a vivir muy bien. Siem-
pre que ustedes no hacen bien las cosas la culpa es de los demás: es del Gobierno de 
España, es del Tribunal Constitucional, es de los ayuntamientos..., de todos, menos 
suya. Y las cosas no son así. Y para eso no sirve su gran excusa, esa de siempre, la 
independencia, el mantra: ¡qué bien lo harían todo ustedes si no dependieran de las 
malvadas instituciones españolas! Abra los ojos de una vez. Es que ustedes..., su Go-
bierno no es capaz de dar ni un dato fiable. Pero no solamente eso, es que además 
está descabalando la estadística de toda España. 

Ustedes están desbordados, están sobrepasados. Y la solución, ¿cuál es?, ¿pres-
cindir de la ayuda del resto de España?, ¿de los expertos del comité de alertas sa-
nitarias?, ¿de las estadísticas bien hechas de las otras comunidades autónomas? 
¿Esa es la solución, señor Torra? Aunque, bueno, yo, después de verle rechazar la 
ayuda de la UME para montar hospitales de campaña, le veo capaz de cualquier 
cosa. 

Mire, yo le pregunto: ¿cómo vamos a hacer frente a la peor crisis sanitaria y 
económica del último ciclo si ustedes ni siquiera son capaces de contabilizar bien 
el número de víctimas? Y es que encima han tenido la desfachatez de decir que con 
ustedes al frente todo iría mejor. Menos soberbia, señor Torra; de verdad. Cada día 
se pierden vidas y empleos en Cataluña. No tenemos tiempo que perder. Mire la des-
gracia de Nissan: miles de familias en el paro. 

Mire, yo le puedo reconocer que el Gobierno de España actuó tarde, en esta pan-
demia. Pero es que aquí ni siquiera sabemos en qué punto de la curva estamos. Así 
que un poco más de humildad. No pueden ustedes estar reclamando competencias 
cuando ni siquiera ejercen bien las que ya tienen.

Mire, nosotros, desde Ciudadanos, les hemos tendido la mano desde el primer 
momento, pero es una mano exigente, es una mano para aportar soluciones, para 
construir consensos, para poner en marcha la reconstrucción, no para que usted se 
plante en la Conferencia de Presidentes autonómicos y allí, delante de los que lo es-
tán haciendo mejor que usted, pida la autodeterminación.

Así que le pido que deje de perder el tiempo, que se cargue de humildad, que se 
ponga a trabajar, que se deje aconsejar y, sobre todo, que lo haga ya, porque no tene-
mos tiempo que perder y el futuro de Cataluña está en juego.

El president

Gràcies, diputada. President...

El president de la Generalitat

Sí. Miri, senyora diputada, nosaltres som independentistes perquè creiem que 
podem fer les coses diferent, creiem que podem fer les coses millor. És que, si no, 
per què seríem independentistes? Per fer-les pitjor? Perquè voldríem fer les coses 
pitjor? No. Pensem que, si tenim tota la sobirania i tots els recursos, podrem fer les 
coses millor, diferents.

Per exemple, què hauríem fet en aquesta crisi sanitària? Quinze dies abans del 
Govern espanyol, hauríem fet el confinament total de Catalunya. Això és el que hau-
ria fet un govern que hagués tingut les competències per poder-ho fer. 

Què haguéssim fet? Donar tota la confiança als treballadors catalans. Per què pas-
sar aquesta confiança als treballadors catalans? Perquè poguessin fer el confinament 
segurs, sense problemes, i, per tant, immediatament, l’ingrés mínim vital. Però no 
només això, sinó que ja hauríem aprovat el subsidi de conciliació familiar, perquè en 
aquests moments milers de famílies es troben davant l’angoixa de dir: «Bé, i què fem 
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amb els nostres fills?» I no, nosaltres no podem aprovar aquest subsidi. Això ja ho 
hauríem fet.

Què més hauríem fet? Hauríem fet la moratòria d’impostos per a les empreses; 
tots els impostos per a les empreses. Perquè en aquests moments cal invertir, cal 
gastar, cal ser capaços de posar tots els recursos disponibles, de totes les administra-
cions, per evitar el tancament d’una sola empresa i per salvar tots els llocs de treball. 

Qualsevol cosa que no fem ara... Per això és tan important concentrar-nos ara en 
prendre decisions. Per què no vull eleccions? Perquè vull prendre decisions. Perquè la 
gent ens està demanant que prenguem decisions. I resolucions. Perquè jo..., a mi em 
preocupa, escolti’m, el senyor..., l’autònom que li acaben de carregar una quota, el se-
nyor que està amb un ERTO i no ha cobrat, el botiguer que està pendent de veure què 
passa avui, el pare que diu: «Què fem amb els nens?» A mi em preocupa tota aques-
ta ciutadania que viu aquest moment en plena angoixa. I hi hem de donar respostes, i 
hem de donar decisions. I per això, hi insisteixo, nosaltres necessitem tots els recursos.

Escolti’m, que no podem posar-nos d’acord en demanar a l’Estat espanyol tots els 
recursos que Catalunya necessita? Que no els generem, els recursos, nosaltres, per 
resoldre aquesta crisi? Que no els genera Catalunya? (Veus de fons.) Que no genera 
Catalunya...? No, no; és que resulta que se’n van. Aquest és el problema, que se’n van 
de Catalunya. Si els tinguéssim aquí, els poguéssim gestionar i poguéssim decidir, jo 
li asseguro que nosaltres tenim molt clar què és el que faríem. Aquest és el problema.

(Alguns aplaudiments.)

El president

Gràcies, president. 

Declaració del Parlament de Catalunya de suport als treballadors 
de Nissan

401-00035/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia. Abans, però, de passar al debat i 
votació del Dictamen de la Comissió de Territori sobre la Proposició de llei de pro-
tecció d’oliveres monumentals, farem una lectura d’una declaració institucional del 
Parlament de Catalunya de suport als treballadors de Nissan. Demano a la secretària 
quarta, la senyora Rut Ribas, que en faci la lectura.

La secretària quarta

«Declaració del Parlament de Catalunya de suport als treballadors de Nissan. El 
Parlament de Catalunya manifesta el seu total suport als treballadors de Nissan, que, 
des del 4 de maig de 2020, estan en vaga indefinida per la incertesa a què s’enfron-
ten davant el possible cessament de l’activitat industrial als centres de treball de la 
Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. 

»El Parlament de Catalunya reclama a totes les administracions que mantinguin 
la voluntat de promoure les accions necessàries per a interpel·lar la direcció de Nis-
san perquè mantingui actives les plantes de fabricació, i també l’ocupació que en de-
pèn, sempre tenint en compte el vessant social. 

»El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les conseqüències 
que una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdors i empreses auxi-
liars que treballen per a Nissan, que sumen més de vint mil treballadors a Catalunya. 

»El Parlament de Catalunya constata que el sector de l’automoció és una part im-
portant de l’economia, amb un teixit industrial que genera riquesa i ocupa centenars 
de milers de treballadors.

»La indústria catalana, i en particular la de l’automòbil, ha de seguir la transició 
energètica. Avui més que mai, cal apostar per una indústria de futur i per mantenir 
els llocs de treball, amb la implicació de les administracions, potenciant el Pacte na-
cional per a la indústria. 
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»El Parlament de Catalunya demana a la direcció de Nissan que prengui deci-
sions que permetin mantenir l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de 
persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que el cessament 
de l’activitat pot tenir per al territori. 

»Palau del Parlament, 3 de juny de 2020.»

El president

Gràcies, secretària.

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

Passem ara al punt tercer de l’ordre del dia, que és el debat del Dictamen de la Co-
missió de Territori sobre la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals.

D’acord amb l’article 123 del Reglament, té la paraula, en primer lloc, el diputat 
senyor Jordi Terrades, que fou designat ponent relator de la llei. Quan vulgui, dipu-
tat.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Consellera, diputades, diputats, una breu intervenció en 
aquesta primera intervenció com a diputat relator de la Llei d’oliveres monumentals. 

Aquesta llei, que és una llei de protecció, conservació i posada en valor de les 
oliveres i els oliverars monumentals, ha estat una proposició de llei que va presentar 
el meu grup parlamentari en la que hi ha hagut molt debat. Jo crec que la voluntat de 
les i dels ponents era buscar que el resultat final recollís un consens el més majorita-
ri possible. I això no hagués estat possible sense la necessària flexibilitat de tots i to-
tes nosaltres, malgrat que avui segurament no hi haurà un acord unànime al voltant 
d’aquesta llei, però sí que hi han hagut aproximacions. 

Vull destacar i vull agrair el treball de les diputades i dels diputats: el senyor Fran-
cisco Domínguez, la senyora Montserrat Macià, la senyora Irene Fornós, el senyor 
David Cid i la senyora Natàlia Sànchez. També de la gestora senyora Eva Vendrell; 
de l’assessor lingüístic, el senyor Joan Ramon Fibla, que ha sabut trobar les paraules 
escaients en alguns moments de dificultat dels debats que es produïen, i, sobretot, del 
lletrat, del senyor Antoni Bayona, que amb la seva expertesa ha ajudat a trobar els en-
caixos necessaris per avançar en les moltes transaccions que s’han fet en aquesta llei. 

La ponència que ha elaborat el dictamen s’ha reunit en vuit ocasions; es va cons-
tituir el 5 de juny de 2019 i va concloure els seus treballs el 4 de febrer d’enguany.

Ha estat una proposició de llei a la que se li han presentat 259 esmenes, per part 
dels diferents grups parlamentaris, que, en bona part, recollien les aportacions que 
els diferents compareixents havien fet arribar als i a les ponents. D’aquestes 259 es-
menes, s’han incorporat com a esmenes recomanades i transaccionals 193. 

Aquesta és una llei que, al final, s’estructura en vint-i-quatre articles, agrupats en 
cinc capítols, dues disposicions addicionals i tres disposicions finals. És possible que 
al llarg del debat s’hi incorpori alguna altra disposició addicional. 

Agrair, ho torno a repetir, totes les aportacions i reflexions que s’han produït en 
tota la tramitació de la proposició de llei a les entitats i institucions que, des del Terri-
tori Sénia, han treballat en la protecció d’aquestes oliveres, que formen part del nostre 
patrimoni natural, i també una menció especial al senyor Paco Zapater.

També vull agrair la feina de suport que els juristes del meu grup parlamentari 
m’han fet, vull dir la senyora Raquel Rubio i el senyor Álvaro Rebollar, que, per la 
seva tasca sobretot de recerca d’altres legislacions europees, ens han ajudat, ens van 
ajudar a l’inici a marcar justament aquesta proposició de llei.

I finalment, ho torno a repetir, cal destacar la voluntat manifesta de tots els grups 
parlamentaris d’arribar a acords per tirar endavant aquesta proposició de llei.

Gràcies, president. 
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El president

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn dels grups parlamentaris i, en primer lloc, 
aquells que han reservat esmenes. Tenen un temps d’intervenció, en el cas dels grups 
parlamentaris, de quinze minuts, i set minuts i mig, pels subgrups.

En primer lloc, intervé, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat 
senyor Francisco Javier Domínguez. Quan vulgui. 

Francisco Javier Domínguez Serrano

President... Es un pleno realmente extraño. Llegamos, por fin, al debate final de 
esta proposición de ley. Agradecer a los diputados y a los miembros del Govern que 
están allí, el señor conseller... 

Primero quiero destacar el buen talante que ha habido en esta ponencia entre los 
miembros de la ponencia. Sé que ahora todos nos vamos a sumar al carro del éxito 
de aprobar esta ley, pero antes de empezar a hablar bien, pues, quiero dar un toque, 
un poco de contrapunto. Primero, desde el Govern, que no supo dar la importancia 
al tema y no presentaron un proyecto de ley. Este Govern que se dedica a sus cosas, 
a sus comisiones de investigación, a su procés, a sus independencias, esas cosas que 
dan de comer a la gente y arreglan los problemas.

Y un pequeño reproche también al grupo socialista, que, sabiendo que había la 
sensibilidad política necesaria, sabiendo que se aprobó por unanimidad la propues-
ta que hicimos nuestro grupo la legislatura pasada sobre este mismo tema..., pues 
recriminarle que no intentara presentar un texto compartido con otros grupos par-
lamentarios. Porque, cuando se habla de diálogo, esto es un ejemplo de diálogo, 
presentar cosas conjuntas. No sé si es cuestión de medallas o de logros territoriales. 
Pero, bueno, ahí queda. 

Yo quería empezar por el buen talante, y retomo otra vez al buen talante entre 
los ponentes, que es lo que quiero destacar. Y destacar las ganas de sacar adelante 
una ley que proteja el patrimonio de los olivos monumentales, principalmente del 
Territorio Sénia; hay por más sitios, pero se concentran allá. Que proteja, pero que 
no perjudique; que no perjudique ni a los propietarios o a su patrimonio familiar, ni 
a la actividad agrícola, ni a los viveristas, que, hasta hoy, tienen una actividad eco-
nómica legal, con unas inversiones, y no podemos dejarlos en la estacada. Hemos 
cambiado las reglas del juego, y no hay que dejarlos a medias. Es decir, tenemos que 
desarrollar una ley que sea útil o nacerá muerta.

Y después de hoy..., hoy estamos pasando la pelota al Govern; un gobierno que, 
si quiere, desarrollará rápidamente un reglamento, que incluirá en los presupuestos 
la cantidad necesaria y hará cumplir lo que hoy vamos a aprobar. Y si no quiere, 
pues, pondrá esta ley en un cajón, aunque el daño ya estará hecho, porque se hará 
una protección parcial sin ayudas y sin recursos.

No olvidemos que esta ley se desarrolla bajo el paraguas de la Comissió, de la 
conselleria o del Departament de Territori i Sostenibilitat, pero estamos hablando 
de un patrimonio vegetal que forma parte de una explotación agrícola cuyo objetivo 
último es que una familia se gane la vida. En un contexto de dificultades muy serias 
en el entorno rural, con despoblamiento, con rentas agrarias bajas, con abandono de 
explotaciones, con falta de relevo generacional, tenemos que ser muy cuidadosos y 
no perjudicar el sector primario.

Además, si queremos proteger unos olivos que llevan siglos siendo cultivados, 
la protección se debe ejercer sobre el objeto, pero también sobre su cuidador, sobre 
el payés, y estamos hablando de más de cuatro mil olivos monumentales en el total 
del Territorio Sénia, entre la Comunitat Valenciana, Aragón y Cataluña, y en Catalu-
ña, además, tenemos una concentración especial en Ulldecona, con más de mil dos-
cientos olivos en un solo término municipal. Por lo tanto, no estamos hablando de 
proteger cuatro olivos sueltos, sino que pretendemos proteger un paisaje y una manera 
de cuidar un entorno.
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Pero para que eso sea sostenible, el agricultor debe ganarse correctamente la 
vida. Si tenemos un olivo monumental que supone una carga, acabará abandonándo-
se. Quizá el payés actual no, pero ese payés tiene cincuenta, sesenta, setenta años, y 
muchas veces los que vienen detrás no le siguen. Debemos hacer políticas para que 
los jóvenes quieran quedarse, vean atractivo quedarse. ¿Verdad que nadie quiere in-
cendios como el de Ribera del verano pasado? ¿Verdad que nadie..., o sea que solo el 
cultivo de fincas y la gestión de los bosques pueden evitar estos grandes incendios 
forestales? ¿Verdad que si los jóvenes se van del entorno rural esto pasará cada vez 
más? Si con esta ley, el payés solo ve un problema con su olivo monumental, enton-
ces es que lo hemos hecho mal, porque acabará mal y abandonado, porque realmen-
te cuesta más podar un árbol de estas características, no todo el mundo sabe hacerlo, 
rinde menos, no se puede mecanizar la cosecha... Da más problemas; puede ser un 
verdadero lastre para llegar a los números al final de año. No olvidemos la figura del 
payés, porque luego volveré a él.

Y ahora retomo el tema de la ponencia. Como en todas las ponencias, hay dos 
grandes fases: las comparecencias y las enmiendas y su debate. En la fase de las 
comparecencias, hemos escuchado a propietarios, productores, colegios profesio-
nales, organizaciones agrarias, cooperativas, representantes territoriales, alcaldes, 
agentes turísticos y restauradores, entidades ambientalistas y muchos activistas, los 
que se dedican a la extracción –hasta ahora– de olivos, los representantes de la Taula 
del Sénia –ese gran proyecto que ha conseguido unir un territorio repartido entre tres 
comunidades autónomas–, el Copate, expertos del paisaje..., todo un ejemplo de vi-
vencias y experiencias distintas, que tenían un factor en común; proteger la actividad 
agrícola es imprescindible para proteger los olivos. 

Y, con estas aportaciones de toda esta gente, se presentaron más de doscientas 
cincuenta enmiendas para mejorar este texto original, de las cuales, noventa eran del 
Grupo de Ciudadanos.

En la fase de debate, una proporción elevadísima, casi doscientas de estas en-
miendas, se han incorporado de una manera u otra en el texto definitivo, o bien di-
rectamente, o a través de discusiones, transacciones y tiras y aflojas, de manera que 
se pudieran aceptar por la mayoría de los diputados. Y naturalmente que se han que-
dado cosas en el tintero, habrá decepciones por un lado y por otro, pero el texto final 
ha conseguido cosas buenas.

Una es que el consenso es bastante amplio. Otra es proteger los olivos monu-
mentales sin error de interpretaciones, con unas definiciones muy correctas, muy 
calibradas, para saber qué es y qué no es, por ejemplo, ¿no?; proteger más allá de un 
olivo, proteger un paisaje y el entorno inmediato, la finca. Y proteger la actividad 
agrícola. Si es un beneficio de todos, si se trata de un interés general, el coste debe 
repartirse entre toda la sociedad, y no en las espaldas del agricultor. 

Esta ley prevé la creación de una comisión técnica, que estudiará la inclusión de 
los olivos en un catálogo –siempre que protegemos algo, debe estar censado y cata-
logado–; actuará en situaciones de interés general, como obras, y estudiará la situa-
ción especial de algún titular, y podrá estudiar la reagrupación de olivos en fincas, 
cuando se de una transformación agrícola.

En esta ley, se prevén compensaciones a los viveristas que hayan hecho una in-
versión. Se establece que no haya impedimentos para hacer las labores de manteni-
miento ordinarias de estos olivos: las podas, los tratamientos, el abonado; se facilita 
expresamente este trabajo. Y se prevén acciones de promoción y difusión; se detallan 
las infracciones y sanciones. Y aquí sí que ha habido un trabajo muy duro, entre los 
ponentes. Y se ha conseguido eliminar esas sanciones iniciales desorbitadas, que lle-
gaban a quinientos mil euros, que es realmente..., a un payés le pones una multa de 
quinientos mil euros y le hipotecas a él, a sus hijos y a sus nietos. No tenía sentido. 
Y, si ha costado bastante trabajo rebajar estas sanciones y llegar a un máximo de cin-
cuenta mil, lo que no se ha conseguido es un tema que desde el Grupo de Ciudada-
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nos consideramos esencial: no hemos conseguido establecer, en esta ley, los importes 
que deben percibir los payeses por olivo.

Sobre esto va la única enmienda que hemos mantenido viva y que no habíamos 
conseguido incorporar en el texto. Y la voy a leer, literal, porque creo que es inte-
resante –es una disposición adicional. «El departament amb competències en matè-
ria de medi ambient i agricultura atorgarà un ajut en concepte de compensació per 
lucre cessant, i amb el compromís de conservar, treballar i mantenir en producció 
les oliveres i oliverars monumentals protegits amb els següents imports: tres-cents 
euros/any per olivera monumental i sis-cents euros per hectàrea i any per un olive-
rar.» Todavía estamos a tiempo de incorporar esto, si votamos a favor de esta en-
mienda –es la 222, por si alguien quiere cambiar su voto. Porque, en teoría, estos 
importes podrán figurar después en un reglamento que desarrolle la ley, un regla-
mento que estará en manos del Govern, sin control parlamentario. Pero, a pesar de 
que en el artículo 24 se habla de que los presupuestos de la Generalitat tendrán que 
destinar anualmente una partida suficiente para este tema de protección de los oli-
vos, pues, a pesar de esto, lo cierto es que últimamente no nos podemos fiar mucho 
de los presupuestos que se aprueban por este Govern. No estamos seguros de que 
respondan a las necesidades reales de los catalanes; por ejemplo, con unos presu-
puestos para agricultura que no superan el 1,2 por ciento en un momento en el que 
se ha demostrado que la agricultura y el suministro alimentario es esencial, con 
unos presupuestos que no tienen en cuenta la crisis sanitaria, ni las consecuencias 
socioeconómicas.

Por eso, insisto, y pido el voto favorable a la enmienda 222, para que haya un 
compromiso de pagar trescientos euros por olivo y año y seiscientos por hectárea. 
Me preocupa que se apruebe esta ley, que se proteja los olivos, pero que no se prote-
ja..., que no se prevea, en los presupuestos, estas ayudas. Y la verdad es que la mayo-
ría de los comparecientes estaban de acuerdo en que se tendría que compensar por 
mantener estos olivos.

Y ya para acabar –tampoco voy a agotar mi tiempo– quiero que todos los que 
escuchen esta intervención, aquí o en diferido, si..., quiero hacer una reflexión: si se 
está aprobando una ley de protección de unos olivos monumentales, si se está ha-
blando de un paisaje único, si todo un parlament se está preocupando y ocupando 
en un tema durante meses, quizá valga la pena pasar un fin de semana por esta zona 
y conocerlo.

Quizá cuando pensemos en sitios especiales o singulares de Cataluña pensemos 
en la Costa Brava, en la Costa Dorada, en la Sagrada Familia de Barcelona, en el Call 
Jueu de Girona, en la Seu Vella de Lleida o en la Tarraco Romana; en el Delta, en el 
Priorat, en la Vall d’Aran, pero, ¿y por qué no pensamos en el territorio del Sénia y 
sus paisajes de olivos milenarios? Yo espero haber aportado mi granito de arena en 
aprobar esta ley y en dar a conocer este paisaje.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, és el torn del diputat senyor David Cid. Endavant.

David Cid Colomer

Bon dia, a tots i a totes. Diputats, diputades, si em permeten el símil, crec que 
amb aquesta Llei de protecció i conservació i posada en valor de les oliveres i els 
oliverars monumentals plantem una llavor, però crec que encara ens quedarà molta 
feina per fer per tenir l’arbre sencer o l’olivera, en aquest cas, centenària i mil·lenària 
cent per cent protegida.

Però, abans d’entrar en detalls, sí que m’agradaria fer un agraïment, en aquest 
cas, al senyor Terrades, que ha estat el ponent de la llei, per la bona voluntat, tam-
bé, de treballar-la conjuntament; també a la resta dels companys i companyes de la 
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ponència –és una llei treballada, eh?, de vint-i-quatre articles, més de 250 esmenes, 
doncs, no està malament–, i també a totes les entitats amb qui hem pogut treballar 
la llei, les que han comparegut i les que ens han ajudat, també, a treballar conjunta-
ment les esmenes, no?

Com deia, la llei, per nosaltres, per Catalunya en Comú Podem, és un primer pas, 
però caldran més passos si volem que les oliveres, en aquest cas monumentals, que-
din cent per cent protegides de manera definitiva.

Sí que m’agradaria recordar com hem arribat fins aquí. I està bé el que bé acaba, 
però vam començar, en aquest cas, quan nosaltres li preguntàvem, en aquest cas al 
conseller de Territori i Sostenibilitat, si calia una llei per protegir les oliveres monu-
mentals a Catalunya i ens deia literalment que no s’havia detectat un problema gene-
ralitzat, que estàvem només davant d’un problema puntual i que, per tant, no es con-
siderava necessari plantejar una llei específica per protegir les oliveres monumentals 
a Catalunya. Per tant, crec que com a mínim els grups parlamentaris que sí que, no?, 
enteníem que era necessari hem fet la nostra feina.

I també arribem a aquesta llei sense que hàgim pogut tindre una moratòria prè-
via, tot i que la va prometre, en aquest cas, el president Torra. Bé, ja acostuma a ser 
de manera reiterada, les promeses del senyor Torra, que cauen en el buit; però, en 
aquest cas, va ser una més. És a dir, va prometre-ho al territori, va baixar a les Terres 
del Sénia i va dir que hi hauria una moratòria fins que la llei estigués aprovada per 
evitar que es seguís amb el comerç de les oliveres monumentals, i aquesta moratòria 
no va arribar, no?

Sí que, entrant al detall de la llei, jo crec que el gran debat que hem tingut en el 
marc de la ponència i que va haver-hi, també, en aquest cas, a les compareixences és 
què és i no és una olivera monumental.

La llei fixarà –i fixa, en aquest cas– que una olivera monumental és aquella que 
té més de 350 centímetres de perímetre i l’alçada d’1,3 metres, o cent trenta centíme-
tres, a nivell del sòl.

Nosaltres hem fet esmenes per anar més enllà, eh? Hem parlat, doncs, amb en-
titats ecologistes, amb la plataforma, per exemple, Salvem el Montsià, amb el 
 GEPEC. Que enteníem, no?, que aquest nivell de protecció havia d’anar més enllà, 
eh?, que una olivera monumental també és aquella que té un perímetre, doncs, fins a 
nivell de dos metres, en aquest cas, a nivell d’1,3 a nivell del sòl; és a dir, dos metres 
de perímetre, a cent trenta centímetres respecte al terra. Jo no soc massa de trau-
re imatges o cartells en el faristol, però val la pena a vegades, no?, posar imatges a 
les paraules, perquè sempre es diu que una imatge parla més que mil paraules, per 
exemple, no?

(L’orador mostra una fotografia a la cambra.) Aquesta olivera, doncs, no estarà 
protegida, en aquest cas, per la llei, i per tant es podrà en aquest cas arrencar i ven-
dre, perquè no es considera una olivera monumental, segons aquesta llei. (L’orador 
mostra una altra fotografia a la cambra.) Aquesta, per exemple, tampoc, eh? Això, 
segons aquesta llei que aprovem avui –i per això nosaltres diem que només és un 
primer pas–, com que no té, en aquest cas, l’alçada, no es considera una olivera mo-
numental, tot i que probablement estem parlant d’una olivera centenària, no? (L’ora-
dor mostra una altra fotografia a la cambra.) I aquest podria ser un tercer exemple, 
no? Estem parlant també d’una olivera que té, no?, unes arrels molt amples, molt 
profundes; estem parlant probablement d’una olivera centenària, però que en aquest 
cas tampoc estarà protegida per la present llei.

I, per tant, en definitiva, nosaltres entenem que el que acabarà passant, doncs, o 
pot acabar passant és que seguirem veient imatges com aquesta (l’orador mostra una 
altra fotografia a la cambra), en aquest cas específicament a les Terres de l’Ebre, on, 
doncs, probablement hi haurà entrada de camions i també d’excavadores a finques 
agràries, i per tant també es continuaran arrencant oliveres, que nosaltres entenem 
que sí que s’haurien de protegir, no?
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Sí que vull posar en valor dues esmenes que crec que obren algunes escletxes per 
intentar, no?, avançar aquest nivell de protecció. La llei ho fa; crec que es protegiran 
exemplars, no dic que no, però nosaltres entenem que ens queda feina per fer. I hi 
han algunes esmenes que s’han incorporat que crec que són rellevants.

La primera és que s’obre la porta a protegir aquells arbres que tenen més de 350 
anys, eh? I, per tant, jo crec que aquest és un camí, eh?, que haurem de treballar con-
juntament amb les entitats del territori perquè no només aquelles oliveres que tenen 
un perímetre de més de 3,5 metres es puguin protegir. Això no serà automàtic, per-
què caldrà..., no?, i ja tindrem les discussions sobre com es mesura, en aquest cas, 
aquesta antiguitat de l’arbre. Però hi ha en aquests moments capacitat científica per 
determinar-ho i nosaltres creiem que aquí s’obre un camí. 

I l’altra, que crec que és fonamental: que, més enllà de les oliveres, també és la 
necessitat –es fa a la llei també– de protegir els oliverars monumentals. I jo crec que 
aquí també hem treballat per canviar de..., no?, i segurament una perspectiva jo di-
ria molt laxa, que era: es considerava oliverar monumental només aquell que tenia 
un 60 per cent de les oliveres dins d’una hectàrea, que a més a més això permetia 
un cert joc en funció de si es plantaven o no nous exemplars, i passem a una xifra de 
vint oliveres monumentals dins d’una hectàrea perquè es consideri oliverar monu-
mental i, per tant, es protegeixi tot l’entorn, no?

Per tant, a banda d’aquest element troncal de la llei, que nosaltres consideràvem 
que podíem haver anat una mica més enllà, i després m’hi referiré, nosaltres sí que en-
tenem que la llei té cinc mancances o cinc dèficits, que és el que ens porta a nosaltres 
a mantenir algunes de les esmenes, de fet compartides amb altres grups parlamen-
taris, i que hem mantingut vives i que les portem també avui a votació en el Ple, no?

Algunes, més tècniques; per exemple, la que fa referència a la comissió tècnica. 
Nosaltres enteníem que la llei podia determinar la seva composició, que era raonable 
discutir-ho, no deixar-ho només en mans, en aquest cas, del departament, sobretot en 
funció de les responsabilitats que se li atorguen a aquesta comissió tècnica. Nosal-
tres enteníem que lògicament es podia fixar per llei quina era aquesta composició; 
en tot cas, o com a mínim, uns principis generals. Evidentment, hi ha d’haver-hi el 
Govern, hi ha d’haver-hi representants del territori, hi han d’haver-hi, òbviament, 
els pagesos i pageses que són els propietaris d’aquestes oliveres, entitats naturalistes 
i també espais de recerca científica i universitària.

Un segon element que nosaltres entenem que no queda degudament fixat a la llei 
és l’espai de protecció que envolta aquestes oliveres i aquests oliverars monumentals. 
Si entenem que el que estem protegint no és només un arbre aïllat, sinó que, en tot 
cas, estem..., o un arbre singular, sinó que el que estem protegint –i s’hi feia referència 
ara– és un paisatge, un patrimoni natural i cultural, una manera, en definitiva, de cui-
dar i estimar el país, nosaltres enteníem que hi havia d’haver-hi una zona tampó que 
permetés preservar el que, si algú és, lògicament, de Terres de l’Ebre i especialment, 
no?, del territori del Sénia, doncs, veu..., i quan té l’oportunitat de visitar-lo, veu el que 
representa, com a paisatge i també com a patrimoni cultural i natural.

Un tercer element que nosaltres creiem que és una contradicció, també, de la llei 
és que, tot i que es prohibeix la venda i en tot cas també el transport d’oliveres mo-
numentals en el si de Catalunya, no ho fa respecte a exemplars que no s’hagin –entre 
cometes– «criat», no?, o que s’hagin trasplantat respecte a altres zones de l’Estat o, 
en definitiva, d’altres països europeus. És a dir, es podran comprar oliveres monu-
mentals a Catalunya, sí, sempre que siguin de fora. I, per tant, nosaltres enteníem 
que anava en contra de l’esperit o dels objectius de la llei, no?

I, finalment, dos elements més que per nosaltres també són claus. Nosaltres en-
tenem i enteníem –i així se’ns va traslladar també, en aquest cas, durant la ponèn-
cia, i especialment amb les compareixences– que els gestors del paisatge agrari, és a 
dir, la pagesia, que són qui de generació en generació ha preservat aquest patrimoni 
de què avui podem gaudir i que, per tant, també considerem que és un valor patri-
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monial, cultural i natural i per això fem una llei per protegir-ho... Sense ells i elles, 
sense la tasca que han fet segurament de generacions en generacions, com a mínim 
durant centenars d’anys, no estaríem avui discutint aquesta llei. És a dir, sense els 
pagesos i pageses avui no tindríem oliveres monumentals per protegir. 

I la llei és clara en aquest sentit amb les sancions, tot i que és cert que s’han re-
baixat. Nosaltres enteníem que, bé, ja estaven bé les sancions que hi havia inicial-
ment, però és veritat que s’han reduït els imports de les sancions. Però no és igual 
de clara amb les compensacions que han de rebre els pagesos i les pageses per man-
tenir aquest patrimoni cultural i natural. És a dir, per nosaltres és una contradicció 
que sí que fixem, per exemple, diguéssim, l’abast de les infraccions, però no fixem, 
en aquest cas, quines són les compensacions –sota l’excusa que evidentment això es 
farà en un reglament, però haurem d’esperar. En tot cas, des del dia d’avui ja tindrem 
aquestes oliveres protegides, però haurem de veure quines són les compensacions 
que tindran els pagesos i pageses del territori, que els exigim o que els reclamem, el 
conjunt de la societat catalana, que preservin un patrimoni natural i cultural –i que 
nosaltres entenem que cal protegir, i ells també entenen que cal protegir–, però ho 
fan sense els recursos necessaris d’entrada. I quan parlem, en definitiva, també de 
reequilibri territorial, també estem parlant finalment de recursos.

I finalment, la darrera mancança, el que nosaltres entenem que segurament és el 
punt, diríem... potser l’error més gran que manté la llei, que és la possibilitat del re-
agrupament d’oliveres monumentals en una mateixa finca. És a dir, es podran o es 
poden trasplantar oliveres monumentals dins d’una mateixa finca. Nosaltres ente-
nem que això, i en funció també de les compareixences que hi va haver, és un risc. 
És un risc perquè el que ens diu la gent que ho coneix, la gent del territori, la gent 
que ha viscut com s’han trasplantat oliveres monumentals o s’han venut, és que en 
el moment que tu trasplantes una olivera centenària o mil·lenària, una olivera monu-
mental, corres el risc més que probable, més que possible, sinó que diria altament 
probable i altament possible, que aquest arbre al cap de pocs anys acabi morint. I, en 
tot cas, nosaltres enteníem que això no s’havia de permetre. 

Insisteixo en el que deia abans: i més si del que estem parlant és no només de pro-
tegir un arbre singular, o en aquest cas una olivera en concret, sinó un oliverar i, en tot 
cas, també un patrimoni cultural i natural; i estem parlant, per exemple, també de les 
parets de pedra seca, i estem parlant també..., no? Si algú ha tingut l’oportunitat de 
veure-ho –i els que, evidentment, sou de l’Ebre ho sabeu molt millor que jo–, doncs 
estem parlant d’aquest paisatge holístic que, en definitiva, és el que, en teoria, l’esperit 
de la llei volia protegir.

De fet, es parlava ara de la comparativa amb altres lleis, i altres lleis properes, per 
exemple, es pot anar a la llei valenciana, que jo crec que és una llei pionera de la pro-
tecció arbòria, que, de fet, el que fa la llei valenciana és impedir precisament aquests 
trasplantaments o aquestes transformacions de la finca que posen en risc oliveres 
mil·lenàries. Jo poso un exemple, per si algú té l’oportunitat de veure-ho, que segura-
ment és un símbol, en certa manera, del que cal protegir, i segurament és, diguéssim, 
la sublimació del que representa aquest paisatge, que és la finca d’oliveres mil·lenàri-
es de l’Arion. A ningú li passaria pel cap que aquella finca... –segurament no passarà 
mai perquè els seus propietaris ho preserven i ho cuiden, i vam tindre l’oportunitat 
de veure-ho en directe i que també ens ho expliqués a la ponència–, però es podria 
transformar aquesta finca, amb aquesta llei a la mà. I, en tot cas, això quedarà en 
mans evidentment dels propietaris. Les oliveres, evidentment, són seves, però nosal-
tres enteníem que això no s’havia de permetre a la llei. Evidentment, com deia jo an-
teriorment, s’havia de donar els ajuts o, en aquest cas, les compensacions necessàries 
perquè els pagesos i pageses puguin seguir preservant aquest territori, que evident-
ment té un cost preservar-lo i cuidar-lo. 

És, en definitiva, aquest debat central sobre què és una olivera monumental, i so-
bre aquestes cinc mancances que nosaltres trobem a la llei el que ens portarà, segu-
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rament, si no s’accepten les nostres esmenes –que ja entenem que no s’acceptaran– a 
una abstenció en el dictamen de la llei. 

Vull acabar, en tot cas, amb una valoració positiva. És a dir, crec que avancem. 
El text, segurament... Evidentment, teníem un Govern que no el volia; a nivell del 
tràmit parlamentari hem aconseguit que hi hagi una llei de protecció d’oliveres mo-
numentals, que evidentment és millor que el que teníem fins ara, que era res, però 
ens quedarà molta feina, en aquest cas, per fer, si volem, evidentment, acabar amb 
una pràctica que nosaltres creiem que seguirà passant. I crec que, malauradament, 
els que han pesat, al final, són els criteris economicistes. És a dir, al final no hem 
anat més enllà en la protecció de les oliveres monumentals, no perquè no cregués-
sim tots i totes que calia protegir-les, sinó perquè era més car segurament prote-
gir-les en funció del que hem definit com a «olivera monumental»; si no fos a nivell 
de 3,5 metres, sinó que haguéssim arribat fins als dos metres de perímetre. I aquest 
és el debat real que hem tingut. I insisteixo en el que deia: quan es parla de reequili-
bri territorial es parla de recursos i, en definitiva, al final, segurament, com deia, ha 
primat no destinar massa recursos, o no tants com tocarien, a aquesta llei.

I acabo amb això, i espero equivocar-me, però crec que no trigarem a modificar 
aquest text una altra vegada en aquest Parlament, perquè, segurament, com dic, cal-
drà ampliar la protecció. Perquè crec que –i espero, com deia, equivocar-me i segu-
rament, mai..., probablement, en un tema com aquest, espero equivocar-me al cent 
per cent– seguirem veient camions, en aquest cas, especialment a les terres del Mont-
sià, enduent-se oliveres com les que hem ensenyat. Però, en tot cas, seguirem segura-
ment tots i totes, des del territori, treballant per evitar-ho. 

Moltes gràcies i també gràcies per la feina.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, és el torn de la diputada senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia. Sí que es fa estrany, intervenir aquí en un parlament tan buit. Tor-
nem a celebrar un ple en una situació extraordinària, i avui que aprovem..., que apro-
ven aquesta llei per protegir les oliveres, també ens agradaria poder tenir de convi-
dats, presenciant aquest debat, els col·lectius que han fet i que ens han ajudat també 
a fer tota la feina que hem fet. Per això, d’una manera també quasi virtual –de fet, 
analògica–, però perquè hi siguin presents d’alguna forma, volia donar les gràcies a 
Salvem lo Montsià, el GEPEC, Ecologistes del Sénia per haver estat al peu del canó 
en la lluita de la protecció de les oliveres. Ho saben, ells van venir a comparèixer a la 
comissió, a la ponència, i ens van plantejar els seus dubtes amb relació al text base. 
Abans d’entrar en matèria m’agradaria sumar-me als agraïments que ja han fet la 
resta de diputats també al lletrat i al suport dels serveis lingüístics. 

Nosaltres dèiem: «Volem agrair la persistència en la lluita, una lluita que» –ja s’ha 
dit– «no acaba amb la l’aprovació d’aquesta llei, perquè considerem que és una llei 
insuficient.» Nosaltres avui ja els hi anunciem: ens abstindrem en aquest text, ens 
abstindrem al text que hem acabat, certament, consensuant. Seria mentida dir que el 
text que s’acabarà aprovant no és millor que el que va entrar en el tràmit parlamen-
tari. Però, hi insisteixo, és insuficient. Nosaltres som del parer que és imprescindible 
una legislació que contempli la protecció efectiva de les oliveres. Que no hi hagi cap 
dubte: la nostra abstenció també vol ser la veu crítica per aquesta insuficiència; no 
perquè no haguem millorat el text, no perquè no s’hagin incorporat sufi cients esme-
nes nostres, que també, evidentment, però creiem que no hem arribat prou lluny.

Alguns elements: el temps. S’ha trigat massa a iniciar la protecció d’aquests ar-
bres que conformen un paisatge agrari, el paisatge agrari de bona part dels Països 
Catalans. Ja s’ha citat i ho vam citar el dia que vam començar a debatre aquesta llei 
o que vam aprovar el seu tràmit: la llei del País Valencià de protecció arbòria es va 
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aprovar l’any 2006. Anem molt tard. No només en la protecció de les oliveres mo-
numentals i centenàries, sinó en la protecció del patrimoni arbori. Per tant, nosaltres 
creiem que el temps ha estat un factor determinant.

Parlava del dia que vam aprovar l’inici del tràmit parlamentari. Malgrat l’esme-
na a la totalitat de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, els vam fer notar 
com d’important era establir una moratòria per parar l’acceleració de l’espoli durant 
la tramitació, i això no ha estat possible malgrat els intents que hem fet de portar..., 
d’aprovar-ho aquí. No ha estat possible aquesta moratòria i s’ha continuat espoliant 
i espoliant i espoliant. I ho saben. Tots vostès ho han vist a les carreteres, a les auto-
pistes. Jo visc a Figueres; sovint passo per l’AP-7 i veig els camions carregats d’oli-
veres centenàries, d’oliveres que haurien de restar al territori on han estat sempre i 
del qual conformen un patrimoni cultural, agrícola, i una identitat molt important. 
No ha estat possible.

I també ho vam proposar a través d’una esmena, amb una disposició addicional 
que permetés una moratòria l’endemà de l’aprovació d’aquesta llei. Probablement, si 
s’hagués aprovat aquesta esmena –que avui la tornaran a votar perquè és una de les 
esmenes que hem mantingut–, probablement avui, en comptes de tenir dos grups que 
s’hi abstindran, avui haurien assolit un acord unànime d’aprovació d’aquesta llei, i no 
ha estat així. No ha estat així. I aquestes qüestions ens fan pensar que serà una llei 
d’aquestes de calaix. Que es quedarà al calaix, que els reglaments no es desenvolu-
paran..., ja s’ha parlat de la comissió tècnica, el catàleg... Quan començarà el catàleg? 
També nosaltres consideràvem que era imprescindible que els espais –ja siguin oli-
vars com oliveres monumentals amb els criteris que vostès han prioritzat– quedessin 
protegits l’endemà. Avui mateix a la tarda, quan es publiqui. (Veus de fons.) Perdo-
ni? Bé, després m’ho comenten. Diuen que això està aprovat? Que s’aprovarà imme-
diatament? L’esmena que nosaltres vam plantejar no s’ha aprovat, en què dèiem que 
s’aprovava immediatament, i diria que la llei, si no m’equivoco, diu que és un cop es-
tigui fet el catàleg. Per tant, el catàleg trigarà. Si m’equivoco, doncs rectifico.

Nosaltres hem presentat o hem entès aquesta llei amb diferents perspectives. De 
fet, amb la mateixa del títol que ha quedat. La necessitat de protegir, de conservar 
i de posar en valor els olivars i les oliveres. Creiem que és imprescindible o creiem 
que era imprescindible posar en valor la feina dels pagesos, posar en valor el seu pa-
trimoni. I aquí ha estat un dels grans desencontres i una de les qüestions que també 
ens porta a abstenir-nos. No s’ha reconegut la feina dels pagesos, no s’ha reconegut 
l’esforç que han de fer pagesos i pageses per conservar. 

I això em porta a un debat estructural, que en aquesta llei pot semblar que no 
vingui a to, que no sigui el moment de parlar-ne, però que, de fet, també s’adiu amb 
el moment amb alguns dels debats que, de fet, avui hauríem d’estar tenint en el de-
bat sobre l’Agència de la Natura. El senyor Cid parlava de la qüestió economicista; 
intento anar a una qüestió més estructural i de fons: en aquestes dues lleis estem 
parlant d’una qüestió fonamental sobre la conservació, la necessitat de conservació 
del patrimoni natural i de la biodiversitat natural, i la necessitat de posar en valor i 
reconèixer la feina de pagesos, pageses i propietaris de terrenys agrícoles, forestals, 
etcètera. I hi ha molta gent en aquest Parlament, o alguns grups parlamentaris, que 
el que pretenen o el que volen fer és contraposar qui treballa la terra amb qui defensa 
la terra. I això és un gran error, perquè la conservació de la biodiversitat, la conser-
vació d’elements monumentals naturals com les oliveres i molts d’altres mai ha de 
ser un punt de confrontació amb aquells que històricament han treballat la terra. Són 
lluites compartides que –malgrat que us posin als debats– no podran dividir i que, 
per tant, sumarem. 

Nosaltres, ja s’ha dit, s’ha ensenyat una foto i m’agradaria sumar-nos-hi. No hi 
insistiré, ens hi abstenim per algunes mancances: la manca de subvencions als page-
sos, el fet que hi ha moltíssimes oliveres que queden totalment desprotegides... Els 
companys del GEPEC en la seva compareixença ens ensenyaven aquesta foto del 
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president Maragall amb una olivera especialment singular. Aquesta olivera amb la 
llei que avui s’aprovarà no queda protegida. S’hi fixen? 

Per això nosaltres pensem que aquesta llei sense reglament, sense especifici-
tats sobre com serà el comitè tècnic, sense subvencions per als pagesos, amb moltes 
mancances sobre la protecció dels espais on hi ha les oliveres –i vaig acabant, presi-
dent– és molt insuficient. Nosaltres pensem que potser en les futures..., d’aquí a unes 
dècades, podrem parlar amb les generacions més petites o amb els infants i dir-los: 
«Veus aquesta rotonda? Veus aquesta olivera aïllada i sola? Quan vaig ser diputada 
al Parlament, no ens en vam sortir de protegir el mar d’oliveres que l’envoltava.»

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació, per fixar el seu posicionament té la paraula, per 
un temps màxim de deu minuts, el diputat Jordi Terrades del Grup del PSC i Units 
per Avançar. (Veus de fons.) Disculpi, senyor Fernández, segons el guió és el senyor 
Terrades en primer lloc, però, si hi ha algun error i vostès consideren que l’ordre ha 
de ser un altre...

Jordi Terrades i Santacreu

Si no han presentat esmenes... 

El vicepresident primer

Perdoni, senyor Terrades. Entenc que és com a grup proposant que vostès co-
mencen el torn. (Algú diu: «Sí, perquè no han presentat esmenes.») Sí. Endavant, se-
nyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, senyor president. Quan vam presentar la..., quan es va fer el debat de la 
presa en consideració de la llei, vaig començar amb les mateixes paraules que avui 
repetiré, perquè és així, no?: l’olivera és l’arbre mil·lenari per excel·lència de la sa-
viesa i de la pau. I la història de l’olivera té les seves arrels en el mateix origen de 
l’agricultura, les primeres civilitzacions de la Mediterrània. Tots els pobles que han 
ocupat la Mediterrània han aportat cultura, regadiu i altres tecnologies al cultiu de 
l’olivera i de l’extracció de l’oli, fent d’ell un producte d’ús habitual, de mercaderia, 
principal amb els intercanvis comercials a totes les èpoques. Ha estat i és font d’ali-
ment des de fa mil·lennis. També a casa nostra, a Catalunya, que per les seves ca-
racterístiques ambientals i històriques les plantacions d’oliveres han format part dels 
nostres conreus i han modelat també el paisatge dels nostres pobles. L’ús de l’oli ha 
format part de la cultura del país des de temps immemorials. No es concep cap taula 
al nostre país ni cap cuina al nostre país sense un oli generós. 

Tots aquests fets han facilitat que existissin grups i exemplars d’oliverars i oli-
veres monumentals, centenàries i mil·lenàries en el territori de Catalunya. De fet, 
la major concentració d’oliveres mil·lenàries del món, prop de sis mil, la trobem al 
territori Sénia, a cavall del Montsià i del Maestrat, de Catalunya i del País Valencià. 
D’aquestes, unes 2.500 –abans en teníem més, però en aquests moments al voltant 
d’unes 2.500– estan als nou pobles catalans d’aquest territori; 1.495 sols a Ullde-
cona. D’això me’n parlava la que avui és l’alcaldessa d’Ulldecona, la Núria Ventura, 
quan va ser diputada i companya d’escó en aquest mateix Parlament. 

Aquesta riquesa paisatgística però també arquitectònica constitueix un patrimo-
ni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic que també és patrimoni del 
conjunt del país i, per tant, d’evident interès públic la seva protecció i conservació. 

És cert, aquestes oliveres i aquests oliverars que responen a aquestes característi-
ques monumentals són deutors de l’esforç humà en la seva cura i en el seu manteni-
ment centenari; són monuments vius que en aquests moments encara estan en desen-
volupament i producció. Dissortadament, molts d’aquests espais estan avui en perill 
per diverses causes. Les darreres dècades, el paisatge i els espais agraris catalans han 
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patit processos de degradació i de banalització; això ja ho advertia la Llei de protec-
ció, gestió i ordenació del paisatge. 

Molts i moltes havíem anat a veure el conjunt d’oliveres i oliverars monumentals. 
Fins i tot en anteriors legislatures, com bé ens explicava el diputat Domínguez, s’ha-
vien aprovat propostes de resolució. Consellers i conselleres havien passat pel ter-
ritori, però no s’acabava d’adoptar mesures per tal de detenir i evitar la desaparició 
d’aquest patrimoni. I, per tant, el Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar 
vam creure que era arribat el moment d’establir mecanismes legislatius que assegu-
ressin la seva adequada gestió i la seva permanència en el lloc que els ha vist arre-
lar-se, prohibint, a través d’una llei, de manera explícita, l’extracció, transplantament 
i comercialització d’aquests exemplars.

Una llei de protecció de les oliveres, però també dels espais on estan ubicades. 
Les oliveres monumentals i els oliverars monumentals són tant de propietaris pú-
blics com privats, i és voluntat d’aquesta llei reconèixer el paper que han tingut fins 
avui en la seva preservació, però sobretot en la seva gestió futura. Els hi deia: estem 
parlant de prop de sis mil oliveres mil·lenàries inventariades a tot el territori Sénia, 
quasi la meitat al Montsià. 

Fins i tot, prèviament a tot això, l’Organització de les Nacions Unides per a 
l’Agricultura i l’Alimentació, la FAO, havia reconegut aquest patrimoni natural, so-
cial i cultural; l’havia reconegut com a Sistema Important de Patrimoni Agrícola 
Mundial. I la FAO només fa aquests reconeixements si combinen la biodiversitat 
agrària amb ecosistemes resilients i a més a més com una vàlua del patrimoni cultu-
ral, en aquest cas del nostre país. 

Aquesta llei, des del nostre punt de vista, que és cert cap ha tingut modifica cions 
importants, ajudarà, sens dubte, a aquest treball. Parlant de treball, jo crec que és 
just, en el moment de l’aprovació de la llei, reconèixer el paper que des d’una vi-
sió unitària s’ha fet des de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, de l’associació 
també dels alcaldes i alcaldesses de tots colors polítics i sectors econòmics diver-
sos d’aquest territori, posant sempre el focus en la seva conservació i posada en va-
lor. Institucions, sí, i algú ho deia, però també han estat els pagesos i les pageses els 
protagonistes, els que amb el seu treball, la seva tossuderia, al llarg de generacions 
han conreat aquest patrimoni. I és just que a partir d’ara, i després de l’aprovació 
d’aquesta llei, els pressupostos anuals del Govern de la Generalitat facin les dota-
cions per a la posada en valor: productiu, que ja ho és, pel seu valor econòmic, però 
també pel seu valor patrimonial, de conservació d’aquestes oliveres i oliverars.

Per això nosaltres creiem que cada llei no ha d’incorporar dotació econòmica. 
Per això hi ha la llei que discutim anualment en el Parlament, que és la llei de pres-
supostos, on s’han de fixar les partides pressupostàries adients, que no tenim cap 
mena de dubte al meu grup parlamentari, que així serà en el futur, per tal de donar 
suport i cobertura a aquesta gestió que han fet i que hauran de fer els pagesos i pa-
geses del territori, i també les institucions. I, per tant, des d’aquest punt de vista –ho 
vam estar discutint en la ponència–, el meu grup parlamentari no donarà suport a 
l’única esmena viva que queda del Grup de Ciutadans. 

Per què vam creure que era necessària una llei de protecció? Doncs perquè en els 
darrers anys prop de dues mil oliveres monumentals s’havien arrencat per anar a pa-
rar a jardins particulars. Per què una llei de protecció? Doncs perquè aquests arbres, 
a més de ser arbres agrícoles o forestals o ornamentals –fins i tot l’arquitectura dels 
conreus, que han conformat un paisatge, també, del territori–, són elements únics 
d’un patrimoni natural i cultural, també d’una manera d’entendre el futur del país. El 
Grup Socialistes i Units per Avançar vam creure, ho torno a repetir, que era el mo-
ment de debatre una llei; una llei no amb la voluntat de patrimonialitzar res, ni el de-
bat. De fet, ha estat una proposició de llei amb molta participació, des del nostre punt 
de vista, amb moltes aportacions, amb moltes incorporacions, que ens han permès 
millorar realment el text original, i que opino que ens en podem sentir satisfets. 
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Modestament, crec, en el meu nom i en nom del meu grup parlamentari, de tots 
els companys, diputades i diputats, que tenim un deure amb la història de milers 
d’homes i dones que al llarg dels segles han treballat i han viscut de les oliveres, però 
també un deure amb les generacions actuals i futures de preservar aquest llegat, que 
és un llegat, des del nostre punt de vista, del conjunt del país. La societat actual ha de 
protegir el patrimoni natural del país, ha de saber combinar aquesta protecció amb 
l’activitat econòmica dels territoris. No volem postals, volem gestió i protecció, dos 
conceptes que no estan renyits, com a vegades se’ns vol fer creure, eh? Espero que 
puguem seguir parlant del patrimoni natural en propers plens, eh?, o en el proper Ple.

I, ho reitero, per finalitzar la meva intervenció: el nostre agraïment i el nostre re-
coneixement a les persones, a les institucions, a les plataformes que al llarg del temps 
han defensat i proposat diverses mesures efectives de protecció. Aquesta llei és un 
primer pas. Nosaltres creiem que és una llei que ha de caminar, hem de deixar cami-
nar la llei, i temps tindrem per fer els retocs, les modificacions que es creguin opor-
tunes. Però, de moment, aquesta llei és un primer pas que hem de deixar caminar per 
tal de complir els seus objectius. 

I finalment, tots els grups parlamentaris vam signar una esmena tècnica per tal 
de que, un cop estigui publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, aquesta llei si-
gui efectiva a tots els seus nivells de protecció. 

Moltes gràcies, diputades, diputats, conseller.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. Ara sí, és el torn del diputat Alejandro Fernández, del Subgrup 
del Partit Popular de Catalunya. (Pausa.) Des de l’escó?

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; gràcies, vicepresident. Primer, per traslladar una reflexió, una consideració 
general que ens recorda la raó per la qual estem aquí. El diputat senyor Terrades ja 
hi ha fet esment quan recordava que, efectivament, l’olivera té una rellevància que 
va molt més enllà de l’oliva i de la mateixa agricultura, que és història, història viva 
de la Mediterrània, de la Catalunya mediterrània. En aquest sentit, les oliveres mo-
numentals, en concret, són el llegat de tot aquest bagatge cultural, i, per tant, d’aquí 
ve una expressió feliç, encertada, dient que és la de «monuments vius», són autèntics 
monuments vius a la Mediterrània. 

Feta aquesta consideració inicial, també cal aprofundir una mica més per dir que 
el text que se’ns proposa inclou els tres elements fonamentals pels quals nosaltres el 
recolzem, i que considerem que eren inajornables. El primer és que cal protegir-les 
–no s’havia fet fins ara– i cal fer-ho amb els instruments adients, que, efectivament, 
no els teníem. Que hi ha certes discrepàncies sobre fins a quin punt aquests instru-
ments han de tenir una profunditat o una altra és evident, però crec –això ho reco-
neix tothom– que avui estem millor, per tant, del que estàvem ahir. 

El segon element, i el tercer, els barrejaré tots dos, és que aquesta protecció ha de 
ser selectiva, ha de respectar la tasca dels propietaris, ha d’establir determinades di-
ferències i criteris, i el règim sancionador ha de ser efectiu i raonable, que és una de 
les discussions que es tenien: efectiu i raonable. I el diputat del Grup de Ciutadans 
ho ha explicat perfectament, que algunes propostes inicials, o fins i tot el que està 
passant a la Comunitat Valenciana, no sempre és efectiu, i sobretot no és raonable. 
I aquesta és la raó bàsica per la qual nosaltres no podem donar suport a algunes de 
les esmenes que es presenten, que entenem en la seva filosofia, però que no són pràc-
tiques. I que no són pràctiques perquè aquí, o s’arriba a un consens amb els propieta-
ris, o aquí no es protegirà absolutament res. I, per tant, les esmenes no poden compli-
car la vida als propietaris sinó que han d’ajudar els propietaris en una tasca en la qual 
ells són els principals interessats. 

Fetes aquestes consideracions, reiterar el que ja es va comentar en el debat parla-
mentari que vam tenir aquí. Felicitar la gent del Sénia, que aquell dia van ser presents; 
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que avui, per motius evidents, no hi són, però que amb gairebé tota seguretat deuen 
escoltar aquestes intervencions. També felicitar la gent d’entitats de tot tipus, algunes 
de les quals no han tingut suport en totes les seves esmenes, però que igualment cal 
felicitar-les per tota la seva tasca. 

Moltíssimes gràcies. 

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació és el torn de la diputada Irene Fornós, del Grup 
Parlamentari Republicà.

Irene Fornós Curto

Gràcies, vicepresident. Bon dia, diputades, diputats. Conseller Calvet, agraïm 
també la seua presència avui en este debat del dictamen de la Proposició de llei de 
protecció de les oliveres monumentals; un dictamen que es va aprovar el passat 19 
de febrer a la Comissió de Territori, i que sent, en este cas, el Departament de Ter-
ritori i Medi Ambient qui en té les màximes competències, creiem que és adequat 
també que avui ens acompanyi en el debat d’aquesta llei, però també sent conscients 
que caldrà també la implicació dels altres departaments del Govern per poder-la ti-
rar endavant; departaments com el d’Agricultura, el d’Educació, el Departament de 
Cultura, per posar-li uns exemples, i que tots hauran de contribuir, com he dit, a tirar 
endavant i desplegar el text de la llei. 

No voldria continuar la meua compareixença, com també han fet altres companys, 
sense adreçar-me a la gent que segurament avui, si no ens trobéssim en la situació de 
la crisi sanitària, no?, i del Covid-19, avui mos acompanyarien gent aquí al Parlament, 
com tantes vegades han fet. Molts d’ells segurament mos estan seguint des de casa, 
i des d’aquí aprofito per a saludar-los, i també, en este cas, especialment a la gent de 
les Terres de l’Ebre, que està molt pendent avui de l’aprovació d’esta llei. Són repre-
sentants del món municipal, de les cooperatives agràries, de les entitats ecologistes, 
organitzacions agràries, propietaris de les oliveres, plataformes en defensa de les oli-
veres monumentals, i tants altres que han comparegut i ens han acompanyat durant 
la ponència de la llei amb els seus consells; també empresaris del món del turisme de 
les oliveres i tècnics en gestió forestal del territori. A tots ells, moltes gràcies per la 
feina feta, i des d’aquí una gran salutació. I és que com he dit, avui, per a la gent de 
les Terres de l’Ebre avui és un dia important. Protegir les oliveres monumentals sig-
nifica que salvaguardem lo nostre patrimoni natural, agrari i cultural, i això cal res-
saltar-ho. 

Abans de parlar de la tramitació de la llei, voldria tornar a recuperar algunes de 
les paraules que ja vaig utilitzar en el debat a la totalitat. Potser em repeteixo, però 
crec que és important tornar a situar de què estem parlant quan parlem de les oliveres 
monumentals. Estos arbres excepcionals no es poden entendre sense tenir en comp-
te que formen part d’un cultiu tradicional que ha persistit al llarg del temps, i que 
conforma l’anomenat «mar d’oliveres», lo major espai d’olivera farga de tot el món, 
que s’estén des de les Terres de l’Ebre, i més concretament, sobretot, a la comarca 
del Montsià fins a la Plana Alta, amb més de 4.400 exemplars. Tot aquest conjunt 
d’oliveres han estat el motor econòmic de la gent del territori. Han suposat l’avenç, 
la riquesa, el desenvolupament fins als nostres dies. Són el llegat dels nostres avant-
passats, que ens recorden com som gràcies al cultiu de l’olivera. L’esmentat mar d’oli-
veres, amb més de 36.000 hectàrees només a Catalunya, inclou també nombroses 
mostres d’aprofitament humà, com són casetes, barraques, cocons, marges de pedra 
en sec, molins, camins ramaders, coneguts com «lligallos», i restes de l’antiga Via 
Augusta. I és que, de fet, la majoria d’estos exemplars els trobem al traçat del que era 
la Via Augusta romana, i que conformen el paisatge històric d’aprofitament agrari 
més antic de la Mediterrània occidental.

No es pot permetre menysprear una olivera perquè es vella, perquè produeix 
menys. Cal tenir en compte que són patrimoni, que configuren un paisatge, el paisat-

Fascicle segon
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ge del nostre territori, i a més són éssers vius que cada any ens donen la seva collita 
–poca o molta, depèn de com ha anat l’anyada– i que a canvi només demanen que 
les cuidem. 

Esquerra Republicana sempre ha tingut clar que cal protegir les oliveres monu-
mentals, no només per tot el que he comentat, sinó també com una manera d’enten-
dre el territori que va molt més enllà. Les Terres de l’Ebre som reserva de la biosfe-
ra, i això no ho pot dir qualsevol territori; pels que hi vivim és un honor i un regal 
pel que suposa..., precisament, una de les coses que posa en relleu la UNESCO per 
declarar una zona reserva de la biosfera. El mar d’oliveres del sud de Catalunya n’és 
tot un exemple. S’ha d’agrair la feina de generacions i generacions que han cuidat i 
estimat aquests arbres, que són testimoni de la nostra història i a la vegada protago-
nistes d’aquesta. Oliveres com la Farga de l’Arion, amb més de 705 anys, i altres oli-
veres que també podem trobar a la Moleta del Remei, a Ulldecona, o inclús també a 
Horta de Sant Joan. 

Si avui encara podem gaudir d’aquesta meravella d’arbres és sobretot gràcies a 
l’esforç i a que avui en dia encara les cuiden. Cal tenir present que no sempre ho fan 
pels guanys de la seua producció, ja que aquesta no és especialment alta, i molts 
cops es pot dir que fins i tot cuidar-les els fa perdre diners, però, afortunadament, 
i gràcies a molts d’ells, avui dia moltes encara hi són. Durant els darrers temps, 
però, d’oliveres monumentals se n’han arrencat moltes per a la seua comercialitza-
ció. Massa vegades hem vist els camions amb les seves góndoles plenes d’aquests 
majestuosos arbres que deixaven les nostres terres, on portaven centenars d’anys 
creixent i sumant anys, per ser venudes i trasplantades a molta distància del seu lloc 
d’origen, perdent així també una part patrimonial molt important del nostre terri-
tori. 

Esta llei que aprovem avui té per objecte assegurar la permanència de les olive-
res monumentals on són arrelades, prohibint explícitament arrencar-les i comercialit-
zar-les; crear un catàleg d’oliveres que s’ha d’actualitzar anualment; accions de promo-
ció de l’oli i del paisatge; determinar els recursos financers destinats a la seua protecció 
i millora, passant a ser assimilades com a patrimoni paisatgístic comú. Durant la seua 
tramitació s’ha millorat especialment la definició d’«olivera monumental» en base a 
criteris menys arbitraris; les sancions previstes, i la necessitat d’establir contrapartides 
econòmiques per als propietaris, perquè les puguin mantenir. 

Vull agrair, com també s’ha fet, als companys de la ponència per la bona dispo-
sició que han tingut en tot moment, amb tots els que n’hem format part, la qual cosa 
ha ajudat i ha facilitat molt poder arribar a l’objectiu final de tenir una llei amb un 
consens bastant ampli. Em sap greu, però, l’abstenció anunciada pels companys dels 
comuns i la CUP. Una llei així, crec jo, mereix ser aprovada per unanimitat. És cert 
que avui encara hi queden esmenes vives, i que inclús algunes de les esmenes pre-
sentades per vostès, tot i que no van participar en totes les ponències del debat, els 
grups que sí que hi vam anar moltes vegades vam tenir-les presents i moltes van aca-
bar també essent incloses al text. Tampoc entenem –almenys jo– que si no les vau 
poder defensar en ponència i avui les porteu vives al Ple per a ser votades, tampoc 
no hagueu fet cap gest per intentar-les salvar i debatre-les. Amb relació a l’esmena de 
Ciutadans, tampoc entenem que la mantinguin viva quan sap que això que demana 
ha de formar part del reglament, i així ho vam explicar al sector, ho vam debatre en 
la ponència, i també ens ho van traslladar els lletrats. 

Dit això, tal com ha descrit el diputat Terrades, la llei consta de vint-i-quatre ar-
ticles i cinc capítols, que no descriuré, perquè ja s’ha anat fent. Però en tot cas sí que 
vull ressaltar alguna de les xifres de la ponència, i són estes més de 250 esmenes 
presentades pels diferents grups parlamentaris al text inicial de la proposta de llei. 
Parlem d’una proposta de llei amb un text inicial que no comptava amb el consens 
de tothom, i en què, sobretot, hi mancaven, per nosaltres, els principals afectats, els 
propietaris d’aquestes oliveres. 
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Des d’Esquerra vam sol·licitar vint-i-una compareixences, que, al nostre enten-
dre, era important poder-les escoltar. Compareixences que representaven totes les 
parts, i que molts d’ells ens havien fet arribar el seu rebuig al text inicial presentat 
de manera unilateral pel Partit dels Socialistes, i que, a més, molts d’ells van mani-
festar que no van ser consultats ni havien participat del text de la llei. Un text que, 
per nosaltres, tampoc responia al que havia de ser la llei de protecció de les oliveres 
monumentals, que no gaudia de les majories parlamentàries suficients per ser apro-
vada, i que no tenia prou en compte el territori. Una llei amb unes sancions desorbi-
tades, amb les que Esquerra tampoc estàvem d’acord. En definitiva, una proposta de 
llei que no agradava a ningú, i que el seu anunci propagandístic per part del PSC no 
va fer altra cosa que provocar una acceleració i un augment de l’arrancada d’aquests 
exemplars. Això i la mateixa voluntat del Govern de protegir les oliveres, tal com va 
anunciar el president Torra en una de les seues visites al territori, va fer que al final 
es decidís tirar endavant amb aquesta llei, amb l’aportació de les esmenes dels grups 
parlamentaris, moltes de les quals fetes arribar pels mateixos compareixents, que 
han quedat incloses, han capgirat i millorat molt el text inicial de la proposta de la 
llei fins a poder arribar a l’aprovació del text del dictamen que avui debatem, i que, 
ara sí, no és un brindis al sol ni un moviment de part.

Un text que potser encara no acaba agradant a tothom i que segurament hi hau-
rà qui li trobarà mancances o voldria encara que fos més ambiciós, però, en tot cas, 
serà un text consensuat i un inici per protegir les oliveres monumentals desprote-
gides per la manca de legislació que hi havia fins ara. Per això, cal manifestar la 
importància del que suposarà disposar d’una llei de protecció de les oliveres mo-
numentals. Fer política és això, posar eines al servei de la gent, i amb aquesta llei a 
la mà podrem protegir les oliveres i oliverars monumentals de les Terres de l’Ebre. 
I ho hem d’entendre també com una oportunitat per al nostre territori, pel seu valor 
paisatgístic, turístic, econòmic, agrari, cultural i monumental. Posar en valor el pa-
trimoni és posar en valor la feina i la vida de les persones que les cuiden, i, sobretot, 
donar-li valor al lloc on pertanyen.

Per això, avui em sento especialment orgullosa d’haver pogut participar en la po-
nència de la llei i poder-la tirar endavant. Tirar endavant la llei de protecció de les 
oliveres monumentals és un èxit de moltes mans, que avui, com a Esquerra Republi-
cana, aplaudim orgullosament.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. Finalment, és el torn de la diputada Montse Macià, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Montserrat Macià i Gou

Gràcies, vicepresident. Conseller, diputades, diputats, permetin-me que també co-
menci la meva intervenció agraint a tothom que ha participat en la redacció d’aquest 
text jurídic i que ha propiciat arribar fins aquí. 

A tots els compareixents, especialment els de les Terres de l’Ebre, perquè els 
afecta directament, sense les aportacions dels quals difícilment tindríem un text que 
vol relligar voluntats. A totes les diputades i diputats ponents, i especialment al re-
lator, el senyor Terrades, gràcies per la predisposició a arribar a acords i pel debat 
ric i respectuós. I, també, gràcies a les assessores, gestores, a les representants dels 
departaments i dels governs implicats, especialment a la Gemma Brugués. I per des-
comptat també al personal de la casa: als lletrats, al senyor Bayona, gràcies per la 
paciència; als professionals del servei lingüístic, que han fet –ja ho ha dit el senyor 
Terrades– una feina excel·lent, i també als uixers, que ens fan fàcil i amable la feina. 
A tots i cadascun d’elles i d’ells, moltíssimes gràcies.

Crec, tot i les abstencions que ja han avançat alguns grups parlamentaris, que 
majoritàriament estem satisfets de com ha anat prenent forma el text de la Proposició 
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de llei de protecció de les oliveres i oliverars. Un text que, tot i que va nàixer sense 
el necessari consens al territori ni la complicitat dels grups parlamentaris, s’ha anat 
travant amb l’aproximació de posicions contraposades, el diàleg i la bona entesa, tot 
escoltant les demandes i les expectatives dels grups d’interès i, doncs, dels compa-
reixents.

Probablement, per Junts per Catalunya, no és el text que hauríem volgut per a 
una llei de preservació d’oliveres i oliverars monumentals, entesos aquests com un 
riquíssim patrimoni cultural, producte i simbiosi alhora d’un espai agrari. Però és el 
que ha estat possible i a vegades, només a vegades, l’art de fer el que és possible aca-
ba esdevenint en allò que és bo per al bé comú. 

I, en tot cas, aprofito, senyor Domínguez, per dir-li que els grups parlamentaris 
que donen suport al Govern enteníem que per protegir individus d’oliveres, objec-
tes concrets, hi havia instruments varis de protecció que alguns municipis ja havien 
utilitzat, com, per exemple, des d’Ulldecona. I enteníem i entenem que el patrimoni 
és un procés i que en els paisatges el procés ha de venir de baix a dalt; el procés de 
patrimonialització, que ara ho explicaré.

I també aprofito, senyor Cid, que vostè ha dit de la moratòria i que el president 
s’hi va comprometre. Ho vam estar mirant i, en tot cas, no es podia fer una moratò-
ria tal com l’entenem, perquè no hi havia cap legislació que la pogués sustentar, no?, 
que la sustentés, que li donés cobertura.

Però, en tot cas, com a legisladors i sobretot també com a demòcrates, el més im-
portant és que aquest document que avui aprovarem i que es desplegarà serveixi a la 
societat, que sigui útil a tots i cadascun dels actors que conflueixen en la preservació 
de les oliveres, sobretot als que les treballen i que amb la seva cura s’hi guanyen la 
vida. I a la resta, que la contemplació del resultat d’aquesta cura ens serveixi per ser 
una mica més cultes i també una mica més feliços.

El territori del Sénia i del Montsià, especialment, i tot el conjunt de les Terres de 
l’Ebre, ha fet un procés de patrimonialització important del seu paisatge agrícola. El 
valor que la seva gent li ha atorgat, posat en valor certament per associacions com, 
per exemple, Salvem lo Montsià, aquest valor que la gent li ha atorgat l’ha conver-
tit en paisatge patrimonial, la rellevància i excepcionalitat del qual ha transcendit 
allò local. I per això avui estem aquí, per preservar-lo com un bé d’interès col·lectiu 
nacio nal de tot Catalunya.

Una part important de les Terres de l’Ebre s’ha convertit en paisatge cultural que in-
tegra diferents vectors patrimonials: les oliveres i oliverars, que és el més preuat, però 
també, i de forma indestriable, aquells elements d’ordenació i aprofitament de la terra 
agrícola, com són els marges de pedra seca i la resta d’elements que s’hi conjuguen. 

Certament, l’agricultura és una gran creadora de paisatges culturals. I ho sabem, 
els processos de patrimonialització comencen quan una comunitat local o nacional 
assigna uns determinats valors a uns elements i hi projecta la seva identitat. En tant 
que construcció social, el patrimoni més que amb el passat té a veure amb el present 
i amb el futur; i garantir la preservació del paisatge cultural de les oliveres monu-
mentals és directament proporcional a garantir que pugui continuar sent un paisatge 
agrícola productiu i que la gent que el treballa pugui continuar guanyant-s’hi la vida. 

I aquí rau un dels valors d’aquest text, perquè preserva el patrimoni i alhora ga-
ranteix l’activitat agrícola productiva. Que ho haurà de reconèixer més el reglament? 
Per descomptat. I, en això, treballarem. Convindrà amb nosaltres que el paisatge és 
dinàmic, viu i funcional, es resisteix a la museïtzació i a la seva fossilització. I hem de 
fugir d’aquesta fossilització, perquè la seva autenticitat radica en el manteniment 
de la vida dels pobles, de la seva gent i de l’activitat agrària. Per això, el text legislatiu 
busca l’equilibri entre la preservació del paisatge cultural i l’explotació del paisatge 
en producció.

Els camps conreats d’oliveres monumentals avui projecten significacions sim-
bòliques. Sí, s’han convertit en paisatge cultural, en paisatge patrimonial, i per això 
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avui ens comprometem a preservar-lo. Però també, i no menys important, és un eco-
sistema resilient, un paisatge productiu, és espai agrícola que es treballa i, per tant, 
un recurs econòmic per als seus titulars. I així ha de continuar sent, i d’aquí el nostre 
posicionament. Des de Junts per Catalunya som perfectament conscients d’aquesta 
dualitat sovint difusa: paisatge patrimonial i espai productiu.

Per aquest motiu entenem imprescindible la coordinació interdepartamental, en 
la qual el Departament d’Agricultura hi tingui un paper central que incardini polí-
tiques i projectes de producció i promoció; una coordinació interrelacionada, per 
descomptat, amb el Departament de Territori, per a una millor gestió del paisatge 
per a benefici col·lectiu. No es pot gestionar un paisatge productiu des de compar-
timents estancs. Però també cal una coordinació amb el d’Empresa i Turisme, així 
com amb el de Cultura i el d’Educació. Aquesta coordinació entre departaments del 
Govern s’ha de fer extensiva a altres institucions, sobretot amb les locals i, per des-
comptat –per descomptat–, amb els pagesos i les seves associacions; tots ells, tots, 
els uns en major mesura que els altres, són imprescindibles per a una bona gestió de 
la preservació de les oliveres monumentals. I, a la vegada, que la conversió en pai-
satge patrimonial d’uns béns particulars no els penalitzi, als pagesos, sinó que les 
contrapartides i compensacions esdevinguin un salt qualitatiu i finestres amb noves 
oportunitats.

En aquest sentit, senyor Domínguez, ens hauria plagut moltíssim poder subscriure 
la seva esmena 222, relativa a les compensacions, però el pressupost del 2020 ja no 
pot contemplar la seva esmena, s’ha d’incorporar al reglament del desplegament de 
la llei. I, en tot cas, si és que realment aquesta esmena es pot traslladar al desplega-
ment, nosaltres la farem nostra, per descomptat. En tot cas, el reglament que haurà de 
desplegar la llei..., i esperem que sigui ràpid i que no trigui tant com, per exemple, el 
reglament de la Llei de protecció arbòria valenciana, que va trigar dotze anys.

En tot cas, aquest reglament haurà de tenir necessàriament una voluntat interde-
partamental, interinstitucional i transversal, comptant sobretot amb la mirada del 
territori, dels qui hi viuen i que hi treballen. Per a Junts per Catalunya la norma sem-
pre ha de servir al ciutadà, i no al contrari. Per tant, aquesta normativa s’ha de fer 
comptant amb totes les veus, especialment les del territori. En aquest sentit, aquesta 
transversalitat és encara més imprescindible en tot allò relatiu al capítol cinquè del 
text legislatiu, relatiu al finançament de la protecció i la gestió de les oliveres, per-
què..., i com a exemple il·lustratiu, els paisatges patrimonials de dominant rural no es 
poden gestionar, per exemple, al marge de la PAC i, per tant, ens és imprescindible 
la col·laboració institucional.

I, en definitiva –i vaig tancant–, ja ho hem dit: quan un territori es converteix en 
paisatge patrimonial, fa un salt qualitatiu. I avui fem aquest salt qualitatiu. Les oli-
veres i oliverars –ja s’ha dit– inclosos dins el Catàleg de paisatge de les Terres de 
l’Ebre, i declarades, reconegudes, per la FAO com a Patrimoni Agrícola Mundial, 
queden a partir d’avui protegides; queden protegides per aquest text que ha volgut 
agermanar voluntats. I per això, des de Junts per Catalunya, hem mirat de fer el pos-
sible per protegir el paisatge patrimonial i vetllar pels interessos de la gent que hi 
viu i treballa.

Volem un país viu, no pas un país fossilitzat, monumentalment fossilitzat. El 
mar d’oliveres i oliverars configuren un patrimoni cultural excepcional i, com deia 
al principi, atorga identitat a les poblacions que hi viuen. Fer compatible la protec-
ció d’aquest patrimoni amb que continuï sent font de riquesa i benestar obre finestres 
d’oportunitats. I aquesta llei n’és una.

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació... Sí, digui, senyora Sànchez, per què em dema-
na la paraula?
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Natàlia Sànchez Dipp

Gràcies, vicepresident. Li demano la paraula per rectificar. Ja ho he comentat en 
la meva intervenció, però m’agradaria rectificar per l’aclariment que ha fet el diputat 
Terrades.

El vicepresident primer

Entenc que per contradiccions.

Natàlia Sànchez Dipp

Per contradiccions. Gràcies.

El vicepresident primer

Sí; mig minut.

Natàlia Sànchez Dipp

Simplement per rectificar en la qüestió relativa precisament a l’esmena tècni-
ca que hem presentat tots els grups, conseqüència d’un descuit, conseqüència del 
temps que ha passat entre el moment en què havíem de debatre aquesta llei i el dia 
d’avui. Simplement ha estat un descuit, per tant, m’agradaria que quedés constància 
d’a questa rectificació.

Gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. A continuació, el conseller Damià Calvet, conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, ha demanat intervenir breument. (Pausa.) Sense límit de temps.

El conseller de Territori i Sostenibilitat (Damià Calvet i Valera)

Moltíssimes gràcies, vicepresident. Diputades i diputats, agrair en primer lloc a 
tots els diputats i diputades, als ponents i al relator d’aquesta proposició de llei que 
m’han precedit en l’ús de la paraula per haver explicat amb tant de detall i tanta es-
tima no només el contingut de la proposició de llei, sinó també el debat mateix que 
hi va haver per arribar a aquest dictamen que avui se sotmet a debat i votació del Ple 
del Parlament. La meva intervenció serà molt breu, no pretenc que s’obri torn. En tot 
cas, només la vull centrar, únicament i exclusivament, a agrair-los la feina feta, a re-
bre l’encàrrec del Parlament i a exposar breument per què considerem que aquesta 
proposta encaixa amb els plans del Govern i, en tot cas, també, a comprometre a que 
es pugui, doncs, redactar i tramitar amb rapidesa el reglament de la llei, i evident-
ment també a comprometre, com no pot ser d’altra manera, les partides pressupostà-
ries que la facin efectiva.

Dic que vull centrar-me en aquest agraïment, però no puc deixar de, en tot cas, 
també, encaixar en la meva intervenció tres elements que han sortit al llarg del de-
bat. El primer és que això efectivament no va néixer com un projecte de llei. En el 
moment en què aquest debat era més viu, el debat competencial entre una visió més 
des del sector primari o una visió més des del sector ambientalista, que jo crec que 
no hi ha de ser, doncs, va agafar aquest debat una miqueta..., es va allargar, i pel 
camí va arribar la proposició de llei. És la feina que ha de fer el Parlament i, per tant, 
encaixa perfectament, hi insisteixo també, amb aquests plans del Govern.

En segon lloc, efectivament, hi va haver una esmena a la totalitat, però es va re-
tirar –es va retirar–, precisament perquè des del moment de la seva presentació fins 
a la feina efectiva de començar el treball, doncs, hi van haver una sèrie d’encaixos 
que van permetre que es retirés. I en tercer lloc s’ha parlat de la moratòria i, efec-
tivament, s’ha explicat: la moratòria era molt difícil d’encaixar amb les regulacions 
urbanístiques ambientals, però sí que el que va fer el Departament de Territori i 
Sostenibilitat és enviar, si ho recorden, una circular. Una circular té rang de norma 
urbanística. La va enviar a tots els ajuntaments per indicar de quina manera des de 
les seves competències municipals podien iniciar aquests tràmits de protecció. I, per 
tant, doncs, jo crec que encaixa perfectament el que s’ha debatut i el que s’ha portat 
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en ponència, i el que es porta avui aquí a debat i votació en el plenari, amb aquests 
plans del Govern.

En tot cas, de la majoria de les seves intervencions es destil·la una cosa que per 
al Departament de Territori i Sostenibilitat, per a tot el Govern, és essencial, que és 
l’estima pel riquíssim patrimoni natural que tenim al país. El país són moltes coses, 
la seva gent, la seva producció cultural, el seu teixit empresarial, però també és el 
patrimoni natural i la biodiversitat, i sovint aquests conceptes, de vegades, queden 
en segon terme o s’obliden. Aquest ric patrimoni, evidentment, s’ha de defensar, s’ha 
de protegir; protegir i posar-lo al servei de la ciutadania, de les persones i de les fa-
mílies que el cuiden, però també dels territoris que en gaudeixen.

És patrimoni natural, però també, i s’ha dit, és patrimoni paisatgístic, és patri-
moni agrari, és patrimoni cultural i es concentra a les Terres de l’Ebre.

Qui ens havia de dir quan es va iniciar la tramitació d’aquesta proposició de llei 
que quan es portés a debat i aprovació en aquesta cambra estaríem gestionant la 
pandèmia de la Covid-19, però precisament si alguna cosa estem aprenent d’aquesta 
emergència sanitària és que cal buscar totes les eines possibles, totes les eines pos-
sibles per reactivar l’economia i protegir la nostra societat, i valorar el nostre patri-
moni natural. Valorar, doncs, aquest ús sostenible del territori i el medi natural i la 
biodiversitat és una d’aquestes eines. Hem après d’aquesta emergència sanitària que, 
sens dubte, doncs, el medi natural i la biodiversitat formen part de la nostra salut in-
dividual i col·lectiva.

La gent de les Terres de l’Ebre ha reclamat aquesta vigilància sobre les oliveres. 
Vol, i aquesta cambra els ha escoltat, que es garanteixi la seva preservació, perquè 
les oliveres formen part de la seva identitat, de la seva història, i volen –volem– 
que segueixi sent així. Estem parlant de centenars d’exemplars que acumulen cente-
nars d’anys a les seves arrels, als seus troncs, a les seves branques.

La reactivació econòmica vindrà en part també de la mà del turisme, s’ha es-
mentat aquí en algun moment del debat. Per exemple, com un element més, no? I a 
l’Ebre saben que aquestes oliveres són un atractiu, poden ser un reclam per als visi-
tants. Ja hem dit en múltiples ocasions que hem de generar oportunitats per als veïns 
i veïnes d’arreu del país per fer un país viu.

L’aprovació de la proposició de llei d’avui té un altre nexe d’unió que no puc pas-
sar per alt, que és la futura Agència de la Natura, que també emana d’aquest Par-
lament, en forma de proposició de llei impulsada per quatre grups parlamentaris 
–Junts per Catalunya, Esquerra, el PSC i els comuns–, recolzada, jo diria, també per 
més grups parlamentaris, i que ha de ser un autèntic instrument de gestió del medi 
natural i la biodiversitat al nostre país. En uns dies es veurà en aquest hemicicle, en-
trarà a debat i votació, amb el mateix impuls que s’ha mostrat també perquè entri a 
debat i votació aquesta proposició de llei de les oliveres mil·lenàries.

Senyor Terrades, coincidim, eh? –vostè ha fet de relator d’aquesta proposició de 
llei–, molts cops amb matisos, però diria que coincidim, que compartim una mane-
ra de fer en aspectes del medi natural i la biodiversitat, de l’ús sostenible del terri-
tori. Aquesta Proposició de llei –i vaig acabant– de protecció de les oliveres mil·le-
nàries té aquest nexe d’unió amb l’Agència de la Natura, inicialment «Agència del 
Patrimoni Natural». Doncs bé, aquest nexe comú amb el patrimoni es fa més que 
evident. «Patrimoni» ve d’«allò que es posseeix», i aquest Parlament és patrimoni 
de la ciutadania, perquè sorgeix del que diuen les urnes, del que decideix el poble. 
Així que, quan d’aquest Parlament sorgeix una proposició de llei, aquest és un man-
dat del poble.

La darrera enquesta sobre seguiment d’indicadors de sostenibilitat que fem recur-
rentment des del Departament de Territori i Sostenibilitat, des del Govern, des del 
departament, revela que nou de cada deu ciutadans del nostre país, nou de cada deu 
persones està preocupada per la pèrdua de biodiversitat. També diu que el 87 per cent 
de les persones que s’ha enquestat creuen que calen més recursos en aquest àmbit. Si 
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tenim, doncs, en compte aquestes dades, les d’aquesta enquesta que els acabo d’ex-
plicar, la ciutadania ens demana major protecció de l’entorn i també que hi destinem 
més pressupost. Per tant, la proposició de llei que tira endavant avui i també la futura 
Proposició de llei de l’Agència de la Natura van en aquesta direcció, van en aquesta 
exacta direcció.

I com ho hem de fer? De forma participada, òbviament, perquè al segle XXI no hi 
ha cap altra manera de fer-ho que no sigui de la mà de la gent, escoltant la gent. S’han 
fet moltes compareixences per arribar a aquesta proposició de llei, i creiem que, efec-
tivament, s’ha escoltat i s’ha acabat confeccionant un dictamen, un document que té 
en compte, precisament, l’opinió de la gent. I en ambdós casos, el de les oliveres i el 
de l’Agència de la Natura, comptarem, com no pot ser d’altra manera, amb els pro-
pietaris i amb els gestors d’aquest patrimoni natural, perquè la millor forma de fer les 
coses és amb la cogovernança. Des del Govern en som ferms defensors.

El Parlament demana..., en definitiva, el Parlament demana, avui, al Govern, al 
Departament de Territori, però també al d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, que protegeixi les oliveres mil·lenàries, patrimoni natural i social de les Terres 
de l’Ebre. Així ho farem, acatarem el que demana el poble a través del Parlament, 
que ha entès que la biodiversitat és riquesa i futur. Compromís amb la redacció del 
reglament i amb les dotacions pressupostàries corresponents.

Gràcies a tots i a totes, i enhorabona per la iniciativa.

El vicepresident primer

Gràcies, conseller. Un cop acabat el debat, els faig avinent que la votació del dic-
tamen de la Comissió de Territori sobre la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals es farà en acabar el següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 4.

Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell 
Català de l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, 
fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor 
de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per 
facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre 
d’entitats esportives, afectades per la situació derivada de la Covid-19
203-00040/12

Passem, per tant, al punt 4 de l’ordre del dia, que és el debat sobre la validació 
del Decret llei 15/2020, de 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Es-
port per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima de 8 mi-
lions d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs 
per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’entitats 
esportives, afectades per la situació derivada de la Covid-19.

D’acord amb l’article 158.2 del Reglament, en primer lloc intervindrà la conselle-
ra de Presidència per exposar les raons per les quals ha estat promulgat aquest decret 
llei. Per tant, té la paraula, en primer lloc, la consellera Meritxell Budó.

La consellera de la Presidència

Gràcies, vicepresident. Conseller, diputades i diputats, ens trobem encara en una 
situació de confinament i aïllament social i només cal veure aquest hemicicle, no?, 
que avui encara continua sota mínims de presència. Però, en tot cas, sí que ja ens 
trobem, i podem dir-ho i és una bona notícia, que estem avançant en aquesta de-
sescalada des del darrer Ple que vàrem celebrar ara fa uns dies, però encara també 
hem de recordar que ens trobem en fase d’emergència sanitària. I un dels sectors que 
s’han vist molt afectats arran d’aquesta crisi de la Covid-19 ha estat el sector espor-
tiu. Des del Govern, estem treballant i hem estat treballant des del primer moment 
per garantir la supervivència i per enfortir totes les entitats esportives del nostre país, 
tant en aquest entorn en què ens trobem com també pensant en el futur escenari que 
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ens trobarem després d’aquesta crisi sanitària. Així doncs, i com els deia, en aquest 
context de crisi sanitària, d’emergència sanitària, vam considerar necessari tramitar 
aquest decret llei amb noves mesures que anaven complementant les que ja s’havien 
adoptat fins al moment en l’àmbit de les entitats esportives que, com saben, és matè-
ria del departament que presideixo.

I vull començar fent un breu resum del que representa el món de l’esport i la im-
portància de les entitats esportives a Catalunya. L’associacionisme esportiu és un 
dels actius principals del model esportiu de Catalunya. Des de la Generalitat tenim 
molt present el paper fonamental que juguen les entitats esportives per al desenvo-
lupament i el foment de l’esport al nostre país. Aquestes entitats privades, amb per-
sonalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre, tenen com a objectiu el foment i 
el desenvolupament de la pràctica de l’esport, una pràctica esportiva molt arrelada 
a casa nostra. De fet, el teixit esportiu és un pilar fonamental en la nostra societat i 
només cal veure el nombre d’entitats esportives inscrites en el Registre oficial d’en-
titats esportives, de la Secretaria General de l’Esport: estem parlant de divuit mil 
entitats esportives d’arreu del territori, principalment clubs esportius, entre els quals 
també hi trobem clubs professionals amb molt de pes específic en el nostre país, com 
el Barça o l’Espanyol. També tenim setanta-tres federacions esportives que aple-
guen més de sis-cents mil esportistes federats, o quaranta-sis consells esportius que 
apleguen 450.000 escolars, AMPAs, associacions esportives i un llarg etcètera. Un 
alt percentatge d’aquestes entitats esportives catalanes tenen una estructura relati-
vament petita i amb una llarga tradició al nostre país. Els canvis socials que s’han 
produït en les darreres dècades, tant en la diversificació de les modalitats esportives 
com en les formes de practicar l’activitat física i l’esport, han portat a aquestes en-
titats al nostre país a adaptar-se professionalitzant les seves estructures i les seves 
organitzacions internes. I és per aquest motiu que una de les nostres prioritats és po-
tenciar aquestes organitzacions esportives i garantir-ne la qualitat. I això ho podem 
fer ajudant les entitats esportives del nostre país ha reforçar també la seva capacitat 
de gestió. Com a motor del nostre esport, les entitats mereixen que se les doti de to-
tes aquelles eines necessàries i de tots aquells recursos necessaris per tal que con-
tinuïn sent aquest pilar al voltant del qual gira el progrés i la pràctica esportiva al 
nostre país. Perquè arran de la Covid, l’impacte en el sector de l’esport ha estat molt 
gran i, d’un dia per l’altre, com aquell qui diu, a Catalunya es va aturar tota l’acti-
vitat esportiva i es van tancar el conjunt d’instal·lacions esportives del nostre país. 
Aquesta aturada ha afectat diferents competicions esportives, ha afectat els mateixos 
 esportistes i, evidentment, també ha afectat l’àmbit econòmic.

Descriuré, si m’ho permeten, breument aquests tres punts. Des del punt de vista 
de la competició esportiva, l’emplaçament i l’anul·lació de competicions esportives 
internacionals importants han suposat una gran pèrdua en el nostre país. De com-
peticions estem parlant de primer nivell mundial, com la Volta Ciclista a Catalunya, 
o el Torneig Open Banc de Sabadell, Comte de Godó de tennis, per exemple, que 
s’han vist suspesos enguany. O la incertesa de la finalització de les competicions es-
portives a nivell nacional i també a nivell català, també ha afectat molt negativament 
les entitats esportives i encara ara causa problemes en les federacions encarregades 
de la presa d’aquestes decisions. 

En l’àmbit dels esportistes també, recordem que els esportistes d’alt nivell han ha-
gut d’aturar també els seus entrenaments; alguns d’ells que tenien opcions de partici-
par en els Jocs de Tòquio, reclamaven poder-se entrenar en condicions. I tot i l’ajor-
nament dels Jocs fins al 2021, les conseqüències per als esportistes són grans, perquè 
aquest canvi de dates modifica quatre anys de planificació esportiva i ara, en aquests 
moments, els toca canviar els cicles d’entrenament i adaptar la planificació dels en-
trenaments a les noves competicions i classificacions per als Jocs.

I en l’àmbit econòmic, l’aturada de la competició i el tancament de les instal·la-
cions ha comportat una aturada en sec de la majoria d’ingressos, també: quotes, 
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publicitat, patrocinis, venda de marxandatge i molts altres àmbits. I es necessita li-
quiditat tant per aturar l’embat del confinament com també per poder recuperar-se a 
mesura que la situació es pugui anar normalitzant.

Conscients d’aquesta necessitat, des del Departament de la Presidència, a través 
de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, s’ha fet i s’està fent molta 
feina per tal de dotar el sector esportiu de totes aquelles eines necessàries que els 
permetin fer front als efectes de la crisi. En clau econòmica, s’han pres un seguit de 
mesures en forma de pla de xoc per oferir liquiditat a curt termini a totes aquelles en-
titats esportives i fer-ho en una doble direcció: les subvencions i també l’accés al crè-
dit. Així doncs, hem assegurat el manteniment de les subvencions del Consell Català 
de l’Esport i hem treballat per agilitzar-ne la tramitació i garantir les subvencions 
previstes per al 2020 per al conjunt del teixit esportiu de Catalunya. Hem resolt la 
convocatòria iniciada destinada als clubs esportius participants a la màxima catego-
ria estatal femenina i a lligues europees amb els equips absoluts dotada amb 750.000 
euros. També s’ha publicat la convocatòria plurianual per als programes dels con-
sells esportius corresponents al curs 2019-2020, amb una dotació de 5 milions d’eu-
ros. I, avui mateix, es publica la convocatòria plurianual per a les activitats de totes 
aquelles federacions esportives per a la temporada 2019-2020, amb una dotació de 
9 milions i mig d’euros. 

S’ha iniciat també la tramitació d’un seguit de subvencions nominatives aprova-
des amb la Llei dels pressupostos al Parlament i previstes en el Pla estratègic de sub-
vencions del Departament de la Presidència 2019-2021. Totes aquestes ajudes direc-
tes contindran una part destinada a cobrir la despesa derivada arran de la Covid-19. 
També s’està treballant per dotar la convocatòria per a activitats, amb un impacte 
significatiu esportiu i afectacions per al Covid-19, amb 3 milions i mig d’euros, i in-
crementar 2 milions i mig la dotació que s’havia previst d’inici. Però, com els deia, 
també hem pres mesures per tal de facilitar l’accés al crèdit d’aquestes entitats. I en 
la línia aquesta de reforçar, precisament, les nostres entitats s’ha dotat d’aquesta eina 
per tal que les nostres entitats continuïn sent el pilar al voltant del qual gira el progrés 
de la pràctica esportiva al nostre país, i la possibilitat de disposar de liquiditat mitjan-
çant préstecs complementa tot el sistema d’ajuts públics a les entitats esportives. 

I precisament el decret que avui presento va en aquesta línia. Un decret que auto-
ritza el Consell Català de l’Esport a prestar garantia durant aquest exercici 2020 fins 
a una quantia màxima global de 8 milions d’euros a favor de l’Institut Català de Fi-
nances per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat a les entitats espor-
tives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives i que hagin estat afectades per la 
situació derivada de la Covid-19.

Aquest decret que presentem avui permetrà concedir ajuts en forma de garantia 
d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat de-
rivades d’aquesta crisi. Es permetrà sol·licitar préstecs d’entre vint mil i tres-cents 
mil euros, el període de retorn màxim serà de cinc anys i tindran fins a un any de 
carència inclòs en el període. 

El Govern de Catalunya estem i volem estar al costat del sector esportiu. Som molt 
conscients de la gravetat de la situació que ha portat a endegar nombrosos ERTOs i 
a la necessitat de liquiditat d’aquestes entitats i clubs. I és per aquest motiu que avui, 
aquí al Parlament, els demano que validin aquest decret llei. El sector de l’esport ne-
cessita aquesta liquiditat per tirar endavant. És important que ajudem les nostres enti-
tats esportives a fer front a tots els perjudicis provocats arran de la Covid-19. 

Vull agrair des d’aquí, des d’aquest faristol, la dedicació i la fortalesa del nostre 
sector esportiu i la generositat mostrada pel sector i l’excel·lent coordinació d’aquest 
mateix sector amb el Govern. I no tinc cap dubte que l’esport és la millor resposta 
també a aquesta pandèmia i a la capacitat de superació que com a poble tenim. Per 
tant, els demano el suport en aquest decret llei. 

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats i vicepresident.
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El vicepresident primer

Gràcies, consellera. A continuació, passarem a la intervenció dels grups parlamen-
taris per fixar la seva posició que, d’acord amb la Junta de Portaveus, serà de deu mi-
nuts en les intervencions dels grups parlamentaris i cinc minuts per als subgrups. Té 
la paraula en primer lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Bon dia, consellera, diputats i diputades. Permítame una pre-
via que creo que el momento lo merece. Hace mucho, pero mucho, yo tenía quince 
años, estaba pendiente de coger un tren que salía de Barcelona hasta Albertville, 
y ya perdía el tren, veinte horitas de viaje y fui corriendo a un quiosco de la estación 
de Sants para comprar un libro para el viaje. No me dio mucho tiempo ni de mirarlo. 
Había una estantería que ponía «premios Nobel» y pensé: «Bueno, tu, garantizado.» 
Y cuando lo fui a pagar, me di cuenta del libro que había cogido –cita a ciegas– y 
era La peste, de Albert Camus. Tengo un recuerdo vivo de aquella lectura, sobre 
todo el final, cuando se acaba la plaga y el doctor Rieux le dice a la gente: «No os 
alegréis, gentes de Orán, porque volverá el día que la peste volverá a llamar a sus ra-
tas y las mandará a morir a una ciudad feliz.» En ese momento lo entendí como una 
metáfora casi bíblica, de siete años de vacas gordas, siete años de vacas flacas; ciclos 
económicos. Para eso, más o menos, tenemos una experiencia, más o menos esta-
mos preparados; para lo que estamos viviendo ahora, no: es un mundo nuevo, es un 
mundo hostil, es un mundo muy difícil, y todo nuestro apoyo a todos porque lo que 
vivimos y lo que se avecina es muy complicado. 

Mucha gente, me duele decirlo, pero se han ido con esta pandemia. Otros nos he-
mos quedado todavía unos días. La parca nos sigue acechando a todos. Mi recuerdo 
y mi cariño para todos los que se han ido, mi esperanza para todos los que nos he-
mos quedado.

Y vamos por el deporte. El deporte, indiscutiblemente –y ahora quizás más que 
nunca–, sí que es un elemento de cohesión fundamental con la sociedad que vivimos 
y con esto que estamos etiquetando como «nueva realidad». Vivimos un mundo nue-
vo y habrá que colocar el deporte en este nuevo mundo. 

Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la consellera, el análisis que ha 
hecho de los perjuicios que ha supuesto para todo, y también, en particular, en este 
caso que nos ocupa, para el deporte, y creemos que es fundamental ayudar a preser-
var en este tipo de decreto, literal, pues son las estructuras deportivas.

Pero este decreto, consellera, me sabe a poco. Me sabe a muy poquito, se lo tengo 
que decir. Esto es como cuando tienes gripe y sigues teniendo hambre, pero la comida 
no te sabe a nada. Al final, la única ayuda real que hacen es vincular a un tercero, que 
es el Consell Català de l’Esport, para atribuirle unas nuevas competencias como ava-
lista, frente al ICF, que luego irá a un quinto que será una entidad financiera que será 
quien prestará el dinero. Los créditos luego hay que devolverlos con intereses. A mí 
se me ocurre que hubiera sido más oportuno, más adecuado, en consideración a los 
momentos que vivimos, que hubiera sido vía subvención. Ustedes no han incremen-
tado, bueno, tenemos un presupuesto que ya nació muerto, pero no han incrementado 
absolutamente nada las partidas presupuestarias. Entonces, el relato que nos ha hecho 
es de lo que ya hay, pero no de ayudas extraordinarias para un momento extraordina-
rio como el que estamos viviendo. Por eso le digo que me sabe a muy poquito.

Sé que vivimos en el mundo las noticias, pero de verdad creo personalmente que la 
política no es lo que decidimos, ni siquiera lo que hacemos, sino los resultados que con-
seguimos. Que este decreto tenga una vigencia de seis meses..., yo ya le digo que de 
aquí a seis meses preguntaré por escrito cómo ha ido, cuánta gente y cuánto dinero han 
pedido. Y ojalá haya sido de utilidad, si no pues se lo afearé, lógicamente, ¿no?

Sí que es muy importante preservar nuestras infraestructuras deportivas, pero bue-
no, yo entiendo que son un medio, que no son un fin en sí mismo. Ayer, por ejemplo, en 
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la Comisión de Educación llevamos una PR, desde el Grupo Ciudadanos, que es la se-
gunda vez que la llevo –esto es como el salto de longitud o el salto de pértiga, hay tres 
intentos y voy por el segundo; de momento voy perdiendo, tengo que confesarlo–, pero 
lo que pedíamos es que se incrementara una tercera hora en el horario curricular de to-
dos los escolares en Cataluña. Y les explicaba a los companys ahí, de la Comisión de 
Educación..., lo ejemplificaba con una anécdota que me pasó antes de ayer. Hablaba con 
un matrimonio y me explicaron con tristeza, me decían: «–Es que no sé cómo lo vamos 
a hacer... –¿El qué? –Bueno, es que nuestro hijo Juan, que tiene once años, es que la no-
che antes del partido de fútbol, es que no duerme, de la ansiedad, de los nervios, de la 
ilusión que tiene, está que es un sinvivir.» Pero tanto ella como él están en un ERTE, y 
ninguno de los dos todavía ha cobrado un céntimo de euro. Y, claro, me decían con mu-
cha tristeza que tendrían que sacar al hijo del club de fútbol, de la escuela de fútbol.

Creo que por mucha mermelada que están echando las televisiones en su conjun-
to a la pandemia que estamos viviendo, como decía Virgilio, «hay lágrimas en las 
cosas», y le acabo de contar una de ellas.

Y acabo. Les he explicado al principio que descubrí a Camus con quince años, 
pero les puedo asegurar que la banda sonora de hoy, de mi vida, no es La peste, sino 
el mito de Sísifo: por muy empinada que se ponga la pendiente, continuaremos em-
pujando la piedra, porque creo que esto merece la pena, y porque creo que eso es lo 
que nos hace ser humanos. 

La ayuda que proponen vía decreto nos sabe, le repito, a muy poquito, pero por 
poco que sea será bienvenida, y cualquier ayuda destinada al deporte tiene todo el 
apoyo de Ciudadanos.

Gracias.
(Alguns aplaudiments.) 

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació és el torn del diputat Òscar Ordeig, del Grup Par-
lamentari del PSC i Units per Avançar.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies. Gràcies, vicepresident. Consellera de la Presidència, diputades, diputats, 
m’alegro de poder-nos retrobar una altra vegada. 

Prenc la paraula, en nom del Grup Socialistes i Units per Avançar, per anunciar 
que donarem suport a la convalidació d’aquest decret; creiem que és una mesura que 
va en la direcció correcta, que no l’única, per tal de fer front a les conseqüències ne-
gatives del Covid i l’estat d’alarma en el sector esportiu. 

Deixin-me que fem..., potser afegirem algunes reflexions a algunes de les que ja ha 
fet la consellera, que ens agrada que no només s’hagi referit al decret sinó a altres ele-
ments que el Govern està impulsant, alguns ja contemplats al pressupost, d’altres extra-
ordinaris. 

I també volem començar fent un reconeixement i donant també el suport del nos-
tre grup parlamentari, segurament del Ple del Parlament, reconeixement i suport al 
sector esportiu català, que, evidentment, no és aliè a les grans dificultats d’aquest estat 
d’alarma, les grans dificultats i les conseqüències derivades del Covid-19, i, per tant, 
a tots aquests clubs, federacions, entitats, empreses esportives, consells esportius, es-
portistes, practicants, col·lectiu en general, perquè si alguna cosa veiem, també, en el 
món esportiu, com passa en d’altres sectors, és que les casuístiques són molt variades 
i arriba al conjunt del país, al conjunt de franges d’edat, i amb una gran varietat de 
pràctiques, d’activitat física, i totes elles, segurament que totes elles, s’han vist altera-
des com a conseqüència del Covid i l’estat d’alarma. 

Per tant, un agraïment per l’esforç, un agraïment pels sacrificis, un agraïment per 
la col·laboració i la reorganització de molta pràctica esportiva, alguna en la distàn-
cia, d’altres a domicili i d’altres, doncs, que no s’han pogut realitzar durant aquests 
dies.
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Per tant, molts ànims, i intentarem des d’aquí donar respostes per tal de poder 
recuperar aquesta activitat al més aviat possible i que les conseqüències negatives 
siguin les mínimes possibles. 

Vull obrir un parèntesi també per recordar què és el que va passar a la crisi eco-
nòmica del 2008 amb les entitats esportives, i és el que vam veure que al cap d’uns 
anys hi havia hagut una reducció molt important del nombre d’entitats esportives de-
gut a la crisi econòmica. Jo crec que aquesta vegada el que hem d’intentar evitar és 
això, que hi hagi una falta de viabilitat d’entitats esportives, d’organitzacions, d’es-
deveniments esportius derivats d’aquesta crisi, i que veiem, després dels anys, com 
això ha suposat una disminució dràstica de la pràctica d’activitat física en la ciutada-
nia, com també una reducció, evidentment, d’entitats, de clubs, de federacions que 
no han pogut, no hagin pogut tirar endavant. 

Per tant, jo crec que és molt important..., igual que es parla amb el sector empre-
sarial –cal que les empreses no tanquin, cal ajudar a fer aquell pont financer, aquell 
pont en la gestió, aquell pont amb fraccionament d’impostos–, amb les entitats es-
portives, exactament el mateix: donar aquell pont, aquelles eines per seguir fent acti-
vitat física, i intentar que això no se’n ressenti quan acabi l’estat d’alarma.

Com ja s’ha dit: caiguda dràstica de les activitats esportives, caiguda dràstica 
dels ingressos, de les competicions, tancament dels centres esportius, davallada de 
les quotes que cobren molts clubs esportius, inexistència d’ingressos per a entrades 
als actes –ja veníem d’uns anys d’un descens molt marcat dels patrocinis i la publi-
citat de les empreses privades al món de l’esport–, disminució de les subvencions, 
perquè veníem també d’uns anys de crisi econòmica. Per tant, un llarg etcètera de 
conseqüències en els ingressos, en la caiguda d’ingressos, que, evidentment, hem 
d’intentar pal·liar al més aviat possible. 

Nosaltres també reclamem, com les entitats esportives, com el conjunt del sector 
esportiu, com el que s’ha dit aquí, mesures urgents. Però jo crec que no ens hauríem 
de quedar aquí. Tenim una urgència, tenim una situació excepcional, però també és 
veritat que venim d’uns anys en els quals ja s’havia fet també una feina. Tenim el 
pacte nacional, que l’hem de tenir en compte a l’hora de prendre les mesures imme-
diates i a mitjà termini. I aquí és on farem una proposta, consellera, d’intentar en-
tre tots trobar un espai de consens, de participació, de negociació, de reflexió sobre 
tot el que havíem estat construint i parlant fins ara: pacte nacional, Llei de l’esport, 
compareixences, clubs, entitats, consells esportius, amb les diferents visions de quin 
ha de ser el sector, quina és la situació actual del món de l’esport, però també quin ha 
de ser el futur, i intentar ser coherents amb les mesures que prenguem avui dia. Per-
què alguna oportunitat tenim en aquests moments de grans dificultats, i és que els 
recursos públics segurament se n’han d’anar en els punts més estratègics, o en els 
punts més fonamentals del sector esportiu que volem construir en el futur. I creiem 
que aquí, per exemple, la igualtat: segurament que podem intentar donar una discri-
minació positiva a tots aquells projectes que treballen la igualtat, la digitalització, la 
modernització de la gestió de les entitats, la simplificació. I també, dintre aquest pro-
jecte de millora del sistema esportiu català –que al final ens ha de conduir a millorar 
la qualitat de la pràctica d’activitat física i la quantitat de la pràctica de l’activitat físi-
ca–, i aquí també afegir-hi tots aquells elements que fa temps que estem reivindicant. 
Elements fiscals: quina fiscalitat ha de tenir l’esport? Elements pressupostaris: po-
dem –volem– des de la Generalitat ajudar com ajudàvem fa uns anys a la pràctica es-
portiva? Tenim capacitat? Ho podem fer concertadament també amb les diputacions, 
consells comarcals, ajuntaments? Per tant, tot això ho hem de fer conjuntament amb 
tots els agents i totes les entitats, totes les persones que contribueixen a crear aquest 
sistema tan complex de pràctica esportiva. Des de l’esport, com dèiem, d’àmbit in-
ternacional de primer nivell, fins a la pràctica puntual de, com jo sempre dic, perso-
nes embarassades, persones jubilades, persones que ho facin per lleure, no?, per tant, 
l’impacte que té.
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I també, evidentment, com diem, estem parlant de la salut cada dia: Quines con-
seqüències tindrà la davallada de la pràctica esportiva en la salut de les persones? 
Cal reactivar la pràctica d’activitat física per garantir la salut; cal reactivar la pràctica 
de l’activitat física per garantir l’activitat econòmica –i aquí hi ha hagut uns perjudi-
cis econòmics importantíssims que caldrà activar-los al més aviat possible–; també 
impacte sobre el turisme, com sabem, o també, evidentment, sobre l’educació o la in-
tegració dels nostres infants.

Per tant, nosaltres creiem que caldria ara, segurament, prendre aquestes mesures 
urgents. El decret d’avui n’és una, algunes de les que ha anunciat la consellera en són 
unes altres, però també ens agradaria que hi hagués també aquí un pacte: un pac-
te o un acord a dos anys vista –a un, dos o tres anys vista, a mitjà termini– per tal 
d’integrar aquestes mesures urgentíssimes que s’han d’impulsar, però també d’altres 
que d’aquí quatre dies ens trobarem que estarem a final d’any, estarem al 2021, i, per 
tant, que vagin en la línia de marcar l’horitzó, quin ha de ser l’horitzó que ens hem 
de marcar. S’han plantejat algunes propostes per part del món federatiu, per part del 
món dels consells esportius. Anem a veure quines propostes podem integrar, podem 
consensuar, però també a veure que des del sector públic, des d’aquest Parlament, 
veure quin és el model que a partir d’aquesta gran sotragada podem impulsar.

Per tant, mesures urgents, sí, però també un pla d’acció de l’esport a dos anys vis-
ta i també on hi hagi un espai de concertació de participació on ens puguem sentir 
tots còmodes i on pactem amb tota la feina que s’ha fet fins ara quin ha de ser el full 
de ruta per als propers anys.

Per tant, torno a reiterar el vot favorable del Grup Socialistes; reitero l’oferiment 
al Govern, a la resta de portaveus dels grups parlamentaris, a intentar treballar con-
juntament per superar aquesta crisi de greus dificultats. Esperem no haver de la-
mentar el 2021, que ho puguem fer, mirar enrere i veure com ha caigut en picat la 
pràctica regular d’activitat física al conjunt de la ciutadania, perquè això tindria unes 
conseqüències terribles per a la nostra societat, i, per tant, jo crec que això només ho 
podem contrarestar, això només ho podrem capgirar, intentant fer una feina coordi-
nada, seriosa i conjunta amb tot el sector esportiu implicat.

I acabo la meva intervenció, evidentment, fent un agraïment, novament, i un re-
coneixement a tot el sector esportiu de casa nostra per la feina que ha fet, i, evident-
ment, posar-nos a disposició per seguir treballant. 

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. A continuació és el torn de la diputada Concepción Abellán, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Concepción Abellán Carretero

Gracias, vicepresident. Buenos días, diputados y diputadas, consellera. En pri-
mer lugar, quiero recordar a todas las personas fallecidas por la Covid y mandar un 
afectuoso y sincero abrazo para todas aquellas personas que han perdido a un ser 
querido durante todos estos meses a causa del virus. Y también agradecer a todas las 
personas que han estado trabajando sin descanso para poder frenar esta pandemia lo 
antes posible.

Debemos seguir adelante y trabajar para salir de la crisis sanitaria, y también 
amortiguar la crisis económica y social que debemos afrontar a partir de ahora, evi-
tando que esta crisis la paguen las mismas de siempre. El mundo del deporte, en ge-
neral, y el de base, en particular, ha sido uno de los sectores que han sufrido la crisis 
sanitaria de forma importante: han cesado la actividad deportiva, han dejado de com-
petir y, en consecuencia, han dejado de tener ingresos, bien sea por ingresos de las 
cuotas de los asociados o bien por el cese de ingresos por asistencia a los eventos de-
portivos. Así pues, aquellas asociaciones, aquellas entidades que crean comunidad 
y tienen un papel esencial en la cohesión social de nuestros barrios han quedado en 
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una situación de viabilidad muy delicada a presente y a futuro. Todo aquel deporte 
federado, más allá de los deportes profesionales que generan más ingresos; se han 
dado por finalizadas múltiples competiciones en todos los niveles: fútbol femenino, 
rugbi, balonmano competiciones europeas de baloncesto y muchas más.

A día de hoy, siguen esperando una respuesta de las administraciones para echar-
les una mano en la situación complicada actual, consellera, después de casi tres me-
ses, de diversos meses de reclamaciones por parte del mundo del deporte, el Govern 
trae a este pleno la aprobación de este decreto para autorizar al Consell Català de 
l’Esport a prestar garantía durante el ejercicio 2020 hasta una cuantía máxima glo-
bal de 8 millones de euros a favor del Institut Català de Finances; otorgará prés-
tamos para facilitar la liquidez de las entidades deportivas inscritas en el Registre 
d’entitats esportives que han sido afectadas por la situación derivada de la Covid. 
Pero nos parece poco, y en nuestra opinión ha habido un poco de confusión sobre 
las medidas a tomar para el deporte catalán. 

El secretari general de l’Esport anunció a bombo y platillo un plan nacional para 
la reactivación del deporte y la actividad física en Cataluña, con una dotación presu-
puestaria de 61,5 millones de euros, pero esta dotación no es más que el presupuesto 
ya previsto en los presupuestos para el 2020 con la suma de una línea de financia-
ción de 10 millones de euros en préstamos y avales.

Mientras tanto, el mundo el deporte organizado, mediante la UFEC, ha trabaja-
do una propuesta clara con sus peticiones para afrontar la situación delicada, con las 
que algunas estamos de acuerdo, otras no tanto, evidentemente, pero que demues-
tran interés y acción, más de lo que hemos visto hasta ahora por el Govern.

Han propuesto medidas que van desde la agilización de trámites administrati-
vos, bonificaciones en tasas o rebajas impositivas, así como viejas reivindicaciones 
sobre la remuneración de monitores. Lo remarcable de todo ello es que hay acción, 
propuesta y debate. Pues bien, de lo anunciado por el Govern, dos temas, consellera. 
La primera era fake, era una noticia falsa. Y, la segunda, que en lugar de 10 millones 
son 8 millones en avales y préstamos, como viene el decreto diciendo. Y una era fal-
sa porque lo que se presentó como una nueva medida, en realidad, era el presupues-
to ya previsto, por lo tanto, de nueva, nada. Y la que hoy presentan es una línea de 
avales para entidades deportivas que no se han puesto en marcha aún, o eso parece 
cuando entras en la web del Institut Català de Finances, redirigida por la Secretaria 
General de l’Esport. 

Vaya por delante que no es que nos parezca mal que se tome una medida de este 
estilo, pero repito, nos sabe a poco, y más, siendo la única medida que tiene que ver 
con el deporte en todo este tiempo de crisis sanitaria. No se trata de una batería de 
medidas para dar respuesta a la coyuntura actual, sino que es un parche suficiente 
que llega tarde y llega mal. Y es insuficiente por dos motivos: uno, por la cantidad 
dispuesta, 8 millones en lugar de 10 millones como habían ustedes anunciado ante-
riormente; y la otra, por la forma: avales y préstamos a cuatro años a un tipo de inte-
rés no muy ventajoso y a un año de carencia, eso sí. 

Y las ayudas directas. Hoy aquí nos comentaba que ya habían propuesto las me-
didas, pero desde hace casi tres meses hasta ahora, nada. ¿Las subvenciones y los 
trámites se han agilizado? Hasta ahora no lo hemos visto. ¿Se ha facilitado el acce-
so a las subvenciones a las entidades? No lo sabemos. El único input que tenemos 
es que las entidades interesadas y afectadas por la medida aprobada hace un mes no 
han podido acceder a esta línea. 

Evidentemente, después de un mes y medio de crisis sanitaria, es la primera medi-
da que tiene en cuenta –si me permite el concepto– la viabilidad económica de las en-
tidades deportivas. Un mes y medio entre mediados de marzo y principios de mayo. 
Por lo tanto, tarde, es muy tarde. Los clubs y entidades han tenido que hacer frente 
al desplome de sus ingresos de la noche a la mañana, de golpe, y no han encontrado 
respuesta de la Administración pasados ya meses. Y mal porque este decreto no viene 
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acompañado de medidas complementarias y necesarias, y que además serían fáciles 
de implementar, como decimos antes: agilización de ayudas y subvenciones o habili-
tar un fondo de contingencia urgente para hacer frente a la situación. Y tampoco co-
nocemos la composición, el contenido, el presupuesto real y el calendario del Plan na-
cional para la reactivación del deporte y la actividad física en Cataluña. Nos tememos 
que se trata otra vez más de un brindis al sol, un titular para salir del paso sin nada 
de fondo, sin un objetivo ni calendario trabajado. Eso por lo que nosotros sabemos. 
Quizás ustedes como Govern, consellera, tienen otros datos que, desgraciadamente, 
no nos han llegado aquí. 

Vamos al decreto. Nos parece un decreto que tiene buena intención, en la buena 
dirección, pero no podemos basar el apoyo al deporte catalán solamente en finan-
ciarlo. Tampoco dicen los criterios que tendrán y qué condiciones, y eso nos genera 
dudas. ¿Serán para los mismos de siempre? ¿Se facilitará el acceso para garantizar 
la igualdad de oportunidades? ¿Los criterios se harán con transparencia? Como ven, 
muchas preguntas para un decreto que está ausente de mejoras reales que permitan 
hacer frente a la crisis de la Covid en el sector del deporte. 

Hace falta más. El documento de la UFEC, como otros tantos, podría ser un 
buen punto de partida, poniendo el acento sobre todo en el deporte de base y la co-
hesión social, el deporte federado y el no federado.

Por todo ello y a pesar de ello, votaremos a favor. Pero les pedimos concreción y 
propuestas valientes que vayan más allá de créditos. El mundo del deporte y la so-
ciedad lo está esperando.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. En nom, ara, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, és el torn del diputat senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, avui, en temps de revolta antiracista i antifeixista als Es-
tats Units, també volem memòria, justícia, reparació, i no oblit per als quinze morts 
per la Guàrdia Civil al Tarajal. 

I bé, amb relació al decret que ara es porta a debat i votació, entenem que es 
tracta senzillament que les entitats esportives amb problemes de liquiditat puguin 
acollir-se a un crèdit que hauran de tornar, mitjançant l’Institut Català de Finances 
avalat pel Consell Català de l’Esport. Millor hagués estat augmentar el pressupost 
directe per a l’esport i sobretot, per a l’esport de base. Amb tot, ja dic per endavant 
que hi votarem que sí. 

Segurament la mesura, vaja, amb absoluta certesa, és del tot insuficient en un 
sector que ha quedat absolutament aturat a causa de la crisi sanitària i que segura-
ment serà dels darrers que es posaran totalment en marxa pel component de pro-
ximitat i contacte que tenen molts esports. Entenem doncs, que després d’aquesta 
mesura en vindran d’altres, i així ho esperem, i així ho reivindiquem i exigim, que 
ajudin a reactivar el món de l’esport. En aquesta línia, i tenint en compte que aquest 
estiu el món de l’esport es començarà a reactivar amb casals i campus esportius, pro-
grames d’activitat física i condicionament físic, amb unes estrictes mesures de se-
guretat que requeriran més recursos i també tenint en compte que moltes d’aquestes 
mesures estan suportades de forma directa o indirecta per les entitats esportives i les 
administracions locals, preguntem al Govern si s’ha plantejat alguna línia de suports 
per garantir una bona represa de l’esport popular i de base.

El nostre posicionament, pel que fa a la reactivació del món de l’esport, hauria 
de passar per dos eixos fonamentals. Primer: reforçar el caràcter transversal i glo-
bal de l’esport i de l’activitat física i la seva vessant no competitiva. Amb aquesta 
crisi ha restat de manifest la importància i necessitat de fer esport, i ha evidenciat 
que l’esport s’escapa pels marges de l’esport normatiu i federat que des de fa tants 
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anys lideren–val a dir amb molt d’èxit– les nostres federacions esportives. El sector 
de l’esport ha hagut d’aturar-se gairebé per complet així com la seva activitat eco-
nòmica, però la gent ha necessitat seguir fent esport. Actualment, doncs, l’esport i 
l’activitat física són també, i principalment, fomentar un estil de vida saludable, i per 
a això és imprescindible ser valentes i dissenyar polítiques que apropin l’activitat fí-
sica als nostres centres de salut i també als centres de treball, que permetin millorar 
la prevenció de malalties i la qualitat de vida dels nostres conciutadans i ciutadanes. 
En aquest sentit, també es fa necessari construir ciutats i comunitats més saludables, 
«peatonalitzar» carrers i habilitar més espais, places i camins per caminar, córrer 
anar en bicicleta, jugar, etcètera. L’esport és també una font transmissora de valors 
educatius, de cooperació, de respecte, i un element indispensable de cohesió social. 
I ara és urgent potenciar i prioritzar aquesta vessant educativa. 

En aquesta línia, seria molt interessant potenciar, sobretot, aquells esports i pràc-
tiques esportives mixtes i aquelles inclusives de totes les diversitats i no discrimina-
tòries.

Tanmateix, i en contrast amb l’esport més mediàtic, cal que reforcem l’esport més 
social i popular, i, per tant, és imprescindible fer polítiques perquè l’esport s’apropi 
als nostres barris i centres educatius, i garantir que tots els ciutadans i ciutadanes hi 
puguin tenir accés independentment de la seva situació econòmica. 

El gran gruix dels recursos han d’anar dirigit a aquelles entitats i agents esportius 
que reforcin la vessant més educativa, social i recreativa de l’esport i que fomentin 
un esport per a tothom.

I segon, i últim eix, reforçar el sector públic dotant de més recursos especialment 
les administracions locals, les quals des de la seva autonomia i visió són les que més 
poden vetllar per aquesta visió global de l’esport i de l’activitat física. Més recursos 
que permetin a les administracions desenvolupar més i millors polítiques esportives, 
i que permetin fer-ho mitjançant la gestió directa de les instal·lacions i activitats es-
portives i mitjançant la creació de llocs de treball no precaris, ja que no podem pas-
sar per alt –i les dades d’aquests darrers dies ho demostren– que el sector de l’esport 
és un sector altament precaritzat. Si volem millorar l’esport i l’activitat física, hem 
de reconèixer i millorar les condicions dels seus i les seves professionals.

En aquest sentit, i per acabar, refermar que l’esport necessita urgentment no no-
més assolir el famós 1 per cent del pressupost de la Generalitat –i tant!–, sinó tam-
bé reformular-se i repensar-se en el seu esquema de prioritats i de valors, en funció 
i amb foment de l’esport popular i de base, de l’esport per a tothom.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. És el torn ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, de la diputada senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Diputats i diputades, consellera..., jo no tinc dubtes de que 
vostès, amb tots aquests decrets que estan portant a aprovació en aquests plens tan 
extraordinaris que tenim per la crisi de la Covid, són, en part, per ajudar a minimit-
zar tots els efectes que la Covid està portant a tots els sectors de la nostra societat, 
però la crítica ve perquè vostès no fan servir tots els estris que tenen al seu abast per 
minimitzar aquest impacte. I li posaré exemples. Aquest matí, el senyor Torra deia 
que li provocava molt de neguit que aquells autònoms i botiguers que havien estat 
tancats durant tota aquesta crisi no poguessin fer front al pagament de les quotes 
d’autònoms. I jo li dic que ho compartim, això ho compartim tots, crec. Ara, què 
s’ha fet?, què s’ha fet per ajudar aquests autònoms a pagar aquestes quotes per als 
seus negocis i a mantenir els llocs de feina? S’han destinat ajudes directes al paga-
ment d’aquestes quotes? No. Ho han fet altres comunitats? Sí. Ho ha fet la Comu-
nitat de Madrid, ho ha fet Galícia –setanta mil autònoms que tenen ajudes. I amb 
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aquest decret passa exactament el mateix, és a dir, les ajudes mitjançant l’aval en els 
crèdits de l’ICF que es planteja en aquest decret són bones per assegurar la liquidi-
tat immediata de les entitats esportives? Evidentment, sí. Són suficients? Nosaltres 
 creiem que no. Són suficients garanties per garantir i per no posar en risc els llocs de 
feina que encara queden existents i persistents al sector? Nosaltres considerem que 
no. Per què? Perquè creiem que té llacunes, i les llacunes són clares: els 4 milions de 
despesa financera a què fa referència a aquest decret, i que s’acompanya en aquest 
informe sobre com s’executarà, creiem que no és del tot urgent i no resol la contin-
gència per al qual està creat.

Per què? Perquè el pla pluriennal que porta aquest decret amb aquest informe el 
que ens diu és que el 2020, zero euros; 2021, 1 milió; 2022, 1 milió 2023; 2 milions, 
amb lo qual la contingència..., nosaltres, per tant, aquesta ajuda dels quatre dels vuit 
no la veiem. No veiem que sigui efectiva.

Creiem també que no s’ha dissenyat ni s’ha aprofitat aquest decret per fer un dis-
seny d’un pla de contingència de retorn a l’activitat, quan tenim l’estiu pràcticament 
al voltat de la cantonada i és necessari que ja donem oportunitats a les entitats es-
portives per planejar com s’atansaran i s’adequaran a la nova situació que tenim ara 
sobre la taula.

Tampoc s’aborda el mitjà termini. Per què? Perquè no hi ha, crec, en marxa cap 
campanya de sensibilització que permeti recuperar la confiança en la pràctica de 
l’esport, però també –també– d’assistir a esdeveniments esportius, que això dins 
de no res, de gaire, ja ho tindrem a la nostra ordinarietat.

Tampoc hi ha un pla de col·laboració amb turisme. Jo crec que és important que, 
malgrat que estem encara en una crisi sanitària, es treballi per al futur i que, bé, 
s’atansin i s’esforcin i s’esmercin tots els esforços de tots els sectors implicats per 
atraure nous esdeveniments esportius, perquè, evidentment, la Covid, amb la inves-
tigació i amb el coneixement degut a aquesta crisi sanitària no està per quedar-se 
sempre, és a dir, tenim una oportunitat o una via d’oportunitat per intentar atraure 
nous esdeveniments.

Malgrat això, reconeixem, evidentment, la necessitat d’ajudar el sector esportiu, 
les entitats esportives estan sinó ferides de mort, sí molt malmeses, i, evidentment, 
no ens oposarem a l’aprovació d’aquest decret, però creiem que –el que li deia al co-
mençament, no?– tenen més estris al seu abast i no en fan ús.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom ara del Grup Parlamentari Republicà, és el torn de la 
diputada senyora Núria Picas. Endavant.

Núria Picas Albets

Bon dia, president. Diputades, diputats, avui ens trobem davant un decret llei que 
autoritza el Consell Català de l’Esport a prestar garantia perquè l’Institut Català de 
Finances atorgui préstecs a les entitats esportives afectades per la Covid-19, és a dir, 
es posa en marxa el compromís de la línia de finançament directe de 10 milions d’eu-
ros destinada al teixit esportiu del país. I ho fa agilitzant tràmits. Sabem que la situa-
ció és molt complicada i que aquesta crisi està afectant i afectarà molts àmbits, i el 
món de l’esport, òbviament, no en quedarà al marge.

Durant aquestes setmanes, ho hem estat dient, reflexionant i repetint. Hem tin-
gut reunions amb el secretari general de l’Esport, amb el Consell Català de l’Esport 
i moltes entitats esportives d’arreu del país, i tenim clar que ens hem de replantejar 
moltíssimes coses, perquè l’escenari no és favorable i els paradigmes han canviat. 
També tenim clar que hem d’aprofitar tot això com una oportunitat per canviar tot 
allò, cal actualitzar, millorar, matisar, en un sector que mereix ser repensat. I aquest 
decret és una mesura positiva que pretén sumar, perquè tot el que sigui agilitzar, fle-
xibilitzar, prestar ajudes, reduir tràmits, incrementar subvencions, serà un bàlsam 
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per a totes aquelles entitats que ara mateix estan amb l’aigua al coll. I aquesta mesu-
ra, doncs, dona una mica de treva per seguir funcionant i aprofitar aquesta oportuni-
tat per repensar-nos.

Actualment al Parlament de Catalunya tenim sobre la taula una llei de l’esport, 
perquè som conscients que cal crear un nou marc normatiu, i haurem de ser valentes 
i valents per canviar tot el que calgui. Perquè l’esport no només és suar la samarreta. 
L’esport és una eina fonamental per a la salut, per a la cohesió social de qualsevol 
societat. Així doncs, és la nostra responsabilitat proporcionar les eines perquè l’es-
port pugui acomplir, amb garanties, aquestes dues funcions tan importants.

De fet, aquests dies de confinament ja s’ha vist ben palès com és d’important 
l’esport. Durant aquests dies que hem estat tots tancats a les nostres llars, la pràctica 
esportiva ha sigut una eina imprescindible per a moltes famílies per mantenir-se ac-
tives, de bon humor, en bon estat de salut, tant física com mental, i les famílies se les 
han enginyat, doncs, de mil maneres a les seves llars i amb les poques eines de què 
disposaven per moure’s i per fer el possible per mantenir-se en forma. I arran d’ai-
xò, després del confinament, l’esport encara prendrà major protagonisme. Si abans 
ja era important, i durant el confinament ha tingut un paper protagonista, després 
d’aquí estic segura que encara tindrà un valor més important, perquè aquesta roda 
està agafant inèrcia i tothom és conscient dels seus beneficis.

Molta gent, de fet, que no realitzava cap tipus d’esport, aquests dies ha tingut la 
imperiosa necessitat de moure’s, de fer quelcom i ha comprovat com de positiva per 
a ells és aquesta pràctica esportiva. Per tant, ho repeteixo: tothom ha entès la impor-
tància de l’activitat física, perquè és bàsic per a la nostra salut física, per a la nostra 
salut mental, espiritual i sobretot social. Sabem que l’esport és transversal. És una 
molt bona eina d’integració, de cohesió social, una pota clau en la nostra societat. 
L’esport, per tant, amb tot el que engloba és puntal en el nostre país i també a nivell 
econòmic.

Tenim el vent de cara, però ara més que mai hem de remar tots en el mateix sen-
tit. Recordem que econòmicament plou sobre mullat. Venim d’una crisi, el 2008, 
amb fortes retallades econòmiques. És cert que molts clubs encara no s’han recuperat 
d’aquella davallada. Per tant, ara tenim dues opcions. Una d’elles és que l’«escabet-
xina» encara sigui més gran; aquesta no ens agrada. I la segona és aprofitar aquesta 
oportunitat. I nosaltres ho tenim clar. La gent, la ciutadania està motivada i la moti-
vació és el motor de l’èxit. Per tant, aprofitem-ho i, per tant, acompanyem-los.

Resiliència. La resiliència és la capacitat dels éssers humans per adaptar-se a les 
situacions adverses i ens hi hem d’adaptar. I tant que ens hi hem adaptat i ho segui-
rem fent, però necessitem una empenta. Ens cal remar, remar i remar en el mateix 
sentit. Podem estar cansats, podem estar extenuats, el panorama és complicat, però 
avui que tinc l’oportunitat d’estar aquí, en aquest hemicicle, estar avui aquí, al fa-
ristol, això m’agrada comparar-ho, doncs, amb una ultratrail, no?, amb una cursa de 
llarga distància, on sí que és cert que hi ha moments bons, però també n’hi ha molts 
de dolents, n’hi ha que són molt magres. Però durant aquests moments que són ma-
gres sempre hi ha una escletxa, i darrere d’una escletxa sempre es genera una nova 
oportunitat. Insisteixo, doncs, que ara tenim una oportunitat, que l’hem d’aprofitar, i 
hem de fixar la brúixola, hem de fixar el punt en el nostre objectiu per tal d’arribar a 
la línia d’arribada ben enfortits.

Així doncs, ja per acabar, ara més que mai ens cal reconstruir, optimitzar recur-
sos; calen mesures de caràcter urgent i hem de fer tot el que sigui a les nostres mans 
per acompanyar i ajudar clubs i entitats o, sinó, no arrencarem. Per això aquest de-
cret, amb aquesta injecció de diners; és positiva i per això hi donarem suport. Però 
caldrà anar més enllà per garantir que la pràctica esportiva, una eina que és impres-
cindible per a tothom, es fa efectiva i la pot dur a terme tothom sense deixar-nos nin-
gú enrere.

Moltes gràcies i visca l’esport.
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El president

Moltes gràcies, diputada. I en darrer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, és el torn de la diputada senyora Anna Tarrés. Quan vulgui.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Consellera, diputades i diputats, els presencials i aquells que 
ens seguiu des de casa i que voteu telemàticament, molt bon dia a tothom. Des d’aquí 
vull enviar l’escalf a totes aquelles persones que han perdut algun dels seus familiars 
en aquesta pandèmia, així com donar les gràcies també a tot aquell sector, sobretot 
el sanitari, que ha salvat tantes vides com ha estat possible. Moltes gràcies a tothom.

Com ja s’ha dit amb anterioritat, la pandèmia de la Covid-19 ha forçat al confi-
nament social i ha provocat l’aturada de l’activitat social i econòmica. Sembla men-
tida que en ple segle XXI, amb la tecnologia i els avenços científics que tenim al nos-
tre abast, hem hagut de recórrer a un recurs tan primitiu com quedar-nos a casa; un 
recurs que ens ha estat del tot necessari, vagi per endavant, però que a la vegada ha 
comportat unes conseqüències a tots els nivells sense precedents. Pel que fa a les 
conseqüències de la crisi, la dimensió de la Covid en el món de l’esport ha tingut, està 
tenint i tindrà unes conseqüències socials i econòmiques que a dia d’avui encara són 
impossibles de comptabilitzar.

A nivell social, l’aturada ha trencat els hàbits esportius, els processos d’aprenen-
tatge, el desenvolupament de les habilitats i els projectes esportius de formació, lleure 
i competició de més d’1.200.000 nens i nenes, noies i joves escolaritzats. D’aquests, 
més de 450.000 que realitzen activitat física i esportiva de manera habitual en els 
quaranta-cinc consells esportius, que han hagut de cancel·lar tota la seva activitat. I si 
parlem de les federacions, ja ho ha dit la consellera, les setanta-tres federacions espor-
tives, amb els seus sis-cents mil esportistes federats, també han vist afectades totes 
les seves competicions, que majoritàriament han quedat anul·lades o posposades a la 
temporada vinent. Només ha estat capaç de sobreviure una part de l’esport professio-
nal, que comença a organitzar competicions, amb moltes mesures d’adequació a la 
nova normalitat, i unes pèrdues econòmiques que afecten transversalment a l’econo-
mia del país.

Cal fer esment, també, en aquest moment, de la consegüent pèrdua de poder ad-
quisitiu de les famílies, i de com aquesta situació econòmica afectarà en el futur de 
la formació dels nostres joves en l’esport i l’activitat física.

A nivell econòmic, l’aturada ha suposat zero ingressos per a la majoria de les en-
titats. D’un dia per l’altre, una gran majoria de clubs han deixat d’ingressar quotes. 
Aquesta aturada de tres mesos suposarà per a molts d’ells unes pèrdues d’una quarta 
part del seu pressupost anual. En el millor dels casos, algunes entitats han pogut rebre 
ingressos en concepte de quota de socis que, en tot cas, no sempre han pogut eixugar 
el cost fix del manteniment de les instal·lacions.

I, per posar un exemple, els portaré la problemàtica del meu sector, de l’aigua. 
Aquestes està essent una situació realment dramàtica per als clubs de natació, no no-
més per la complexitat que suposa la gestió de les piscines, sinó també per les res-
triccions que vénen imposades en els diferents BOE, difícils d’interpretar i moltes 
vegades amb contradiccions significatives.

I, seguint amb les conseqüències econòmiques, la publicitat i el patrocini, com ja 
s’ha dit anteriorment, han caigut dràsticament, i això ha comportat la regulació d’ex-
pedients d’ocupació. Els acomiadaments massius, els problemes de liquiditat de les 
entitats esportives i dels diferents agents professionals fan que el sector entri en una 
situació de caiguda al precipici. Aquest sector esportiu que, a dia d’avui, un terç de 
les seves entitats encara no han pogut obrir les portes.

I davant d’aquesta situació què ha fet el Govern? La resposta del Govern, des de la 
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, ha intentat ser al més ràpida i àgil 
possible. Ha flexibilitzat dels processos administratius a les activitats subvencio nades 
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afectades. Està agilitzant els pagaments 2020 en curs. Ha decretat mesures legislati-
ves urgents, com facilitar les assemblees i juntes directives telemàtiques, les fusions 
voluntàries dels clubs interessats i la moratòria predisposada a suficients socorristes 
aquest estiu.

Anem més al detall. La Secretària General de l’Esport i l’Educació Física, agafant 
el compromís de la taula de treball del sector per a la reactivació, està fent un gran es-
forç per liquidar totes les subvencions dels anys anteriors. Des del febrer d’aquest any 
s’han fet pagaments per valor d’un milió 870.000 euros, que correspon al 20 per cent 
pendents de convocatòries anteriors. I és veritat que encara queden expedients pen-
dents, per ser més exactes 144 del 2018 i 269 del 2019, un total de 413 expedients que 
el Govern es compromet, a mesura que es van fer les revisions de les justificacions i es 
fiscalitzen per part de la intervenció delegada, que es vagin fent els seus pagaments.

Continuem amb més dades. Dades derivades del compromís de la secretaria gene-
ral amb el sector: el Govern, per poder seguir donant solucions a aquesta nova situació, 
està incrementant la dotació en les convocatòries de subvencions per a l’any 2020. En 
aquest sentit, totes les subvencions, totes les convocatòries augmenten considerable-
ment. Federacions i clubs passen de 8,75 milions, del 2019, a 9,5 milions el 2020. Per 
tant, unes subvencions que augmenten un 8,5 per cent; als consells esportius, de 4,75 
milions a 5 milions, un augment del 5 per cent. I pel que fa a la subvenció d’impacte 
de territori, que fins ara estava dotada, com ja s’ha dit, d’1 milió d’euros, aquest any 
tindrà una dotació de 3,5 milions. Se’n triplica la dotació, i la novetat és que aquesta 
subvenció es podrà justificar..., les despeses relacionades amb la pandèmia que hagin 
afectat tant les activitats programades com a la posada en marxa de la nova normalitat.

I, finalment, s’ha dotat amb 9 milions d’euros el Programa Arc per garantir la 
preparació olímpica dels nostres esportistes catalans.

I, totes aquestes convocatòries també s’estan complint en els terminis compro-
mesos. La convocatòria de club, esport femení i de Catalunya al món, va quedar pu-
blicada, resolta i pagada en el 80 per cent el passat divendres 29 de maig per import 
de 598.992 euros. La convocatòria de consells esportius va ser publicada el passat 
14 de maig, i com ja ha anunciat la consellera, la convocatòria de federacions, clubs i 
associacions s’acaba de publicar avui mateix. Pel que fa a la convocatòria d’impacte, 
aquesta tardarà una mica més a ser publicada, perquè s’estan acabant de valorar els 
romanents pressupostaris i diners destinats a activitats que finalment no s’han pogut 
realitzar.

I continuant amb les mesures d’urgència, el Govern es veu amb l’obligació de crear 
una línia de crèdit que és precisament la naturalesa del decret llei que avui ens ocupa. 
Una de les primeres demandes del sector de l’esport va estar referida a facilitar me-
canismes de liquiditat per fer front a la urgència inicial, liquiditat que, cada vegada 
més, es fa necessària per a la ja imminent reactivació del sector. Aquest fet ha justifi-
cat la necessitat de crear una línia de crèdit amb el Consell Català de l’Esport i l’Ins-
titut Català de Finances, anomenada «Esports Liquiditat», que la consellera Budó ens 
ha acabat de presentar. Una línia de finançament de 10 milions d’euros –10 milions–, 
garantida per part del Consell Català de l’Esport fins a una quantia màxima global de 
8 milions, i constituir un fons de garantia de 4 milions a càrrec dels seus pressupostos.

I aquesta és una línia de crèdit específica per a clubs i entitats registrades en el 
Consell Català de l’Esport i amb una necessitat del líquid per import entre vint mil 
i tres-cents mil euros. Les condicions ja s’han descrit anteriorment. Més enllà del 
detall, en aquest moment, moltes entitats esportives estan pendents d’aquest suport, 
d’aquesta línia de crèdit d’Esports Liquiditat, que els ajudarà a sortir de la crisi amb 
més facilitat. Per això urgeix convalidar-lo avui amb tots els seus vots favorables.

I estem d’acord que, malgrat aquests esforços, encara manquen més recursos, re-
cursos que s’estan treballant a la comissió Coreco per a la reactivació social i econò-
mica del sector, amb l’objectiu d’arribar a les famílies i els clubs en benefici de l’esport 
base, l’esport escolar i l’esport federat.
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Amb tot, no oblidem que el sector mou el 2,1 per cent del PIB català, que gene-
ra noranta-cinc mil llocs de treball directes, els quals representen el 3,2 per cent de 
l’ocupació del país. Perquè se’n facin una idea, el pes de la Nissan a Catalunya és 
d’un 1,3 per cent del PIB i representa un 2,6 per cent de l’ocupació industrial. Per 
tant, per aquesta raó, és imprescindible que ens hi posem amb tots els nostres esfor-
ços amb totes les eines necessàries i disponibles per poder salvar el sector. 

En definitiva –vaig acabant, president–, en aquesta intervenció he volgut expres-
sar-los les conseqüències, tant socials com econòmiques, de la crisi que es deriva de la 
Covid-19. Els he intentat explicar què ha fet el Govern en matèria d’execució de sub-
vencions dels anys anteriors i l’increment d’aquest any 2020. I també els he explicat 
els mecanismes de liquiditat que ofereix aquest decret que els demanen convalidar.

Per això –acabo, president– des de Junts per Catalunya volem agrair l’esforç ti-
tànic que estan fent les entitats esportives per sobreviure a la crisi i adequar-se a la 
nova normalitat. I considerem que hem de correspondre als seus esforços.

Per últim, donar les gràcies a la consellera Budó l’esforç que està fent, la seva 
sensibilitat amb aquest sector, amb les visites continuades per conèixer de primera 
mà com està la situació de les diferents entitats.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada.
Acabat el debat, passem a les votacions dels punts que s’han tractat durant la ses-

sió d’aquest matí. Votarem, per tant, els punts corresponents al 3 de l’ordre del dia i 
el punt número 4 de l’ordre del dia, és a dir, el Dictamen de la Comissió de Territori 
sobre la Proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals i seguidament el 
decret que acabem de veure. 

(Pausa.)
Com els he dit a l’inici del Ple, hi ha 89 diputats i diputades que han delegat el 

seu vot, 23 diputats i diputades que s’han acollit al vot telemàtic i 22 que són els que 
votaran de manera presencial.

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (continuació)
202-00023/12

Passem a votar el punt número 3 de l’ordre del dia, el dictamen de la Comissió de 
Territori, i votem, en primer lloc, el grup d’esmenes reservades, el paquet d’esmenes 
reservades, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Par-
lamentari de la CUP - Crida Constituent, esmenes que van des de la 8 fins a la 255. 
Sí? (Pausa.)

Passem a la votació. Comença la votació. 
(Pausa.) És que ha de votar des del seu escó, diputat. (Pausa. Per raons tècniques, 

no ha quedat enregistrada la votació del diputat Ignacio Martín Blanco.) Hauria de 
seure en el seu... Provi-ho ara, diputat. (Pausa.)

Repetirem la votació. En tot cas, ho torno a repetir, la votació és del primer bloc 
de les esmenes que van des de l’esmena número 8 fins a 255. 

Comença la votació.
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 12 vots a favor, 122 en contra i cap 

abstenció.
Votem ara l’esmena reservada del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-

tituent, corresponent a l’esmena número 250..., 230, perdó.
Comença la votació.
Aquesta esmena ha estat aprovada per 130 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció.
I votem ara l’esmena reservada del Grup Parlamentari de Ciutadans, correspo-

nent a la 222. 
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Comença la votació. 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 52 vots a favor, 82 en contra i cap abstenció. 
Passem ara a votar l’esmena número 4, que és l’esmena tècnica. 
Comença la votació.
Aquesta esmena ha estat aprovada per unanimitat, 134 vots a favor, cap en contra 

i cap abstenció.
I votem ara, finalment, el text del dictamen.
Comença la votació.
El Dictamen de la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals ha es-

tat aprovat per 122 vots a favor, cap en contra i 12 abstencions. 
(Aplaudiments.)

Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català 
de l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a una quantia 
màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de 
Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de 
les entitats esportives inscrites en el Registre d’entitats esportives, 
afectades per la situació derivada de la Covid-19 (continuació)
203-00040/12

Anem ara a votar el segon punt d’aquest matí, que és el punt número 4, corres-
ponent al Decret llei 15/2020, de 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català de 
l’Esport per prestar garantia durant l’exercici 2020, fins a una quantitat màxima glo-
bal de 8 milions d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament 
de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre 
d’entitats esportives, afectades per la situació derivada de la Covid-19.

Votem la convalidació d’aquest decret. 
Comença la votació.
Aquest decret ha estat convalidat per 130 vots a favor, cap en contra i 4 absten-

cions.
Un cop validat el decret, haig de preguntar a la cambra si algun grup vol tramitar 

aquest dictamen com a proposició de llei. (Pausa.) No?
Doncs no hi han més punts a votar. Suspenem la sessió fins a dos quarts de qua-

tre de la tarda. 
Gràcies.

La sessió se suspèn a les dues del migdia i deu minuts i es reprèn a dos quarts de quatre 

de la tarda i cinc minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de les secre-

tàries tercera i quarta. Assisteixen la Mesa el secretari general, el lletrat major i la lletrada 

Mercè Arderiu i Usart.

Al banc del Govern seuen el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

i la consellera d’Empresa i Coneixement.

El president

Bé, bona tarda. Som-hi, reprenem la sessió. 

Decrets llei acumulats 16/2020, 17/2020 i 19/2020, 
de mesures complementàries per a fer front a la Covid-19

203-00041/12, 203-00042/12 i 203-00044/12

La reprenem amb el cinquè punt de l’ordre del dia, que substanciarem conjun-
tament amb el punt sisè i el setè, és a dir, el debat sobre la validació del Decret llei 
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transpa-
rència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19, 
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conjuntament amb el Decret llei 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementà-
ries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per 
fer front a la Covid-19, i el Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures comple-
mentàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia genera-
da pel Covid-19.

Els grups parlamentaris disposaran de quinze minuts per a la seva intervenció, 
set minuts i mig per als subgrups, d’acord amb l’article 158.2 del Reglament. I en 
primer lloc intervindrà, per presentar els decrets, el vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda, el senyor Aragonès. Quan vulgui.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Moltes gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, molt bona 
tarda. Comparec per presentar en nom del Govern els decrets llei 16/2020, 17/2020 
i 19/2020, sobre mesures per fer front a les crisis generades per la Covid-19. Tor-
nem, doncs, davant del Ple del Parlament per presentar tot un seguit de projectes –de 
 decrets llei, de fet– que el Govern ha anat aprovant durant aquest mes de maig, amb 
la voluntat de donar resposta a l’emergència sanitària, però també a les conseqüèn-
cies econòmiques i socials que està comportant l’epidèmia de la Covid-19. 

Fa tot just dues setmanes intervenia davant de la cambra per demanar la conva-
lidació d’un altre paquet de decrets llei. Des d’aleshores és evident que l’evolució de 
la pandèmia ha estat positiva: s’han descongestionat els hospitals, les unitats de cu-
res intensives –en aquests moments estem en una ocupació de poc més del 30 per 
cent de les unitats de cures intensives disponibles del país–, les ràtios de transmissió, 
la detecció de casos positius, han anat millorant, i, per tant, ha anat permetent que 
anessin avançant també les fases de desescalada del confinament massiu de la po-
blació, a la que ens vam veure obligats durant el mes de març.

Fa dues setmanes dèiem precisament que, malgrat la millora, no s’havia de tras-
lladar la sensació que el perill ha passat, perquè això seria una irresponsabilitat; que 
el perill de nous contagis és ben present. I crec que ho hem pogut comprovar, per 
exemple, amb la regió sanitària de Lleida, on aquesta setmana no s’ha pogut avan-
çar a la fase 2 de la desescalada per l’augment del risc de rebrot que s’hi ha detectat. 
Per tant, cal continuar demanant als ciutadans i les ciutadanes que segueixin  actuant 
amb la mateixa responsabilitat que a les primeres setmanes de confinament; que 
apliquem les mesures d’higiene i distanciament físic recomanat per evitar nous con-
tagis. Malauradament, el coronavirus no s’ha acabat. 

Ens trobem que mentre la crisi sanitària va de baixa, mentre hem doblegat la cor-
ba i està, doncs, en un punt realment baix la corba en l’àmbit sanitari, les conseqüèn-
cies en els àmbits econòmic i social no només no van de baixa, sinó que cada vegada 
són més evidents, i sobretot el seu impacte en el conjunt de la població, en les famí-
lies, en el món laboral i en les empreses.

Avui estem en una crisi socioeconòmica ben palpable, amb un important aug-
ment de les persones que, per exemple, han de recórrer al suport dels serveis socials, 
per exemple en l’àmbit alimentari. Entitats com el Banc dels Aliments han vist aug-
mentar un 40 per cent el lliurament de productes, i a Barcelona –i arreu del país– 
som testimonis cada dia de llargues cues amb ciutadans que demanen ajuda per por-
tar aliments a casa, molts d’ells per primera vegada.

Tampoc no han aturat d’augmentar-se el nombre de treballadors de Catalunya 
que les darreres setmanes s’han vist afectats per un ERTO. Ara tot just comencem 
a veure els primers símptomes de descens en els expedients de regulació temporal 
d’ocupació. La progressiva tornada a l’activitat de moltes empreses encara no s’ha 
traduït en un descens agut del nombre de treballadors afectats per un ERTO. 

La decisió de la direcció de Nissan de tancar les fàbriques que té a Catalunya, 
una decisió que cal desvincular de la conjuntura provocada per la Covid-19, només 
fa que afegir molta més complexitat a un entorn econòmic i social ja de per si prou 
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complex; un entorn en el qual sectors com el turístic, el comerç i la cultura estan 
greument afectats per les conseqüències de la pandèmia. 

Per tant, ara el que no convé a l’economia del país, el que no convé a la societat 
és una retirada de les administracions públiques, al contrari, fer això seria una au-
tèntica irresponsabilitat. Si volem una recuperació econòmica ràpida i justa, si vo-
lem que d’aquesta crisi no en sortim amb més desigualtat social ni amb més pobre-
sa, cal acció pública clara i contundent. Per tant, ho tornem a dir i a repetir: no és el 
moment d’austeritat, ni molt menys de retallades; és el moment d’inversió pública, 
d’un gran programa d’inversió pública, sense precedents. No hem de cometre els er-
rors de la crisi econòmica anterior i que en els anys s’ha anat demostrant que aquesta 
política de contenció no ha funcionat en termes socials ni econòmics i ha provocat 
desigualtat i una descapitalització de les rendes de la majoria de la població.

Per això és clau que des de l’arc parlamentari i des de tots els nivells de govern, 
totes les administracions, els agents econòmics i socials, remem en la mateixa di-
recció, que col·laborem, que cooperem totes i tots i que evitem posar pals a la roda, 
perquè ara el que cal és un compromís per posar el millor de nosaltres per impulsar 
precisament la societat, l’economia, en la bona direcció.

I en aquest sentit és cabdal que totes les forces polítiques de Catalunya entenguin 
que ara mateix és prioritari estar al costat de la ciutadania, per tant dels treballadors, 
de les famílies, de les empreses, per ajudar-les a tirar endavant; més que mai hem 
d’estar al seu costat. I ser conscients que tot el que no fem ara costarà molt més de 
recuperar, serà una dificultat afegida per a la reconstrucció.

I per això és imprescindible que tant..., per part del Govern de l’Estat es pugui 
concretar i aprovar al més aviat possible el fons Covid per a comunitats autònomes, 
xifrat en 16.000 milions d’euros, i que pugui arribar a la Generalitat de Catalunya 
per tal, precisament, de finançar, per una banda, les despeses que ja s’estan pro-
duint, però també per enfocar les despeses de protecció de treballadors i treballado-
res i d’empreses, i de protecció del nostre sistema de benestar i d’estat del benestar 
en l’àmbit social.

Però també és imprescindible que s’articuli i que es concreti el fons de reactiva-
ció que ha proposat la Comissió Europea, en el qual Catalunya participarà, i ha de 
participar en una cogestió d’aquests fons que permetin dirigir des de les necessitats 
del país el que són, precisament, les polítiques de reconstrucció econòmica per fer 
un model econòmic i productiu diferent al que hem tingut fins ara, més resilient, 
més basat en valor afegit, amb molta més presència de la indústria, de la tecnologia, 
amb equilibri territorial i, evidentment, amb un clar compromís de fer front al canvi 
climàtic, amb una transició ecològica justa.

Per tant, el Govern hem posat en marxa diferents instruments –el darrer, presen-
tat ahir juntament amb el president, i per mi mateix– per no només pensar i actuar 
en el que és l’emergència econòmica i social, a través de la Comissió per a la Reac-
tivació Econòmica i la Protecció Social, orientada, per tant, en aquest horitzó d’ara, 
fins al setembre, per donar protecció i per aquestes mesures d’impacte econòmic a 
curt termini, i també pel pla de reactivació per al que en podríem dir «el proper curs 
econòmic i polític», que ha de començar a partir de setembre, sinó també començar 
a fixar horitzó de futur. I en aquest sentit ahir amb el president vam presentar l’es-
tratègia Catalunya 2022, en la qual a partir d’una trentena d’experts com a grup im-
pulsor de diferents àmbits, de diferents experteses, amb diferents backgounds aca-
dèmics, han d’articular tot un procés de debat per fer unes propostes de l’horitzó de 
futur que volem per al país; per nous consensos amplis, que també hauran de passar 
per aquesta cambra, per la discussió, evidentment, amb totes les forces polítiques 
representatives de la diversitat del país, però precisament per fixar aquest horitzó i 
orientar les decisions del que seran els propers mesos, en els que viurem probable-
ment la disposició de recursos públics, la posada en marxa de recursos públics més 
gran de les darreres dècades arreu del món.
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I que es posin recursos públics sobre la taula no vol dir necessàriament que vagin 
en una línia d’igualtat d’oportunitats, de generació d’un model productiu. La dispo-
sició d’un gran volum de recursos públics, de per si, no en determina ni l’orientació, 
ni els objectius, ni els resultats. Per tant, calen grans consensos, perquè nosaltres el 
que volem és que aquesta recuperació sigui una recuperació per a tothom; que no 
passi com amb la crisi del 2008, que una part important, significativa, de la població 
no se n’ha recuperat. 

I, per tant, estem convençuts que trobarem en tots els grups parlamentaris el 
compromís per..., també amb la comissió d’estudi que es posarà en marxa aquesta 
tarda al Parlament, proposada per diversos grups, i que com a govern volem col·la-
borar-hi, volem estar-hi implicats i volem precisament que camini en paral·lel amb 
la tasca que estem fent d’actuar sobre l’emergència econòmica i social d’ara, però 
també de planificació de la reconstrucció i del nou model productiu i social que vo-
lem per al nostre país. Per tant, en un moment de molta complexitat, cal cooperar, 
cal col·laborar en la recerca de solucions. Per tant, nosaltres, sent conscients que les 
decisions no deixen mai cent per cent satisfets el conjunt de la població, volem parti-
cipar, participarem d’aquesta comissió en l’àmbit parlamentari i, per tant, també per 
explicar el que estem fent en els àmbits de govern. 

I en aquest sentit aquesta política d’actuació –en primer lloc, la vam fer sobre 
la urgència en l’àmbit sanitari, ara estem amb les emergències en l’àmbit econòmic 
i social–, doncs precisament s’incardina en totes les tasques que hem estat fent en 
aquests darrers mesos, precisament per fer front també a les conseqüències econò-
miques i socials. Però acabar de complementar com el sistema sanitari, doncs, pot 
fer front a la situació generada pel coronavirus..., els tres decrets llei que avui por-
tem a convalidació d’aquesta cambra.

Sense entrar en un llistat exhaustiu de les mesures que contenen, sí que voldria 
destacar-ne algunes, que són mesures que en complementen d’altres que han estat 
aprovades al Govern durant les darreres setmanes.

Començant pel Decret llei 16/2020, de 5 de maig, voldria destacar, per una ban-
da, el que és el Pla de xoc per l’ocupació, un pla dotat amb 59 milions d’euros, apro-
vat pel Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i validat en 
aquest decret llei, per ser més ràpid, més àgil i més eficaç. L’objectiu d’aquest pla de 
xoc, ho repeteixo, de prop de 60 milions d’euros, és donar suport a les persones tre-
balladores que s’han vist afectades econòmicament i als col·lectius que estan en una 
situació de major risc; a les persones treballadores autònomes, i també a les petites 
empreses, perquè reprenguin l’activitat, mantinguin i incrementin la capacitat pro-
ductiva, protegeixin els llocs de treball, i també a les administracions locals, per aju-
dar a planificar estratègicament la reactivació econòmica a partir de l’anàlisi de les 
necessitats del seu territori i de la concertació social i territorial.

Aquestes mesures beneficiaran directament 1.500 empreses –estan beneficiant 
1.500 empreses, perquè ja estan en marxa–, i també directament 4.300 persones, a 
més de, doncs, de forma indirecta, els milers de treballadors i treballadores que se’n 
beneficiaran, a través del suport a les empreses, en l’àmbit de la creació i manteni-
ment de llocs de treball.

Aquest pla també té una línia de suport al territori mitjançant ajuntaments i con-
sells comarcals, i també línies de suport a les cooperatives i entitats de l’economia 
social, el tercer sector, autònoms i microempreses; línies que van des de l’àmbit de 
la digitalització, des de l’àmbit de la formació, des de l’àmbit del suport al manteni-
ment de llocs de treball. I també, com deia, la necessitat de la planificació estratègi-
ca a nivell local. Són els ajuntaments la primera porta d’entrada davant de les neces-
sitats de la ciutadania i, per tant, és des dels ajuntaments, i també des dels consells 
comarcals, on tenim els aliats imprescindibles per a aquestes polítiques de reactiva-
ció. I precisament una de les línies és el suport als ens locals perquè puguin fer la di-
agnosi, perquè puguin fer tota aquesta planificació dels mesos que vindran ara, que, 
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ho repeteixo, seran els mesos de la reconstrucció, de tornar a posar el país dempeus, 
de tornar a posar en marxa la societat i l’economia catalanes. 

També en aquest decret llei s’inclouen altres mesures. Per exemple, en l’àmbit 
educatiu, com vostès saben, un dels efectes que ha tingut el tancament de les esco-
les durant aquests mesos ha estat que moltes de les activitats que s’hi realitzaven i 
que portaven associat algun contracte o alguna contraprestació econòmica no s’han 
realitzat; entre d’altres, per exemple, els serveis de menjadors de centres educatius, 
molts d’ells gestionats per les associacions de pares i mares i familiars d’alumnes.

I, per tant, el que es preveu en aquest decret llei és una ajuda en forma de pres-
tació econòmica única per pal·liar el que és el perjudici econòmic que han tingut, 
doncs, tant les empreses que presten el servei com les AMPAs que, doncs, fan la 
contractació a conseqüència del tancament dels centres educatius i que, per tant, no 
s’ha abonat la part corresponent al servei per part de les famílies.

Per tant, en l’àmbit econòmic, de la protecció del treball, i en l’àmbit educatiu. 
El següent decret llei que porto a convalidació és el Decret llei 17/2020, aprovat 

el 12 de maig, i que precisament el que fa és, doncs, reforçar el conjunt de mesures 
urgents en l’àmbit social. Aquestes mesures tenen com a finalitat ampliar i comple-
mentar-ne d’altres que ja hem aprovat al Govern amb relació al sistema català de 
serveis socials, de caràcter públic i privat, que presta atenció de caràcter residencial.

Per tant, el que fem en aquest decret llei és facultar el Departament de Salut per-
què pugui tenir accés al cens de residents, per tant a les dades sanitàries i assisten-
cials dels usuaris que es troben en aquests centres. Imprescindible fer-ho amb una 
norma amb rang de llei.

L’objectiu és doble: d’una banda, poder exercir millor –com hem estat fent, doncs, 
perquè estem parlant d’un decret llei aprovat a la primera quinzena de maig, i per 
tant ja han passat unes setmanes en què s’ha estat aplicant– el control epidemiològic 
de la pandèmia de la Covid-19, a partir de la integració de les històries clíniques dels 
pacients al sistema de salut pública de Catalunya, i per altra banda, millorar la quali-
tat dels serveis assistencials que es presten en aquests centres. 

Finalment, el Decret llei 19/2020, de 19 de maig, també incorpora un conjunt de 
mesures en l’àmbit social i sanitari que en complementen d’altres que també hem 
anat aprovant en decrets llei anteriors.

Destacar, per exemple, que els professionals sanitaris que es formen com a espe-
cialistes en el sistema públic de salut, els estudiants MIR, també en l’àmbit de pràc-
tiques d’infermeria, i que han donat suport a la lluita contra la Covid-19, podran re-
cuperar les rotacions externes necessàries per finalitzar la seva formació.

En l’àmbit dels serveis socials, aquest decret llei autoritza a abonar a les entitats 
proveïdores de la xarxa pública de serveis socials la prestació dels seus serveis per 
garantir el manteniment de llocs de treball, no afectar amb caràcter general l’acti-
vitat econòmica i compensar les activitats no presencials desenvolupades, així com 
compensar les mesures extraordinàries que han adoptat per fer front a l’emergència 
sanitària, especialment a molts centres residencials.

Hi ha una part de l’activitat que es fa en aquests centres que no s’ha produït; te-
nim encara els centres de dia que no s’han pogut tornar a obrir, precisament per una 
qüestió sanitària. Mantenir aquesta situació sense canviar el règim econòmic podria 
situar moltes entitats del tercer sector, però també petites i mitjanes empreses, però 
també ajuntaments que presten directament o a través d’una empresa pública alguns 
d’aquests serveis, en una situació d’extrema dificultat econòmica. I nosaltres no dei-
xarem ningú enrere, i molt menys el nostre estat del benestar. Per tant, calia articu-
lar les mesures econòmiques en aquest àmbit precisament de compensació. 

I també és cert que la no presencialitat, aquesta necessitat de distanciament físic, 
la impossibilitat de poder portar reunions a terme, reunions amb una concurrència 
de persones, ha afectat també la nostra vida comunitària, però també la nostra vida 
associativa, i també en l’àmbit de l’economia social. I, per tant, el que hem fet és 
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modificar tota la normativa en l’àmbit de l’economia social, de les societats coopera-
tives, per dotar-les d’una sèrie d’instruments que ens permetin superar, com deia, les 
restriccions derivades de les mesures d’emergència sanitària.

Per tant, es preveu que les cooperatives puguin continuar reunint-se i prenent 
acords de forma no presencial, també després de que s’aixequi l’estat d’alarma i fins a 
final d’any. Perquè sabem que, malgrat que s’aixecarà l’estat d’alarma en les properes 
setmanes, que era al que estava vinculat la normativa que havíem aprovat fa tot just 
dos mesos, aquella normativa d’emergència, doncs probablement les restriccions de 
reunions per a un determinat nombre de persones es mantindran per qüestions sani-
tàries i hem de facilitar al màxim la vida de les nostres empreses, entitats, de la gran 
capacitat d’autoorganització que té aquesta societat; també, evidentment, en l’àmbit 
cooperatiu.

Per tant, un conjunt de mesures concretes dirigides a destinataris, doncs, abso-
lutament previstos, que el que fan és mostrar, doncs, com el Govern de Catalunya 
ha estat treballant especialment en totes aquestes setmanes no només per fer front 
al que és l’emergència sanitària, sinó també a l’emergència econòmica i social. Per 
aquestes raons, portem aquests decrets llei a consideració de la cambra i els demano 
la seva convalidació. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores diputades, senyors diputats.

El president

Gràcies, vicepresident. Ara és el torn dels grups parlamentaris i subgrups per 
posicionar-se respecte als tres decrets llei. I en primer lloc té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor José María Cano. Quan vulgui.

José María Cano Navarro

Gracias, presidente. Diputados, diputadas, vicepresident, buenas tardes. Hoy los 
señores del Govern nos traen a este Pleno varios decretos ley, como usted comentaba, 
señor Aragonès, y todos ellos nos los enmarcan dentro de la crisis sanitaria y econó-
mica del Covid-19 que estamos sufriendo. En este bloque debatimos tres de ellos: el 
número 16, el 17 i el 19/2020. Son un conjunto de medidas que pueden clasificarse 
en diferentes tipologías de transparencia, del ámbito del trabajo y la ocupación, sobre 
movilidad, referentes al personal docente y residente, o medidas aplicables a las so-
ciedades cooperativas. Y algunos de ellos, como el 17, lo que hacen es modificar de-
cretos ley anteriores, concretamente el Decreto ley 12/2020, para que las residencias 
pongan a disposición de la Administración un censo de sus residentes. 

En primer lugar, y a raíz de su discurso, decir que son medidas que han puesto en 
marcha, como todas las que han tomado hasta la fecha, utilizando la herramienta del 
decreto ley de urgencia, sin contar con los grupos parlamentarios de la oposición; por 
lo menos no lo han hecho con el grupo parlamentario que yo represento, el de Ciuda-
danos. Lo cual implica que pretenden que aprobemos algo sin ningún tipo de debate 
previo.

Lo digo porque es necesario denunciar que a ustedes –y hoy ha sido evidente– se 
les llena la boca de la palabra «diálogo», de la palabra «consenso», de que es mo-
mento de ir todos juntos ante esta crisis, de que lo importante es que todos aporte-
mos, y saben que nosotros, para paliar los efectos de esta pandemia, les hemos ten-
dido la mano desde el primer momento, pero el problema es que ustedes no ponen 
en práctica aquello que tanto están predicando. Nunca han sido del todo honestos en 
sus discursos. Lo que han hecho es elaborar un relato que vacía de contenido mu-
chas de las palabras que ustedes utilizan.

Y ese, en este momento y desde mi punto de vista, es un error muy grave, porque 
no saldremos de esta situación tan complicada de la mejor manera posible si no tra-
bajamos de una manera conjunta, si no unimos nuestras fuerzas, si no aprovechamos 
todo el talento, el nuestro y el de los agentes económicos y sociales, para conseguir 
combatir un virus que ha tensionado hasta el límite nuestro sistema de salud.
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Y aquí quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que es-
tán en primera línea arriesgando su propio bienestar para garantizar el de los demás. 
Y es que nos enfrentamos a una pandemia que está siendo muy cruel con nuestros 
conciudadanos, que está castigando sin compasión a nuestros mayores, aquellos que 
lo han dado todo para que nosotros vivamos en democracia y que nos recuerdan 
que no podemos dar nada por hecho y que la libertad y la democracia hay que defen-
derla cada día, porque la podemos perder. 

Esta pandemia nos ha sumido en una crisis económica y social sin precedentes, 
donde las familias, los trabajadores, los autónomos y los empresarios ven cómo todo 
se derrumba. Por lo tanto, este era el momento adecuado para demostrar que sus pa-
labras eran sinceras, cosa que hasta el momento no han hecho.

Hicieron lo mismo en el trámite de los presupuestos: presentamos más de mil 
doscientas propuestas que no merecieron ni un minuto de su tiempo. Y, desde lue-
go, en esos decretos que debatimos hoy, no pueden alegar que no han tenido tiempo, 
porque a pesar de todo el sufrimiento de las familias, a pesar de la desesperación de 
los autónomos y de las pymes, ustedes han tardado dos meses en aprobar unas medi-
das económicas completamente insuficientes. 

Y se equivocan con esa actitud, porque no es momento de buscar méritos indivi-
duales. Se lo digo a usted, señor vicepresidente, y se lo diría también al señor Homra-
ni, porque las medidas de carácter social y laboral pertenecen a su «consellería». La 
ciudadanía en estos momentos no necesita ruedas de prensa huecas de contenido, con 
constantes quejas hacia terceros, llenas de palabras grandilocuentes y que solo anun-
cian estudios y reuniones y comisiones. En este momento le aseguro que la ciudada-
nía lo que necesita es política útil. Y a la ciudadanía le da igual quien proponga las 
medidas; necesita soluciones, las mejores soluciones para paliar esta pandemia. Eso 
es lo que necesita la ciudadanía en esos momentos, y ustedes yo creo que no han en-
tendido ese mensaje. 

Entrando en el decreto, de manera individual y fuera de contexto, nosotros po-
dríamos estar de acuerdo con las medidas que nos presentan hoy, pero si las anali-
zamos en su conjunto vemos que tan solo son una serie de parches aislados que no 
tienen en cuenta ni las características ni la especificidad de los diferentes sectores 
económicos y de sus actores, que están presentadas con una falta absoluta de estra-
tegia y que no configuran ningún plan de choque, como usted decía, mínimamente 
estructural. Y, en consecuencia, no son una herramienta útil para contrarrestar los 
efectos que están sufriendo los trabajadores, los autónomos y las pymes. Y es que 
han tardado dos meses en poner en marcha unas medidas económicas que ni tan 
siquiera llegan a los 40 millones de euros, porque el resto son préstamos, y, eso sí, 
utilizando recursos en su mayoría procedentes de fondos europeos. Y 40 millones 
de euros son totalmente insuficientes ante una situación que requiere activar y movi-
lizar todos los recursos posibles de manera estratégica.

Para poner esta cifra en contexto, recordarles que ustedes gestionan un presupuesto 
de más de 30.000 millones de euros anuales y que ha movilizado apenas 40. Si segui-
mos poniendo las cifras en contexto, cuando aprobaron estas medidas los trabajadores 
llevaban dos meses inmersos en un ERTE. Los autónomos y las pymes, que represen-
tan más del 95 por ciento de nuestro tejido empresarial, llevaban dos meses sin factu-
rar, mientras veían angustiados cómo se les acumulaban los recibos cada final de mes. 
Por eso es imposible entender y encontrar una justificación a la inacción de su Govern. 
¿Cómo es posible que después de dos meses solo sean capaces de movilizar 40 millo-
nes de euros que además pertenecen a unos fondos europeos?, unos fondos que ya te-
nían asignados y que les caducaban este 2020. ¿Y cómo es posible que en sus declara-
ciones nos quieran vender que esto es un auténtico plan de choque Covid-19? 

Miren, toda esta inacción, ante una situación tan grave como la que estamos vi-
viendo, no tiene justificación alguna. Esas no son las medidas que se espera de un 
govern responsable, que debería gestionar una crisis sanitaria, económica y social 
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como la que estamos enfrentando. Estas políticas activas de empleo utilizan fondos 
europeos, son las mismas que podrían en marcha aunque no estuviéramos ante el 
Covid-19, son las políticas de empleo activas de cada año, aquellas a las que, por la 
mala gestión, tuvieron que renunciar entre los ejercicios 2013 y 2015, por no usarlas, 
desaprovechando 80 millones de euros, el doble de lo que destinan en este decreto. 
¿De verdad no son capaces de destinar más recursos? ¿Solo tenemos 40 millones 
para esta crisis del Covid-19? 

Miren, si lo han hecho es porque ustedes se empeñaron en aprobar unos presu-
puestos anteriores al Covid-19 que son papel mojado, unos presupuestos que se han 
visto desbordados por la situación actual. Y a pesar de ello, a pesar de que prácti-
camente todos los miembros del Govern reconocen su inutilidad, a pesar de que to-
dos los agentes sociales y económicos también nos dicen que no sirven, se niegan 
a reorientarlos y quieren continuar como si no hubiera pasado nada. Pero las cosas 
han cambiado, y mucho.

Miren, es evidente que esta situación no tiene una solución fácil ni inmediata. Ni 
este Govern ni nadie tiene la llave que lo arregla todo; eso se lo reconocemos. Nos en-
frentamos a una pandemia que ha provocado miles de muertes, que nos ha obligado a 
confinarnos en casa, que ha paralizado la movilidad de las personas y las mercancías, 
y evidentemente ante eso no hay soluciones fáciles. Pero lo que sí que está muy claro 
es que necesitamos que todas las administraciones se impliquen al máximo, incluida 
la Generalitat, para movilizar todos los recursos posibles, primero, para hacer frente 
a todas las necesidades sanitarias que nos permitan salvar vidas; después, para dotar 
de liquidez a las familias autónomos y pymes para salvar empleos, y en tercer lugar, 
para conseguir reactivar la economía.

Y, señores del Govern, destinar escasos 40 millones de euros no es implicarse, 
no es estar a la altura de las circunstancias. Les voy a dar una referencia para que 
tengan una idea de la magnitud económica del nulo esfuerzo de lo que nos presentan 
hoy a aprobación: 40 millones de euros se los gasta TV3 en poco más de un mes, y 
además les recuerdo que la primera medida que ustedes tomaron en esta legislatura 
fue inyectarle la mitad de esa cifra –20 millones de euros– a TV3. Eso significa que 
les preocupa más poner a su servicio los medios de comunicación que destinar re-
cursos para que tengan liquidez las familias, los autónomos y las pymes catalanas.

Por eso yo les digo que tienen que hacer autocrítica, tienen que ser conscientes de 
que los derechos y las medidas que han puesto en marcha son del todo insuficientes 
y no reflejan el esfuerzo, la implicación, incluso yo les diría que no empatizan con la 
ciudadanía y que no representan lo que debe poner en marcha un govern que gestio-
na 30.000 millones de euros. Y voy a ser muy claro y directo: si no lo hacen es por-
que algunos de los miembros de este Govern están muy alejados de los problemas 
reales de las familias y trabajadores, están muy alejados de los problemas reales de 
los autónomos y están muy alejados de los problemas reales de los empresarios. Eso 
es evidente, porque si fuera de otra manera hubieran cambiado ya de estrategia.

Pero yo no quiero acabar esta intervención sin ser propositivo, como lo es siem-
pre el grupo parlamentario que represento. Por eso quiero trasladarle, señor vicepre-
sidente, una propuesta muy básica y, entiendo yo, de sentido común.

Señor vicepresidente, en primer lugar, yo le diría que abandone los partidismos, 
abandone la calculadora de votos y aparque todos los temas que le distraigan de los 
dos objetivos que debemos tener en esos momentos: salvar vidas y salvar empleos.

Diseñe una estrategia para activar y movilizar todos los recursos disponibles y 
los que puedan llegar; una estrategia en coordinación con todos los departamentos, 
porque no tiene sentido que para aprobar las medidas de este decreto no se hayan 
coordinado las «consellerías» de Empresa y de Asuntos Sociales y Empleo.

Esa estrategia tiene que contemplar también la coordinación con el resto de ad-
ministraciones, una coordinación basada en la exigencia, en la demanda de recur-
sos, pero también en la lealtad.
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Esa estrategia no debe dejar a nadie atrás, como usted decía, y debe tener en 
cuenta las características y necesidades de cada sector económico, sobre todo de los 
que peor lo están pasando, como el comercio y el turismo, siempre –siempre– pen-
sando en el futuro de los catalanes.

Una estrategia que esté centrada en las familias, los trabajadores, los autónomos 
y las pymes. Una estrategia con el foco siempre puesto en paliar la crisis sanitaria, 
económica y social, pero también que tenga como objetivos salir lo más reforzados 
posible de esta situación y acabar con las desigualdades.

Con esa estrategia en mente, replantee y reoriente los presupuestos actuales, esos 
que aprobaron con datos anteriores al Covid-19, porque no sirven. Y háganlo sin re-
cortes, como usted dice, pero sin recortes en temas sociales, pero eliminando todos 
los gastos superfluos, para poder destinar recursos a paliar la pandemia.

Tiene que dar los pasos necesarios para configurar una administración que dé 
ejemplo a la ciudadanía, que esté al servicio de la ciudadanía, en vez de servirse de 
ella. Porque no es tolerable que destinen más a TV3 que a la «consellería» de Em-
presa, una «consellería» de Empresa que se enfrenta sin presupuestos al cierre de 
Nissan y al de tantos y tantos autónomos y pymes. Porque no es tolerable que mien-
tras la ciudadanía no tiene recursos ustedes hayan aprobado unos presupuestos que 
sube el gasto en altos cargos y personal puesto a dedo en un 15 por ciento; porque no 
es tolerable, ni tan siquiera, le diría yo, ético, que mientras la ciudadanía lo pasa mal 
y los funcionarios todavía no han cobrado sus extras ustedes suban los sueldos de los 
altos cargos y expresidentes. Y, como esos, tantos y tantos privilegios y prebendas, 
aquí y en el extranjero. Y no es tolerable tampoco, ni ético, que esta crisis, como us-
ted dice, la acaben pagando los de siempre, sin que ustedes tengan que hacer ningún 
esfuerzo, como ya pasó en el 2008. Porque esas intenciones son las que se despren-
den de su intervención y de sus declaraciones y de su negativa a reorientar estos pre-
supuestos.

Señor Aragonès, también le digo que no pierda más el tiempo y empiece a con-
feccionar los presupuestos del 2021, unos presupuestos que prioricen esa reforma 
de la Administración. Yo se lo he expuesto antes: nosotros antes del Covid-19 plan-
teamos más de mil doscientas enmiendas a los presupuestos, más de mil doscientas 
enmiendas que liberaban 900 millones de euros, precisamente reformando la Admi-
nistración catalana, poniéndolos al servicio de la ciudadanía, y esos 900 millones 
de euros proponíamos transformarlos en políticas útiles. Y en todo este tiempo no 
hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de reunirnos con entidades, y estamos 
compartiendo con ustedes medidas concretas y medidas útiles.

Si nos hace caso, podrá presentar en el próximo Pleno un decreto con un verda-
dero plan de choque, un plan de choque eficaz que dote de liquidez a los catalanes, 
un plan de choque que contribuya a garantizar su futuro.

Y desde Ciudadanos seguimos con la mano tendida, porque la situación lo re-
quiere y es un acto de responsabilidad hacia la ciudadanía. Pero, sinceramente, 
vemos muy lejos su voluntad de reconducir esta situación, vemos muy lejana la posi-
bilidad de que aproveche todas las herramientas que tiene a su alcance para ayudar a 
los catalanes a salir de esta situación.

Y, por último, le diré que si algo nos ha demostrado esta crisis es que la suma nos 
hace mejores y que nadie es lo suficientemente fuerte para hacer frente a este virus. 
Solo desde la unidad podemos hacer frente a los efectos devastadores de esta pande-
mia y solo desde la unidad podremos estar a la altura de la respuesta política que nos 
demandan los ciudadanos.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. És el torn ara, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, de la diputada senyora Alícia Romero.
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Alícia Romero Llano

Bona tarda, president. Vicepresident, conseller, diputats i diputades, bé, avui es-
tem aquí, o aquesta tarda, per debatre, deia el vicepresident, tres decrets: el 16, el 17 i 
el 19. Diria que en portem tretze, ja, de decrets de mesures per pal·liar la situació de la 
crisi sanitària, econòmica i social. Del darrer debat que vam tenir sobre els anteriors 
decrets deuen haver passat quinze dies, vicepresident, i em sap greu que no pugui 
canviar el discurs, però no ho puc fer: seguim sense parlar amb el Govern per comen-
tar aquests decrets, per intentar millorar-los, per intentar que s’escoltin les nostres 
propostes i, per tant, per negociar-los, que és el que crec que li toca fer a l’oposició i 
al Govern en una situació tan delicada com en la que estem, no?, una de les crisis més 
greus de les darreres dècades, i, per tant, un pensaria que el Govern..., potser al prin-
cipi no, perquè la situació, doncs, era molt complexa, però sí ara, amb una mica més 
de calma, com deia vostè –estem en una situació sanitària una mica millor–, doncs 
un esperaria que vostès aixequessin el telèfon per parlar amb nosaltres. Però no ha 
estat així, ni un minut, ni un segon, ni res; segueixen vostès sense aixecar el telèfon. 
I això, doncs, ens manté encara perplexos, perquè és el que no acabem d’entendre. 

Això sí, no?: els dies abans del Ple, doncs, el seu responsable de Relacions Ins-
titucionals sempre truca per saber el vot, i fa bé la seva feina; i, és clar, vostès su-
poso que amb aquesta trucada confien en l’oposició, confien en la responsabilitat de 
l’oposició perquè s’aprovin aquests decrets. Sap vostè que no té, el Govern, majoria 
parlamentària, i, per tant, encara un esperaria que es fes aquesta feina de negocia-
ció perquè s’aprovi. No la fan i, evidentment, esperen que la nostra responsabilitat 
faci que s’aprovin aquests decrets. Fins i tot Ciutadans, que havia tingut una actitud 
molt més bel·ligerant, des de l’inici de la crisi s’ha posat a disposició del Govern. Per 
tant, saben vostès que s’acabaran aprovant. És una pena, per això, perquè la confian-
ça, la responsabilitat de l’oposició, fa que vostès no facin la seva feina; que el que li 
pertocaria és, des del Govern, cercar aquests acords, cercar aquest diàleg i aquesta 
negociació.

Un diàleg, ja l’hi vaig dir l’altre dia, que vostès sí que constantment demanen a 
altres administracions, i al Govern de l’Estat li demanen constantment la represa de 
la mesa de diàleg. I ha de ser-hi, nosaltres hi estem d’acord. Però el que es demana 
fora no es pot obviar dins. I a nosaltres el que ens agradaria és que el que fa vostè 
amb els ministres –i ben fet que fa, que els truca i els demana i els exigeix...– també 
ho fes aquí, i aquí també fes aquesta feina amb l’oposició. 

De fet, hem hagut d’impulsar una comissió parlamentària, que espero que s’apro-
vi d’aquí una estona, per poder treballar entre els grups parlamentaris quin ha de 
ser el pacte per a la reconstrucció social i econòmica del país. Perquè fins al mo-
ment el que sabíem és que el Govern havia creat una comissió interdepartamental 
–molt bé–; ahir ens vam assabentar, com avui explicava vostè, que han creat un grup 
d’experts –també ens sembla molt bé, que cridem experts del país; potser podrien 
ser una mica més plurals, però estem d’acord que hi siguin, que hi diguin també la 
seva–, però aquí sempre falta, en aquest sentit, el grup parlamentari. Aquí, al final, 
hi ha la sobirania del poble; vostès, a més, ho diuen reiteradament. Doncs bé, el dià-
leg amb nosaltres hauria de ser necessari.

Ara aquesta comissió probablement ens ho posi més fàcil, però de nou ha hagut 
de ser l’impuls de l’oposició el que ens posi en una taula per parlar i debatre sobre 
quines haurien de ser les mesures socials i econòmiques que hauríem de reprendre 
en el futur, un cop que sembla que, com a mínim, ara, doncs, la situació de crisi sa-
nitària ha baixat una mica. 

Deia aquest matí la consellera Vergés, i l’hi deia a més a una resposta a la dipu-
tada Escarp, que, bé..., o no, em sembla que era al diputat Soler, que li deia que no 
havia pogut llegir la seva proposta perquè no tenia temps, perquè anava molt enfei-
nada. I és normal que hi vagi, només faltaria, no?, vivim una crisi molt complica-
da. Però no crec que vagi més enfeinada que el ministre Illa, i el ministre Illa cada 



DSPC-P 93
3 de juny de 2020

Sessió 54.1  77 

setmana compareix a la Comissió de Salut del Congrés dels Diputats, i ahir, per 
exemple, estava al Senat. I, per tant, crec que es pot fer tot: que es poden atendre les 
emergències com a responsable de Salut i es pot també atendre l’oposició i intentar 
acordar i negociar. Crec que això seria bo que ho anessin reconvertint, reconstruint, 
recuperant, vicepresident, pel bé de tots. 

I ara també diré una cosa que potser no els agradarà, però jo a vegades, quan 
veig el president Torra contestar tants tuits, penso: «Home, si en comptes de contes-
tar o estar tanta estona a Twitter, es dediqués una estona a trucar als presidents de 
grups i compartir i comentar la situació, doncs probablement aniríem tots millor i 
no generaríem tanta tensió.» Perquè, al final, el que fa que un president de la Gene-
ralitat contesti a través de les xarxes socials a altres responsables polítics, doncs, el 
que fa és generar més tensió, i, en canvi, aixecar el telèfon segurament li generaria 
complicitat amb altres grups parlamentaris, que és el que nosaltres, com es pot ima-
ginar, voldríem.

Per tant, seguim estenent la mà, però ens sembla que ja l’hi hem dit tantes vega-
des que..., abans ens trobàvem al passadís amb el diputat Aragonés, Vidal Aragonés, 
i deia, no?, que és que comencem..., jo porto ja tres o quatre plens començant igual. 
I és que ja em canso d’escoltar-me a mi mateixa. No sé si vostè, vicepresident Ara-
gonès, es cansa d’escoltar-me a mi dient el mateix, però, home, faci alguna cosa per 
canviar-ho, a veure si d’aquí quinze dies, quan torni, ja no haig de dir que no ha ai-
xecat el telèfon. Aixequi el telèfon de veritat, truqui’ns. I jo crec que tots serem ca-
paços d’enfortir més o, com a mínim, de debatre, encara que després no arribem a 
acords, les propostes que s’han de portar aquí.

Miri, s’ha parlat molt també de la modificació de pressupostos. Nosaltres, de fet, 
el dia que es van aprovar, el 24 d’abril, ja li vam dir que hauria d’estar treballant per 
la modificació dels mateixos pressupostos, perquè evidentment aquells havien que-
dat obsolets des del primer dia, no? I vostè, quan parla de «modificació pressupostà-
ria», clar, diu: «L’Estat..., hem d’exigir a l’Estat, a Europa...», i evidentment que hem 
d’exigir a l’Estat i hem d’exigir a Europa, doncs, allò que ens pertoqui, només falta-
ria. Però, és clar, aquí tenim un pressupost de 46.000 milions d’euros, el pressupost 
consolidat a sector públic Generalitat; no 30.000, eh?, senyor Cano: 46.000, perquè 
si després paguem 10.000 milions d’euros en crèdits, doncs, escolti, això són recur-
sos dels catalans que no van a pagar salut, van a pagar altres coses. Per tant, 46.000 
milions d’euros són molts recursos; 30.000 en despesa no financera, molt bé, però 
són molts. No li podem dir a la gent que amb aquests recursos tot el dia..., o l’únic 
que podem fer és queixar-nos i demanar. Hem de, també, veure com aquests recur-
sos els podem redirigir per prioritzar algunes coses.

Ara arribaran no sabem quants milions d’euros, però suposem que bastants, d’a-
quests 16.000 milions del fons no reemborsable de l’Estat. Això ens ajudarà a pal·liar 
despeses extraordinàries en l’àmbit de salut sobretot, i també social, i també, espe-
rem, doncs, per pal·liar la caiguda dels ingressos. Doncs, escolti’m, amb aquests re-
cursos extraordinaris que hauran solucionat una part de la situació que hem viscut 
pel Covid, hauríem de començar ja a repensar aquesta modificació pressupostària i a 
veure què prioritzem.

I aquí també ens podríem posar d’acord; perquè tot no podrà ser, eh?, això és una 
cosa que tots en som conscients, però segurament haurem de veure, a nivell econòmic, 
què cal reactivar. I en aquest sentit vostè parlava la indústria. Bé, el pressupost del 
2020 no era massa generós amb la indústria, no?, de fet no augmentava el pressupost. 
Home, doncs ara hi haurem de posar alguns recursos, perquè sembla..., i tant de bo 
puguem canviar la situació, però que Nissan tancarà i haurem de veure si som capaços 
de fer un pla de tancament de proveïdors, un pla per als proveïdors, i que la caiguda de 
la demanda de Nissan es vegi compensada per una altra banda; a veure si som capa-
ços de portar inversors industrials per no tancar del tot l’activitat... En fi, hem de ser 
capaços d’incorporar recursos aquí sense excuses.
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I per tant, vicepresident, si vostè diu que vol una Catalunya forta, innovadora..., 
doncs hi hem de posar els diners. És que les paraules se les emporta el vent, i, al fi-
nal, el negre sobre blanc és en el pressupost. I aquí ens hi trobarà, ens hi trobarà si 
són capaços, doncs, de fer una proposta prioritzada.

En una de les mocions que debatrem demà hi ha una esmena dels comuns, de 
l’amic Cid, que m’ha agradat molt, perquè diu: «Prou ja de mesures inconnexes, i 
modifiquem el pressupost», no? I em sembla que és veritat, és a dir, porten vostès 
aquí ja tretze decrets sobre mesures puntuals, algunes que no caldria ni que es por-
tessin via decret, i el que voldríem és veure el tot, i per tant no ara un decret amb una 
mesura de 6,3 milions d’euros, un altre de 5, un altre de 2... Home, no podem seure, 
acordar algunes coses i portar-les? Em sembla que seria legalment el més adient. 

En aquest decret, el 16, que és el que té una mica més de substància, parlen d’al-
gunes mesures adreçades als ajuntaments. Jo li haig de dir que els ajuntaments són 
els grans oblidats de la Generalitat; amb ells tampoc tenen massa diàleg. I una de 
les propostes que fan vostès és ajudar a donar suport per a la planificació estratègi-
ca, que estem d’acord que hi ha de ser, però només en aquells ajuntaments de més 
de cinquanta mil habitants –que a Catalunya n’hi han vint-i-tres, els hi recordo–, i la 
resta via consells comarcals.

Bé, els consells comarcals representen el que representen, tenint en compte que 
a moltes comarques els municipis hi tenen poc a veure. I vostè i jo, que som del Ma-
resme, ho sabem, què hi té a veure Tordera amb el Masnou, quina connexió hi ha 
amb Sant Pol o Dosrius... És veritat que són realitats molt diferents. No sé si el con-
sell comarcal serà capaç de fer una planificació estratègica per a tots els municipis 
excepte Mataró, que té més de cinquanta mil habitants. Nosaltres creiem, evident-
ment, que és una mesura absolutament insuficient, però no sabem tampoc si massa 
ben dissenyada.

Nosaltres ja ho sabem, que a vostès els agraden molt els consells comarcals; a 
nosaltres no tant, al Maresme, que a més en tenim experiència, que poc té a veure el 
Masnou amb la Tordera, no? Però bé, és igual, aquesta és la seva proposta. En can-
vi, hi han altres administracions, com la Diputació de Barcelona, que ja s’ha com-
promès a mobilitzar 1.000 milions d’euros en quatre anys, 100 milions d’euros que 
transferirà als ajuntaments aquest mes de juny, i, per tant, es poden fer esforços. No-
saltres els demanem un esforç extraordinari, un fons adreçat als ajuntaments, que a 
més han hagut d’assumir algunes competències que eren de la Generalitat o han ha-
gut d’ajudar a resoldre algunes competències seves.

Per exemple amb les beques menjador, que van arribar tard, que els van haver de 
repartir ells... Ara amb el tema educatiu, que al setembre, sí, començaran les escoles 
amb grups més reduïts, en quins espais... Tenim els alcaldes preocupats, perquè han 
de buscar espais i no en tenen. Potser en un municipi petit sí que és fàcil trobar un 
espai, però en un municipi gran, on hi han quinze mil estudiants, alumnes, com ho 
farem, això?

Doncs bé, estan fent mans i mànigues i estan fent molt més del que els pertoca 
per les seves competències. Jo els sento queixar-se poc –els sento queixar-se poc– i 
fer molt. I jo crec que aquesta és una actitud de la que haurien d’aprendre vostès.

Però més suport als ajuntaments, més diàleg amb ells i més recursos. Que està 
molt bé això dels reconeixements, que també aquest matí ho deia la consellera Ver-
gés, però el reconeixement, més enllà de sentir-se bé una estona, per al que no ser-
veix és per resoldre els problemes. I, per tant, si tenim un problema amb els sous del 
personal del Siscat, doncs, paguem-lo, i no fem reconeixements. I el mateix amb els 
ajuntaments: menys reconeixements i més incorporar recursos als fons, i no aques-
tes petites mesures, que no ajuden a res i són absolutament insuficients. 

Hi ha algunes propostes també lligades als programes de formació i treball; em 
vull aturar una mica aquí, perquè és bastant sorprenent. Miri, fan una convocatòria 
de formació i treball amb 15 milions d’euros, és a dir, per fer contractacions des dels 
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ajuntaments i els consells comarcals per nou mesos a persones que han estat a l’atur 
des del 16 de març, és a dir, persones que han entrat a l’atur degut a la situació de la 
crisi sanitària. Bé, 15 milions d’euros: molt poc. L’any passat van fer una convocatò-
ria de 53 milions d’euros i se’n van beneficiar..., van poder fer, vaja, 3.400 contrac-
tes. Si un fa una regla de tres ràpida, veurem que amb 15 no arribem ni a mil. Sap 
quant va pujar l’atur a Catalunya el mes de maig? En 112.000 persones; ni un 1 per 
cent. Està bé l’1 per cent, i aquests mil contractes que podrem fer es faran molt bé, 
però són mesures que no arriben a la majoria de catalans que estan patint una situa-
ció difícil. I, per tant, creiem que haurien de fer vostès un esforç més important.

Entre altres coses, perquè la darrera conferència sectorial ha transferit a Catalu-
nya 173 milions d’euros, i a més a més surt publicat al BOE del 7 de maig. No en-
tenem per què no han fet més convocatòries. I quan les pensen fer?, perquè aquests 
diners s’han transferit i això està publicat al BOE. Sembla, realment, aquesta mesura 
posada aquí, que a més a més ni calia aprovar-se amb un decret, ben bé de maqui-
llatge, que sembli que fem alguna cosa. Però, sincerament, són engrunes, i ens sem-
bla que en aquest cas, que hi havien transferències de l’Estat amb un valor de 173 
milions d’euros, podien haver fet més. 

Després, quan entrem en algunes propostes també de maquillatge, podríem dir, 
per a pimes i autònoms, doncs, ens quedem igual: els 5 milions d’euros, que a més 
venen del fons europeu, per a pimes i autònoms, per mantenir els llocs de treball... 
Clar, doncs bé, miri, si 7,5 milions d’euros donava per a tres mil autònoms amb ajuts 
de dos mil, doncs, si vostès miren..., amb 5 milions d’euros no sé quantes empreses 
ajudarem a mantenir els llocs de treball.

I amb transformació digital, també. Ara creiem que això és tan important, la 
transformació digital, quan fa molt temps que alguns grups, entre altres el meu, en 
el sector comerç dèiem que havia d’haver-hi una injecció importantíssima per fer 
aquesta transformació. Doncs bé, proposen vostès 6,3 milions d’euros, com a poc, 
amb subvencions de 30.000 euros, que tocaria a 210 projectes, o sigui, 210 empreses. 
A Catalunya ja hi ha a prop de 500.000 pimes. Doncs bé, està bé per a aquestes 210 
que els hi toqui, però insuficient.

Per tant, vicepresident, nosaltres creiem que aquestes mesures, com deia el dipu-
tat, inconnexes, que no tenen relació entre elles, que són insuficients, que són me-
nors, que no estan aportant re, que moltes d’elles venen de recursos de l’Estat o 
d’Europa, ens sembla que s’haurien d’establir amb una estratègia de poder-se dialo-
gar, de poder-se acordar, i, per tant, amb una modificació pressupostària ben aviat. 
Esperem que això ho pugui fer.

A nosaltres ens agradaria que, més enllà de demanar i exigir, també fessin; i no 
tenim aquesta sensació. Per tant, vicepresident, de veritat, m’agradaria que d’aquí a 
quinze dies no li torni a dir el mateix, que haguem pogut parlar per intentar posar 
les bases d’aquesta modificació pressupostària que ens hauria de portar o ens hauria 
d’establir aquestes bases que deia vostè per a aquesta nova economia, per a aquesta 
reactivació econòmica que ens ha de permetre generar riquesa i llocs de treball de 
qualitat, per després, evidentment, poder repartir-la bé. Però quan parlem d’aquesta 
nova política econòmica pensem en la indústria, pensem en la tecnologia i pensem 
en la innovació, i posem els recursos, perquè, si no, de poc servirà.

Moltes gràcies.

El president 

Gràcies, diputada. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, és el torn del diputat senyor David Cid. Endavant.

David Cid Colomer

Bé, vicepresident, l’hi dèiem ja fa quinze dies també, i, bé, nosaltres no ente-
nem quina és la dinàmica del Govern ni quina és la dinàmica dels decrets. És a dir, 
jo crec que ja en portem tretze, van fent decrets com a xurros, no?, però tenim la 
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sensació que no saben massa bé què estan fent. Perquè vostè parlava de..., no?: «És 
necessària una acció pública clara i contundent.» Nosaltres no podem estar-hi més 
d’acord, però això no és el conjunt dels tretze decrets ni és l’acció de govern que està 
desenvolupant en aquest cas el seu Govern, o el Govern Torra i Aragonès.

Miri, són tretze decrets inconnexos, amb mesures tímides, sense diàleg, i jo tam-
bé els hi dic: sense cap negociació. O sigui, amb nosaltres no han parlat; com s’hi 
feia referència ara, sí que ens pregunten el dia abans o el mateix dia què votarem. 
També els hi dic: o sigui, nosaltres, si no negocien, doncs, tampoc els informem del 
que votem. Ja els he dit que ens abstindrem, perquè nosaltres també actuem amb 
responsabilitat; responsabilitat que crec que en alguns moments tant Junts per Cata-
lunya com Esquerra Republicana no han tingut a nivell del Congrés de l’Estat, amb 
el Decret d’alarma, tot i que està bé el que acaba, i, en tot cas, serveixi, no?, per man-
tenir el que algú parlava de l’esperit de la investidura i, per tant, també s’estengui als 
pressupostos generals de l’Estat.

Però en aquest cas, amb els decrets dels que parlem avui, la dinàmica és: no ne-
gocien amb els grups, els aproven al Govern i decideixen unilateralment quines són 
les mesures. No negocien amb els agents socials; hi ha malestar als agents socials, 
perquè, bàsicament, teòricament es va aprovar l’acord per al diàleg social i no hi ha 
una negociació oberta amb els agents socials, amb la patronal, amb els sindicats, que 
teòricament són qui coneix en detall la situació econòmica i del teixit econòmic del 
país i que, en definitiva, podria aportar idees i diferències. I tampoc amb els ajun-
taments; i aquí no em val que diguin que parlen amb l’ACM o, en aquest, cas amb 
la Federació de Municipis, perquè no hi ha una negociació constant, real... Jo no dic 
que no hi hagi contactes, n’hi pot haver, però sobre algunes mesures... Per exemple, 
sap que amb el sector, en aquest cas, educatiu hi ha hagut, no?..., és difícil, però jo 
crec que ha d’haver-hi una fluïdesa que no existeix, eh?

Això sí, anem creant cinquanta mil..., ara tindrem una comissió de reconstrucció, 
un ple monogràfic, Catalunya 2022; després tenim no sé quantes taules del Govern... 
Però no hi ha re concretat. I mentrestant, o sigui, la situació econòmica de moltís-
simes famílies és molt complexa, l’atur pot esdevenir estructural, no sabem quanta 
gent retornarà dels ERTOs cap al sector econòmic, aquesta és una dificultat, i hi ha 
d’haver un pla de reactivació econòmica, hi ha d’haver un pla de xoc i hi ha d’haver 
un pla de reconstrucció, que costa, en definitiva, travar-lo, no?, pel que fa a l’acció 
del Govern de la Generalitat. Tinc la sensació que aquests debats són com una espè-
cie de déjà-vu, que anem tenint decret rere decret i que fins i tot no sé si li fa una cer-
ta mandra o un cert cansament, però, no?, que, en definitiva..., perquè tornem cada 
vegada a reproduir el mateix cada ple.

Nosaltres, la sensació que tenim és que el Govern està paralitzat, atrapat en les 
seves discussions, en les seves baralles constants... Jo l’hi deia el passat Ple, i jo tinc 
la sensació que els decrets estan fets en clau purament electoral, és a dir, purament a 
veure qui col·loca un determinat titular a la premsa; primer, en una batalla entre les 
conselleries d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, després una batalla 
entre les conselleries de Junts per Catalunya per col·locar-se, no?, entre els diferents 
sectors, PDECAT, Crida..., per veure qui col·loca el titular de les mesures o de l’últi-
ma mesura que pot sortir publicada, en aquest cas, en el decret oficial, en aquest cas 
al DOGC. Li posaré dos exemples que jo crec que, bé, no deixen de ser sorprenents.

Jo li vaig dir: «Escolti, miri, des d’un punt de vista, per exemple, de titular...», o 
sigui, la rebaixa del 50 per cent del cànon de l’aigua, doncs, per a tothom, per a tots 
els catalans i catalanes, doncs, segurament és un titular magnífic. Ara, són 50 mi-
lions d’euros. I dins de la conselleria de Territori potser –potser– hi han altres prio-
ritats. Jo crec que hi ha manca de lideratge econòmic a dins del Govern, perquè no es 
prioritzen determinades mesures. Mira, als fets em remeto: ara mateix tenim conge-
lats els ajuts a habitatge, a pagament del lloguer, perquè hi ha hagut un fons de l’Estat 
que ha aportat 14,5 milions d’euros i, quan l’han esgotat, vostès no l’han complemen-
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tat. Altres comunitats autònomes sí que ho han fet. No seré jo qui posi com a exem-
ple Andalusia, com un exemple de govern autonòmic, i més amb la composició i els 
aliats que tenen, però el Govern andalús, a pesar, no?, de posar-lo jo com a exemple, 
ha complementat les ajudes a l’habitatge de lloguer. No ho ha fet la Generalitat, per-
què el Departament de Territori, ràpid i corrents, va decidir que es gastava 50 mi-
lions d’euros en reduir, en aquest cas, el cànon de l’aigua..., no ho sé, l’hi va reduir a 
vostè, me’l va reduir a mi, l’hi va reduir al president Torra. Bé, potser no calia que 
tots els catalans, aquells que no havien perdut la feina o que la seva situació eco-
nòmica, doncs, no era urgent..., potser no calia, i tindríem certs recursos dins de la 
conselleria de Territori per poder-los reorientar. El problema és que no hi ha aquest 
lideratge.

La segona..., per exemple, no hi ha pla, no hi ha pla de xoc. La segona: la re-
construcció, no? Hem d’entrar, és veritat, al debat de reconstrucció, però ens diuen, 
i també ho traslladen als agents socials, que tindran les propostes de reconstrucció 
el 30 de juliol. Bé, si ho fiem molt, igual, no ho sé, ja estem tots derruïts i llavors co-
mencem la reconstrucció.

És a dir, jo no dic que sigui senzill, però l’estat d’alarma, per exemple, va comen-
çar el 14 de març. Nosaltres ens vam oferir també al Govern, en aquest cas, de dir: 
«Escolta, sí, aprovem els pressupostos, necessitem pressupostos, però comencem ja 
a redefinir i a reestructurar el pressupost per reorientar els recursos...» Evidentment 
que han d’arribar més recursos. Jo, bé..., o sigui, és evident, i a més crec que no es 
pot discutir: sempre se’n poden demanar més, sempre es pot demanar més recursos 
a l’Estat... Però el Govern de l’Estat ha fet una cosa que no havia fet mai, i el fons de 
16.000 milions d’euros a fons perdut, que a més a més segurament Catalunya serà la 
comunitat autònoma que en rebrà més, o si no la segona, que arribarem..., poc falta-
rà per arribar als 4.000 milions d’euros que es reclamaven inicialment.

Ara, com que el senyor Torra ha dit: «Ostres, igual arribem als 4.000, doncs ara 
ja són 5.000», eh?, no sigui cas que algun dia haguem de dir que el Govern de l’Es-
tat, doncs, compleix. Perquè en aquest cas complirà, i són 4.000 milions d’euros que 
serviran per a qüestions de liquiditat, com li vaig dir l’altre dia, però també per a re-
ducció d’ingressos, i també per a la despesa sanitària, i crec que en un estat que vol 
i hauria de ser –ho deia jo l’altre dia– veritablement federal o confederal, doncs, evi-
dentment això és el que ha de fer el Govern de l’Estat i això és el que farà.

Però jo no crec que puguem esperar al 30 de juliol per començar a posar, negre 
sobre blanc, quines són les mesures de reconstrucció i, a més a més, a discutir-les 
amb els agents socials. Vull dir, bé, no estic jo al Govern, però els agents socials, ja 
li dic que massa contents amb el Govern no ho estan, no?

I jo crec que el Govern..., bé, no ho sé, s’ha instal·lat en una espècie de govern, 
una espècie d’aquesta política del torrisme, no?, que algun dels seus diputats jo crec 
que amb encert va assenyalar, que és parlar molt, demanar molt, però no fer. O sigui, 
és que el Govern exigeix, exigeix, demana, reclama... Però, sí, sí, baixem al detall 
dels tretze decrets: home, fer, fer..., més aviat poquet. Això sí, en coses hem fallat: 
hem fallat en residències –ho va dir el president–, i ara hem fallat també amb els 
temporers de Lleida. També és casualitat que el president..., nosaltres ja fem oposi-
ció, i és el que ens toca, però el president només veu les errades en una part del Go-
vern, que són les seves, però bé, això torna a ser una mica per aquests embolics que 
tenen entre vostès, i de Govern trencat, que és en definitiva el que jo crec que acaba 
fent que el Govern estigui paralitzat en un moment en què segurament hauria de ser 
més proactiu que mai, no?

Jo crec que al final el president, o sigui, ha decidit disputar-nos a nosaltres el li-
deratge de l’oposició. Benvingut sigui. Jo crec que el que hauria de fer és governar, 
però en tot cas..., bé, en tot cas nosaltres la sensació que tenim és que tenim un go-
vern «gripat», que està esgotat i que està trencat i sense projecte de país, no?, i que 
en definitiva el que estan esperant és convocar eleccions en funció de quan al Go-
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vern Torra li convingui, quan li convingui a Junts per Catalunya, i vostès, que no 
acaben d’estar còmodes al Govern, estan esperant que el Govern es trenqui però que 
no sigui culpa seva. Llavors, aquí, bé, no?, com diu la meva àvia, todo por hacer y la 
casa sin barrer. I aquesta és la sensació que fa amb el pla de reconstrucció, no?

Entrant en detall, en definitiva, sobre algunes coses que es plantegen en el decret. 
Hi ha una cosa que vostè no ha assenyalat i que a mi em sembla rellevant, que és 
sobre la verificació de la despesa realitzada en el cas de l’emergència sanitària, que 
nosaltres entenem que s’havia de fer així, i, a més a més, en un mercat molt compe-
titiu. Nosaltres, de fet, li vam preguntar quin era el volum de despesa; ens va dir que 
ja havia arribat als 198 milions d’euros. També ens agradaria conèixer en què s’ha 
fet aquesta despesa. Ho dic també perquè el president Torra va dir que el 90 per cent 
del material, per exemple, en aquest cas de protecció que hi havia a Catalunya o que 
s’havia posat a disposició a Catalunya l’havia comprat la Generalitat i només el 10 
per cent l’Estat. Jo tinc dubtes que això sigui així, però no ho sabem. Clar, nosaltres 
sí que sabem que l’Estat ha destinat a Catalunya 26 milions d’unitats de material 
sanitari, però no podem saber, perquè vostès no ho fan públic, ni en què s’ho han 
gastat, ni quant ha costat per unitat, ni, en definitiva, quant material han comprat, 
que jo crec que estaria bé que això es fes públic. Nosaltres l’hi hem entrat com a pre-
gunta parlamentària, entenc que en algun moment ens ho contestaran, però estaria 
bé, això, saber-ho, perquè també podríem saber quines dificultats hem tingut, a quin 
preu ho hem pagat, bé, en definitiva, un exercici de transparència, que agrairíem, 
no?, en un govern que és a l’elit de la transparència, doncs que poguéssim fer també 
la nostra feina i poder-ho conèixer, no?

Sobre els plans de reactivació socioeconòmica, i algunes coses ja s’han dit, a ban-
da de que..., o sigui, és l’embolcall, la majoria de fons europeus, sí que fa la sensació 
que, a més a més, s’ha fet amb traç gruixut, no? I li posaré un exemple, no? És a dir, 
hi ha com un tall en funció de la població, i, clar, al final, on produeixes el tall sem-
pre és complicat, però per exemple tenim a dins un municipi com Sant Adrià, que té 
37.000 i escaig habitants, i en queda fora Montcada, amb 36.000 habitants. Però és 
que la diferència és que, per exemple, Montcada té més població activa, és a dir, en 
edat de treballar, que no Sant Adrià. I, en definitiva, en queden fora, per exemple, al-
gunes localitats que tenen una taxa en aquest cas d’atur més alta que altres localitats 
que estan dins.

En definitiva, està bé que la Generalitat doni suport per impulsar plans de reac-
tivació econòmica, però estaria millor que dotés de fons per aquests plans de reacti-
vació econòmica a nivell local, perquè, bé, contractar un o dos tècnics per fer plans 
de reactivació econòmica segurament està bé, no dic que no, per això evidentment 
no bloquejarem el decret, però, bé, segurament els ajuntaments també creuen que es 
queda curt, no?

També és una mica el que deia, bé, que es busca el titular, no? És a dir, bé, van fer 
l’ajuda de 7,5 milions d’euros per als autònoms, es quedava curta, o la sensació que 
ens feia era que era curta, a més a més, no era compatible amb les ajudes de l’Estat, i 
ara fan una nova ajuda de 5 milions d’euros que arribarà –bé, està bé, no dic que no– 
a 1.500 autònoms o petites i mitjanes empreses. Clar, però també se li deia abans, 
l’hi deia la senyora Romero, és a dir, a Catalunya hi ha 500.000 autònoms i 260.000 
microempreses, és a dir que tenen entre un o deu treballadors i treballadores. Per 
tant, bé, no sé, no sé si són perdigonades, o no sé si són picades de mosquit, però si 
precisament parlem d’una acció pública contundent i clara, doncs no és la que veiem 
per part del Govern. I, evidentment, nosaltres volem col·laborar, ens hem ofert, bé, jo 
crec que per responsabilitat nostra crec que no serà, però, bé, és que estan com tena-
llats, no?, és a dir, molt de temps en la baralla, doncs, deixa menys temps en aquest 
cas per l’acció governamental, no? 

Després, i vaig concloent, també dos elements que per nosaltres crec que són re-
llevants i crec que són importants, sobre el tema de la gestió de dades sanitàries per 
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part, en aquest cas, de les residències. Crec que és una mesura positiva i crec que 
hauria de venir per quedar-se. És a dir, probablement si això ja ho haguéssim tingut, 
aquesta major coordinació, doncs, bé, probablement el drama de les residències l’ha-
guéssim pogut entomar amb major garanties i, en tot cas, tenint en compte que era 
–i és– una població de risc pel que fa a l’afectació del coronavirus, i, per tant, ben-
vinguda aquesta mesura; en tot cas, que serveixi per quedar-se, no?

I, finalment, sobre les prestacions socials en aquest cas, no?, a les nòmines que 
feia..., de personal adscrit a serveis socials, jo li dono també, en aquest cas, li dono 
també la volta. És a dir, hi han algunes entitats que sí que han seguit prestant el ser-
vei, no?, presencial, des d’aquest punt de vista. Per exemple, s’ha mantingut l’aten-
ció assistencial presencial en entitats vinculades a la protecció de la infància, per 
exemple també en centres residencials que atenen persones amb discapacitat. I han 
tingut un augment de costos. Per exemple, han hagut de comprar, en aquest cas, 
han hagut de comprar equips de protecció personal. I, per tant, també reclamen que 
es tingui en compte des del departament, i més quan hi ha hagut un fons de l’Estat 
de 45 milions d’euros de la vicepresidència social per aquests temes; doncs que es 
tinguin en compte aquelles entitats que sí que han seguit prestant el servei de mane-
ra pre sencial. 

I acabo amb això. Comencem a treballar seriosament la reconstrucció, de mane-
ra compartida, col·lectiva, no ens quedem només en les eines, no ens quedem només 
en les comissions, no ens quedem només en els plens monogràfics, sinó obrim de 
veritat una negociació política amb el conjunt dels grups, amb el conjunt dels agents 
socials –jo de veritat l’hi demano, o sigui, crec que els agents socials en aquest cas 
sindicats i també patronal tenen molt a dir en la reconstrucció de Catalunya–, i no 
ho fiem tot, en aquest cas, a una, diguéssim, comissió de reconstrucció –que benvin-
guda sigui– de l’any 2022, que en tot cas també tinc la sensació –igual m’equivoco– 
que no la va conèixer gaire més tard..., quan ho vam conèixer la resta de grups. Tor-
nem una altra vegada més al que deia jo ara: massa competència entre si al Govern, 
massa competència electoral i poca feina compartida. Almenys nosaltres creiem que 
és un govern esgotat, que és un govern trencat, però en definitiva el cost d’això no 
l’hauria de pagar la ciutadania de Catalunya. 

Moltes gràcies.

El president

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. Bona tarda. Nosaltres..., el sentit del vot serà igual o molt similar al que 
ha estat la tònica general que hem fet amb els altres decrets, però ja li avancem, vi-
cepresident, que tot el que li direm serà absolutament diferent. Hem volgut, com a 
mínim, aproximar-nos al contingut dels decrets que avui ens porten. Això sí, volem 
repetir una idea molt essencial: la nostra votació o el sentit del nostre vot serà l’abs-
tenció, per una qüestió ben simple: no estem en contra de les mesures que es plan-
tegen, com a mínim de la majoria, però sí que ens semblen insuficients. I, per tant, 
aquesta és l’explicació del perquè del sentit del nostre vot. 

Per començar, Decret 16/2020, plans de reactivació econòmica en l’àmbit de 
l’ocupació, subvencionar dos tècnics a l’any, o dos tècniques a l’any, que puguin des-
envolupar plans i que ens puguin fer una radiografia sobre el que pot ser la reacti-
vació econòmica. Nosaltres, evidentment, hi estem a favor, però ens sembla que, si 
no tenen continuïtat, i, per tant, la limitació a un any és el que vostès subvencionen, 
i que si després no tenim dotacions concretes per allò que han dissenyat, doncs, no 
podrem avançar. Entenem perfectament que pot ser d’una persona que ja estigui tre-
ballant, que això no impedeix que la persona pugui continuar treballant després, que 
vostès no estan fixant una contractació, sinó una subvenció. Però la pràctica, vice-
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president, ens ha portat a això. Entre altres coses, perquè aquesta figura ens recorda-
va molt a la històrica dels ADLs o AODLs de l’Administració local, que ens servien, 
en alguna mesura, per reactivar l’economia local, però que a la vegada també van 
servir per cronificar la precarietat laboral al sector públic local.

En segon lloc, vostès regulen una subvenció per tal de millorar l’ocupabilitat de 
les persones desocupades amb dificultats d’accés al treball, una figura a mig camí 
entre la contractació i la formació a nou mesos. Hagués estat prou generós, i utilit-
zem aquest terme, que hagués estat a dotze mesos, perquè podria haver suposat des-
prés poder tenir dret a accés a la prestació de desocupació per quatre mesos. A nou 
mesos, si no hi ha altres cotitzacions, no s’hi tindrà accés.

Però sí que volíem fer una altra crítica, perquè ens ha cridat molt l’atenció: es-
tan vostès comprant les teories neoliberals de la desocupació, perquè semblaria que 
ens estiguessin dient, al preàmbul, que aquells treballadors o treballadores que tenen 
menys qualificació o menys formació són responsables de la seva desocupació. I, evi-
dentment, que tenir menys formació, doncs, és una dificultat per accedir a l’ocupació, 
però a dia d’avui allò que és determinant per a la desocupació no és la major o menor 
formació, sinó el fet de que tenim una societat on no es garanteix l’ocupació. Estem 
davant d’una generació, vicepresident, que és la més formada de la historia, que viurà 
no únicament pitjor que el seu pare o la seva mare, sinó que viurà pitjor que ella ma-
teixa. I això evidentment rau en un problema que no és la manca de formació, sinó 
que el problema és un sistema d’organització socioeconòmica que no té o no vol tenir 
capacitat per garantir-nos ni tan sols la feina. Aquesta és la realitat que tenim. 

I tercera mesura d’aquest decret que també volíem comentar: els ajuts per al 
manteniment de l’ocupació de microempreses o treballadors autònoms. Nosaltres, 
formulat així, hi estem a favor. Però si vostès l’exigència que introdueixen és úni-
cament per dotze mesos, el que ens pot passar és que, dotze mesos i un dia després 
d’aquesta realitat, es puguin fer acomiadaments. I, per tant, allò que volia tenir com 
a finalitat, i segurament és així, anar a mantenir llocs de treball s’acaba convertint 
en la forma que acabem pagant indemnitzacions. Haurien de fixar vostès un termini 
entre quatre o cinc anys per mantenir l’ocupació, per poder traslladar aquestes sub-
vencions, perquè, si no, no estem fent una actuació que realment tingui repercussió 
sobre l’ocupació.

No ens dona temps de parlar de les mesures sobre cooperatives i economia so-
cial, però sí que volíem fer una reflexió més de caràcter general sobre el que ens 
trobarem els propers mesos. Fixen d’una manera correcta: desocupació aproxima-
dament el 21 per cent, i que pensem el que això significa. Això sí, anem a comparar 
què teníem el 2008, quan va començar la crisi, i què tenim ara. El 2008 teníem una 
normativa laboral que no era tan desreguladora a efectes de facilitar l’acomiadament 
i a efectes de desregular les condicions laborals; el 2008 teníem una realitat de ser-
veis públics que garantien més drets i més serveis que els que tenim ara, i el 2008 
teníem una realitat, fins i tot de matalàs familiar, que ens donava una alternativa 
econòmica en lo més proper. Això no ho tenim avui; tenim una realitat molt dife-
rent, i, amb aquesta realitat, o el sector públic juga un paper fonamental en la reacti-
vació econòmica, i políticament deroguem la normativa laboral vigent, o el patiment 
social i humà que tindrem els propers mesos serà segurament desconegut en la rea-
litat dels darrers quaranta anys. I no és únicament subvencions; es tracta de que el 
sector públic jugui un paper actiu en l’economia, que és una cosa ben diferent. 

També sobre el Decret 16: mesures en matèria de mobilitat per la campanya agrà-
ria, xarxa de transport per la campanya agrària. Evidentment que hi estem d’acord, 
però si no es garanteix la gratuïtat d’aquest transport, molts dels treballadors i les 
treballadores que fan aquesta activitat –ho podem veure físicament– agafen la seva 
bicicleta. I agafar la seva bicicleta en el que s’acaba convertint moltes vegades és 
que es juguen la seva integritat física, i moltes..., o algunes vegades que es juguen la 
vida. I, per tant, que siguem també sensibles a aquesta realitat.
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I em permetran que faci un petit parèntesi relacionat amb aquesta qüestió per 
parlar d’autocrítica i per parlar d’hipocresies. Autocrítica pel que suposa que estem 
cronificant el terme «temporers». Temporers, per què? Són una part de la classe tre-
balladora d’aquest país, de la classe treballadora catalana, que els cronifiquem en 
la precarietat laboral, amb aquesta denominació, i que fins i tot els deshumanitzem.

I volem denunciar, amb el màxim respecte, com sempre, això sí, hipocresies. Ve-
iem racisme institucional a Estats Units, però semblaria que aquí no ho volem veu-
re. Hipòcrites quan la Guàrdia Urbana de Barcelona fa batudes racistes. Hipòcrites 
quan al nostre país no estem garantint que treballadors i treballadores puguin tenir 
un allotjament quan van a fer una feina que molts de nosaltres ni hem fet ni voldríem 
fer mai. Hipòcrites quan l’Estat espanyol determina o condiciona una regularització 
de treballadors i treballadores estrangers joves al fet d’anar a fer unes determinades 
feines. I hipòcrites quan la Unió Europea s’ha convertit absolutament en una forta-
lesa i el que suposa és que tinguem a la mar Mediterrània 268 morts l’any 2020. Per 
tant, memòria, justícia i reparació. 

Pel que fa al Decret 17/20, ens abstindrem. També li hem de dir que ens abstin-
drem i sobre el primer dels punts hi estem a favor; hi estem a favor en el sentit de 
que són necessàries les dades de les persones institucionalitzades als establiments 
residencials dels serveis socials. El que ens hauríem de preguntar és per què no les 
teníem fins ara. I si realment necessitàvem aquesta normativa –seria qüestionable– 
per tenir aquest accés a aquestes dades. 

I sobre el Decret 19, que també ens abstindrem, nosaltres volem manifestar que 
estem d’acord en que es pugui compensar l’activitat de serveis socials que no s’ha 
prestat efectivament, però que es condicioni realment al manteniment de l’ocupació. 
Això no es fa en aquest decret. També, d’acord en el tema de la rotació de residents. 

I, sobre les cooperatives, li volem dir que estem d’acord, en termes generals, so-
bre consell rector i assemblea. Però també li hem de dir que el punt que fa referència 
a que una assemblea extraordinària es pugui convocar sense cap termini previ..., evi-
dentment qualsevol soci cooperatiu o sòcia cooperativa ho podrà impugnar, i creiem 
que el sistema legal li donarà la raó, perquè genera una absoluta inseguretat jurídica.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, ara és el torn del diputat senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Vicepresident, diputades i diputats, volia començar aquesta 
intervenció amb tres consideracions prèvies amb relació a altres intervencions, tam-
bé per posicionar-nos, no?

La primera, amb relació a la intervenció de la senyora Alícia Romero, i dir-li que 
comparteixo sobretot la seva primera part de la intervenció, amb les crítiques al Go-
vern per no tenir el més mínim, diguem-ne, contacte amb els grups parlamentaris a 
l’hora de prendre mesures i a l’hora adoptar decrets llei que molts d’ells podrien ser 
compartits i que després arriben aquí al Parlament, i entre l’abstenció d’uns i l’abs-
tenció dels altres, doncs, aconsegueixen tirar cap endavant.

Però igual que comparteixo la intervenció de la senyora Romero, també em per-
meto dir-li a la senyora Romero que agafi el telèfon, truqui a la Moncloa i li digui al 
senyor Pedro Sánchez (remor de veus) que de tant en tant truqui també al cap del pri-
mer partit de l’oposició per explicar-li els seus plans, i no només ho faci quan veu el 
risc de que no s’aprovin els seus decrets de pròrroga de l’estat d’alarma. I l’última ve-
gada..., això va passar fa exactament un mes, no? Per tant, també estaria bé que allò 
que li recomanem al Govern de la Generalitat també ho practiquin des del Govern 
de l’Estat.

Segona qüestió. El conseller ens deia: «No és hora de retallades, és hora d’inver-
sions, és hora de gastar.» Jo, això, crec que –ja ho hem comentat alguna altra vega-
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da– es pot deure a dues circumstàncies: una primera, la manca de concordança entre 
allò que vostè diu i després el que vostè acabarà fent, o a la seva poca confiança de 
continuar en el càrrec en els propers mesos. Perquè jo estic convençut de que aques-
ta premissa de gastar i no retallar no se la deu aplicar a la seva economia domèstica, 
ni la deu recomanar a ningú que l’apliqui a la seva economia domèstica, perquè no-
més porta a una situació, que és al trencament, que és al deixar de poder pagar les 
coses, no?

Per tant, el que li demano és, en aquest sentit, prudència. I prioritzi; no es tracta 
de retallar ni es tracta de gastar desmesuradament, sinó que es tracta de prioritzar. 
I aquesta és la tasca d’un bon govern, però com també és la tasca de qualsevol perso-
na que tingui al seu càrrec una economia domèstica.

I el tercer element és simplement un ball de paraules que s’utilitzen d’una forma 
bastant indiscriminada i que es generalitza en l’ús de la paraula «reconstrucció». 
Però que, després, a l’hora de la veritat, n’utilitzen una altra, de paraula: els decrets 
estan plens de la paraula «reactivació», que ens sembla molt més encertada que no 
pas la de la «reconstrucció», perquè es reconstrueix alguna cosa que està destruïda 
i, en aquests moments, a pesar dels esforços d’alguns, encara no hi ha absolutament 
res desconstruït, sinó que hi han coses que s’han hagut d’aturar i que s’han de reac-
tivar, no? I per això, home, li critico que utilitzin aquesta expressió, tot i que a l’hora 
de la veritat en els decrets utilitzin l’expressió de «la reactivació», cosa que celebrem.

Amb relació als decrets, no? Al principi d’aquesta situació de crisi vostès van 
crear una línia de préstecs i avals a través de l’ICF, d’Avalis, etcètera, per ajudar a la 
liquiditat de les empreses, etcètera. I nosaltres els posàvem en evidència que els lí-
mits inferiors pels quals aquestes ajudes s’atorgaven quedaven fora de l’abast de les 
petites empreses catalanes, que són la gran majoria, i quedaven fora de l’abast dels 
autònoms, quedaven fora de l’abast de les microempreses. Ens dona la impressió de 
que vostès amb el temps han intentat tapar aquell forat, aquella espècie de mancan-
ça que tenia aquell decret benintencionat per facilitar la liquiditat a empreses d’una 
certa mida, però intenten cobrir ara també el flanc de les petites empreses, dels autò-
noms, de les microempreses... i és el que fan, en part, amb aquest decret. 

Per cert, vostè ens deia: «Escoltin, són mesures que ja estan en marxa.» Doncs per-
meti’m que li digui que no. De totes les mesures..., em sembla que hi han cinc línies 
de subvencions –a corporacions locals, al programa de treball i formació, a mantenir 
l’ocupació de microempreses i autònoms, a la transformació digital i a la consolidació 
dels autònoms, que són autònoms joves, per cert, amb el programa de Garantia Juve-
nil–, de totes aquestes línies de subvencions, només n’hi ha una, que ha estat oberta, i 
per cert tancada, que és la de les ajudes a les corporacions locals. Les altres encara no 
estan obertes, no? I, per tant, sí que ens agradaria, doncs, que es poguessin obrir i que 
es poguessin activar. I d’aquesta manera vostès també veurien si és suficient, si són 
suficients els recursos que destinen a aquestes subvencions. Perquè jo estic convençut 
de que veuran, algunes d’aquestes línies, com s’esgotaran d’una forma gairebé imme-
diata per la seva escassa dotació pressupostària, i per tant arribaran a molt poques em-
preses, arribaran a molt poques microempreses, i per tant l’impacte que podran tenir 
realment sobre l’ocupació i l’impacte que podran tenir sobre la reactivació de les mi-
croempreses serà un impacte extraordinàriament limitat, no?

Per tant, podem compartir, eh?, la voluntat i la bondat de totes aquestes mesures; 
el que creiem és que, una, s’haurien d’haver pres amb anterioritat; dos, estan insu-
ficientment dotades, i, tres, ja que es prenen tard, com a mínim que s’activin al més 
aviat possible.

Permetin-me fer una nota de servei. Jo no he estat capaç de trobar-ho encara en-
lloc, però sí dir-los que la disposició final primera, apartat 1, està equivocada. És 
quan diu que la persona titular del Departament de Treball és qui ha d’aprovar la re-
solució per a la convocatòria de tramitació i concessió dels ajuts previstos a la línia 2 
del capítol 4; el capítol 4 no té dos línies, és únic. En tot cas, és el capítol 5 el que té 
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dos línies. Ho dic perquè si això és un impediment perquè facin aquestes convocatò-
ries, sàpiguen-ho i rectifiquin-ho tan aviat com puguin. 

Amb relació al Decret 17. Jo me l’he hagut de llegir diverses vegades. Me l’he ha-
gut de llegir diverses vegades per veure si el que he entès a la primera és realment el 
que deia, no? Estem parlant de fer un cens de les persones institucionalitzades en esta-
bliments residencials de serveis socials per temes i per dades rellevants a salut i l’efec-
te Covid. I és un decret del 14 de maig –14 de maig–, quan la pandèmia s’inicia el mes 
de març. És a dir, la sorpresa és en dos mesos no tenien les dades..., ni el Departament de 
Salut tenia les dades de salut de totes aquelles persones que estaven en residències? En 
dos mesos? De veritat que no les tenien? Francament, això és anar tard, molt tard. 

I acabo. Amb relació al Decret 19, també són aspectes que nosaltres podríem 
compartir perfectament, però nosaltres...

El president

Diputat. 

Santi Rodríguez i Serra

...–acabo de seguida, president–, nosaltres el que entenem és que es compensen 
les activitats no presencials efectivament desenvolupades de serveis socials, les ac-
tivitats no presencials efectivament desenvolupades, però el que no ens queda clar..., 
o, és més, el que sí que queda clar...

El president

Diputat!

Santi Rodríguez i Serra

...és que aquelles activitats que no s’han pogut desenvolupar, com per exemple 
serveis d’atenció domiciliària, que s’han intentat efectuar però que no s’han pogut 
efectuar, aquestes, continuen quedant sense retribució.

Per tant, ens abstindrem... (El president retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest 
continua parlant uns moments.)

El president

Gràcies. En nom ara del Grup Parlamentari Republicà, és el torn del diputat se-
nyor Alfons Montserrat. Quan vulgui.

Alfons Montserrat Esteller

Moltes gràcies, president. Vicepresidents, diputats, diputades, bona tarda. Bé, 
aquesta tarda el vicepresident ja ens ha explicat el contingut dels tres decrets llei que 
es proposen convalidar, els decrets llei 16, 17 i 19 de 2020, de dates 5, 12 i 19 de 
maig, resolucions que no es poden valorar de manera aïllada, sinó que formen part 
de tot un seguit de mesures que el Govern ha anat adoptant per tal d’afrontar aquesta 
nova realitat.

Al respecte hem de dir que només en la primera quinzena del mes d’abril, l’atur ja 
havia pujat un 6,1 per cent. En aquests moments, ja s’havien presentat 93.000 ERTOs, 
que representaven vora 700.000 treballadors, i que calia prendre mesures amb la mà-
xima diligència i també urgència, eh? I al respecte val a dir que l’ús del decret llei no 
és tampoc un patrimoni exclusiu de la Generalitat. Podem revisar l’ús que se n’ha fet, 
del decret llei, per part d’altres administracions, Govern central inclòs, el qual sembla 
que fins i tot l’ingrés mínim vital, que seria l’equivalent a la nostra renda garantida de 
ciutadania..., també ha estat aprovat o es pensa portar a aprovar per decret llei. 

Per tant, estem en una situació que cal prendre mesures amb la màxima diligèn-
cia i també amb la màxima urgència per tal d’evitar que aquesta anunciada crisi de 
liquiditat esdevingui una crisi de solvència, amb la conseqüent pèrdua de teixit pro-
ductiu que tindríem i també amb la pèrdua d’ocupació que això comportaria. Al res-
pecte, recordem que l’atur lo mes de març va pujar un 5,52 per cent, un 12 amb 17 a 
l’abril i un 3,28 el mes de maig.
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Així, per contextualitzar millor la tasca duta a terme pel Govern de la Generali-
tat, just l’endemà que l’Organització Mundial de la Salut declarés la Covid-19 com 
una pandèmia internacional, el Govern ja aprovava dos decrets, el Decret 5/2020 
amb lo qual se permetia fer, celebrar sessions de l’executiu del Govern i del consell 
tècnic d’una manera telemàtica, i el Decret 6/2020, que, entre d’altres coses, habili-
tava 188 milions d’euros en avals destinats a pimes o habilitava mecanismes per a la 
contractació d’emergència; mesures que s’anirien complementant amb tot un seguit 
de vora cent iniciatives encarades a fer front a aquesta crisi. 

Així, cal destacar l’ampliació del nostre sistema sanitari, tot evitant el temut 
col·lapse, o el reforç de l’estructura administrativa, com és el cas, per exemple, del 
dispositiu d’atenció a la ciutadania del SOC, i l’agilització de la tramitació dels ca-
sos més urgents de la renda garantida. Així, podem anar revisant actuacions que 
s’han fet, des d’habilitar albergs i espais medicalitzats, etcètera, per aïllar i aten-
dre persones grans positives; lo pla de xoc efectuat per l’ocupació, dotat de 60 mi-
lions d’euros, i que s’han destinat ajuts a uns quatre mil autònoms; s’han establert 
moratòries en los pagaments de tributs de la Generalitat, i també s’han bonificat 
cànons i taxes als sectors més afectats per l’aturada de l’activitat; s’han aprovat lí-
nies de crèdits i avals per 750 milions, 19 milions més per al sector cultural per 
ajudar a mantenir la liquiditat; s’ha mantingut pagament de contractes públics, en-
cara que la prestació del servei s’hagi suspès; s’han garantit 142.000 beques men-
jador mitjançant targetes moneder recarregables; s’han repartit 22.000 dispositius 
amb connexió a internet als alumnes més vulnerables perquè puguin seguir els 
cursos des de casa, etcètera. I així podríem anar enumerant tot un seguit de mesu-
res que s’han anat adoptant que, contemplades en la seva totalitat i juntament amb 
les que avui es proposen validar, intenten donar resposta a la situació de crisi que 
estem vivint. 

Avui, aquestos dies, s’estan obrint escoles amb més espai i es continua ensenyant 
telemàticament. Els primers a l’Estat espanyol en fer-ho. Tota una il·lustració de com 
de ràpid ha actuat l’Administració i s’ha adaptat per continuar vetllant pels drets de 
la ciutadania. Enmig d’aquesta pandèmia, s’han aprovat uns pressupostos i una re-
forma fiscal que també ens indica aquest camí de buscar estos consensos i assegu-
rar-nos que contribueix més aquell qui més pot, eh?

En definitiva, aquestos decrets, tres decrets, que avui parlem, que proposem vali-
dar són també una mostra de l’esperit amb el qual afrontem la reconstrucció. No és 
el moment d’un sector públic tímid i que se retrau, sinó d’un sector públic que lidera 
de forma decidida per estimular l’economia i garantir un creixement sostenible i in-
clusiu. Són tres decrets que ens donen una mostra de la feina que la Generalitat està 
duent a terme, eh?, i que contemplen des de plans de xoc per a l’ocupació, ajudes a 
cooperatives, mesures que asseguren que el sistema sanitari tingui els recursos que 
necessita, entre d’altres, no?

El primer decret, el 16/2020, de 5 de maig, és un paquet de mesures econòmiques 
i pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d’intendència gene-
ral, i estableix tres grans àmbits d’actuació. El primer és el pla de xoc per a l’ocupació 
en sis grans línies, que serien el suport a la planificació estratègica territorial per a la 
reactivació socioeconòmica; el suport a la contractació de les persones aturades amb 
el programa Treball i Formació; suport a les persones treballadores autònomes a tra-
vés dels dos programes de «Consolida’t» i Garantia Juvenil; suport al manteniment 
dels llocs de treball en setze microempreses i a treballadors autònoms de fins a deu 
treballadors; suports a microempreses i persones treballadores autònomes i empreses 
cooperatives –la primera línia és una línia que és per a projectes de transformació 
digital i de nous models de negoci–, i mesures de suport a projectes singulars per a 
les empreses cooperatives i de l’economia social, i, finalment, la sexta línia seria el 
suport al finançament oferint préstecs a empreses de l’economia social, cooperatives 
i tercer sector.
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Segurament, aquestos més de 59 milions d’euros són només un inici de la inver-
sió que necessitarem per estimular l’ocupació. I aquí hem també de remarcar la re-
tallada de 215 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. Cal tornar-ho a dir, perquè estem molt, massa acostumats a escoltar en 
esta cambra com les polítiques de la Generalitat són sempre insuficients, però tam-
bé estem molt, massa acostumats a que a vegades aquells que denuncien amb més 
contundència després no apareixen quan cal reclamar aquestos recursos. En defini-
tiva, i ho hem dit, no és moment de retallades; és moment d’impuls, i les polítiques 
actives d’ocupació són una eina essencial en aquest món post-Covid. És una de les 
eines que més funciona a l’hora d’incidir en aquells més exclosos, els aturats de llar-
ga duració i pertanyents a col·lectius vulnerables. I per això cal que el Govern de 
l’Estat rectifique aquesta decisió. 

El segon bloc afecta aquells..., fa extensiva aquesta mesura a les AMPAs que pres-
ten los serveis de menjador escolar. I el tercer bloc, finalment, busca facilitar i garantir 
la mobilitat dels treballadors de les campanyes agràries. Al respecte, el Departament 
d’Agricultura ha estat vetllant per posar en valor el comerç de proximitat. I, per això, és 
necessari, és imprescindible que aquelles limitacions de mobilitat se puguen compati-
bilitzar amb les necessitats de la campanya agrària, i d’aquí este recull de mesures que 
faciliten els desplaçaments i trasllats dels treballadors que participen en les campanyes 
agràries; una mesura que se suma a l’actuació decidida del Departament d’Agricultura 
d’assegurar que la crisi no provoqui el malbaratament de cap excedent agrícola, com 
ha estat, per exemple, en el sector del cava, l’ajut que s’ha creat de 4 milions d’euros per 
impulsar el most concentrat i reduir l’excedent de raïm.

El segon decret, el 17 de 2020, de 12 de maig, estableix que els centres de serveis 
socials de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut 
el cens de residents amb les dades sanitàries i assistencials per dur a terme adequa-
dament la gestió de l’emergència sanitària, integració que permetrà al departament 
assegurar la qualitat de la seva gestió dels centres residencials, eh?

I, finalment, el Decret 19/2020, de 19 de maig, contempla també un paquet de 
mesures que es complementen amb d’altres ja posades en marxa per tal de garantir 
el bon funcionament dels serveis socials, l’atenció sanitària i l’economia cooperati-
va. Hi han tres capítols: el primer recull mesures per garantir als prestadors de ser-
veis el finançament dels seus serveis; el capítol 2 contempla aixecar temporalment, 
per al termini d’un any, la limitació existent d’efectuar les rotacions externes durant 
els darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària, de manera que 
podran comptar amb tot l’any lectiu per fer estes rotacions pendents. I, finalment, 
el capítol tercer dota les societats cooperatives d’instruments per poder superar es-
tes restriccions associades a les mesures d’emergència sanitària, com poden ser, per 
exemple, ampliar els terminis en els quals se poden adoptar acords sense necessitat 
de reunir-se presencialment el consell rector, o permetre que un soci pugui dispo-
sar de cinc vots delegats en comptes dels dos habituals, o ampliar també terminis 
per celebrar assemblees sobre determinats continguts.

En definitiva, són tres decrets que cal emmarcar en este intens desplegament de 
mesures extraordinàries que la Generalitat està duent a terme per donar resposta a 
aquestes necessitats que la crisi del Covid ha posat de manifest, que creen noves 
eines integrant dades o permetent la gestió per videoconferència, però que també 
augmenten els recursos per fer front a l’impacte de la Covid-19 per assegurar la con-
tinuïtat del teixit econòmic i empresarial, i, en definitiva, garantir el bon funciona-
ment de l’Administració al servei del conjunt de la ciutadania.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I, finalment, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula la diputada senyora Saloua Laouaji. Endavant.

Fascicle tercer
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Saloua Laouaji Faridi

Molt bona tarda a tots i a totes, vicepresident, diputats, diputades, treballadors 
i treballadores. D’entrada, voldria començar la meva intervenció donant el meu 
sentit condol a totes les persones que han perdut éssers estimats, familiars, amics 
propers i coneguts. El nostre dolor i tristesa és compartit, perquè tots i totes hem 
perdut alguna persona en aquesta crisi. I per això avui més que mai hem de ser 
responsables en la gestió que ha de fer el Govern i les eines que li ha de donar 
aquest Parlament. 

Avui, el nostre debat és sobre la validació dels tres decrets llei de caràcter so-
cial, els 16, 17 i 19. El primer decret és de mesures urgents complementàries en 
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació, mobilitat per fer 
front a la Covid-19. I en relació amb això el Govern, davant de la necessitat extra-
ordinària i urgent que ha generat la greu situació de la pandèmia, ha adoptat diver-
ses mesures econòmiques, pressupostàries, fiscals, financeres, sanitàries i socials 
per tal de pal·liar els efectes de la Covid-19.

Aquest decret, concretament, aprova noves mesures complementàries a les ja 
adoptades en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mo-
bilitat; transparència en matèria d’abonaments per a subministraments, i altres per 
fer front a l’emergència provocada per la Covid-19, i que consisteix en donar visi-
bilitat i seguretat a les actuacions realitzades i a arbitrar els mecanismes de control 
propis d’una administració pública. I per tal de dotar de la màxima transparència 
i control les despeses contractades per l’emergència, el decret estableix l’obligació 
de comunicar aquestes despeses a la Intervenció General i publicar-les a la pàgina 
web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

L’àmbit de treball i l’ocupació, com és ben conegut, ha patit greus efectes com a 
conseqüència de l’emergència sanitària; el mercat de treball està entomant un greu 
impacte, i és necessari més que mai l’activació i la mobilització de recursos nous 
de manera ràpida i àgil per mirar de donar-hi resposta. En aquest cas, es tracta 
d’establir mesures adreçades a donar suport al teixit productiu, especialment a les 
petites i mitjanes empreses i als autònoms, especialment als autònoms, i a les em-
preses cooperatives i de l’economia social; mesures destinades al manteniment dels 
llocs de treball i del foment de l’ocupació a través de les administracions més pro-
peres i les administracions locals; ajuts destinats a finançar l’elaboració i l’execució 
de plans de reactivació socioeconòmica de les entitats socials.

També s’aprova una línia extraordinària i urgent del Programa de treball i for-
mació per pal·liar situacions derivades del Covid-19 consistent en projectes de mi-
llora de l’ocupabilitat de les treballadores, i especialment d’aquelles que s’han que-
dat sense feina a causa de la crisi de la pandèmia i dels que tenen més dificultat 
d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de for-
mació, i, si escau, accions de formació transversal.

Així mateix, es preveuen ajuts per al manteniment de l’ocupació en microem-
preses i per a autònoms, amb treballadores, amb l’objectiu que mantinguin els llocs 
de treball, ajuts destinats a microempreses o autònoms que tinguin contractades 
fins a deu treballadores i que hagin mantingut la plantilla, ja sigui perquè hagin 
efectuat un expedient temporal de regulació d’ocupació o hagin reduït la jornada 
laboral del contracte de treball. La mesura consisteix en un ajut del 50 per cent del 
SMI per un màxim de tres treballadors i durant sis mesos, o la part proporcional 
equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre que aquestes micro-
empreses i autònoms mantinguin el cent per cent de la plantilla que tenien en el 
moment anterior a l’estat d’alarma, i com a mínim durant els dotze mesos següents 
al reinici de l’activitat. Ajuts destinats a microempreses, autònoms, empreses co-
operatives i de l’economia social que tenen per objecte l’impuls de projectes de 
transformació digital i de nou model de negoci. Mesures d’ajut a la consolidació o 
augment de sessions d’assessorament, etcètera. N’hi ha moltes del mateix tarannà. 
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En matèria de contractació, s’ocupa de resoldre la situació dels menjadors esco-
lars. El decret llei estableix un ajut en forma de prestació única per compensar les 
AMPAs que presten directament el servei de menjador als centres educatius de ti-
tularitat de la Generalitat per pal·liar el perjudici econòmic com a conseqüència del 
tancament dels centres educatius per la Covid-19. En el cas que les AMPAs prestin 
indirectament el servei de menjador escolar a través d’una empresa o entitat, serà 
l’empresa o entitat prestadora del servei que podrà sol·licitar els ajuts.

Pel que fa a la mobilitat, el text inclou un seguit de mesures per facilitar el des-
plaçament i el trasllat de les treballadores que participen en les tasques de recollida 
de productes de les diferents campanyes agràries i garantir-ne la seguretat i la salut.

Per totes aquestes urgències socials, per una ràpida i àgil contractació i mobilitat, 
però també per fer arribar els recursos als més necessitats, des de Junts per Catalu-
nya validem aquest decret. 

El segon decret és de mesures complementàries en relació amb el sistema sanita-
ri integral d’utilització pública de Catalunya per fer front també a la Covid-19. En el 
marc de les mesures preses en l’àmbit sanitari, mesures de caràcter excepcional i ex-
traordinari, i en concret en relació especialment amb el que fa referència al traspàs de 
competències en matèria de residències de Treball a Salut, aquest decret llei estableix 
que els centres de serveis socials de caràcter residencial han de posar a disposició del 
Departament de Salut el cens de residents, i hi ha d’incloure les seves dades sanitàries 
i assistencials per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l’emergència 
sanitària actual, assegurant la subjecció a la normativa de protecció de dades de ca-
ràcter personal, així com la normativa sanitària per regular l’accés a les dades de salut 
i a la història clínica. Això té un doble objectiu: poder exercir millor el control epide-
miològic de la pandèmia i millorar la qualitat del servei assistencial que es presta en 
aquests centres.

Per la nostra gent gran, per controlar millor l’epidèmia sobretot en els centres re-
sidencials i per millorar la qualitat dels serveis en aquests centres, des de Junts per 
Catalunya també validem aquest decret. 

I, per últim, hi ha el tercer decret, que és de mesures complementàries en matèria 
social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia. En aquest cas, el Govern in-
tenta amb aquest decret llei abordar un altre dels àmbits que malauradament també 
pateix els efectes de la Covid-19. El Govern, bé, adopta mesures per intentar ajudar 
en matèria econòmica a pimes i autònoms, el sector del comerç, l’hostaleria, el turis-
me, la cultura i d’altres; evidentment, també els serveis socials. I no es podrà escati-
mar esforços ni recursos. 

En aquest cas, aquesta disposició normativa en l’àmbit assistencial autoritza abonar 
a les entitats proveïdores de la xarxa pública dels serveis socials la prestació dels seus 
serveis, d’aquesta manera es garantirà el manteniment dels llocs de treball i es com-
pensarà l’activitat no presencial desenvolupada, així com per compensar les mesures 
extraordinàries que han adoptat. Cal recordar que al final de març el Departament de 
Treball, Afers Socials i Família ja va dictar una resolució de mesures excepcionals 
organitzatives i de recursos humans en l’àmbit del sistema català de serveis socials. 
Aquesta resolució garanteix als prestadors el finançament dels seus serveis, alhora que 
aquests posaven els seus professionals al servei de la xarxa d’atenció assistencial.

En matèria sanitària, s’introdueix una mesura per pal·liar els efectes de la pandè-
mia en les rotacions externes del personal en formació pel sistema de residència com 
a especialistes en ciències de la salut a Catalunya. Són totes mesures dirigides al 
personal en formació que han vist alterat el seu itinerari formatiu per poder concen-
trar-se i donar suport a aquelles unitats dels centres sanitaris on calia un reforç per a 
la contenció de la pandèmia.

I, en darrer lloc, el decret llei dota les societats cooperatives d’una sèrie d’instru-
ments que els permetin superar les restriccions derivades de la mesures d’emergència 
sanitària i puguin continuar la seva activitat un cop s’hagi aixecat l’estat d’alarma.
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La gravetat de la situació requereix una resposta pràctica i poderosa per poder 
eliminar l’impacte sobre la vida de les persones. I m’agradaria fer èmfasi sobre el fet 
que des d’aquest faristol he denunciat, en les diferentes ocasions que he tingut l’opor-
tunitat de fer-ho, que la pobresa s’està cronificant entre els col·lectius més vulnera-
bles, i ara, amb les conseqüències de la pandèmia, serà molt més greu la cronificació 
i la ciutadania més vulnerable se sentirà colpejada encara més amb força.

Per lluitar contra el desànim, totes les persones han de sentir que poden assolir 
canvis i millores socials. Per això considerem que és urgent prioritzar polítiques so-
cials que ofereixin respostes a cada una de les nombroses necessitats sorgides a cau-
sa de la Covid-19. Que ningú ho perdi de vista: aquesta crisi ha destruït moltes vides 
i moltes il·lusions i molts llocs de treball. Estem davant del fet imprescindible de sa-
tisfer una necessitat social de primer ordre amb celeritat, i aquesta necessitat no pot 
ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari. És per això que es proposa la 
validació d’aquest decret llei. I per això des de Junts per Catalunya també votarem a 
favor d‘aquest tercer decret. 

Vaig acabant. Sabem tots, tots i totes, que la Covid-19 és la desgràcia del 2020, 
però també és l’oportunitat. Tenim l’oportunitat de revisar el model de funciona-
ment, de transformació, d’actuar, de legislar i de governar millor amb el sentit comú. 
Tenim l’oportunitat d’adoptar mesures per rescatar persones, per mitigar i reparar els 
danys econòmics. Tenim l’oportunitat també d’implementar mesures contundents de 
calat.

El nostre Govern, el Govern de Catalunya, ha de dirigir-se a crear oportunitat i 
reforçar instruments. Cal mobilitzar recursos com mai, però no s’ha de buscar no-
més la redistribució de recursos, sinó que ha de convertir-se en un mecanisme per 
materialitzar els drets socials i econòmics de la ciutadania, i també reduir els greu-
ges de la Covid-19, de l’exclusió de recursos socials al que estan exposades moltes 
persones en el moment actual. Això no dubto que el Govern ho està intentant, ho in-
tenta. Ho fa sense aixecar falses expectatives, sent conscient, a dia d’avui, amb quins 
recursos comptem. Per això, des de Junts per Catalunya insistim que el Govern go-
vernaria millor si tingués les eines adients, perquè el president Torra té tota la volun-
tat de fer-ho bé, malgrat les enormes enormes dificultats amb les quals es troba cada 
dia que acompanyen la situació excepcional en la qual estem vivint a Catalunya.

Sabem tots i totes que estem davant d’una crisi econòmica i social, i ens enfron-
tem a una era de transformació. Ens enfrontem a un nou model de funcionament de 
grans dimensions en el curt i mitjà termini. La reactivació econòmica serà lenta i les 
dificultats socials i les vulnerabilitats molt nombroses. Però això volem fer tot el que 
estigui al nostre abast per alleujar les dificultats i per accelerar la recuperació, però 
som conscients, i la nostra ciutadania ho ha de ser també, que no hi ha solucions mà-
giques, i la situació pressupostària i financera de la Generalitat és la que és. Ens falta 
eines, no som encara estat, i, malgrat això, el Govern dedicarà tot els seus esforços a 
garantir les necessitats bàsiques de tota la ciutadania i a garantir les necessitats bà-
siques de pimes i d’autònoms per assegurar la seva supervivència, per garantir els 
llocs de treball, l’ocupació, i com a única fórmula de generar riquesa que pugui ser 
redistribuïda.

Com ha dit el president Torra en més d’una ocasió, d’aquesta crisi se n’han de fer 
càrrec les administracions, ni les persones ni les empreses, d’aquesta crisi se n’han 
de fer càrrec les administracions. Sí, insistim que són les administracions. I espe-
rem que totes estiguin a l’alçada, tot i que tenim la intuïció que no serà així. Per això 
cal que recordin dins, com a diputat i diputades, els centenars de mils de víctimes 
mortals com a conseqüència de la Covid-19. Per elles i per totes les persones que han 
lluitat per evitar-lo, les administracions han de correspondre amb grans esforços. Per 
això convalidem aquests tres decrets. Esperem que la resta de forces polítiques tam-
bé que ho facin.

I moltíssimes gràcies.
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El president 

Gràcies, diputada. Ha acabat el debat. Els recordo que votarem la convalidació 
dels tres decrets al final, amb la votació de tots els punts que s’han debatut aquesta 
tarda. 

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir 
els drets dels treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives 
de viabilitat per a l’empresa

250-01300/12

Passem, per tant, directament, al vuitè punt de l’ordre del dia, que és el debat 
de la Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir els drets dels 
treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives de viabilitat per a l’em-
presa.

Atès que aquesta proposta de resolució ha estat signada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, procedirem, en primer lloc, a un torn d’intervenció de deu minuts per 
la presentació d’aquesta iniciativa, i a continuació intervindran els grups que hi han 
presentat esmenes, i posteriorment la resta de grups i subgrups parlamentaris.

Per tant, té la paraula, en primer lloc, el diputat senyor Martí Pachamé, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Martí Pachamé Barrera

President, vicepresident, consellera, diputats i diputades, volem insistir un cop 
més que el que ens porta avui aquí és la nostra voluntat per aportar consens i de ser 
útils a la societat en aquests moments complicats i, per molts de nosaltres, angoi-
xants. Tenim damunt nostre una crisi com no l’hem vista en generacions i que afecta 
el més sensible de la nostra realitat: la salut; i, de retruc, la nostra economia. El grau 
d’incertesa que incorpora la pandèmia sanitària fa que les decisions que es puguin 
prendre tinguin un elevat marge de risc i que no se sàpiga realment quina és la mi-
llor opció en moltes ocasions. 

Avui estem aquí, entre altres coses, per parlar de la crisi de Nissan. L’empresa 
ha decidit tancar els tres centres productius que tenia oberts a casa nostra i això té 
conseqüències importantíssimes en la nostra societat. Nissan no és qualsevol empre-
sa; representa, ella sola, l’1,3 per cent del nostre PIB i el 2,6 per cent de l’ocupació 
industrial; ocupa prop de tres mil treballadors de forma directa i més de disset mil 
vinculats a proveïdors, que ara veuen com els seus llocs de treball –tots plegats qua-
lificats i ben remunerats– es poden perdre. 

La crisi sanitària per si sola no és la responsable de l’actual situació. L’empresa ja 
fa alguns exercicis que donava serioses indicacions de que no acabava de rutllar. Una 
capacitat productiva al 20 per cent, la no incorporació de nous models o la promesa 
incomplerta de construir una nova fàbrica de pintura eren senyals que la direcció 
japonesa no tenia interès estratègic en les plantes catalanes. Les pèrdues multimi-
lionàries de Nissan a escala global i la seva reestructuració per reduir-la són, entre 
altres, les explicacions que des de la central japonesa es donen per justificar aquestes 
decisions. 

Sigui com sigui, la nostra preocupació sempre ha d’estar amb els que pateixen les 
decisions independentment de les causes que les originen. I estem aquí per buscar 
el consens necessari per trobar les solucions que la ciutadania avui dia ens demana. 
I per això hem demanat la celebració d’aquesta comissió monogràfica per poder do-
nar veu als treballadors i treballadores de l’empresa directament afectada, Nissan, i 
a la resta d’empreses vinculades al sector. 

Quan un mira quins són els principals objectius de les empreses per invertir, ens 
trobem que l’accés a nous mercats es troba en primer lloc. Precisament, ser la porta 
d’entrada de la Unió Europea dels productes japonesos va ser al seu dia un element 
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important que l’Acord d’associació econòmica entre la Unió Europea i el Japó del 
2018 li va treure tota la importància. De fet, en el repartiment estratègic que hi ha 
hagut, es deixa tot el pes de la Unió Europea en mans del soci intern Renault. 

El segon aspecte que més es té en compte és la reducció dels costos operatius, 
i en aquest cas hem de ser conscients que s’han fet, en aquest aspecte, importantís-
sims sacrificis, per part dels treballadors de Nissan, per mantenir la competitivitat 
de les fàbriques catalanes.

Però no són sols importants els objectius que tenen les empreses quan analitzen a 
on fer les seves inversions, sinó que també és necessari avaluar el conjunt de factors 
que es prenen en consideració en el moment d’escollir les possibles noves ubicacions 
o de mantenir les ja existents, com és el cas que ens ocupa.

L’accés als consumidors està en el primer lloc, seguit de molt a prop per l’ambi-
ent polític i social –un ambient polític i social estable–, la facilitat per fer negocis, 
les infraestructures i l’habilitat per contractar professionals tècnics i executius. Tam-
bé figuren en el top el nivell de corrupció, els costos laborals, la seguretat i crimina-
litat i els impostos, entre altres.

A banda d’informes més o menys interessats també fora bo, primer de tot, fer un 
examen de consciència sobre si des de les institucions s’ha fet bé en els darrers anys, 
si les decisions dels diferents governs no han estat part del problema més que de la 
solució, perquè, no ho oblidem, avui estem aquí per trobar solucions. 

Crec que puc afirmar amb tota honestedat que, si s’haguessin fet d’una altra for-
ma alguna de les coses que s’han fet en els darrers anys, no dic que el resultat hauria 
estat diferent, ja que aquestes decisions van més enllà del nostre territori, però estic 
convençut que hagués estat més complicat el prendre-les.

I em refereixo, òbviament, a tot el que vostès tenen al cap: als aldarulls de la 
tardor de l’any passat, al tancament de les fronteres a la Jonquera i als talls de car-
reteres amb membres del Govern al capdavant, a les contínues sortides de to del 
president de la Cambra de Barcelona, a les declaracions extemporània de regidors 
de l’Ajuntament de Barcelona demanant la retirada de la indústria de l’automòbil, als 
actes de kale borroka protagonitzats per les joventuts d’un partit que seu aquí amb 
nosaltres, crema de barreres de peatge, atacs contra benzineres o vandalisme a Man-
resa, o les declaracions del senyor Rufián demanant la nacionalització d’empreses, 
o les propostes màgiques de membres del Govern d’entrar al capital de multinacio-
nals. És a dir, si hem de mirar quins són els factors que podrien decantar la bàscula 
al nostre favor, trobem que l’estabilitat política no és precisament una condició que 
des del mateix Govern s’hagi estat cuidant, ans al contrari. 

Però és que tampoc facilitem que les empreses puguin contractar professionals 
tècnics i directius amb facilitat, o amb tanta facilitat com abans teníem. Hem de 
reconèixer el deteriorament de la qualitat de vida de la ciutat de Barcelona, que ha 
estat portada dia sí i dia també pels atacs al turisme i l’elevada inseguretat que s’ha 
instal·lat a la nostra principal ciutat.

I també en el desinterès del Govern per la formació, sobretot la professional dual, 
com es fa evident en el centre de Martorell, significativament molt vinculat al sector 
automobilístic. La formació de personal qualificat és una de les més poderoses eines 
d’ancoratge de les empreses del sector al territori, i la desídia del Govern i les bara-
lles entre les conselleries han fet que estigui lamentablement parat tots aquests anys, 
que el seu futur encara no estigui clar i que el sector s’hagi buscat la vida per la seva 
banda. 

Pot ser que qualsevol d’aquests factors individualment no sigui prou important 
per prendre una decisió, però, si ho agafem en el seu conjunt, veurem que, des de 
l’òptica d’una empresa japonesa que cerca llocs a on invertir i que té en molta impor-
tància conceptes com la seguretat jurídica o el nivell de corrupció, haguem perdut 
posicions, i que encara que no justifica deixar al carrer prop de tres mil treballadors 
de forma directa, explica, en part, per què s’han pres determinades decisions. 
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Però insisteixo que no voldria que el discurs se centrés en el que ha passat, enca-
ra que és important parlar-ne per intentar corregir aquells elements que considerem 
que han estat decisius per tal d’evitar tornar a caure en els mateixos errors en el fu-
tur. Estem aquí per buscar solucions i per buscar solucions, i per buscar solucions 
tots plegats. En aquest sentit, la notícia que vàrem conèixer ahir mateix sobre que el 
Govern mobilitzarà quatre-cents experts i crearà el grup de treball Catalunya 2022 
ens tranquil·litza encara que també ens preocupa. Ens tranquil·litza, ja que sembla 
que per primera vegada en molt temps el Govern treu el focus del procés, deixa de 
banda les lluites internes i pensa en una estratègia a mitjà i llarg termini; i ho cele-
brem perquè creiem que això és el que cal. Alhora, també ens preocupa, i per diver-
sos motius: esperem que realment sigui transversal i que no tornem a caure a posar 
el focus en la creació d’estructures de país que no porten enlloc. Que siguin neces-
saris quatre-cents experts a més de tots els alts càrrecs, directius, alts funcionaris, 
assessors transversals o no, assessors externs, etcètera, és sorprenent. I ens sorprèn 
perquè ens permet constatar com s’han fet les coses fins ara. Sols pensar en la coor-
dinació de tots aquests quatre-cents experts..., se’ns fa molt feixuc pensar-ho. I que 
se’ns fa difícil d’imaginar donat el bon ambient del Govern. I també, doncs, com és 
que ara són necessaris quatre-cents experts i en altres situacions, doncs bé, no ha si-
gut aquest el tarannà que s’ha pres.

Però no serem nosaltres els que ens oposem a solucions obtingudes de l’anàlisi 
d’experts, al contrari, i al marge del debat partidista, per descomptat. Encara que es-
taria millor que aquest grup de treball tingués també la supervisió del Parlament per 
col·laborar en els seus avanços. Tota contribució a la reconstrucció i a la convivència 
entre els catalans saben que nosaltres la recolzarem sempre.

Per això demanem, precisament, la convocatòria d’aquesta comissió monogrà-
fica, per tal que parlem de futur. Del futur dels treballadors de Nissan i, també, del 
futur dels treballadors dels proveïdors de Nissan. I també de la resta d’empreses que 
configuren el nostre teixit industrial i empresarial, que és la real font de benestar 
dels nostres conciutadans.

No podem abstreure’ns de la realitat que ens envolta i que la crisi afecta la de-
manda agregada i, en concret, la demanda de béns de llarga durada com l’automò-
bil; que les decisions de compra estan subjectes a la renda de les famílies i que, en 
aquest moment, aquesta està en perill a moltes llars de Catalunya. I, a més, la in-
certesa sobre el model energètic del futur i sobre altres aspectes que ja estaven en el 
passat.

Hem de posar-nos d’acord sobre el model de reconstrucció de la nostra econo-
mia, sobre com ens afectarà el decoupling entre la Xina i els Estats Units, i el seu 
efecte sobre el comerç internacional; sobre què podem fer per relocalitzar indústries 
al nostre territori sense caure en somnis autàrquics; sobre com afrontarem els reptes 
del nostre futur més proper i si estarem preparats per als canvis que estan a tocar: la 
hiperconnectivitat, la indústria 4.0 o la intel·ligència artificial.

Hem d’aprofundir en conceptes que, a més a més, a casa en sabem molt de 
competitivitat i innovació. Sobretot en processos, en logística, en millores de la 
productivitat dins de la cadena de valor. I, per tot això, el Govern ha d’estar ama-
tent per invertir, però no com ho ha fet fins ara. Ho ha de fer de forma decidida i 
valenta en aquells sectors on realment hi ha potencial de creixement. Hem de re-
vertir la tendència dels darrers vint anys de desindustrialització de la nostra comu-
nitat. Hem d’afavorir atraure les inversions i fer que, un cop estiguin aquí, no tin-
guin cap motiu per marxar. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, és el torn del diputat senyor Lucas Ferro. Quan vulgui.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Diputats i diputades, consellera, hem parlat molts cops 
de la política industrial en aquest país o de la manca de política industrial en aquest 
país durant les últimes dècades. La política industrial no és una política més, no és 
una política econòmica més, és la base de qualsevol proposta de benestar en aquest 
país. No hi ha model de benestar que es basi en un sistema econòmic de serveis, que 
precaritza les relacions laborals i que no aporta res, que no produeix res, que no pro-
dueix valor afegit a l’economia europea i a l’economia mundial.

I, per tant, sense indústria no hi haurà model de benestar i model de relacions 
laborals que no siguin precàries en el nostre país. Aquest és el fonament pel qual la 
política industrial és una política estratègica per a tot país. I en aquest temps de crisi 
derivat de la pandèmia del coronavirus, tots som plenament conscients que els estats 
juguen, i juguen molt, a protegir el seu teixit industrial i a intentar recuperar activi-
tat productiva. I, per tant, el primer que volia dir és que mereixem estats i mereixem 
administracions públiques que defensin el seu teixit industrial davant de situacions 
com aquesta.

Catalunya ha perdut, des de la Transició fins aquí, una tercera part dels seus llocs 
de treball en la indústria. Hem viscut tot un llarg procés de desindustrialització de 
l’economia catalana i de desindustrialització de l’economia espanyola. Primer per les 
polítiques de reconversió dels anys vuitanta i dels anys noranta, de malvendre empre-
ses que eren públiques, de deslocalitzar empreses al Sud-est asiàtic o a altres econo-
mies, i posar... –com es deia en aquell temps–, posar a dieta la part econòmica i pro-
ductiva de l’Estat.

I la segona etapa que coneixem tots bé, que és l’etapa del Partit Popular. Un mira-
cle econòmic que es va basar fonamentalment en generar una bombolla immobiliària 
que tapés els efectes del desmantellament productiu industrial en aquest país. I molts 
cops quan parlàvem, abans d’aquesta situació de pandèmia, de si havíem sortit ja de 
la crisi, el que havíem de dir és que sí que havíem sortit de la crisi, però que aquesta 
situació de precarietat laboral, d’atur estructural és el model econòmic que havíem 
generat abans de la bombolla immobiliària i que en notàvem els efectes ara, i que ca-
lia un procés de reindustrialització en el nostre país i que calia una defensa sostingu-
da del teixit productiu en el nostre país.

I, per tant, la primera reflexió és aquesta: necessitem administracions públiques 
que defensin la seva indústria com a valor estratègic de futur.

Llegia avui el comunicat que han tret conjuntament els actors socials, UGT, Co-
missions, USO, el Consorci de la Zona Franca, Foment Nacional del Treball, l’Ajun-
tament de Sant Andreu de la Barca, el de Montcada, el de Barcelona, el ministerio i 
el Govern de la Generalitat. Segurament, en molts pocs espais haurem vist un comu-
nicat que tingui alhora el segell d’un ministerio del Govern de l’Estat i d’una conse-
lleria de la Generalitat de Catalunya. Durant aquests anys, ho haurem vist molt poc, 
però jo celebro que hi hagi una acció institucional coordinada que busqui precisa-
ment defensar el nostre teixit productiu.

La segona qüestió fonamental: Nissan no tanca per problemes econòmics. Nissan 
no tanca perquè la fàbrica generi pèrdues. Nissan tanca per una decisió corporativa. 
S’ha reestructurat, com bé deia el company Martí Pachamé, una sèrie de decisions 
corporatives, com reencaixar Renault, Mitsubishi i Nissan, i, conseqüència d’aques-
ta decisió, tanca una planta a Barcelona, tanca una planta a Indonèsia, i hi ha certs 
tancaments d’indústries i certa reorganització de la producció. Bé. Quan això passa, 
crec que és fonamental que la societat i les administracions públiques exigeixin que 
les empreses actuïn amb responsabilitat social. 

El mantra neoliberal aquest segons el qual hem de donar ajudes públiques a la 
indústria, hem d’invertir en infraestructures públiques per a la indústria, hem de 
garantir, òbviament, que les indústries tinguin beneficis fruit del treball dels seus 
treballadors, però que després l’empresa se’n pot rentar les mans i marxar... y si he 
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visto no me acuerdo, això no pot ser. I, per tant, la primera exigència que hem de fer, 
i crec que és la raó fonamental per la qual avui donem tots suport als treballadors i 
treballadores de Nissan, és que les empreses han d’actuar amb responsabilitat social, 
i que no ho estan fent.

Perquè un país no pot permetre que l’1 per cent de la seva economia i fins a 
25.000 llocs de treball depenguin d’una decisió corporativa. I el mantra no pot ser 
la llibertat de mercat. No pot ser que haguem construït una societat al servei de de-
terminades empreses i que aquestes empreses puguin decidir quan abandonar la so-
cietat. I que, per tant, els plans d’indústria, les infraestructures públiques, les obres 
que hi han hagut als polígons industrials del nostre país, les inversions en el port, en 
les carreteres, en el sector de l’automoció, són una responsabilitat compartida. Clar 
que hi ha un interès general en que Catalunya tingui infraestructures; clar que hi ha 
un interès general en que el port sigui un port operatiu. Hi ha un interès general per-
què atrau activitat econòmica, i, per tant, permet crear riquesa, però aquest interès 
general és una responsabilitat compartida, i aquesta responsabilitat compartida s’ha 
trencat, i això no és acceptable, i no pot ser acceptat ni pel conjunt de les administra-
cions ni pel conjunt de la ciutadania en aquest país.

Dit això, crec que és positiu que en aquest Parlament dediquem una comissió 
específica a parlar no només del tancament de la Nissan ni dels efectes que tindrà 
sobre els seus treballadors, sinó sobretot dels reptes que tenim en el sector de l’auto-
moció a casa nostra. 

Crec que hi ha un element fonamental en la protecció de la indústria, que és que 
hem d’exigir que les indústries del sud d’Europa tinguin dret a la reconversió indus-
trial i tinguin dret a adaptar-se a les noves tecnologies, i no que aquest dret sigui no-
més exclusiu dels centres productius del nord d’Europa o del Japó. I que, per tant, 
a Catalunya s’ha de produir cotxe elèctric i que, per tant, això implicarà canvis en 
la nostra estructura productiva, però que tenim dret a fer-ho. Que no pot ser que les 
economies del sud siguin economies subsidiàries i que quan hi ha moments de crisi 
o quan hi ha moments de transformació en la indústria on s’ha de defensar teixit in-
dustrial i llocs de treball, aquests processos només es donin al nord d’Europa, i que 
haguem d’escollir entre una indústria que no es pot modernitzar o el tancament d’in-
dústries. Hem d’exigir ser també motor de la indústria 4.0 i ser motor de la reconver-
sió industrial en el nostre país.

I hem d’exigir també que es planifiquen alternatives. Sabem que el tancament 
de Nissan és un cop molt dur per a totes les famílies que en depenen, per als milers 
de famílies que en depenen, però també que Nissan no és una empresa més. Durant 
aquest any hem vist moltes empreses venir al Parlament, als mitjans de comunicació, 
contactar amb els grups polítics perquè tenen EROs. Totes elles són símptoma d’una 
situació crítica del nostre teixit industrial, però Nissan és una empresa de la qual de-
penen moltes empreses de proveïdors, i que, per tant, el seu tancament és un castell 
de naips, i que això exigeix que ens ho prenguem com una decisió estratègica que 
hem d’assumir com a país. No ens podem permetre com a país perdre l’1 per cent 
del nostre producte interior brut i posar en risc a 25.000 treballadors. I això necessita 
plans de proveïdors, intervenir estratègicament en el sector i defensar, òbviament, el 
nostre teixit industrial i la continuïtat de Nissan en el país.

I serà amb aquesta perspectiva amb la que nosaltres avaluarem la tasca del Go-
vern i on avaluarem, també, el paper que ha de tenir aquest Parlament a l’hora de 
proposar. Una comissió està molt bé, però necessitem dotar de decisions més estra-
tègiques que el propi estudi; què fem amb el nostre teixit industrial. I per això tenim 
un pacte, que és el Pacte nacional per a la indústria. I crec que avui, com hem dit 
durant aquests últims mesos, m’agradaria tancar dient que ens hem de prendre se-
riosament el Pacte nacional per a la indústria, i que no ho estan fent com a país. Que 
si mirem la dotació pressupostària, la importància política que hi hem donat, el pes 
estratègic en les polítiques públiques d’aquest país, la política productiva d’aquest 
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país ha tingut una importància marginal durant anys, i no ens ho podem permetre 
com a país.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, és el torn del diputat senyor Pol Gibert. Quan vulgui.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Consellera, diputats i diputades, i especialment, als treballa-
dors de Nissan que ens segueixin avui per les xarxes socials, perquè no poden fer-ho 
d’una altra manera, el meu escalf i la meva salutació des d’aquest faristol del Parla-
ment. 

En aquests moments afrontem moments molt durs, després de viure una crisi sa-
nitària evident, que tots hem patit, amb la pèrdua de milers de vides, ara fem front a 
una crisi social i també econòmica; una crisi econòmica que posa en qüestió els pi-
lars del nostre model productiu, com s’ha dit aquí abans; uns pilars que tots crèiem 
sòlids tot just fa uns mesos i que avui veiem com trontollen fortament. 

Un sector considerat intocable, la joia de la corona, com és l’automoció, ara el 
veiem en perill amb decisions que es prenen molt lluny d’aquí però que tenen un 
impacte molt proper. Si l’anunci de Nissan ha estat un cop molt dur, avui encara hi 
sumem la notícia de la reducció de producció de Seat, un 30 per cent; una setmana 
negra per a la indústria a Catalunya, sense cap tipus de dubte. 

Fa anys que des d’aquest faristol s’ha denunciat l’amenaça que sobrevola la in-
dústria en general i el sector d’automoció particularment, no és cap cosa nova. I és 
que la manca de recursos i de projecte per a la indústria ens ha passat factura any 
rere any. I som perfectament conscients de l’esforç conjunt que han fet els darrers 
mesos la consellera Chacón i el ministre d’Indústria: viatges al Japó, trucades, plans 
d’ajuda i tot tipus de gestions per intentar salvar la Nissan d’una decisió que té poc a 
veure amb la producció i molt amb la geopolítica. I també li vull agrair a la conse-
llera la informació que dona als grups constantment sobre la situació de Nissan, que 
és molt d’agrair en aquests moments. 

Però hem de ser conscients que decisions que s’han pres en els darrers anys afec-
ten la nostra indústria avui en dia. Saben vostès quin era el pressupost per dotar de 
suport a la indústria de l’any 2010? Més de 150 milions d’euros. Saben vostès quin és 
el pressupost els darrers anys? 50 milions d’euros; ni un terç del que hi dedicaven fa 
deu anys. De fet, des de la Comissió d’Estudi del Sector de l’Automoció, que vostè, 
diputat, sol·licitava una comissió..., se’n va fer una fa quatre anys i va concloure, en 
fa tres, que calia un esforç pressupostari més gran de manera contínua i sòlida per a 
polítiques industrials que acompanyin un canvi de model productiu. I deia: «Actual-
ment les línies d’incentius són mínimes i les polítiques de suport han patit una greu 
davallada des de 2010.» Estàvem tots avisats; fa quatre anys, d’això. Per tant, quan 
sentim avui el president Torra parlant de la importància de la indústria a Catalunya, 
li diria una frase que la meva àvia fa servir molt, que diu: «Menos predicar y más 
dar trigo.» 

Si de veritat ens creiem que la indústria és important, i ens ho creiem, i tal com 
aquesta crisi està demostrant que és molt important, cal passar de paraules a fets. 
Perquè mentre parlem de la importància del sector de l’automòbil, que ara tots te-
nim molt present, portem, com s’ha dit, en aquest faristol, vuit anys amb el centre 
d’FP de l’automoció pendent de que el Govern es posi d’acord sobre com ha de ser la 
gestió. Sens dubte, tenim el nostre propi «aeroport de Castelló» en versió sector de 
l’automoció. 

Entrant a..., pel que fa a la resolució que ens presenta avui el Grup de Ciutadans, 
la nostra primera impressió és de sorpresa. I ja li dic, diputat Pachamé, que he que-
dat sorprès quan he vist la resolució com ha quedat finalment: sorprès per la dife-
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rència entre el títol i el que realment demana. Llegim el títol: «Proposta de resolució 
sobre mesures urgents per a garantir el dret dels treballadors de Nissan Motor Ibéri-
ca i cercar alternatives de viabilitat per a l’empresa.» El títol sona perfecte. Són tots 
conscients de la urgència d’actuar davant l’anunci de Nissan. El problema ve quan 
llegim el que realment es demana, el que posarem a votació i s’aprovarà. I la sorpre-
sa és que es demana fer una sessió conjunta de dues comissions a un termini de dos 
mesos. 

I la meva pregunta és la següent: quina és la mesura urgent que proposa la seva 
resolució? La mesura urgent és una sessió conjunta de dues comissions al Parlament 
a un termini de dos mesos? Això és el que vostès consideren una mesura urgent per 
garantir drets dels treballadors actualment en crisi? De veritat volem abordar el tan-
cament d’una planta històrica com Nissan fent una comissió? De veritat creiem que 
estem fent alguna cosa per als milers de treballadors afectats, amb aquesta propos-
ta? De veritat hem de discutir durant una hora el Ple del Parlament sobre si els con-
sellers han de donar explicacions o no sobre la seva gestió? Òbviament que han de 
donar explicacions sobre la seva gestió, no hi ha discussió sobre aquest tema. Però 
pensem que davant del fet de la nova pèrdua d’una empresa, que porta cent anys al 
nostre país cal fer molt més que això; molt més que una reunió d’aquí a dos mesos. 
I em sap greu pel diputat Pachamé, no va per ell, ni molt menys. Però a mi em cau la 
cara de vergonya d’estar debatent això en aquests moments, quan tenim els comitès 
fent piquets de vaga. 

Jo no sé a vostès, però a mi em costa molt d’imaginar quan aquesta setmana tor-
nem a acompanyar-los una estona als seus centres de treball i expliquem als seus 
representants, què?, que els diputats reunits solemnement al Ple del Parlament hem 
passat una hora debatent per decidir que convocarem una comissió d’aquí a dos me-
sos. Molt àgil tot. Mentre ells es mobilitzen cada dia, s’uneixen amb patronals i go-
vern i fan front comú, renuncien al seu sou per fer una vaga, formen una caixa de 
resistència, nosaltres els diem que farem una comissió per començar a parlar-ne. 
Tela! Ja em perdonaran, però crec que avui mereixien molt més dels seus represen-
tants públics. No podem fer propostes amb títols que semblen que ho arreglen tot i 
després dir que farem una comissió. No ens fem això a nosaltres mateixos; estem 
contribuint al desprestigi de la política venent fum quan tenim milers de treballa-
dors en perill. 

Davant d’això, de la seva proposta, el nostre grup ha presentat diverses esmenes 
per intentar que avui –no d’aquí a dos mesos, avui– surti d’aquí un compromís real 
amb la indústria i el manteniment de llocs de treball. I hem presentat les següents 
propostes, que podrien ser moltes més. Una d’elles: 500 milions d’euros per a la in-
dústria del sector de l’automòbil els propers quatre anys, a començar des d’aquest 
any amb modificacions al pressupost; 20 milions d’euros per a la formació de treba-
lladors del sector; que Nissan doni la cara davant del Parlament després d’anys re-
bent ajudes públiques i assumeixi la conseqüència de les seves decisions; preparar 
un pla d’ajuda per ajudar els proveïdors de l’automoció que es veuran afectats per 
aquesta decisió, i altres mesures. 

Creiem sincerament que aquestes mesures que avui expliquem aquí, i que hem 
fet com a esmenes, contribuirien directament a ajudar el sector i els seus treballa-
dors en moments com el que estem vivint avui en dia. I crec que tots els grups hau-
rien de treballar en aquest sentit, per fer noves mesures en aquesta línia. Creiem que 
això és el que esperava la gent de nosaltres avui en aquest Parlament. Però ja he sen-
tit els del Grup de Ciutadans que no acceptaran aquestes esmenes, excepte una me-
nor sobre com ha de ser la comissió, i ens emplaça a proposar les mesures d’aquesta 
sessió a una comissió d’aquí a dos mesos. 

I em sap greu dir-ho, diputats i diputades, però em sembla insultant el que avui 
votarem, no cap al nostre grup, sinó cap als milers de treballadors estan afectats per 
aquesta crisi de Nissan. Podem tenir millors o pitjors idees, solucions d’esquerres o 
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de dretes, però avui teníem l’ocasió de parlar de mesures, mesures reals per intentar 
ajudar una situació que pot arrossegar una part importantíssima de la nostra eco-
nomia. I per això, perquè el no de Ciutadans a les nostres esmenes deixarà aquesta 
proposta en una simple comissió, crec que els treballadors i treballadores de Nissan 
avui mereixeran alguna cosa més que una explicació, segurament alguna disculpa. 
Crec que avui no podíem fallar; avui no. I tot el que ha fet aquest Parlament avui ha 
sigut una declaració de suport i una comissió d’aquí a dos mesos. Això és tot el que 
hem fet avui per a Nissan. Cap compromís concret del president, cap proposta nova 
aprovada en aquest debat; res. 

I vaig acabant, i ho vull fer amb un reconeixement als treballadors i treballadores 
de la Nissan, als qui han defensat les millores de condicions laborals al llarg de cent 
anys; una història completa, el fil de la història de l’automoció el podríem seguir a 
través de la Nissan. Però especialment als companys i companyes que aquestes dar-
reres setmanes han hagut de fer front aquesta situació enmig d’una pandèmia. No 
és fàcil mai reivindicar drets laborals davant d’un tancament com aquest; no ho és 
mai, però al mig d’una pandèmia encara és molt més complicat. Defensar els seus 
drets, plens d’incertesa, renunciar a un ERTO i a part del seu sou per exercir el dret 
de vaga, acampats durant setmanes amb pluja i calor davant els centres de treball, a 
tots ells i elles, el nostre reconeixement més gran. Ells estan venent cara la seva pell, 
assumint les conseqüències en la seva butxaca. Fem-nos tots un favor i no els defrau-
dem. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. A continuació, per fixar el seu posicionament, té la paraula en 
nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, el diputat senyor Vi-
dal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Bona tarda a tots i totes. Nosaltres voldríem començar per traslladar una salutació, 
en primer lloc, als treballadors i les treballadores de Nissan i al conjunt de treballadors 
i treballadores que les seves feines depenen de Nissan encara que no siguin treballa-
dors directes. Per cert, avui que estem..., tenim unes intervencions en les quals estem 
traslladant la lluita antiracista, és curiós, a pocs metres del centre de treball de Nis-
san a la Zona Franca és on tenim el CIE de Barcelona i no voldríem oblidar-nos mai 
d’Idrissa Diallo, que va perdre la vida sota custòdia de la Policia Nacional espanyola. 

Nosaltres no volem enganyar a ningú: ja tenim una proposta en relació amb Nis-
san, no volem ser hipòcrites. Tot i així, pensem que tot el que pugui ser discussió del 
que passa a Nissan pot aportar..., i, a més, que és una obligació que hem de tenir com 
a representants del poble de Catalunya. També pensem que fruit d’aquesta discussió 
sobre la proposta de resolució i fruit de la comissió que es pugui generar, doncs hi 
haurà algunes qüestions, que ara hi farem referència, que guarden relació amb Nis-
san i que guarden relació amb el futur de llocs de treball, que en podrem parlar i que 
es podran debatre. 

Podem afirmar, això sí, que en els darrers trenta anys no hi ha hagut una preo-
cupació per mantenir o construir un teixit industrial potent i diversificat al nostre 
país. I volem insistir en això, potent i diversificat. Tenim algunes activitats potents, 
però no tenim activitats diversificades que tinguin a la vegada la condició de po-
tents. Malauradament, ens hem vist absolutament condicionades per activitats que 
guarden molta relació amb l’estacionalitat o pel fet que les decisions estratègiques 
d’aquelles activitats que eren potents es prenien a milers de quilòmetres dels nostres 
centres de treball. 

Nissan no ha estat una excepció. Des de pràcticament els inicis, o com a mínim 
des de que tenim la Generalitat de Catalunya restituïda com a realitat política post-
franquista, han anat condicionant càrregues de treball a ajuts i ho hem d’explicar 
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així. I hem de donar a més totes les dades. I nosaltres –això sí– volíem fer un agra-
ïment als treballadors i les treballadores per tot el que estan lluitant ara, però per 
tot el que han patit també en els darrers anys. Mirin, Nissan no ha tingut problemes 
per fer acomiadaments col·lectius, el que abans dèiem, EROs, cíclicament. Cap pro-
blema. Per cert, també autoritzats, quan hi havia autorització administrativa, pels 
governs de la Generalitat de Catalunya. Nissan no ha tingut problemes per trinxar 
absolutament la normativa laboral amb dobles escales salarials, que algun dia conei-
xerem si es van guanyar als jutjats –al Tribunal Suprem– o es va guanyar a algun 
despatx i van canviar tota la tendència jurisprudencial del que significaven les do-
bles escales salarials. Això ha provocat patiment quotidià als treballadors i treballa-
dores de Nissan, no únicament per la seva feina, sinó aquell patiment que expressa la 
pèrdua d’estabilitat física i, fins i tot, moltes vegades, psíquica.

Qui ha patit un ERO, un acomiadament col·lectiu, evidentment sap del que estem 
parlant. I això ho diem perquè nosaltres no volem que marxi Nissan, per descomptat; 
la gran notícia d’aquest any seria que no marxés Nissan, però a Nissan no li devem 
res. Que ningú ens prengui el pèl. Les empreses necessiten treballadors i treballa-
dores per reproduir capital, però al llarg de la història ja han trobat fórmules amb les 
quals els treballadors i les treballadores poden fer empresa sense empreses capita-
listes. 

I què ha passat, a la darrera etapa? Doncs, mirin, per una banda que l’any pas-
sat amb un nou acomiadament col·lectiu camuflat de prejubilacions, doncs van trin-
xar-ho encara més i després van decidir que no buscaven càrrega de feina per als 
centres de treball catalans. Ho van decidir. Representants polítics catalans i de l’Ad-
ministració catalana que ho han intentat tot i més, i els ho volem reconèixer, que han 
anat fins i tot amb projectes per mantenir feina, per desenvolupar feina, per a ajuts, 
per a subvencions i pràcticament no han estat escoltades. Aquesta ha estat la realitat i 
ha arribat el moment en que allò que es diu sempre la competència..., algú ens hauria 
d’explicar per què es permet una aliança internacional de gairebé les tres empreses 
mundials més potents de l’auto. Decideixen com es reparteixen el pastís i, per tant, 
que al territori català Nissan no tindrà plantes matrius. Aquesta ha estat la realitat. 

I nosaltres plantegem una alternativa, que no és senzilla, que no és fàcil, però que 
evidentment pot conjugar sobirania productiva, manteniment de la feina i transició 
ecològica. Tenim molt clar que és necessària la reorientació de la producció. Tenim 
molt clar que la transició ecològica no ha de significar que el cotxe de combustió, de 
motor de combustió, es transformi en cotxe elèctric, perquè, entre d’altres coses, no 
hi ha ni liti ni volem reproduir això. Però tenim molt clar que tenim una necessitat de 
sobirania productiva que poden ser substituïdes en bona mesura pel que signifiquen 
les plantes de Nissan i el que no volem, en tot cas, és tenir un Flint català, pel que va 
significar la pèrdua de General Motors, a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

I per acabar, als treballadors i treballadores de Nissan, ens provoca molta vergonya 
no poder donar resposta, cosa quotidiana ja; que no tinguin l’esperança en el que passa 
a les institucions al Parlament, però sobretot que tinguin esperances en la seva capaci-
tat per mobilitzar-se, en la seva capacitat també per tenir connexions de classe i en fer 
veure al conjunt del país que el que ens juguem no és únicament Nissan, ens juguem...

El president

Diputat...

Vidal Aragonés Chicharro

...si anem a desindustrialització i precarietat, o si apostem per un futur en el que 
hi hagi feina estable amb intervenció de l’Administració i amb transició ecològica.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, té la paraula el diputat senyor Santi Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Consellera, diputats i diputades, fa mesos –cito «mesos» per 
cenyir-me a aquesta legislatura– que venim advertint de determinades febleses del 
sector industrial català. Jo mateix he tingut oportunitat durant aquesta legislatura 
i, per tant, estic parlant del darrer any i mig, de fer dues interpel·lacions i dues mo-
cions: una amb relació a la competitivitat de l’economia catalana, l’altra amb relació 
a la indústria. I ho poso en valor perquè, precisament, el nostre grup parlamentari 
només té l’oportunitat de fer una interpel·lació cada dos plens i, per tant, destinar-ne 
dos a aquesta qüestió, ho posem en relleu. I, dintre de la competitivitat de l’economia 
i dintre de la indústria, un element fonamental ha estat sempre el sector de l’automo-
ció per la importància que té sobre el conjunt de la indústria.

No hem estat, evidentment, els únics que ens hem preocupat de la situació de la 
indústria. Per això, en els darrers anys va sorgir la necessitat d’aquest Pacte per a 
la indústria, en el que es posava de manifest la preocupació dels diferents agents so-
cials, econòmics i universitaris que van fer possible tancar un pacte conjunt per tal 
d’abordar determinades mesures per afavorir la indústria en conjunt a Catalunya, 
precisament, per abordar les febleses que crec que compartíem i que en els darrers 
mesos s’han accentuat. 

El sector de l’automoció, en el conjunt de la indústria, representa 143.000 llocs 
de treball, 548.000 vehicles produïts a Catalunya –548.000–, quan el nombre de ma-
triculacions de vehicles a Catalunya és de 300.000; per tant, és una activitat que no 
només abasteix el mateix mercat interior, sinó que abasteix el mercat exterior i té 
una rellevància important pel que fa a les exportacions; representa el 10 per cent o 
pràcticament el 10 per cent del PIB, i hi ha onze mil empreses vinculades al sector 
de l’automoció. Per tant, és un sector prou rellevant.

Segur que la decisió de Nissan s’ha pres tenint en compte aspectes globals, as-
pectes geoestratègics, aspectes molts d’ells que segurament estan fora del nostre 
abast: les seves aliances estratègiques i les decisions d’invertir en uns llocs determi-
nats o no en altres llocs. Però nosaltres tenim responsabilitats, i tenim responsabili-
tat en generar un ecosistema favorable al manteniment de la indústria, però també 
tenim la responsabilitat d’afavorir la generació de noves inversions i de fer-ho per a 
noves inversions en el sector industrial.

I, sense cap mena de dubte, s’han comès errors. Si m’ho permeten, els citaré suc-
cintament, però els anuncis, per exemple, de caducitat temporal dels motors dièsel, 
quan més d’un 50 per cent dels vehicles fabricats a les factories catalanes són dièsel, 
no hi ajuda. I això recordo perfectament com ens ho deien representants del comitè 
d’empresa de Seat en el mateix Parlament, de dir-nos: «Escoltin, vagin amb compte 
amb el que diuen de la fabricació de motors dièsel i vehicles dièsel, perquè una part 
important de la producció de les nostres fàbriques són aquest tipus de vehicles i, per 
tant, això pot comprometre la viabilitat de les nostres factories.» La política fiscal, i 
particularment la política fiscal en relació amb els mateixos vehicles, tampoc no hi 
ajuda. Les incerteses de processos polítics impropis d’una democràcia occidental 
tampoc no hi ajuden, tampoc no ajuden a mantenir ni a generar noves inversions. 
Alimentar conflictes als carrers tampoc no hi ajuda; l’«apreteu, apreteu» o veure 
el mateix president de la Generalitat tallant autopistes, doncs segur que no ajuda al 
manteniment d’activitats industrials. O que responsables polítics afirmin que amb la 
crisi sanitària que estem vivint cal aprofitar per evitar la reactivació de la indústria 
de l’automòbil, doncs tampoc són missatges que contribueixin ni que ajudin a man-
tenir l’activitat industrial. I, per acabar, proposar nacionalitzar empreses tampoc no 
ajuda a mantenir empreses, a mantenir indústries ni a generar noves inversions.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució, però preferiríem que 
tingués un abast molt més ampli que el de la creació d’una comissió per analitzar 
què és el que es fa. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Però, en qualsevol cas, benvinguda sigui.
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El president

Diputat...

Santi Rodríguez i Serra

I si podem aprofitar per fer-la abans de dos mesos, crec que el missatge que llan-
çarem a la ciutadania...

El president

Senyor diputat, se li ha acabat el temps.

Santi Rodríguez i Serra

...i, sobretot, als treballadors afectats, serà molt més positiu. 
Gràcies.

El president

Gràcies. En nom ara del Grup Parlamentari Republicà, és el torn del diputat Jor-
di Albert. Quan vulgui.

Jordi Albert i Caballero

Bé; hola, consellera, diputats, diputades, treballadors, treballadores del Parla-
ment... Abans de començar també volia felicitar el diputat i company Narcís Clara 
per la seva recent paternitat, si no m’erro, i, per tant, també volia aprofitar per enviar 
aquest missatge cap al company Clara.

Avui moltes de les paraules que m’han precedit ja han marcat sincerament quin 
és el sentir general que tenim. És exactament aquest. Ja quan vam tenir una proposta 
de resolució respecte als treballadors de TE Connectivity, que també la vam portar 
en aquest Parlament, des d’aquest faristol ja vaig dir que ens havíem de preocupar 
també del que segurament passaria al cap d’uns mesos, que era exactament el mateix 
amb la Nissan. I no és TE Connectivity, no és Nissan, no són totes aquestes empre-
ses amb les quals ens hem anat reunint. De fet, la primera reunió que jo vaig tenir 
com a diputat en aquesta legislatura va ser amb una empresa també del Vallès que 
tancava i que aplicava un ERO també de tancament per tal de deslocalitzar la seva..., 
en aquest cas, era de... televenda; bé, era una multinacional que s’emportava no la 
producció, sinó la gestió cap a l’Europa de l’Est.

I, per tant, reiteradament hem anat tenint casos d’aquests. Avui és la Nissan; ahir, 
els companys i companyes treballadors i treballadores de la Nissan i d’altres empre-
ses que també estan afectades es van tornar a mobilitzar. Ahir estaven davant del 
concessionari de la Renault a Esplugues. Ahir de nou van tallar l’autopista, igual que 
van fer el dia 28 quan van sortir els representants dels treballadors i les treballadores 
de la videoconferència que van tenir amb el senyor De Ficchy. Una videoconferència 
indignant. Indignant. Acomiadar, demanar el tancament de les plantes de Catalunya, 
informar d’aquest tancament, haver-ho fet abans a través de filtracions als mitjans de 
comunicació, i en una videoconferència amb els representants sindicals a l’altre can-
tó de la pantalla i no deixar-los ni parlar. Deu minuts, i a sobre acusant-los de que les 
plantes no eren productives. Qui ha provocat que les plantes no fossin productives? 
Els treballadors o les direccions estratègiques de l’empresa? Qui ha provocat que les 
plantes siguin titllades de no productives? Els treballadors o la no inversió, a més 
compromesa, de 70 milions d’euros a la nova planta de pintura; decisió de la direcció 
empresarial.

Estem en un món pervers, en un món on guanya qui posa més diners sobre la 
taula, en un món on les empreses multinacionals trien segons els seus designis, no 
mirant noms i cognoms dels seus treballadors, sinó només mirant pels seus comp-
tes i només mirant pels seus balanços, per tal de veure quin és el millor postor, d’on 
poden treure més benefici econòmic. I sí, s’ha caigut en aquesta trampa. S’hi ha cai-
gut històricament, en aquesta trampa. Una de les crítiques que es fa ara és que, clar, 
és que Macron posa més diners sobre la taula. Així l’únic que fem és empoderar 
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les empreses perquè continuïn pressionant els governs. Així l’única cosa que fem és 
continuar traient la força als treballadors i les treballadores per donar-la als consells 
d’administració. Per tant, cal un canvi també de mentalitat de com afrontem aquestes 
problemàtiques. És urgent aquest canvi de mentalitat. 

I també és urgent que hi hagi una internacionalització d’allò que ara sona molt 
antic, de la lluita obrera. No pot ser que hi hagi treballadors d’una planta Sunder-
land que es puguin alegrar perquè hi hagi tancaments a les plantes de Nissan a Ca-
talunya. No pot ser, com em deia un dels treballadors aquesta setmana en una de les 
mobilitzacions, que van rebre un correu electrònic d’una treballadora de Berlín so-
lidaritzar-se amb la seva causa... Aquí també hem d’interpel·lar la mobilització per 
part de tots els treballadors i les treballadores perquè ara està sent Nissan, però més 
endavant serà la nostra empresa. 

I això també, amb aquest compromís i amb aquest mirar –també amb vocació de 
consciència col·lectiva– quins són els problemes que ens afecten a tots i totes, és on nos-
altres també, com a diputats i diputades, ens hem de sentir interpel·lats. Per això, entenc 
perfectament les paraules del company Gibert. Per això, entenc perfectament les pa-
raules del company Aragonès. És cert. Sap a poc –sap a poc– una proposta de resolució 
per fer un monogràfic per continuar-ne parlant; perquè, de fet, ja fa molt de temps que 
se n’està parlant. I ara cal acció política. 

Mirin, el 2008 Nissan ja va presentar un ERO. Finalment, d’aquest ERO, 1.680 
persones en van sortir afectades, entre prejubilacions i acomiadaments voluntaris 
–d’aquella manera en què són voluntaris. 1.680 persones; 1.680 treballadores i tre-
balladors de la Nissan van estar afectats per aquest ERO. Any 2008. No hi havia tot 
això que deia el diputat Pachamé encara. No hi era. Sí que hi era una voluntat clara 
per part de la direcció de Nissan, una voluntat clara per part de la direcció de Nis-
san per canviar la seva estratègia. 

I any rere any, els treballadors no sabien si començarien el curs vinent. Els treba-
lladors no sabien si aquell seria el darrer any que podrien treballar a la Nissan. Una 
empresa que fa més de cent anys que està al nostre país..., gairebé cent anys que està 
al nostre país. Viure en el dia a dia, en una situació com aquesta, amb l’espasa de 
Dàmocles constantment damunt, genera una alta pressió. A més, permet que l’em-
presa pugui posar sobre la taula propostes que moltes vegades els treballadors i les 
treballadores han d’acabar assumint. Però una vegada es diu prou; sempre hi ha una 
vegada en què es diu prou. I la vegada en que s’està dient prou és aquesta. 

I necessiten tot el nostre recolzament i, sincerament ho dic, el nostre recolzament 
actiu, amb la caixa de resistència, amb tot el suport a les mobilitzacions, en donar 
plena disposició de les nostres organitzacions a les seves reivindicacions, a que el Go-
vern de Catalunya com el Govern de l’Estat continuïn fent aquesta tasca que han estat 
fent i que també nosaltres els hi hem de reconèixer i els hi reconeixem, perquè, al fi-
nal, és tot el nostre ecosistema el que s’està ressentint d’aquestes decisions que es pre-
nen en un consell d’administració. I sí, jo també sento aquesta impotència que deia el 
company Gibert. Sento la impotència de que un consell d’administració tingui potser 
més força que un Parlament. Sento també aquesta impotència que un consell d’admi-
nistració pugui estar per sobre dels representants democràticament escollits. I sento 
aquesta impotència de que un consell d’administració pugui marcar la pauta de com 
ha de ser o no una indústria d’un territori concret. 

Per tant, nosaltres som també part de la solució, igual que no negaré que segur que 
durant molt de temps hem estat també part d’aquest problema. I ara és el moment en 
que nosaltres hem d’intervenir i, per tant, ho hem de fer. I ho hem de fer des de la nostra 
posició clara de suport als treballadors i les treballadores, des de la nostra posició clara 
de buscar solucions de cara al nostre ecosistema industrial, de què podem aportar, més 
enllà dels xecs o les bonificacions, per tal que el sector de l’automoció aixequi el cap. Hi 
han hagut moltes decisions i algunes d’elles s’han posat avui sobre la taula. I segur que 
en podem debatre, però jo crec que en debatrem molt més a fons en aquest monogràfic. 
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Però és cert que avui –avui– es reclama acció política. Avui tenim mobilitzats 
els treballadors i les treballadores al carrer. Des del 4 de maig, en plena pandèmia, 
a la planta de Montcada, fent torns per ocupar les vint-i-quatre hores del dia, torns 
de quatre hores, els treballadors i les treballadores han estat davant de la planta per 
evitar que hi entressin els camions a treure material que podien enviar a altres plan-
tes. I això ho han fet perquè no tenen cap altra opció. I en aquestes mobilitzacions 
nosaltres hi hem de ser, perquè són les nostres. I en totes elles sempre hi ha hagut un 
símbol, que era el del puny alçat, i aquest és el símbol que tot sovint s’associa a una 
ideologia concreta, però que en aquest cas és la ideologia dels treballadors i les tre-
balladores de la Nissan. 

Així que estic convençut que ens en sortirem, perquè l’optimisme també l’hem de 
posar en aquesta partida damunt la taula. I ara és el moment de pressionar. Sempre 
hi ha moltes fases en un conflicte, i ara estem en la fase final, ara és la fase de que 
els treballadors i les treballadores han de tenir l’èxit i la recompensa a la seva feina. 

Gràcies.

El president 

Gràcies, diputat. I finalment en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya 
és el torn del diputat senyor Eduard Pujol. Endavant.

Eduard Pujol i Bonell

Bé, senyores i senyors diputats, treballadors i treballadores de la Nissan i del sec-
tor de l’automoció, que avui esteu pendents d’aquest Ple, consellera Chacón, presi-
dent, a tots, bona tarda. Avui parlem de Nissan, parlem d’un problema gros. En 
aquesta tarda debatem sobre 24.000 persones que poden perdre la feina, però avui 
també parlem del conjunt de les 143.000 persones que treballen en el sector de l’au-
tomoció a Catalunya. En aquest país la indústria de l’automòbil representa el 10 per 
cent del PIB, i és un ecosistema format per 10.895 empreses que facturen 23.000 mi-
lions d’euros anuals. Avui parlem de Nissan i d’un sector que és estratègic

I en parlem sacsejats també per un altre problema immens, les conseqüències 
socioeconòmiques de la Covid que afecta tots els sectors de la nostra economia. No 
oblidem la Covid, no l’oblidem, perquè tot el que fem respon a la idea de prosperitat 
per a tothom, però avui posem el focus en un sector central. Les amenaces al voltant 
de Nissan venen de lluny. Fa anys que té una capacitat de producció o una produc-
ció molt per sota de la seva capacitat. Per aquesta raó, el Govern de la Generalitat 
ha treballat per assegurar la competitivitat de les plantes de l’empresa. S’ha fet: des 
del 2005 la Generalitat ha donat ajudes a Nissan per valor d’uns 25 milions d’euros.

Ara bé, per entendre el cas Nissan hem de separar els factors que li són propis 
de les amenaces globals que estressen tots els constructors d’automòbils. Quins són 
aquests dubtes? Els fabricants no només fabriquen cotxes, ara s’autoanomenen «ges-
tors de la mobilitat». A molts països el cotxe ja no és el mirall de l’ascens social, ja 
no és un producte aspiracional. La revolució del món digital avança. Es volen conso-
lidar nous hàbits, per exemple, el compartir vehicle. Si no necessites un cotxe cada 
dia de l’any, et cal tenir un cotxe tot l’any? Si la societat compra diferent, es fabricarà 
igual? S’han acabat els rècords anuals de producció de l’automòbil? 

Un altre factor a tenir en compte és el canvi climàtic. Volem cotxes nets. L’auto-
mòbil no pot anar contra el medi ambient. Aquesta evidència ha situat l’automòbil 
davant d’un dubte colossal: la seva indústria. Algú sap del cert com seran els cotxes 
de demà passat? De demà passat. Els cotxes només seran híbrids, només seran elèc-
trics? Perviurà el dièsel? Hi ha una escletxa per perviure el dièsel? I l’hidrogen? I el 
gas? Són moltes preguntes de cop i estan totes en l’aire. Però torno al cas concret de la 
Nissan, perquè respon a dues complexitats que se superposen: la global i la particular. 

La Nissan va arribar a Catalunya perquè el camí en solitari de l’Ebro Motor Ibèri-
ca s’havia esgotat. Punt i final. No donava per més, era una qüestió senzillament, es-
trictament tecnològica. Les velles furgonetes de motor Perkins, que feien un sorollàs, 
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van cedir el seu lloc al mític Patrol. Eren els primers vuitanta, i la Nissan es feia dir 
«els japonesos». Més tard, als primers 90, de la idea de gran mercat, de l’obsessió per 
tenir grans volums de producció, en va néixer l’aliança entre la Renault i la Nissan, 
i des d’aleshores la Nissan ha patit l’ombra enorme de la Régie Renault, on l’Estat 
francès encara conserva el 15 per cent de les seves accions. 

Aquests últims anys també han estat marcats per conflictes interns greus, amb 
episodis increïbles com veure a la presó el seu expresident, Carlos Ghosn, jutjat al 
Japó i fugit al Líban dins la funda d’un violoncel, portada per un grup de gregorià. 
No és una pel·lícula, no, no és una pel·lícula. És una lluita empresarial entre estats 
que explica la duresa d’una batalla, que segur que també ens ha afectat. I a mig camí 
entre aquest cas i els dubtes del sector encara hi ha una altra pregunta que ho relli-
ga. El que acaba d’anunciar la Renault-Nissan la setmana passada de dividir el mapa 
del món per marca serà tendència? S’imposarà? Tornem a la idea de marques amb 
arrelament local ara que els fabricants són multinacionals? Això és possible? És una 
nova versió 3.0 de la Itàlia per a la Fiat, França per a la Renault, la Peugeot, la Cit-
roën i Espanya per a la SEAT? Aquesta visió que ens retornaria al segle passat és un 
miratge o les coses van per aquí? Són moltes preguntes de cop, però les preguntes 
sempre troben resposta, sempre, i és aquí on entra la política i els governs. 

El compromís del Govern de Catalunya amb el sector de l’automòbil, consellera, i 
vostè ho sap, és absolut. És sòlid, estratègic i irreversible. Però i el compromís de l’Es-
tat espanyol amb aquest sector quin és? L’Estat i el Govern espanyol tenen clar què 
ens hi juguem? Unitat sí, amb els sindicats i amb el Govern espanyol, com avui deia el 
president Torra en aquesta mateixa sala de plens. I una mirada europea exigent, per-
què Nissan també és un problema d’Europa. Però aquesta és una responsabilitat que 
no pot caducar. L’exigim ara, i en els propers mesos i cada dia de cada dia. 

En aquest sentit també és veritat, i s’ha explicat, que les administracions públi-
ques estaven disposades a invertir a la Nissan 100 dels 300 milions d’euros que cos-
taria portar la fabricació d’un nou model a la Zona Franca. I és veritat que aquest su-
port s’estenia a tot l’ecosistema de proveïdors protegint els llocs de treball. És veritat. 
Però ara veiem que el repte és molt més gran. Com protegim, com reimpulsem tot 
el sector? Tot. Quins són els compromisos que l’Estat assumirà amb la indústria de 
l’automòbil? Podrem exigir a Europa si a última hora a l’Estat espanyol ens flaque-
ja? A França mateix, que és un dels nostres competidors, l’Estat ja ha anunciat una 
injecció de 8.000 milions d’euros a la indústria de l’automòbil. Però alerta, aques-
ta  injecció ens ha situat davant d’una altra complexitat. Tot i aquesta milionada, la 
Renault ha anunciat el tancament de fàbriques. Això ens demostra que aquest proble-
ma no va únicament de milions, però també va d’ajudes milionàries; no són garan-
tia, però són indispensables. Costa de casar, és veritat. I a Catalunya no ens podem 
permetre que Nissan tanqui. Això explica la tossuderia del Govern de Catalunya i la 
feina feta discretament durant mesos. 

A Catalunya volem continuar sent indústria del motor, perquè és un sector on 
treballem bé, on les coses es fan bé. Som una economia diversificada, cap sector su-
pera el 15 per cent, però amb elements indestriables al món del motor. Tota la xarxa 
d’investigació, de talent, d’expertesa, d’intel·ligència, l’I+D que s’ha generat, l’arre-
lament i la qualitat de tota la indústria auxiliar –Idiada, al Baix Penedès, el clúster 
de l’automòbil... Som fabricants i som creadors, en el laboratori, en el disseny, a la 
universitat, i també en la cadena de muntatge. Això va de capacitat, de connectivi-
tat, de competitivitat i de competència. Ho sabem i el Govern de Catalunya ho sap. 
Hem excel·lit quan s’ha d’excel·lir, però ara hem d’entendre que estem en un entorn 
de canvi. Hem de seguir amb atenció tots els debats de la mateixa indústria, perquè 
quan es concreti el nou paradigma hem de ser els més preparats. I, en aquest sentit, 
la conselleria d’Empresa ha fet els deures. Els sindicats ho saben bé. S’han treballat 
tots els escenaris i s’ha elaborat el Pla auto, el pla de suport a la indústria de la mobi-
litat i l’automoció, que és una eina molt potent.
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També volem parlar de l’Estat espanyol i del Govern Sánchez. Aquesta crisi tor-
na a evidenciar la urgència de ser estat, de tenir un estat que sempre jugui a favor. 
Hi ha respostes que necessiten la capacitat econòmica d’un estat, i en el mentrestant 
–en el mentrestant– Espanya ha d’estar a l’alçada perquè els 15.000 milions d’euros 
anuals de dèficit fiscal que pateix Catalunya ara també es noten. D’aquí també plora 
la criatura. L’Estat espanyol s’ha acostumat a no complir, i en això Pedro Sánchez 
és un crac. Per això vull fer pedagogia dels greuges de l’incompliment amb un cas 
que explica també moltes coses, i que és important de treure avui. Quants anys fa 
que parlem del famosíssim Corredor Mediterrani? Quants Nissan fabricats a la Zona 
Franca s’haurien pogut transportar cap al nord –sí, senyora Lorena Roldán– i cap al 
sud amb destí al món? La indústria és futur, i la indústria necessita una bona sortida 
als mercats, a l’exportació, infraestructures, vies, ports. No ens podem passar segles 
demanant aquestes infraestructures.

I una última reflexió als grups d’aquesta cambra. Facin costat al Govern de Ca-
talunya quan el Govern defensa projectes com el Corredor Mediterrani o, com ara, 
quan el Govern exigeix a l’Estat que no miri cap a una altra banda i que posi els mi-
lions que ha de posar en un sector estratègic. 

Per això, un últim missatge: el Govern de Catalunya continuarà defensant els tre-
balladors i les treballadores de la Nissan i de les empreses auxiliars que en depenen. 
Es treballa d’acord amb els sindicats, s’està demanant a l’empresa una nova reflexió 
i s’està exigint interlocució directa amb el Japó. Però al marge d’aquesta batalla, se-
nyores i senyors diputats, consellera, estarem amatents a les preguntes globals que 
es fa el sector de l’automòbil perquè aquesta indústria necessitarà la col·laboració 
dels governs dels països que hi vulguin jugar un paper central. I Catalunya vol jugar 
aquest paper central en la indústria europea de l’automòbil. 

Tenim talent, valor afegit, un ecosistema de la indústria de l’automòbil molt po-
tent i fa quatre anys que som la millor regió on invertir al sud d’Europa. Tenim futur, 
no ho dubtin. Si ens atribueixen totes les responsabilitats, també necessitem totes les 
eines. Volem ser estat –i acabo–, però, mentrestant, ara li toca a Europa i li toca a 
l’Estat espanyol complir amb la seva part de responsabilitat. 

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se sobre les esmenes, acceptades o no, té la 
paraula de nou el diputat Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; primer de tot, consellera, agrair-li els esforços que em consta que està fent 
en aquest assumpte en particular. Sabem que pel que vostè ha pogut fer no serà, eh? En 
aquest cas, doncs, donar-li el nostre recolzament, perquè, evidentment, s’ha esforçat en 
això.

Respecte a les esmenes que s’han presentat, n’hem transaccionat una amb el Grup 
Socialistes i Units per Avançar i amb el Grup de Catalunya en Comú Podem. La lle-
geixo: «El Parlament es compromet a celebrar, en el termini de dos mesos a partir de 
l’adopció d’aquest acord, un debat específic conjunt entre la Comissió d’Empresa i 
Coneixement i la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en el Parlament, via 
article 157 del Reglament del Parlament de Catalunya, per a tractar la situació i les 
conseqüències, així com les mesures a curt, mitjà i llarg termini que es duran a ter-
me a favor dels treballadors i treballadores de Nissan i de la indústria de l’automoció 
a la comunitat autònoma de Catalunya.» 

Aprofito per saludar els treballadors de Nissan que ens puguin estar veient. I tam-
bé, doncs bé, per recordar al senyor Pol Gibert que voldria que..., doncs bé, que no li 
sentís dir que li fa vergonya..., o el que em faria vergonya a mi és que ara ens veies-
sin els treballadors de la Nissan discutir sobre un tema com aquest, que em sembla 
que ha de ser conjunt, que ha de tenir una certa unanimitat i que en certa manera és 
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un acte que intentem que sigui propositiu, positiu i que intentem que sigui per al bé 
dels treballadors de Nissan. El que sigui en dos mesos o que sigui en menys termini, 
doncs, depèn de tots nosaltres i en especial dels consellers que estan convocats en 
aquesta comissió i, per tant, els demanem que en la mesura de..., amb la major rapi-
desa possible sigui convocada aquesta comissió.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Acabat el debat sobre aquest punt, passem al següent, recor-
dant-los que votarem, tant aquest com la resta, al final de la sessió. 

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi 
de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques

252-00026/12

Passem, doncs, al punt novè, que és el debat de la Proposta de resolució de crea-
ció d’una comissió d’estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques; 
proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Per tant, seran aquests 
grups qui defensaran la proposta de creació d’aquesta comissió d’estudi. Ho faran 
amb un temps de deu minuts cada grup parlamentari, començant pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, en aquest cas, per la senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí. Gràcies, president. Bien, estamos ante la peor crisis sanitaria, económica y 
social de la historia reciente de Cataluña. Una crisis que ha acabado con la vida de 
miles de personas destrozando a familias que van a tardar mucho tiempo en supe-
rar el drama que supone perder pues a un ser querido en estas circunstancias, por 
un virus desconocido hasta el momento. Han sido momentos muy duros y lamenta-
blemente lo siguen siendo, porque esto no ha terminado. Pero ni qué decir tiene que 
todo esto sería pues mucho más difícil y mucho más doloroso si no contáramos con 
la ayuda de los héroes que nos han acompañado, los héroes que nos han salvado du-
rante estos meses terribles. Hoy desde aquí les quiero rendir un sentido homenaje. 

Gracias por sacrificaros por nosotros. Gracias por darlo todo sin pedir nada. Mi 
recuerdo también para aquellas personas que han perdido la vida en acto de servicio 
durante esta pandemia. Eternamente, gracias. 

A los familiares, a los allegados, a los amigos de las personas que han perdido la 
vida también por el Covid-19, todo nuestro apoyo desde aquí. Porque cada persona 
fallecida por este Covid-19 es una herida abierta que va a costar mucho tiempo sanar. 
Detrás de cada persona que ha perdido la vida por esa tragedia hay una historia, hay 
una familia, hay unos amigos que han perdido a un ser querido y que, además, ni si-
quiera se pueden aferrar al consuelo de haberle dado una despedida como se merecía.

Desde este Parlamento es imprescindible que los representantes públicos demos 
un paso adelante para que juntos abordemos los grandes retos del presente y tam-
bién del futuro, que no son pocos. Porque a los retos que en Cataluña ya teníamos 
pendientes –que no eran pocos– ahora también tenemos que sumarles todos los que 
vienen a consecuencia de esta crisis. Tenemos que estar preparados. Tenemos ya 
aquí no solamente una crisis sanitaria, sino también ya una crisis económica y una 
crisis social. Todo lo que hagamos durante estas semanas va a marcar el rumbo de 
nuestra comunidad y el futuro de millones de catalanes. Por eso, trabajar para la re-
construcción es una de nuestras prioridades. No podemos dejar a nadie atrás, y para 
ello es imprescindible ayudar a pymes, autónomos, a trabajadores... Porque, de no 
hacerlo, no solamente estaremos dejando a estas personas al borde del abismo, sino 
que también estaremos dejando al borde del abismo a Cataluña entera. 
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Miren, durante estas semanas nosotros hemos sido leales a los catalanes. Les he-
mos presentado a este Govern una batería de propuestas en el ámbito político, en el 
ámbito sanitario, en el económico, en el social... Les hemos trasladado también las 
preocupaciones de todos los sectores estratégicos para la economía de Cataluña con 
los que nos hemos reunido. Y nos hemos reunido con muchísimos sectores a lo largo 
de estas semanas, porque no se puede gobernar sin escuchar, no se puede gobernar 
sin tener en cuenta las demandas de todo el mundo. Las demandas de la Cataluña 
real. Y esto es algo que yo le he reprochado durante muchísimo tiempo a este Go-
vern. ¿Cómo pueden ustedes gobernar sin escuchar a más de la mitad de los catala-
nes? Es que es imposible.

Nosotros nos hemos reunido incluso con el Govern. Nos reunimos con la conse-
llera Chacón hace unos días para trasladarle también todas las propuestas que ha-
bíamos estado trabajando en estas reuniones. Propuestas para reactivar el sector in-
dustrial, el comercial, el empresarial, también el sector turístico. Hemos solicitado 
también una reunión con el conseller de Treball, d’Afers Socials i Famílies –el con-
seller El Homrani– porque esta es la forma en la que Ciudadanos concibe la política: 
poner en el centro a las personas. Prestar ese servicio a toda la ciudadanía. Porque 
cuando estamos ayudando a los autónomos, a las pymes, a los trabajadores, les ayu-
damos a todos. A los que piensan como nosotros y a los que no; a los que tienen un 
sentimiento independentista y a los que no lo tienen. Sin embargo, cuando el Govern 
se va a la conferencia de presidentes autonómicos solo se acuerda de los suyos, solo 
pide para los suyos.

Miren, mientras Ciudadanos ha conseguido arrancarle al Gobierno un plan de 
2.500 millones de euros para el turismo y la hostelería, con la importancia que tie-
nen el turismo y la hostelería aquí en Cataluña, ¿qué es lo que han estado negocian-
do Esquerra Republicana y Junts per Catalunya? La dichosa mesa. La famosa mesa 
que ustedes llaman «de diálogo» pero que no lo es, que es de chantaje. Unos exigen, 
otros claudican. No es nada más, señor Pujol, que antes hablaba del Corredor Medi-
terráneo. ¿Por qué no piden esas cosas? ¿Por qué no ayudan a las pymes, a los autó-
nomos, a los trabajadores? ¿Por qué no trabajamos todos a una? No. Ustedes piden lo 
de siempre: la autodeterminación.

Miren, las banderas no se comen. Lo decía el señor Rufián –con cierto cinismo, 
por cierto–, pero tenía razón: las banderas no se comen, y las mesas tampoco se co-
men. Ni se va a poder comer de nada de lo que salga de esa mesa. Y este virus no lo 
vamos a parar ni con mesas, ni con chantajes ni con discusiones estériles que no nos 
llevan a ninguna parte. Y yo soy muy consciente de que a este Govern y a nosotros 
nos separa un abismo ideológico. No compartimos lo que dicen ni cómo lo dicen. 
No nos gusta como despilfarran el dinero de todos los catalanes. No nos gusta cómo 
se empeñan en dividir ahondando ya en la fractura que bastante daño ha hecho. Us-
tedes han cometido muchísimos errores, pero los catalanes no tienen que pagar por 
ellos. Y por eso nosotros les hemos tendido la mano. No al Govern, sino a los catala-
nes, que nos necesitan más que nunca.

Nosotros lo hemos tenido muy claro desde el primer día. Mire, fuimos los prime-
ros ya, a principios de abril –el 4 de abril concretamente–, en hablar de estos pactos 
de la reconstrucción para España y en las comunidades autónomas, en fijar la hoja 
de ruta para la reconstrucción con cuatro ejes importantísimos –el sanitario, el so-
cial, el económico y también la posición común ante la Unión Europea–, le dimos 
nombre a ese pacto y conseguimos que se materializara en el Congreso. Porque la 
prioridad de Ciudadanos es trabajar para la reconstrucción. También aquí en Catalu-
ña. Y por eso –insisto–, les ofrecimos esa batería de medidas. Propusimos también 
la creación de un foro autonómico para la reconstrucción de Cataluña, un espacio 
donde la Generalitat y la oposición pudiéramos buscar las mejores soluciones con-
tando por supuesto con los agentes sociales y económicos más relevantes en Cata-
luña. Un foro que yo quiero recordar que en un principio pareció ser bien acogido 
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por este gobierno, pero nada más lejos de la realidad. Ni siquiera en un momento tan 
duro como este fueron capaces de dejar las rencillas y las obsesiones a un lado.

Ustedes se vistieron de responsables aquí en el pleno, aceptando de buen grado 
nuestra propuesta, pero luego detrás de los focos respondieron con evasivas reci-
tando de nuevo todos sus mantras, sacando otra vez a colación todas sus disputas 
competenciales con el Estado. Lo de siempre, vamos. ¿Y qué ha pasado con esta pro-
puesta de Foro? Pues bueno, que se la han copiado. O sea, encima se la han copiado. 
Han creado ustedes exactamente una comisión idéntica a lo que pedía Ciudadanos, 
pero excluyendo a la oposición. Yo les digo una cosa: apostar por la unilateralidad 
en una crisis como esta es un error, es un tremendo error. 

Miren, en la última semana, con nuestra actitud constructiva hemos alcanzado 
logros muy importantes para muchísimos españoles. Por ejemplo, en Granada. Al-
calde de Ciudadanos ha logrado un acuerdo histórico poniendo en común al Parti-
do Popular y al Partido Socialista, poniéndolos de acuerdo para dar a la ciudad sus 
primeros presupuestos en cinco años. En Aragón, hemos firmado también los pactos 
de reconstrucción con el resto de fuerzas políticas. En Castilla-La Mancha, también 
hemos alcanzado un pacto de reconstrucción con el gobierno del Partido Socialista 
dotado con 1.000 millones. Donde nos lo ponen fácil y donde nos lo ponen casi im-
posible, como aquí. Nosotros estamos dejando a un lado las cuestiones personales 
y las cuestiones partidistas para poner por delante los intereses de los ciudadanos. 
Y eso es lo que le pedimos a este Govern y están a tiempo todavía de hacerlo, toda-
vía lo puedan enmendar. Tenemos cauces para llegar a ese consenso.

Mire, nosotros, en Ciudadanos, no nos vamos a rendir. Y, por eso, los hemos pro-
puesto, también, un pleno monográfico para la reconstrucción de Cataluña. Un pleno 
donde trabajar para impulsar estas medidas realistas en el ámbito sanitario, económi-
co y social. Y creemos que es muy necesario tener este espacio donde no solo noso-
tros, sino el resto de fuerzas políticas puedan también presentar sus propuestas para 
hacer frente a esta crisis.

Porque eso es lo que hace falta ahora. Soluciones por consenso para salir adelan-
te, haciendo partícipes a todos los partidos que están aquí representando, represen-
tando a los catalanes y dando voz a los que más han sufrido en esta pandemia. Y lo 
que nos sobra... pues ustedes ya lo saben. Dejen de dividir y pónganse a reconstruir.

Hoy tienen la oportunidad de hacerlo porque les traemos aquí esta propuesta de 
creación para una comisión de reconstrucción. Esta comisión de reconstrucción es 
una buena noticia, es un esfuerzo de las diferentes fuerzas políticas para aparcar 
nuestras diferencias, para allanar el camino hacia la unidad y el consenso necesarios 
y trabajar pensando en las urgencias más inmediatas, pero también pensando a largo 
plazo, pensando en el futuro.

Estas son las herramientas políticas que necesitamos para dar la batalla a este 
virus. Estamos en un momento muy delicado. Después de meses de un duro confi-
namiento, de la fuerte tensión que ha sufrido nuestro sistema sanitario y social, de la 
congelación de la economía, por fin estamos ya en la desescalada. Sin embargo, no 
podemos bajar la guardia, porque tenemos que seguir todavía guardando estas me-
didas de prevención y de precaución para evitar un aumento en el número de conta-
gios.

Tenemos también que aprovechar este tiempo para fortalecer nuestro sistema sa-
nitario, porque no queda descartada la posibilidad de un nuevo rebrote en los próxi-
mos meses. Debemos anticiparnos, en definitiva, a este virus que nos ha llevado 
ventaja desde hace demasiado tiempo ya.

Nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos en salvar vidas y en salvar em-
pleos, porque debemos proteger con todas nuestras fuerzas la vida de los catalanes 
y también aquellos puestos de trabajo que les permiten subsistir a ellos y a sus hijos. 
Porque no hay futuro para Cataluña si no les protegemos a nivel sanitario, pero tam-
bién a nivel económico.
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En definitiva, lo que les pedimos hoy aquí es que rememos todos juntos por el 
bien de todos los catalanes. Yo espero que esta comisión sea el comienzo de un nue-
vo camino. Un camino que suponga el destierro del discurso nacionalista excluyente 
que no nos ha traído nada bueno a Catalunya. No lo hacía antes ni lo va a hacer mu-
cho menos ahora. Y espero que sea un camino guiado por la responsabilidad, por la 
unidad, por el consenso y por la moderación. Ojalá que así sea. 

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. En nom, ara, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, és el torn del diputat senyor Miquel Iceta.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, president. Membres del Govern, vicepresident Aragonès, consellera 
Chacón, diputats i diputades. Com tots els debats que fem aquests dies, comencem 
amb un doble record. Un record a les víctimes, les nostres condolences a les seves 
famílies i amics, i una mostra de suport i reconeixement a les persones que en pri-
mera línia estan ajudant-nos a lluitar contra aquesta malaltia.

Avui és un bon dia, parlamentàriament parlant, perquè estem a punt de veure un 
acord molt ampli. I em plau molt defensar, en nom del meu grup, la creació d’aques-
ta comissió d’estudi per a la reactivació social i econòmica que, efectivament, és una 
iniciativa de quatre grups i subgrups parlamentaris a què finalment, feliçment, s’hi 
han afegit els dos grups que donen suport al Govern.

En moments en què és fonamental sumar esforços i cercar punts de trobada, el 
Grup de Ciutadans, de Catalunya en Comú Podem, del Partit Popular i del Grup So-
cialistes i Units per Avançar ens vàrem posar d’acord per proposar la creació d’un 
espai parlamentari en què també poguessin participar els agents econòmics i soci-
als i les institucions del món local. Un espai per debatre i acordar les mesures i els 
canvis legislatius que permetin impulsar la recuperació econòmica i social del país.

Creiem que en la nostra societat hi ha un clam en favor del diàleg, de la capacitat 
per arribar a amplis acords que ens permetin avançar de forma més ferma, més de-
cidida per superar la crisi causada per la Covid-19. I aquesta comissió d’estudi pot i 
ha de ser un espai que permeti acordar. No és ni ha de ser un instrument per a la llui-
ta partidista ni molt menys per a l’erosió del Govern.

La tasca d’impuls i control a l’acció de govern disposa d’altres instruments par-
lamentaris que els grups tenen al seu abast. Aquesta comissió ha de treballar per es-
tablir un diagnòstic compartit, per presentar projectes, per acordar propostes i per 
fer-ho de forma oberta a la societat.

En aquest sentit, la comissió és una peça per a la construcció de consensos, que no 
es contraposa als esforços en aquesta direcció que pugui establir el Govern que cre-
ava, ahir mateix, un mecanisme per associar molts experts a una necessària reflexió 
sobre el futur.

Per què creiem necessària la constitució d’aquesta comissió? Per al nostre grup 
és la millor manera d’assolir un treball conjunt amb la màxima eficàcia i la màxima 
col·laboració. En el Ple del Parlament del passat 24 d’abril, tots els grups i subgrups 
dèiem que calia contribuir a la reconstrucció del país, a la construcció d’una nova 
realitat. Aquell mateix dia, en nom del meu grup, vaig fer arribar al president de la 
Generalitat i a tots els grups i subgrups les primeres aportacions del PSC a un even-
tual pacte català per a la reconstrucció social i econòmica.

I, per això, hem cregut convenient impulsar aquesta comissió. Perquè ens cal un 
instrument parlamentari que permeti el debat, el diàleg i la construcció dels neces-
saris acords.

La Covid-19 ens ha posat col·lectivament contra les cordes. Però també ens ha 
posat davant del mirall i ha fet aflorar les mancances del nostre sistema, però tam-
bé les seves fortaleses. I ho he dit en seu parlamentària en les darreres preguntes al 
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president de la Generalitat i hi insisteixo: és imprescindible un pacte català per a la 
reconstrucció, per a la reactivació –diguem-ne de la manera que tothom se senti més 
còmode–, les bases d’un model social i econòmic més just, mesures que blindin els 
serveis públics, que assegurin que no augmenten les desigualtats i que garanteixin 
que se salven llocs de treball i empreses.

I és veritat, l’impuls a la reactivació econòmica és un repte enorme, però tam-
poc podem oblidar que molts de nosaltres volem aprofitar l’empenta per construir 
una societat millor, més pròspera, més justa, més sostenible. Que segurament només 
serà possible amb reformes que promoguin un creixement econòmic fort i inclusiu, 
que situï les persones i les seves necessitats en el centre de l’acció política.

Com ja he apuntat, la creació d’aquesta comissió d’estudi no ha de ser vista, no 
pot ser un factor d’erosió del Govern ni de confrontació, sinó tot el contrari: ha de 
ser el reflex de la voluntat de construcció conjunta, de suma, de promoure el diàleg 
entre tots i totes per fer la millor reconstrucció possible, per assolir la reactivació 
econòmica i social que el país necessita, deixant de banda les diferències que ens 
separen.

Avui hem vist també en aquest Ple –i per això l’anomenava «ple feliç»–, que ens 
uneix la lluita per Nissan, per l’activitat productiva. Hi han moltes coses en les que 
els grups d’aquesta cambra estem d’acord; n’hi ha també que ens separen. Els propo-
sem crear un espai per subratllar allò que ens uneix. 

I obrir el debat sobre la millor manera de construir el futur no pot ser vist com 
un problema sinó com una oportunitat. Perquè és veritat que els debats parlamenta-
ris són útils, però els debats en comissió, amb propostes, amb capacitat d’escoltar el 
que des de la societat se’ns digui per part dels agents econòmics i socials, i també de 
representants del món local, és molt important. Nosaltres tenim clar quines són les 
prioritats: el desenvolupament econòmic, la igualtat d’oportunitats, el combat contra 
la pobresa i l’exclusió social. Per a nosaltres, això és la gran prioritat del país.

I la lliçó de la crisi sanitària és ben clara: cal tenir activats tots els mecanismes 
de protecció, i això vol dir mobilitzar recursos, tenir governs estables i eficaços, i 
treballar per tenir una economia forta, amb mercats ben regulats i empreses sòlides 
capaces de generar llocs de treball de qualitat. Necessitem un sector públic potent 
per desenvolupar un model social i sanitari robust, que reconegui d’una vegada per 
totes la feina dels seus professionals i on els diferents nivells de govern, des de la 
Unió Europea fins als ajuntaments, actuïn coordinadament afegint noves prestacions 
i sistemes de protecció més sòlids.

Proposem vertebrar el pacte al voltant de quatre grans eixos. El primer, els drets 
de ciutadania. El segon, el desenvolupament econòmic. El tercer, descarbonitza-
ció i emergència climàtica. I el quart, una digitalització sostenible, inclusiva i justa. 
Aquests quatre eixos necessiten recursos, recursos addicionals als que ja el Govern 
va incorporar als pressupostos aprovats per la cambra, i també una aposta decidida 
pel món local i el territori. Quatre eixos que haurien de vertebrar una proposta glo-
bal, que caldria sustentar, en la nostra opinió, en un Fons català per a la reconstruc-
ció social i econòmica, que hauria de mobilitzar molts recursos. Nosaltres diem que 
un mínim de 2.000 milions d’euros, però això és el que haurem de treballar conjun-
tament. Això és el que haurem de mirar, d’on venen aquests recursos i quina és la 
millor aplicació possible.

I, com deia abans, nosaltres som conscients que correspon, i acceptem, i incitem 
el Govern de Catalunya a liderar l’esforç col·lectiu. I des del nostre grup insistim 
en que cal que ho facin, cooperant amb el Govern d’Espanya, els ajuntaments, els 
agents socioeconòmics i les entitats socials, mobilitzant tots els recursos que tenim 
a l’abast per superar la crisi i no deixar ningú enrere. Liderar implica, en aquests 
moments, mobilitzar recursos extraordinaris, utilitzar mecanismes extraordinaris i 
ser capaços d’encertar en les prioritats per defensar el bé comú, per fer prevaldre la 
igual dignitat de totes les persones. I m’agradaria pensar que tots plegats, que totes 
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plegades, amb aquesta crisi haurem après que com més coordinació i més col·labora-
ció, millor, més eficàcia.

Des del nostre grup parlamentari creiem que cal treballar per fer avançar el dià-
leg i aconseguir els màxims consensos per al futur del país. I cal fer-ho sempre par-
lant amb tothom, escoltant tothom, fent propostes, escoltant les propostes dels altres, 
i, sobretot, intentat recuperar el sentit últim de la política, que no és altre que el de 
servir amb eficàcia a la ciutadania a la qual representem i ens devem.

Ho repeteixo, és moment de sumar esforços, de treballar junts. És el moment que 
cadascú assumeixi les responsabilitats que li pertoquen, i com a president del Grup 
Parlamentari Socialistes - Units per Avançar, crec que la creació d’aquesta comissió 
d’estudi no és més que el reflex de la nostra obligació com a diputats de correspon-
sabilitzar-nos col·lectivament en un repte gegantí. Hi han molts problemes a resoldre, 
molta feina a fer. Catalunya necessita empenta, lideratge i il·lusió per tirar endavant 
projectes i construir un país millor al servei de la ciutadania. La creació d’aquesta 
comissió hi ha d’ajudar. Aquest és el sentit de la seva creació. Des del nostre punt de 
vista, i em sembla que utilitzava, Lorena Roldán, la portaveu del Grup de Ciutadans, 
la mateixa expressió: «no tenim més temps a perdre, ens hi hem de posar ràpida-
ment». I ella ho deia, també, amb paraules que a mi m’han agradat, i, per tant, no em 
costa gens de repetir: per la vida, pel benestar dels catalans i les catalanes, i per al 
futur del país. Un futur que només serem capaços de construir si ho fem tots plegats.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari de Catalunya En Comú Po-
dem, és el torn de la diputada senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. I bona tarda a totes i a tots. Encarem el debat de la creació 
d’una comissió que als meus oïts és imprescindible però que, com tot, dependrà de 
la voluntat dels participants per transformar-la en una eina que realment siga útil per 
al país o que només serveixi als interessos dels partits. Pot ser un espai des d’on re-
pensar quines són les necessitats de la ciutadania i mirar com els donem solució, o 
reduir-la a un espai per fer campanya electoral. 

Podem fer que siga aquell lloc del qual estem orgulloses perquè ens serveix per 
acordar i per aprovar canvis que protegisquen la vida i per fer de Catalunya el país 
social, just i digne que entenc que totes volem, o el podem utilitzar per seguir ti-
rant-nos els trastos al cap, vetar-nos, bloquejar-nos i fer d’això com si fóra una espè-
cie de reality. I si és així, no només tindrem conseqüències directes en les mesures 
a favor de la vida que no podrem tirar endavant, sinó que també estaríem donant la 
raó a tots aquells que consideren que no som dignes de representar-los i que la polí-
tica no és útil.

I ho vull dir clar, perquè jo escoltava el senyor Iceta, que avui té un to especial-
ment optimista, però jo també vull ser realista, no?, mirant la trajectòria que hem 
tingut aquesta legislatura, fins i tot durant la gestió d’aquesta pandèmia.

Quan la ciutadania considera que la política no és útil, doncs, jo crec que el pri-
mer que hem de fer és mirar quina és la responsabilitat que tenim tots i cadascun 
dels que estem aquí, i no mirar només el veí, sinó també mirar quina és la respon-
sabilitat que tenim nosaltres. I sobretot jo crec que hi ha també un tema que no hem 
de perdre de vista: quan la ciutadania no se sent representada, el que estem fent és 
posar en perill la democràcia. I a mi m’agradaria que no arribe el moment en el qual 
ens tirem les mans al cap quan, hipotèticament, entren els feixistes de Vox a aquest 
Parlament. 

Si nosaltres no som capaces d’entendre’ns, d’arribar a acords i d’oferir solucions, 
crec que ens estarem equivocant de lloc i crec que ens estarem tirant pedres sobre 
la nostra teulada, com a polítiques però també com a ciutadania. Però és que, a més, 
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aquesta comissió també té un altre risc afegit, i és que només servisca per a posar 
pedaços i per a maquillar un sistema que és cruel, que és injust i que està depredant 
el nostre ecosistema. 

Tenim el risc que només es vulga utilitzar aquesta comissió –i posaré per al cas 
un exemple– per injectar més diners a les residències però no per impedir que con-
tinuïn en mans de Florentino Pérez. O fem per exemple que les residències realment 
siguen de gestió pública o comunitària impedint que ningú puga fer negoci amb la 
vida i amb la salut dels nostres avis i les nostres àvies... I en el tema de la salut vull 
tornar a insistir en el mateix que vaig dir a l’anterior Ple: no pot ser que l’atenció sa-
nitària de la gent que està a les residències estiga en mans de mútues per processos 
d’externalització, sinó que han de ser ateses al CAP. Doncs, o resolem totes aquestes 
qüestions o realment estarem fent un paripé. 

Un altre exemple. Ho hem vist aquestes darreres setmanes, amb la notícia de 
l’abandonament de Nissan del nostre país. La nova normalitat no pot consistir en 
seguir deixant a les multinacionals que facen i desfacen a la seua voluntat en el nos-
tre món. O sortim de la comissió amb un pla però sobretot amb un calendari per a 
relocalitzar indústria per a protegir la indústria i si cal per a nacionalitzar indústria 
o, doncs, per dir-ho d’alguna manera, se’ns riuran a la cara, continuarem sent un pa-
radís vacacional, com més barat millor, per a tots aquells països, com, per exemple, 
França o Alemanya, que realment sí que estan protegint la seua indústria. 

O un altre exemple: o deixem de parlar de transició ecològica com si fora un co-
meta que en algun moment travessarà el nostre cel, o com si fora un ens imaginari, 
i comencem a concretar el què, el com i el quan, o no només perdrem llocs de feina, 
la nostra salut, la protecció del medi ambient, sinó també la nostra credibilitat. Mi-
reu, durant totes aquestes setmanes hem dit molt que calia repensar el model, que hi 
havia una distància aberrant entre allò que és necessari per viure dignament i el re-
coneixement social, però també material, que se li dona. 

Hem parlat molt de convertir els aplaudiments dels balcons en polítiques públi-
ques, i fins i tot hem escoltat el president Torra parlar d’una sortida disruptiva a la 
crisi que estem patint. Doncs, jo crec que ara és el moment, i més en aquesta comis-
sió, de veure com passem de les paraules als fets. És veritat que durant els últims 
temps ens hem carregat més encara, si cal, de raons, d’arguments i de força. Coses 
que semblaven impossibles fa anys, com, per exemple, l’ingrés mínim vital, doncs 
ara s’han fet realitat, però hem d’avançar, hem d’avançar en l’impost a la riquesa, en 
les nacionalitzacions, en la transició ecosocial o en el poder del cooperativisme per a 
construir societats que siguen més justes, més equilibrades i més resilients. 

I és el moment de donar grans respostes. El 2008 les elits van veure com van 
aplicar les seues receptes de l’austeritat, i ara ens toca a nosaltres, tenim una oportu-
nitat per seure, per posar unes noves bases a partir de les quals funcionar. Nosaltres 
vam proposar deu bases comunes per a la reconstrucció. Són deu grans eixos que es-
tan òbviament oberts a l’acord, i que esperem farcir-los, negociar-los, intercanviar-los 
amb tots vostès, però també amb totes aquelles forces socials, amb totes aquelles per-
sones que compareguin en aquesta comissió, però sí que creiem que és un bon punt 
de partida des del qual començar a estructurar el que són les bases del món del demà. 

Hi ha temes que són cabdals i que s’han convertit en grans consensos –per a al-
guns ja ho eren–, i és cert que aquestes setmanes, doncs, s’estan convertint en sentit 
comú. Què passa amb la Salut? Doncs, nosaltres creiem que el que cal és un pacte 
nacional per a la salut per millorar el finançament fins a arribar al 7 per cent del PIB. 
No és res estrany, és el que ja fan en altres països de la Unió Europea. També cal 
millorar –ja ho hem dit vàries vegades–, les condicions estructurals laborals del per-
sonal sanitari, i òbviament hem d’impedir que ningú puga fer negoci amb la sanitat, 
amb els diners públics. 

Què passa amb educació? Doncs, amb educació passen moltíssimes coses, però 
jo ho resumiré en tres. La primera: hi ha un dèficit estructural, una manca d’inversió 
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en educació pública que portem arrossegant des de fa anys. Ja sabeu que l’objectiu 
seria arribar al 6 per cent. La segona cosa que passa en educació és una triple xarxa 
que aprofundeix les desigualtats de la nostra societat, que genera segregació i que a 
més alimenta els privilegis. I la tercera és un professorat, un cos docent que necessi-
ta més recursos alhora que cada vegada se li està exigint més. 

En l’àmbit de les residències. Doncs, ja ho he comentat abans: el camí passa 
necessàriament per desmercantilitzar aquesta esfera essencial de la vida. Hem de 
parlar també de com retornem les competències a Afers Socials, però sobretot cen-
trant-nos en l’autonomia personal i en les necessitats de les persones. Per tant, en 
aquest sentit, nosaltres considerem que no només hem de blindar els serveis essenci-
als de la vida, sinó que també cal democratitzar-los des de la gestió pública i la ges-
tió comunitària. 

Però hem d’anar més enllà. Ens preguntem si no seria lògic que els grans propie-
taris que mantenen pisos i locals buits, doncs, contribuïssin més a les arques públi-
ques. Creiem que no es pot especular amb el sòl com està passant fins ara, perquè és 
un dret de totes i de tots. 

Més temes. Què fem amb el model productiu. Doncs, hem de diversificar la nos-
tra economia. Tenim un model que està esgotat, que està basat en el turisme, en el 
capital financer i en l’economia del totxo. Catalunya ha de ser pionera en el desenvo-
lupament d’una transició ecològica justa. És cert que tenim eines, tenim instruments, 
tenim el Pacte nacional per a la indústria, tenim la Llei contra el canvi climàtic, però 
també hem de reconèixer que estan infrafinançades o que no s’estan aplicant les me-
sures tal com estan recollides. 

O la situació de la pagesia. Ara encara ha quedat més evident la seua importàn-
cia, no només pels productes que produeixen sinó per la seua qualitat, perquè ens fa 
fins i tot una mica menys dependents dels mercats exteriors. Hem de veure com cada 
vegada fomentem la producció endògena i no som tan dependents dels exteriors, 
perquè això també va d’equitat territorial, perquè amb la seua feina estan evitant el 
despoblament de les zones rurals i, per tant, nosaltres aquí el que proposem seria un 
acord per la sobirania alimentària i l’agroecologia, que entre altres coses ha de regu-
lar uns preus justos per a la pagesia, desplegar la Llei d’espais agraris i també aplicar 
polítiques d’equitat territorial. 

Com veuen, hi ha moltíssima feina. Hi ha tota una generació que només coneix 
la crisi com a manera de viure. No és d’ara. Aquesta desigualtat l’arrosseguem com a 
mínim des de fa una dècada. Estem parlant de la crisi de l’habitatge, del treball pre-
cari, de la impossibilitat de conciliar, de la desigualtat de gènere, dels efectes que ja 
comencem a patir de l’emergència climàtica, i estem arribant a uns extrems insoste-
nibles fins i tot des del punt de vista democràtic.

I per això hem de fer canvis. Aquests canvis s’han de fer en col·laboració, s’ha 
de fer des de la política amb majúscules, i això passa necessàriament per les alian-
ces: aliances no només amb les forces polítiques, també amb les forces socials, hi 
ha moltíssim talent al nostre país. I també hem de reconèixer que les decisions que 
s’han de prendre són multinivell. Nosaltres acostumem a parlar molt d’Europa, in-
tentem i, a més, considerem, que té una importància cabdal, però crec que és també 
fonamental no oblidar a Catalunya i sobretot la Catalunya buidada. No oblidem les 
zones que estan patint amb més duresa el desmantellament industrial, com l’àrea 
metropolitana o els Vallesos; aquelles que es van desmantellar, no ara, però sí des-
prés de la crisi de 2008, com per exemple les Terres de l’Ebre; no oblidem la Sénia, 
Ulldecona o Lloret, que són els municipis que tenen menys renda de tot Catalunya; 
no oblidem la diversitat territorial que tenim, que això vol dir necessitats i preocupa-
cions diferents de la ciutadania.

Així que tirem endavant aquesta comissió pensant des d’Europa, però també fins 
a arribar a Sant Jaume de Frontanyà. 

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, té la paraula el diputat, ara, senyor Santi Rodríguez. (Pausa.)

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president; conseller, consellera, diputades, diputats. Sentint la darrera 
intervenció, m’estava jo ja qüestionant si havíem fet bé de cosignar aquesta propos-
ta de creació de comissió d’estudi, perquè, realment, els objectius segurament seran 
molt diferents, però jo crec que podré explicar-me, al final, el perquè efectivament 
és convenient que també la cosignem, i hi posaré d’exemple la seva intervenció en 
alguns aspectes.

Però em permetran que comenci, no per ser més que ningú, sinó simplement per-
què crec que és necessari fer un triple record –triple– a les persones que han per-
dut familiars, amics i familiars de les persones que han mort amb la crisi sanitària i 
persones contagiades; a totes aquelles altres persones que han fet possible l’atenció 
sanitària, però també l’atenció a la resta de persones que estàvem en situació de con-
finament –i aquí hi va des de cossos i forces de seguretat, fins a transportistes, fins 
a dependents, fins a treballadors socials; totes aquelles persones que han fet possi-
ble confinament–, i el tercer –i el tercer– és a totes aquelles persones que estan pa-
tint, que han patit i que estan patint pel seu futur des del punt de vista laboral, però 
també des del punt de vista familiar, que ho han passat malament perquè han estat 
en ERTO i pateixen pel seu futur laboral i pel futur de la seva família, que crec que 
aquest, al final, és també l’objecte de la comissió d’estudi que es pretén crear amb 
aquesta proposta de resolució.

La crisi sanitària que hem viscut –que estem vivint– és una crisi sanitària sen-
se precedents: més de 12.000 morts a Catalunya; 48.000 a Espanya, segons l’Insti-
tut Nacional d’Estadística; més de 380.000 morts arreu del món; 6 milions i mig de 
persones contagiades, que se sàpiga; més de 3.000 milions de persones confinades 
arreu del món. I he volgut donar aquestes xifres globals perquè, òbviament, la con-
seqüència que patim des del punt de vista local en les activitats econòmiques i en 
la repercussió sobre el mercat de treball no és estrictament un problema local, sinó 
que la interdependència de l’economia fa que no és que tinguem només un problema 
aquí, sinó que, en la mesura en què hi ha un problema a una part molt important del 
món, el problema no el tenim només aquí, sinó que el tenim també amb relació a tot 
el món. I l’exemple més clar, doncs, l’estem vivint aquests dies en el debat sobre el 
turisme: òbviament, una part important del sector turístic és el sector turístic inter-
nacional i, per tant, de la mobilitat que hi pugui haver en els diferents països emis-
sors de turistes, doncs dependrà que el sector turístic català pugui remuntar o no. 
Per tant: drama sanitari, però també un drama econòmic i social.

La societat –la nostra i, com deia, la global– ha quedat –si em permeten l’ex-
pressió– en stand by, ha quedat en suspens. No ha quedat destruïda. És a dir, no ha 
quedat tot arrasat, ha quedat en suspens i, per això, nosaltres som més partidaris de 
parlar de «reactivació» que de «reconstrucció». Molt més partidaris. I, després de la 
intervenció de la senyora Albiach, encara m’atreveixo a fer encara una altra lectura: 
és que això de la «reconstrucció» crec que és un concepte molt de l’esquerra revo-
lucionària, més propi de l’esquerra revolucionària, i segurament que ens hi té acos-
tumat el govern de l’Estat, amb Podemos, amb el PSOE, l’utilitza també el Partit 
Socialista...

M’ha sobtat, no tant..., que lo haya utilizado también Ciudadanos. Ya sé que úl-
timamente ustedes también tienen esa tendencia hacia la izquierda, ¿no?, y por eso 
también utilizan esos conceptos más propios de la izquierda que seguramente de lo 
que es la realidad de los problemas económicos y sociales que tenemos en este mo-
mento, que se trata de reactivar una cosa que, por unas determinadas circunstancias, 
se han parado y necesitamos empujar para tirar adelante.



DSPC-P 93
3 de juny de 2020

Sessió 54.1  117 

Amb totes les modificacions i reconsideracions que siguin necessàries, però sen-
se abandonar absolutament res del que teníem i que ens procurava uns nivells de 
benestar que hem d’intentar tornar a recuperar. 

Al marge d’aquesta discussió conceptual, en el... Per nosaltres, importants. Fi-
xin-se si és important que en el títol de la proposta de resolució vam demanar al 
Grup Socialista, que proposava la creació d’aquesta comissió d’estudi, que no parlés 
només de «reconstrucció» i que parlés també de «reactivació». I, efectivament, van 
tenir a bé incorporar el terme «reactivació», perquè per a nosaltres és important.

Doncs els deia, en el recent debat pressupostari, ja en confinament, fa unes poques 
setmanes, i amb aquest stand by econòmic, jo mateix deia que calia enfocar els pres-
supostos a una nova realitat, una nova realitat que volia dir que s’havien de prioritzar 
polítiques socials, i parlava d’alguns aspectes de les polítiques socials, però també un 
nou impuls a l’economia, i se li havia de donar impuls a l’activitat econòmica. Tam-
bé deia, ha dit, sigui de pas, que això també havia de significar menys procés, i m’hi 
reafirmo –i m’hi reafirmo–:amb la reactivació de l’economia li convé que hi hagi 
menys procés. Però allò que deia, aquests tres conceptes que apuntàvem per als pres-
supostos, fruit de la situació que estàvem vivint, que estem vivint, són vàlids també 
per a l’activitat política, i, per tant, aquests creiem que han de ser, fonamentalment, 
els dos grans eixos d’aquesta comissió: més política social i l’impuls de l’economia.

Política social bàsicament en dos aspectes: en l’aspecte sanitari –hem d’abordar 
les reformes en la sanitat que en els sis anys de recuperació econòmica que hem tin-
gut després de la crisi del 2008 no hem sigut capaços d’enfocar, i, per tant, hem de 
reforçar les polítiques sanitàries, per un costat, però també les polítiques socials, 
tant des del punt de vista d’ajudar a aquells que tenen més dificultats per incorpo-
rar-se al mercat de treball, per incorporar-se a la societat, com també per tractar un 
assumpte que jo crec que ha sigut cabdal durant tota aquesta crisi i que encara ens 
té a tots una mica sorpresos, que és el tema de les residències de les persones grans i 
l’impacte que ha tingut aquesta pandèmia sobre les persones grans, sobre les nostres 
persones grans. I dèiem també «impuls a l’economia» per facilitar aquesta suspensió 
de l’activitat que s’ha patit durant tot aquest temps i intentar remuntar i assolir uns 
nivells que, com a mínim –com a mínim–, els que hi havien abans d’aquesta situació 
de la forma més ràpida possible. 

I parlem sovint dels grans sectors econòmics. Avui hem parlat d’indústria, hem 
parlat del sector de l’automoció, parlem sovint de la indústria, i és evident que són 
sectors extraordinàriament importants pel volum de persones a les que donen treball 
i també pel volum de riquesa que contribueixen a generar. N’hem parlat, i jo he posat 
moltes vegades l’èmfasi en el sector turístic que, durant aquesta situació de confina-
ment, ha estat al zero per cent. És a dir, hi han hagut sectors on l’industrial pot haver 
estat al 30 per cent, pot haver estat al 25 per cent, pot haver estat al 35 per cent, però 
és que el sector turístic ha estat al zero per cent. I són quatre-centes mil persones les 
que treballen en aquest sector, i, per tant, és important que dediquem tots els esfor-
ços i tota la imaginació de què siguem capaços per intentar remuntar aquest sector. 

Doncs avui encara em permetran una petita llicència, que és esmentar uns petits 
sectors econòmics que també estan molt afectats, i que segur que els agradarà sentir 
que ens preocupem també d’ells: és, per exemple, el sector dels marxants, que també 
s’han vist afectats per aquesta crisi; és el sector dels firaires, que continuen veient-se 
afectats en la mesura que es van suspenent festes majors i festes locals en els pobles 
i ciutats de Catalunya; les empreses de lleure infantil i de colònies, que també han 
patit aquesta situació o estan patint aquesta situació, ni que tinguin un determinat 
horitzó, i acabaré, a les proximitats de Sant Joan, recordant també el sector pirotèc-
nic i el sector dels comerciants de pirotècnia, que també estan patint molt per com 
viuran aquesta revetlla de Sant Joan.

Per tant, em remeto (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) a l’embolcall...
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El president

Diputat...

Santi Rodríguez i Serra

...més política social, més impuls a l’activitat econòmica i menys procés.
Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. Per pronunciar-se ara sobre les esmenes presentades, té la pa-
raula, en primer lloc, i en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, el diputat senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, ara que als Estats Units crema la flama antiracista i anti-
feixista, no descansarem fins a enderrocar l’ordre colonial i racista. I no oblidem el 
tracte racista als joves sense referents familiars, en Charaf i l’Ibrahim, empresonats, 
i l’Ayoub, deportat, per participar a les protestes de la sentència de l’U d’Octubre. 

Bé, mirin, nosaltres no compartim el concepte de «reconstrucció» de la majo-
ria de grups proposants d’aquesta proposta de reconstrucció, i molt menys encara el 
concepte del Partit Popular de «reactivació». Nosaltres apostem i proposem que la 
crisi de la Covid-19 sigui una oportunitat per a una transformació ecosocial en pro-
funditat de la nostra societat i del nostre país; una transformació que cal que pagui el 
capital i no, una vegada més, els treballadors i treballadores, els autònoms i les autò-
nomes ni les classes populars.

Perquè, escolti’m,«reconstruir» vol dir tornar a la situació anterior al confina-
ment?, és això el que vostès volen proposar? Vol dir tornar a una situació amb més 
del 20 per cent de la població en situació de pobresa? Vol dir tornar a la feminitza-
ció de la pobresa? Vol dir tornar a la precarització de les tasques de cures, que han 
aparegut com a centrals i imprescindibles en aquesta societat en el context d’aquesta 
crisi? Per cert, tasques de cures també feminitzades. Vol dir tornar a una situació de 
precarietat del treball en la nostra societat? Vol dir tornar a la situació de la sanitat? 
De debò? Volen reconstruir la situació de la sanitat d’abans de la crisi? Volen tornar 
a la situació del sistema educatiu d’abans de la crisi? Volen tornar a la situació dels 
serveis públics d’abans de la crisi de la Covid, d’abans de la pandèmia? Estan dis-
posats i disposades a acceptar les propostes de reformes, òbviament «austericides», 
que la Unió Europea farà a canvi del finançament de la crisi? Quines reformes es-
taran disposats i disposades a acceptar a la Unió Europea? Vol dir continuar també 
amb la repressió dels drets socials? Vol dir continuar amb els desnonaments, amb la 
repressió dels drets civils i polítics?

Mirin, per a nosaltres no es tracta de reconstruir una normalitat que ja era el pro-
blema abans de la crisi de la Covid. Nosaltres apostem clarament, com els hem dit, 
per una transformació en profunditat de la nostra societat. Ara tenim l’oportunitat 
de fer-ho, i el repte ètic i l’obligació política d’encarar-ho. Garantir una renda bàsica 
universal per a totes les persones, aturar els acomiadaments i prohibir els acomia-
daments. Garantir l’habitatge i els subministraments bàsics de manera universal per 
a tota la població; tornar tots els serveis bàsics, tots els serveis públics i recursos 
estratègics del nostre país, la sanitat, l’educació i tots els serveis a mans públiques 
i manllevar-los dels qui en volen fer negoci privat. Reconèixer i dignificar les tas-
ques de cures, reconèixer els drets a la població migrada. Una banca pública per tal 
de finançar aquesta economia social i solidària. Aquesta nova economia, que ha de 
centrar-se en la vida i en la cura de la vida. Una transformació ecològica, socialista i 
feminista de la nostra societat i de la nostra economia. I per tot això també necessi-
tem poder exercir l’autodeterminació, o d’això ja se n’han oblidat? Necessitem exer-
cir l’autodeterminació i assolir la plena sobirania, perquè vostès saben perfectament 
que en el marc juridicopolític actual, que en l’actual correlació de forces a l’Estat es-
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panyol, que en el marc del règim del 78, és absolutament impossible assolir aquests 
objectius. Això ho saben perfectament, per tant, això també ha d’estar en el centre 
de l’agenda política de la transformació. 

Mirin, vostès no han acceptat cap de les nostres esmenes a la seva proposta. Tan-
mateix, n’han redefinit el plantejament de tal manera que sembla que estan disposats 
i disposades a que sigui la mateixa comissió qui pugui, com a mínim, discutir el seu 
abast i els seus propis objectius. Per tant, nosaltres, per responsabilitat, ens abstin-
drem en aquesta votació, i ja els anticipem que participarem a la comissió. Hi ani-
rem per tal d’aportar totes aquestes propostes, per tal de convidar aquelles persones, 
aquells moviments socials que puguin venir a exposar les seves lluites i les seves 
propostes, per tal de rescatar la vida transformant aquest país en sobirania. Però se-
ran unes propostes que, sobretot, tinguin l’absoluta seguretat, si es guanyen es gua-
nyaran gràcies a la lluita de la gent al carrer, en les lluites sindicals i en les lluites 
socials, i en tot cas esperem que aleshores aquest Parlament estigui a l’alçada. 

Gràcies.

El president 

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari Republicà és el torn del 
diputat senyor Ernest Maragall.

Ernest Maragall i Mira

Gràcies, president, bona tarda. Deixi’m felicitar-me de ser avui aquí, malgrat tot. 
En aquest Parlament, si m’ho deixen dir, avui quasi buit, és la imatge de l’exigència 
sanitària, però també és la imatge de l’absència, eh? Del que ens falten, dels que ho 
han perdut tot. És la imatge d’un Parlament i d’un país delmat, diezmado, que diuen 
en castellà, però aquí estem, i el que ens toca és parlar de molts sinònims, «recons-
truir», «reomplir», re... Em sembla que aquí hem de parlar d’omplir de vida, de revi-
talitzar aquest Parlament i aquest país. 

Efectivament, ens trobem en un moment excepcional. Aquest és el primer ple 
ordinari des del 13 de març, quan de la mà del Govern de la Generalitat vam deci-
dir confinar-nos per protegir-nos, per protegir i per protegir-nos d’aquest perill que 
encara és viu, per bé que aquests tinguem xifres plenament esperançadores. El Co-
vid-19 ha estat un tsunami tan inesperat com potent, terrible, i ara ens toca passar 
d’aquesta primera onada, veurem si última. Ens toca fer recompte, ens toca prepa-
rar-nos per al futur, per possibles onades, però també per tot el que hem de... preci-
sament, construir enllà del propi Covid. 

No sé si són prou conscients del cost humà: 12.289 morts a Catalunya, 720.000 
treballadors afectats a dia d’avui, eh? Veurem fins on arribem. Tot just ara alguns 
infants comencen a tornar a classe sense saber encara, ni ells ni nosaltres, quin serà 
l’impacte a llarg termini del confinament en la seva educació i en el seu desenvolu-
pament. 

L’onada no ha afectat, del Covid-19, no ha afectat igual a tothom. Aquests dies, 
aquestes setmanes ho hem vist a Barcelona, eh? Aquells més vulnerables són els que 
menys han pogut reduir la seva mobilitat. El teletreball, tan imprescindible aquests 
dies, té una distribució asimètrica, que es relaciona directament amb la renda, eh? 
El confinament, diguem-ho clar, s’ha convertit en un privilegi de classe. La prime-
ra setmana del confinament, mentre es va produir al voltant d’un 20 per cent de va-
lidacions del títol del transport públic a les zones més vulnerables de Barcelona, i 
només un 10 per cent a les zones més benestants. Finalment, en l’etapa de major 
confinament col·lectiu, el confinament va igualar aquests percentatges, no? Hem tin-
gut –tots ho sabem– un confinament tan autoritari en la seva aplicació com tímid a 
l’hora de distribuir els costos de forma equitativa arreu de la societat. Deixin-me dir, 
deixin-me afegir que avui ni tan sols sabem comptar què ha passat, què està passant 
amb aquest sector de la societat que en diem «economia submergida» o «immigra-
ció irregular» o, en fi, d’aquesta gent innombrable i innumerable, però fet d’homes 
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i dones reals que pateixen, que viuen a les nostres ciutats, al nostre país, però que 
estan patint molt directament tots aquests efectes. 

Bé, doncs ara ens toca, en aquest moment en què la tendència a la baixa ens ho 
permet, i aquest Parlament pot, decideix mirar endavant, i és hora de treballar, és 
hora de repensar-nos, no? Jo tinc aquí escrit «per una nova construcció, que ho can-
viï tot o quasi tot», eh? No sé si amb això estic més a prop..., però tant se val. En tot 
cas, no es tracta de refer el que ja teníem, i això em sembla que és evident. Per cert, 
que això és el que està fent el Govern, ja, el Govern de la Generalitat. Està cons-
truint, està afegint, està innovant per combatre, a través de la seva acció, les seves 
decisions, l’impacte social, econòmic i humà de la Covid. 

Jo crec, sincerament, que hem d’enfocar aquesta tasca amb algunes conviccions. 
Hem d’acabar amb el dogma neoliberal encara avui vigent, i és una de les lliçons in-
discutibles d’aquest període i de la situació que hem creat nosaltres mateixos. Qualse-
vol recuperació passa per deixar enrere el dogma neoliberal fallit, que és l’arrel de la 
desigualtat. I, també, per cert, del nacionalisme excloent creixent arreu d’Europa. És 
l’hora de la política, és hora de posar l’economia al seu servei i de fer veritable política 
econòmica. A mi, deixeu-m’ho dir, potser per l’edat, que m’agradaria recuperar el con-
cepte d’«economia política», d’una concepció integral de la relació entre economia real 
i acció política que posi sempre el poder democràtic per sobre del poder econòmic. 

Estic d’acord amb els que heu apel·lat –el senyor Iceta també– a treballar per al 
consens, però no a posar-nos l’obligació del consens al preu que sigui, perquè de con-
sensos irrellevants, de consensos de mínims, la nostra història n’està molt farcida i no 
podem, no volem, no repetirem aquest tipus de situacions, eh? D’acord, busquem-lo 
treballem-hi sincerament i amb totes les nostres forces. Però tinguem clar, per exem-
ple, que ara cal passar de la competitivitat a còpia de precarietat i de baixos salaris a 
la competitivitat entesa com la capacitat de pagar bons salaris i de sostenir un estat 
del benestar digne d’aquest nom.

Per tant, el que construïm ha de ser la base d’una economia del coneixement que 
garanteixi un creixement inclusiu, sostenible i equitatiu. I això vol dir un nou rol del 
sector públic, vol dir canvi climàtic, vol dir transició energètica, vol dir serveis so-
cials, vol dir educació, vol dir cultura, vol dir moltes coses, eh? Vol dir espai públic, 
vol dir govern; noves governances, en general.

Les previsions del Departament d’Economia són clares: aquest any, caiguda del 7,6 
per cent; l’any que ve, creixement del 6 i mig per cent. Però això encara és amb el PIB, 
que és una mesura que tots sabem ja quasi obsoleta, no?, i que és també un dels canvis 
a produir. En tot cas, els fons que la Unió Europea sembla que està disposada a trans-
ferir o a prestar són una fantàstica oportunitat per resoldre adequadament totes les 
equacions anteriors de desequilibri i de desigualtat. Són una oportunitat que no podem 
desaprofitar, com malauradament vam fer en el passat. No ens podem tornar a perme-
tre una crisi o un nou ajust salarial que se centri en els més desafavorits i la recupera-
ció beneficiï, sobretot, els que ja tenen més. 

Hi haurà un combat, no en tingueu dubte, en això. Per: què volen dir aquells fons, 
qui els usa, per què, amb quins objectius i amb quines capacitats respectives. Tots 
aquests objectius avui no estan garantits, eh?, per molt consens que ens busquem i 
ens plantegem i ens obliguem. Ens ho haurem de guanyar a pols, pam a pam, dia a 
dia, en els propers setmanes i mesos. I és per això que no ens podem limitar a la re-
cuperació del creixement econòmic i hem de parlar de debò de redistribució, de nova 
equació de distribució de capacitats, de benestar, de llibertat i de dignitat.

L’Estat espanyol va aprofitar l’austeritat imposada per Europa per recentralitzar, 
mitjançant el FLA, i després encara va anar més enllà. Ara, quan arribin els fons eu-
ropeus, serà imprescindible que Catalunya decideixi, eh?, sobre el seu funcionament, 
sobre el seu ús i sobre la seva aplicació. No ens podem permetre que aquests recur-
sos segueixin servint per inflar només l’economia centralista del Butlletí Oficial de 
l’Estat en perjudici de Catalunya; i, per cert, nefasta per al conjunt de l’Estat, també.
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Per això nosaltres estem decidits a parlar amb aquesta comissió. El senyor Iceta ha 
parlat de «drets i ciutadania»; parlarem de redemocratització, també, parlarem de tots 
els drets civils i polítics que estan afectats, que hem viscut, que hem vist també tocats 
greument en aquest període. Hem vist una gestió de l’estat d’alarma que ha afectat tots 
aquests drets. Ha estat lesiva, la gestió de l’estat d’alarma, per al lliure exercici dels 
drets civils i polítics: el de manifestació, hem vist abusos policials i hem vist opaci-
tat. És a dir, no parlem ja de com el Tribunal Suprem segueix actuant contra les reco-
manacions de l’Alta Comissionada de Drets Humans de Nacions Unides pel que fa a 
l’alliberament dels presos polítics. Aquesta segueix sent una qüestió de primer ordre, 
d’avui i de demà, i no pot estar exclosa dels nostres debats i de les nostres decisions. 

Hi ha preguntes importants que ens hem de fer? Sí, d’acord. Fins a quin punt els 
drets laborals són compatibles en la mesura de la gestió sanitària. O fins a quin punt 
el dret a la salut pot ser contradictori, o aparentment oposat, al dret a l’educació. Són 
preguntes difícils que haurem de saber contestar.

Aquest dematí el president i el vicepresident parlaven de la mirada del futur i de 
la immensa tasca que tenim per davant, eh? Sobirania i recursos, clamava el presi-
dent. Exacte. Però ara i aquí la pregunta és: per fer què? Recursos, eh?, per a què? 
Per guanyar quines fites? Per impulsar quines transformacions?

Efectivament, el Govern de Catalunya ha de començar a prendre decisions. Acom-
panyem, doncs, aquest procés des de la comissió d’estudi que avui nosaltres també 
convalidarem, puix que s’ha acceptat una esmena que hem proposat, s’ha transaccio-
nat adequadament. Acompanyem, connectem amb la ciutadania. Ajudem a entendre 
la complexitat i l’abast de les decisions que s’hauran de prendre. Donem cos i contin-
gut a la vella dita de Campalans: «Política és pedagogia.» 

Aquesta comissió que avui neix haurà de ser d’estudi –es diu «d’estudi»–, però 
haurà de ser també, potser inclús més, de seguiment, de supervisió contínua, d’ali-
mentació útil de les decisions que ja avui ha de prendre el Govern. Avui, el Govern 
no pot esperar; no estem en condicions d’esperar estudis. No estem pensant d’aquí 
un any, ni d’aquí sis mesos, estem pensant en la setmana que ve i en el mes que ve; 
arribin quan arribin els fons europeus.

I, per tant, hem d’estar decidint i hem d’estar acompanyant aquestes decisions 
des d’aquesta responsabilitat...

El president

Diputat... 

Ernest Maragall i Mira

...reconstrucció, redistribució, redemocratització, recursos. D’això hem vingut a 
parlar, d’això parlarem, en això treballarem, amb mirada llarga i amb mà estesa. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom, ara, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, és 
el torn de la diputada senyora Teresa Pallarès; quan vulgui.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. I permeti’m que abans de començar agraeixi també la 
feina dels treballadors i treballadores d’aquest Parlament, que ens protegeixen i fan 
possible que tinguin lloc aquestes sessions parlamentàries. 

Vicepresident, diputats, diputades, tots hem coincidit, els que hem intervingut, 
en que estem vivint un canvi, un moment excepcional –i un canvi no només aquí, 
sinó a nivell mundial–, enfrontats amb una crisi sanitària que hem d’evitar, en la 
mesura del que sigui possible, que esdevingui una crisi humanitària. Jo crec que en 
aquest punt hi hem coincidit tots.

Però, és clar, què ens ha passat? Ningú, ni cap govern, estava preparat davant la 
situació global de pandèmia; una crisi que difícilment podem saber ara quin serà el 
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seu abast; un impacte terrible, evidentment, damunt de les persones i de les famílies, 
però també, d’una manera especial, sobre l’economia i el mercat laboral al nostre 
país, que, d’alguna forma, acaba fent trontollar els pilars del nostre estat del benestar.

És una situació que no té comparació amb cap altra que puguem recordar, i és 
important que tinguem clar on som i cap a on hem d’anar. Hem tingut l’economia 
catalana aturada gairebé dos mesos, i això, evidentment, tindrà unes greus conse-
qüències.

Segurament ha arribat el moment de recuperar o d’actualitzar les polítiques 
keynesianes dels anys trenta que van recuperar la gran crisi. Possiblement s’hi poden 
afegir encara moltes moltes respostes, perquè els ciutadans demanen resposta a aques-
ta situació d’emergència. I la demanen perquè es faci amb plena dedicació, però tam-
bé amb humilitat i posant-nos a disposició de tothom, com també s’ha dit en aquesta 
comissió. Cal sobretot agrair l’esforç de tots els col·lectius sanitaris, però també de co-
merços i de molts serveis essencials que han estat a primera línia. El que diferencia un 
govern d’un altre és la rapidesa i l’encert en les actuacions que es prenen.

I què ens diuen les dades? Doncs que en un moment en què el sector privat s’ha 
vist bloquejat per imperatiu sanitari, el pitjor que podem fer és reduir la despesa pú-
blica. Al contrari. S’ha dit –i ho ha dit també el vicepresident–: tot el que el sector 
públic no faci ara per ajudar les famílies, treballadors, autònoms i empreses difícil-
ment ens podrà treure després d’aquesta crisi molt més profunda. Ja veiem ara com 
s’han incrementat les cues de molta gent que impensablement han d’anar a buscar 
menjar solidari.

Les dades que s’elaboren des d’Idescat mostren que només aquest primer trimes-
tre l’economia catalana s’ha reduït en un 4,6 per cent; un ritme de descens més fort, 
el que s’ha produït, més fort, des del tercer trimestre del 2009.

D’acord amb totes aquestes previsions, un factor fonamental, doncs, és que 
aquesta despesa pública sigui rellevant i estigui ben enfocada. Per això cal rebutjar 
que es torni a recórrer a receptes d’austeritat i ajust de la despesa que es van aplicar 
en la crisi del 2008. Això ara només agreujaria les actuals dificultats i aguditzaria 
les desigualtats socials. Aquesta crisi, com també s’ha dit, no la poden pagar els que 
encara en paguin conseqüències de la passada. És hora de rescatar persones, treba-
lladors i treballadores, i sobretot el teixit productiu d’aquest país. 

Hem de valorar positivament les notícies que ens arriben de la Unió Europea. 
S’ha parlat també del fons de recuperació: 500.000 a fons perdut i 250.000 en prés-
tecs per reconstruir aquestes economies. Però ho hem demanat des del primer mo-
ment i hem de ser molt exigents reclamant que una part d’aquests diners vinguin a 
Catalunya. Esperem que el Govern espanyol, amb la complicitat i amb la responsa-
bilitat compartida, senyor Iceta, que avui estem parlant, sàpiga respectar el cabal de 
diners i aporti a Catalunya el que li toca i el que se li deu; esperem que compleixin 
expectatives i criteris de distribució. El que necessitem són transferències directes, 
no préstecs. I molt menys almoines.

També és el moment de posar en valor la feina que s’ha fet des dels ajuntaments 
del nostre país: la primera línia de contenció, la cara més visible i més propera a la 
ciutadania; segueixen esperant les mesures que permeten dedicar els seus romanents 
a injectar recursos directes a les persones i als negocis que donen vida als seus mu-
nicipis. També hem de tenir això en compte. Ens consta que el Govern de la Gene-
ralitat continuarà treballant durant aquestes setmanes per obtenir aquests recursos.

Com deia abans, l’economia catalana cau un 4,6 el primer trimestre del 2020. 
I aquesta forta caiguda impacta en diversitat de sectors. N’hem parlat. De manera 
intensa, en la construcció; en termes interanuals el VAB de la construcció cau un 
8,2. També els serveis, un 4; la indústria, un 2,4; l’agricultura, un 2,7. Hem parlat del 
sector turisme. Com hem dit, un sector que ha estat absolutament tancat: zero. Que 
a més a més de les pèrdues, que es poden comptabilitzar per sobre dels 15.000 mi-
lions, s’enfronta a grans reptes de canvis d’estratègia en la seva política de captació 
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de visitants i de turistes, sobretot per les greus restriccions globals de la mobilitat de 
les persones.

Un altre gran sector important a Catalunya: el comerç. Comptabilitza ja més de 
3.500 milions d’euros en pèrdues. Un sector amb gran pes de circulant en els seus 
balanços i que ara el que necessita són ajudes contundents en matèria de lloguers 
i de liquiditat. 

La cultura. N’hem parlat també aquest matí; representen les empreses culturals 
un 6 per cent dels ERTOs, i amb unes pèrdues que superen 1.000 milions d’euros. 
I podríem seguir, parlar també dels sectors esportius; ha sortit també aquest matí. 
Seguir i seguir. I enmig d’aquest escenari apareix l’anunci del tancament de Nissan: 
25.000 famílies també afectades; un greuge a afegir en un sector que ja de fa temps 
demana canvis i transformacions importants. Però és que realment s’han presentat 
més de 97.000 ERTOs, que afecten 720.000 persones. I ara el retard en els paga-
ments també fa que aquesta crisi social afecti moltes i moltes famílies.

I què passa, doncs, al nostre entorn? Perquè això és a nivell global. Doncs ens 
diu el Fons Monetari Internacional que s’estima una reducció del PIB mundial del 3 
per cent per al 2020, però amb un decreixement especialment sever a les economies 
avançades, una caiguda d’un 6,1 per cent. A la zona euro se situa el decreixement 
del 7,7 per cent i un creixement per al 21, una recuperació, del 6,3. Encara estarem 
per sota d’ara. A Catalunya s’estima que el PIB caurà un 7,6 enguany i creixerà un 
6,5 l’any que ve, més o menys alineat, amb un escenari més o menys optimista. Però 
l’ocupació caurà, i l’atur pot arribar a un 17 en un escenari base i a un 20 en un esce-
nari molt negatiu. Per tant, aquí hi hem de ser tots cridats, a fer la feina.

Quina ha estat l’acció del nostre Govern? Des del primer dia, el president Torra, 
al capdavant del Govern, va posar la voluntat en treballar en la reconstrucció, en la 
reactivació..., el que vostès vulguin –ens posarem..., segur que ens posarem d’acord 
amb els termes–, però amb capacitat de lideratge i lleialtat institucional. I la prova 
d’aquest lideratge és que moltes de les qüestions que ell va plantejar i que en principi 
es van rebutjar s’han acabat acceptant i implementant pel Govern espanyol.

Per tant, estem en un moment en què s’han fet moltes mesures addicionals. Tam-
bé el Govern ha creat la comissió per a l’elaboració, la Coreco, i, en aquest context, 
la proposta de creació d’aquesta comissió d’estudi ha de trobar l’encaix i la millor 
manera de fer aportacions des del Parlament atenent la nostra capacitat legislativa 
i la nostra responsabilitat legislativa.

Estic d’acord amb el que s’ha dit també que anem a un canvi de paradigma. Mo-
dels de governança, models de gestió. Són temes que haurem de tractar. Però ara toca 
analitzar les propostes dels diferents departaments per minimitzar els aspectes so-
cials i econòmics i revisar els pressupostos que hem aprovat. Ara toca fer propostes 
agosarades i plantejaments de futur, amb comptes inclosos. Ara toca seguir escoltant 
els actors socials i econòmics, sindicats, patronals i institucions, que han estat en 
tot moment amatents a l’evolució de la situació produïda per la pandèmia; molts de 
nosaltres ens hi hem reunit aquestes dates. Ara toca estendre, com també s’ha dit, la 
mà a totes les forces polítiques. És precisament l’esperit que nosaltres ens fem nostre 
per recuperar i per donar suport a aquesta creació d’aquesta comissió d’estudi. Re-
butgem més mesures recentralitzadores. Volem conduir, decidir i planificar el nostre 
país. Més que mai plantegem aquests nous models de gestió, la governança i les no-
ves actituds per part de tots. Responsabilitats compartides, senyor Iceta.

I en aquesta línia hem presentat una esmena, ho ha dit el diputat Maragall, que 
evidentment hem transaccionat, i, per tant, nosaltres també voldrem parlar dels drets 
civils i polítics, i volem treballar per un país on el pensament i els ideals no empre-
sonen les persones. Són reptes importants, reptes de futur i toca estar a l’alçada. La 
ciutadania ens exigeix respostes eficaces per part de les administracions públiques, 
i el millor que podem fer ara és treballar junts per donar-hi suport.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. I finalment, per posicionar-se respecte a les esmenes presenta-
des, té un torn final de dos minuts el diputat senyor Miquel Iceta.

Miquel Iceta i Llorens

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció 
de l’orador.) ...perquè realment els que han seguit el debat hauran vist que hem fet un 
esforç de posar-nos d’acord en el què sense entrar en el detall del com, hem acceptat 
l’esperit de les esmenes dels grups Republicà i de Junts per Catalunya, hem simplifi-
cat la redacció de la creació d’aquesta comissió, perquè sigui precisament en el mo-
ment d’establir el seu pla de treball quan hi hagi un perímetre i una delimitació del 
seu abast. I, per tant, només manifestar, en nom de tots els grups promotors, la nostra 
satisfacció perquè s’hagi arribat a aquest acord que faci possible la creació de la co-
missió d’estudi.

I fins i tot, si m’ho permeten, agrair l’abstenció de la CUP i la seva voluntat de 
participar-hi. Perquè realment és veritat que no ho podem deixar tot supeditat a un 
consens difícil, però també és veritat que, si volem fer coses que durin, ben pensades, 
ben recollides, ben escoltades, doncs, haurem de fer tots plegats aquest esforç d’aco-
llir posicions diferents per arribar a un terreny comú que sigui profitós per a tots.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Hem cridat a votació. Com els he anat recordant al llarg de tota 
la tarda, ara votarem tots els punts que s’han debatut en aquesta sessió de tarda.

Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la Covid-19 (continuació)

203-00041/12

I començarem pel punt cinquè de l’ordre del dia, que correspon al Decret llei 
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transpa-
rència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.

Comença la votació de la convalidació del Decret llei 16/2020.
(Veus de fons.) Està votant des del seu escó, senyora Caula? Sí? (Pausa.) No li ha 

funcionat. Tornarem a votar. Abans demano als serveis de la cambra que ho tinguin 
en compte. Perquè al matí sí que era per un canvi d’ubicació de l’escó, però ara... 
(Pausa.)

Tornem a votar, doncs. Votem la convalidació del Decret llei 16/2020.
Comença la votació.
El Decret llei 16/2020 ha estat convalidat per 65 vots a favor, cap en contra i 69 

abstencions.
Demano a la cambra si hi ha algun grup parlamentari que vol tramitar com a 

proposició de llei aquest decret. No? (Pausa.) Doncs es dona per convalidat.

Decret llei 17/2020, del 12 de maig, de mesures complementàries en 
relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
per fer front a la Covid-19 (continuació)

203-00042/12

I passem a la votació del punt número 6, corresponent al Decret llei 17/2020, de 
12 de maig, de mesures complementàries amb relació amb el Sistema sanitari inte-
gral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la Covid-19.

Comença la votació.
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Aquest decret ha estat convalidat per 65 vots a favor, cap en contra i 69 absten-
cions.

Hi ha algun grup que...? Sí, senyor Riera? (Pausa.) Doncs passarem a votar la 
tramitació com a proposició de llei, com a projecte de llei, disculpin, d’aquest decret 
llei.

Comença la votació.
Aquest decret llei no es convalidarà com a projecte de llei atès que hi han hagut 

48 vots favorables a aquesta tramitació, 82 en contra i 4 abstencions.

Decret llei 19/2020, del 19 de maig, de mesures complementàries en 
matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
per la Covid-19 (continuació)

203-00044/12

Passem ara a la votació del següent punt, que és el setè, i correspon al Decret llei 
19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.

Comença la votació.
El Decret llei 19/2020 ha estat convalidat per 65 vots a favor, cap en contra i 69 

abstencions.
Algun grup...? Sí, senyor Riera? (Pausa.) Doncs votarem la sol·licitud que ha fet 

el senyor Riera respecte a tramitar com a projecte de llei aquest decret.
Comença la votació.
El Decret llei 19/2020 no es tramitarà com a projecte de llei atès que ha tingut 48 

vots favorables a aquesta tramitació, 65 en contra i 21 abstencions.

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir els 
drets dels treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives 
de viabilitat per a l’empresa (continuació)

250-01300/12

I votem ara el següent punt, que és el vuitè, que és la Proposta de resolució sobre 
les mesures urgents per a garantir els drets dels treballadors de Nissan Motor Ibérica 
i cercar alternatives de viabilitat a l’empresa.

Comença la votació.
Aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per unanimitat, és a dir, 134 

vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques (continuació)

252-00026/12

I votem ara el punt novè de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució de cre-
ació d’una comissió d’estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmi-
ques. 

Comença la votació. 
Aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per 130 vots a favor, cap en con-

tra i 4 abstencions. 
No hi ha més punts a l’ordre del dia. Per tant, suspenem la sessió fins demà a les 

nou del matí. Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de vuit del vespre i tres minuts.
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