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Fitxer 1 

 

XIV legislatura · quart període · sèrie P · número **** 

Ple del Parlament 

Sessió 38, primera reunió, dimarts 4 d’octubre de 2022 

Vicepresidència primera en funcions de presidenta, H. Sra. Alba Vergés i Bosch 

Sessió 38.1 

La sessió s’obre ****. Presideix la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, 

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

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

de secretari general i [lletrats]. 

de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida pel lletrat major en funcions de 

secretari general i [lletrats]. 

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

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

el conseller d’Empresa i Treball, el conseller d’Economia i Hisenda, la consellera 

d’Igualtat i Feminismes, la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, el conseller 

d’Educació, la consellera de Recerca i Universitats, la consellera d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, el conseller de Salut, el conseller d’Interior, la consellera 

de Drets Socials, la consellera de Cultura i la consellera de Justícia. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Preguntes amb resposta oral. 

2. Decret llei 11/2022, del 30 d’agost, d’autorització d’atribucions extraordinàries de 

recursos per fer front a l’increment de les despeses directes d’explotació dels 

sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023 (tram. 203-
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00029/13). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació 

del decret llei (text presentat: BOPC 385, 11). 

3. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2019 

(tram. 257-00001/13). Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat 

i votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 352, 12). 

4. Proposició de llei del tercer sector (tram. 202-00045/13). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 326, 

9). 

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 

per a garantir el retorn social del rescat bancari (tram. 270-00002/13). Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 91, 

37). 

6. Interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades de la triple crisi (tram. 300-

00222/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar. Substanciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 300-

00220/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre la creació de la companyia energètica pública i el 

desplegament de les energies renovables (tram. 300-00216/13). Lucas Silvano Ferro 

Solé, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política forestal (tram. 300-00219/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la crisi energètica i social (tram. 300-00221/13). 

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius per a lluitar contra les 

ocupacions delinqüencials d’immobles (tram. 300-00223/13). Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Substanciació. 
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12. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra el racisme estructural, social i 

institucional (tram. 300-00217/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a pal·liar els efectes de la crisi en 

les famílies i les empreses (tram. 300-00218/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’arrelament al territori (tram. 300-

00224/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i 

subvencions i en publicitat institucional als mitjans de comunicació (tram. 302-

00185/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 

provocada per la crisi (tram. 302-00187/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 

Debat i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica (tram. 

302-00189/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a 

l’escola (tram. 302-00186/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris 

de presons per part d’interns (tram. 302-00188/13). Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs 

polític de la catorzena legislatura (tram. 302-00190/13). Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política 

lingüística (tram. 302-00191/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat 

i votació. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Bona tarda a totes i a tots. Comença la sessió. 
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Abans de començar l’ordre del dia, els recordo que la llista de les preguntes a 

respondre oralment en el Ple està inclosa en el dossier del Ple i, d’acord amb l’article 

164 del Reglament, se substanciaran demà al matí, a les onze hores, tal com apareix 

al primer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària. 

Així mateix, els faig avinent que el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha 

retirat la interpel·lació que corresponia al catorzè punt de l’ordre del dia i també que, 

d’acord amb el que estableix la Moció 111/XII del Parlament de Catalunya, sobre les 

operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants, els 

informo que, segons les dades oficials de l’Organització Internacional per a les 

Migracions, des de l’inici d’aquest any 2022 hi ha un total de 1.522 víctimes mortes 

i desaparegudes a la Mediterrània. 

Els faig avinent també que un diputat ha delegat el seu vot per a aquesta sessió 

plenària. 

Interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades de la triple 

crisi 

300-00222/13 

Comencem, doncs, aquesta tarda amb el sisè punt de l’ordre del dia, que és la 

interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades de la triple crisi, presentada 

pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar. I per exposar la interpel·lació té la paraula la senyora Maria Dolors Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades... Consellera, avui tornem a interpel·lar-la 

com ho vam fer el mes de juliol, perquè les respostes que ens va donar llavors no 

ens van convèncer, com no ens van convèncer tampoc les respostes del president 

en el debat de política general. I perquè no ens fa res repetir les propostes d’anàlisi 

tantes vegades com calgui, fins a aconseguir que les coses passin, fins a aconseguir 

reduir la distància encarnada entre la disposició dels drets i la seva execució. Perquè 

aquí legislem. I vostès, el Govern, generen plans, decrets, agendes, oficines, però a 

fora, al carrer, no arriben les seves revolucions; a fora, al carrer, hi fa fred, consellera. 

Hi fa fred i hi ha gana, i la necessitat de pa, sostre i treball escanya. 
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S’esgota el temps per preservar els ecosistemes i els paisatges, per procurar-nos 

energia que no malmeti el planeta i per garantir un sistema de salut i de cures públic 

universal que ens preservi la vida, per aturar els ocupants que ens roben la terra que 

ens cal per sembrar. I, com vam fer en el balanç del primer any de legislatura, avui 

hi tornem i ho fem reivindicant desacomplexadament que som radicals, perquè ser 

radical és anar a l’arrel, partir de l’arrel dels problemes i resoldre’ls d’arrel. 

I aquí l’arrel té dues ramificacions opressives ben definides. I vostès no n’afronten ni 

una ni l’altra. Una concerneix el sistema econòmic i les polítiques socials. L’altra, la 

condició nacional. L’opressió econòmica no té misteris. El període neoliberal del 

capitalisme ha multiplicat els estralls d’aquest sistema que ja fa anys que ha fet 

fallida, perquè només distribueix riquesa entre les elits minoritàries a costa 

d’empobrir les majories. 

Aquesta acumulació per despossessió, com ho conceptualitza David Harvey, 

repercuteix sobre els sectors més empobrits, perquè fa aquesta repercussió dels 

sectors més empobrits de les crisis de sobreocupació del capital. I el que impulsa és 

l’apropiació dels actius públics per part del privat. I aquesta és l’arrel econòmica del 

problema que vostès no afronten ni tan sols enfortint els dics de contenció que 

constitueixen els serveis públics. Per això tot el que fan són pedaços, maquillatge. 

No són transformacions ni revolucions, perquè no van a l’arrel del problema. 

Consellera, si ni tan sols han internalitzat el 061! Tenim els serveis públics afeblits, 

desmantellats; un sistema de cures que se sustenta en l’explotació i la precarietat; 

un trenta per cent de pobresa entre la població d’aquest país. Pobresa i precarietat. 

El territori, patint despoblament i desposseïment de terres pels macroprojectes 

extractius. Els Mossos d’Esquadra, fent suport a l’expulsió al carrer de la gent que 

es queda sense casa. I, recordin-ho, ja ho vam dir l’altre dia: mínim un desnonament 

cada cinquanta-cinc minuts, mentre els propietaris de les cases sense gent, la 

majoria fons voltors beneficiaris d’aquell indecent rescat públic de la banca privada, 

gaudeixen de la protecció dels jutges, que ni tan sols els apliquen les lleis que 

protegeixen les persones vulnerables davant els desnonaments. 

La segona opressió, la nacional. Aquesta es resumeix ràpid: som una nació sotmesa 

a un estat nació que ens governa sota una monarquia hereva del franquisme, que 
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no ens reconeix el dret d’autodeterminació i ens maltracta. L’encarnació d’aquesta 

opressió la vivim cada dia i repercuteix sobre les vides de milions de persones. 

Només cal fer un repàs al dèficit fiscal, a l’endèmica falta d’inversions estatals i les 

competències segrestades, amb aquest exemple àlgid tan punyent com és la xarxa 

ferroviària. Però en tenim molts més: la repressió i la persecució que patim per 

expressar i defensar idees polítiques que qüestionen la monarquia i l’statu quo, per 

defensar la República i l’antifeixisme. I avui tot el suport al Roger. Recordem que 

som més de quatre mil persones, les represaliades. (Alguns aplaudiments.) També 

per defensar drets que planten cara a l’extractivisme i a la despossessió a la que ens 

sotmet la tirania del capital. 

I sobretot, ja que som aquí al Parlament, ens cal fer un repàs. Només cal fer un 

repàs, perquè aquest és un indicador molt nítid: el bloqueig que el Tribunal 

Constitucional exerceix sobre les lleis aprovades per aquest Parlament. Gairebé una 

cinquantena, consellera. I no hi ha temps. 

Vostè ens deia al juliol que van lluny i van ràpid, però estem en temps de descompte 

i seguim sense veure la materialització de les seves revolucions. Vostès al juliol ens 

feien una enumeració de totes les coses que tenen en marxa, negant la paràlisi i 

adduint les dificultats per la repressió de l’Estat. Però res del que explicava capgira 

una situació destructiva galopant. Les crisis s’acumulen i fan més difícil la vida a la 

majoria, mentre les elits minoritàries engreixen les seves grans fortunes, sovint amb 

mecanismes de màfia criminal. 

Ho dèiem al debat de política general: facin fora Endesa de les nostres vides, 

comencin per les institucions i portin que del subministrament se’n puguin beneficiar 

tots els veïns, amb aquesta energètica pública, de gestió i distribució 

 

distribució; posin en marxa la banca pública, la renda bàsica universal; protegeixin 

les terres per sembrar, reindustrialitzin el servei de la transició ecològica; expropiïn 

pisos als voltors; expropiïn terres per preservar els conreus; regulin lloguers; regulin 

preus dels aliments; deixin de posar la policia al servei d’ordres judicials infames. 

Avancem cap a l’autodeterminació i la plena sobirania i deixem de demanar permís 

a un estat que es regeix per un règim i una constitució on no caben els nostres drets; 
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no hi caben els nostres drets fonamentals, cap. Ni els polítics, ni els civils, ni els 

socials.  

Ara fa cinc anys vam demostrar que es pot fer, i ho vam fer amb les lleis de 

desconnexió del 6 i 7 de setembre, donant resposta a una voluntat popular 

expressada, majoritàriament, a les urnes i al carrer. Amb aquella decisió, el 

Parlament va plantar cara a l'Estat i va exercir autènticament la seva sobirania, 

possibilitant el referèndum d'autodeterminació que reclamava una majoria social. I 

sí, toca fer el mateix per defensar tots els drets. Perquè la lluita per la ruptura amb 

l'Estat ha de ser també a la conquesta dels drets..., de drets com l'habitatge. 

De la sobirania exercida el 6 i 7 de setembre n’hem pagat un preu molt alt, sí, a nivell 

de repressió i tota la Mesa encausada. I aquesta cruesa la veiem encarnada, 

sobretot, amb la repressió que va patir amb més..., més de tres anys de presó de la 

presidenta Carme Forcadell, per haver permès aquell debat i aquella votació. Per 

cert, tot el suport a la seva valentia i compromís. (Aplaudiments.) Demà hi torna a 

haver un judici a la Mesa següent, del seu president Torrent, per haver permès el 

debat sobre l'autodeterminació i sobre la corrupció de la monarquia.  

Són els límits que imposa l'Estat, cert, però què ha de fer aquest Parlament? 

Adaptar-nos dòcilment a aquestes limitacions? Desistir? No. Més exercici de 

sobirania. A més limitacions, més valentia per desbordar-los. Amb societat 

organitzada per fer-hi front, que hi és. La nostra responsabilitat com a membres 

d'aquest Parlament és defensar la plena sobirania de la institució per poder servir 

els drets de tota la població catalana. Plantem cara a cada llei, no acotant les 

retallades, sinó el contrari, tirant pel dret en l'execució i legislant de nou, si cal, amb 

més agosarament encara. Desbordem-los amb un tsunami de radicalitat en la 

defensa de drets fonamentals, socials, civils i polítics (remor de veus), i 

desemmascarem, davant la població i davant del món, la tirania d'aquest estat, on 

els grans consensos de país de la societat catalana no hi tenen cabuda.  

Consellera, la manca de voluntat de l'Estat espanyol per resoldre democràticament 

el conflicte polític i per donar cabuda als drets socials que el consens d'aquest país..., 

reclama és una manca de voluntat rotunda i persistent. Ni reconeixement del dret a 

l'autodeterminació, ni amnistia i fi de la repressió, ni regulació de lloguers, ni res. 
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Però també és rotunda i persistent la crisi econòmica i social, climàtica, energètica 

creixent, l'augment de la precarietat de la majoria de la població catalana i la 

degradació dels serveis públics.  

Persisteix la urgència d'actuar amb sobirania per promoure i aplicar polítiques 

públiques de justícia social i ambiental, superant els límits que imposen la 

Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia. La resolució democràtica del conflicte 

polític i social que patim davant l'immobilisme de l'Estat espanyol només té un camí: 

la negociació internacional posterior a la ruptura democràtica amb l'Estat, des de les 

institucions catalanes i mitjançant la mobilització social, continuant en el camí iniciat 

amb el referèndum de l'1 d'octubre i amb la vaga general del 3 d'octubre de 2017.  

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

La presidenta 

Gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula la consellera de la Presidència, 

senyora Laura Vilagrà. 

La consellera de la Presidència (Laura Vilagrà Pons) 

Bé, bona tarda. Gràcies, vicepresidenta. Diputats, diputades; diputada Sabater, 

comparteixo moltes de les coses que explicava fa un moment i, especialment, el 

moment d'excepcionalitat o de preocupació que vivim i, de fet, vivim a Catalunya, 

vivim a Europa i vivim al món.  

En tot cas, és innegable que ens trobem davant una crisi social, econòmica, 

energètica. I sempre que tenim ocasió, doncs, nosaltres també en parlem. Tot i així, 

i tornant a aquesta triple crisi que ens explicava, deixi'm dir-li que crec que es queden 

curts. I sí, m'ha decebut citant-ne només tres, perquè, de fet, crec que n'hi han moltes 

més, de crisis que està patint Catalunya, Europa i el món, i que, de fet, la nostra 

obligació, i ho fem, és incansablement treballar per fer-hi front. Perquè, de fet, no és 

que estiguem en una època de canvis i, per tant, de crisis, en plural, sinó que estem 

en un canvi d'època. I, en aquest sentit, en els darrers anys hi hem destinat molts 

esforços per pal·liar els efectes de moments socials molt dramàtics, com vostè 

descrivia. El 2020 o el 2021, i anem seguint.  
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En qualsevol cas, des d'aquests darrers anys, des del 2020, hi hem destinat més de 

3.000 milions d'euros per..., de fet, polítiques de suport al sector, doncs, de petites i 

mitjanes empreses, turisme, comerç, però també milions d'euros, uns 1.200, per 

fomentar l'ocupació, però també per reforçar el sistema educatiu, incorporant més 

docents que mai, reforçant el sistema de salut, especialment l'atenció primària. Però 

deixi'm parlar també de la salut mental, importantíssima en aquests moments, i la 

voluntat del govern de la Generalitat no és altra que consolidar aquestes millores i 

aquests canvis, malgrat que no arribin fons extraordinaris des de l'Estat, des d'on 

haurien d'arribar, perquè és qui recapta la major part d'impostos.  

Però, en tot cas, i pel que fa a aquest setembre, per posar-ne alguns exemples 

recents i no anar més enllà, la gratuïtat de l'I2, la signatura del Pacte Nacional per a 

la Indústria –important, també, perquè es té una visió territorial, i per nosaltres això 

és molt rellevant–, l'energètica pública –vostè en parlava i avui al Govern hem 

aprovat els estatuts i, per tant, ja no té marxa enrere. I, efectivament, en tema 

d'habitatge hem multat fons voltors per no tenir habitatges socials a disposició. O 

hem regulat els lloguers. Sí que ho hem fet, i ha funcionat bé. Per altra banda, estem 

amb el procés d'estabilització més gran de la història als treballadors i treballadores 

de la Generalitat per acabar amb aquesta temporalitat.  

Tot això ho estem fent, i ho estem fent molt ràpidament. Ho estem fent perquè el 

país ens ho demana i, evidentment, la situació social ens ho demana. Però avui el 

factor que més condiciona l'economia és l'escalada de preus, per les conseqüències 

de la guerra d'Ucraïna. Ahir ho va explicar 

 

Fitxer 2 

el president. I aquí vàrem posar tot un seguit de mesures en aquest escut social, 

amb 300 milions d’euros addicionals per fer front a l’augment del cost de la vida, 

estrictament amb aquesta finalitat, per fer front a les dificultats, arribar a final de mes 

per l’augment de costos que estan patint, doncs, moltes empreses i moltes entitats, 

perquè aquesta nova crisi no ens impliqui encara més desigualtats de les que ja 

teníem.  
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Per tant, aquí hem posat un ajut de 100 euros per infant a les famílies de rendes 

mitjanes i més baixes que tenen fills i filles en edat d’escolarització obligatòria. 

També un augment del cinquanta per cent de l’ajut previst, ja previst per a les 

famílies vulnerables per pagar la factura energètica aquest hivern, l’anomenat «bo 

social tèrmic». També una convocatòria d’ajuts al lloguer per a gent jove que poden 

arribar fins a 250 euros per persona. O bé la tarifa bonificada de transport jove, la T-

Jove, fins als 30 anys. 

Però també fem front a la crisi energètica més enllà d’atendre aquestes urgències, i 

ho fem amb aquesta necessària transició energètica –i després la consellera Jordà 

segur que tindrà temps d’explicar-ho en una altra interpel·lació–, però accelerar les 

instal·lacions de plantes de producció d’energia renovable, accelerar la instal·lació 

de fonts de producció d’energies renovables d’autoconsum, també, mesures per a 

l’estímul de l’estalvi energètic. Però no s’oblidin d’altres crisis, la crisi emocional i de 

salut mental que suposa un patiment absolut per a moltes famílies per la situació 

d’incertesa present i futura.  

I per tant, aquí tenim un problema i un problema que ens pot afectar a tots al llarg de 

la vida. Hi vàrem dedicar un Ple monogràfic el desembre i d’aquí en va sortir el Pacte 

Nacional de Salut Mental, que té a darrere, o davant, millor dit, cinquanta entitats 

que empenyen també per aconseguir treballar intensament, transversalment, 

integral des de tots els departaments, des de totes les etapes de la vida. I no ho fem 

només mirant-nos dades, treballant també el camp social. I jo mateixa he vist la cara 

a la pobresa, la malaltia mental, treballant en un municipi, el municipi de Catalunya 

que més rendes garantides té percentualment. Per tant, molta necessitat. 

I pensem, sí, amb mesures estructurals, perquè per fer front a les necessitats socials 

calen mesures estructurals, com la renda bàsica universal, per redistribuir millor la 

riquesa, per trencar dinàmiques que realment ens ajudin a arribar a la justícia social 

i a reduir les desigualtats.  

Però també la crisi que patim les dones. Violències, desigualtats, bretxa salarial, 

invisibilització, pressió estètica, tuteles per poder decidir sobre el nostre propi cos. 

Discriminacions que afecten a totes les dones, independentment de l’origen, classe, 

religió, i fins i tot aquelles que en algun moment tenim posicions de responsabilitat. 
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Però hi treballem, hi treballa el Departament d’Igualtat i Feminismes i la resta. I ho 

fem també de la mà dels ajuntaments amb aquest acord marc, que destinarà 90 

milions d’euros, del 22 al 25, per finançar situacions de violència masclista, serveis 

d’atenció d’informació a les dones, serveis integrals LGTBI+ o serveis i polítiques de 

migracions, acollida i vida digna compartida.  

Tot això en un context de retorn del populisme i enfortiment de l’extrema dreta. I sí, 

això també és una crisi, i molt greu, i ho vivim amb aquesta crisi de valors i de 

defensa de drets humans bàsics que hem de fer, encara, perquè Catalunya ens 

volem un país absolutament demòcrata, d’acollida, antiracista, que no toleri cap 

discriminació i, evidentment, en contra de totes les violències masclistes. 

I també la crisi democràtica, i vostè n’ha fet esment. Viure encara en un estat amb 

mancança de separació de poders, fora dels estàndards democràtics equiparables 

a Europa, que reprimeix els dissidents i no permet votar, fins ara, ens porta a sumar 

una nova crisi més als catalans i catalanes, i d’això fa molt de temps que en som 

conscients. I aquí vull deixar ben clar una i una altra vegada la defensa de 

l’autodeterminació, de l’amnistia, i això és invariable com a proposta del Govern per 

a la resolució del conflicte polític.  

I no ens cansarem de repetir-ho –el president també ho va explicar– que fins que no 

puguem votar, el conflicte no s’haurà resolt. De fet, com saben, vàrem aprofitar el 

debat sobre l’orientació política general, en aquest cas en boca del president, per 

llançar una iniciativa, per impulsar un acord de claredat per tal d’articular i 

materialitzar l’ampli consens social existent a Catalunya, que és un referèndum 

d’autodeterminació amb garanties i reconeixement com a via per resoldre el conflicte 

polític.  

No obstant això, la defensa de l’amnistia, de l’autodeterminació, no exclouen la 

possibilitat d’abordar un altre aspecte que continua restant molta força a la 

negociació i és encara la persistència de la repressió judicial. Com vostè mateixa 

deia, esperem noves condemnes, moltes de les quals poden arribar en forma de 

presó. La persistència d’un marc legal que, de fet, doncs, en aquests moments 

encara farà que el president…, l’expresident, en aquest cas, i conseller ara, Roger 
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Torrent, doncs demà hagi d’anar davant un jutjat, com la resta de membres de la 

mesa, per simplement permetre un debat absolutament necessari.  

A dia d’avui, doncs, tant la repressió vigent com la seva amenaça són un dels 

elements que condiciona la força de negociació del Govern de la Generalitat de cara 

a abordar el fons del conflicte polític. Per tant, en cap cas es tracta d’una revisió de 

la posició del Govern de la Generalitat sobre la resolució del fons del conflicte, sinó 

que a curt termini orientem aquest procés de negociació a crear unes condicions que 

redueixin l’evident asimetria que existeix entre el Govern de la Generalitat i el Govern 

de l’Estat. 

Com qualsevol procés de negociació d’un conflicte homologable a altres 

experiències que s’han produït a nivell internacional, la principal variable en joc no 

és el temps, sinó la correlació de forces entre les parts. I aquí remem per no seguir 

treballant des d’una asimetria tan evident.  

Així doncs, vostè parlava d’algunes crisis, jo n’hi ha afegit algunes altres, jo diria que 

són moltes i profundes, però nosaltres no diem als altres el que han de fer, sinó que 

el que fem és, ens mullem. En aquest cas jo soc nedadora i sempre que convé em 

mullo. Però aquesta és l’única manera, amb implicació, amb coratge, que podrem 

resoldre les crisis, els conflictes, sense resignar-nos, sense deixar d’intentar-ho, 

posant sempre el bé comú i el país per davant nostre. Per tant, moltes crisis, però 

ganes de treballar-hi, ganes d’aportar solucions i per tant, com més braços tinguem, 

com més braços compromesos amb els valors transformadors i d’esquerra, ho 

assolirem més ràpid.  

I com sempre hem dit, oberts a seguir parlant d’aquesta i altres qüestions, i 

especialment en l’elaboració i tramitació dels pressupostos. De vostès també depèn 

acompanyar-nos per estar al costat de la gent.  

Moltes gràcies.  

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, consellera. Per la rèplica, torna a tenir la paraula la diputada Dolors Sabater. 

Maria Dolors Sabater i Puig 
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La veritat, consellera, vostè ha dit que nosaltres ens havíem quedat curts. I vostè, la 

veritat és que no ens ha respost res del que hem plantejat, perquè jo, després de la 

seva intervenció, que té tota la legitimitat per fer-ho, no?, de repetir el que ja va fer 

el juliol, que és posar-nos exemples de polítiques que s’estan duent a terme, 

d’aquestes que nosaltres cataloguem de no-radicals, sinó que són pedaços… 

Després de fer això, jo m’he seguit quedant amb la pregunta essencial respecte a 

davant d’aquest no cabre-hi els nostres drets dins dels límits de la Constitució i 

l’Estatut, què pensen fer amb el Govern? Vostès, com a partits? Estan disposats a 

fer aquest exercici de sobirania unilateral que van fer, com van fer el 6 i 7 de 

setembre per defensar el dret d’autodeterminació, de tornar-lo a fer per defensar el 

dret d’autodeterminació i els drets socials, com la regulació del lloguer a cada llei 

que ens vingui tombada?  

Vostè ens ha dit que calen braços. Escolti’m, aturant desnonaments, nosaltres hi 

som cada dia (alguns aplaudiments), hi som cada dia al carrer fent el que no fa el 

Govern. La pregunta és, si vostès no deixen de portar la policia al servei dels voltors, 

que volen buides els seus habitatges per seguir especulant mentre deixen sense 

casa a gent vulnerable, que fins i tot estan emparades per la llei de l’Estat contra els 

desnonaments, estan emparades pels informes de vulnerabilitat, segueixen sent 

expulsades perquè els jutges es posen al servei dels voltors. Nosaltres som allà 

aturant el desnonament, perquè el Govern no hi és, traient i fent costat a aquestes 

famílies.  

Jo m’he quedat sense saber, com vostè ens feia també aquesta crida, no?, a que 

ens sumem a votar els pressupostos. Jo pregunto perquè, és clar, va haver-hi un 

debat de política general en què vostès ens van votar en contra gairebé la totalitat 

de les propostes que nosaltres vam fer. La meva pregunta és aquests pressupostos, 

tindran la garantia de que en sis mesos s’inicia la prova pilot de la renda bàsica, es 

modifica la regulació de la fiscalitat amb un impost sobre la renda de les persones 

físiques progressiu o l’impost a les grans fortunes? Perquè vostès hi van votar en 

contra.  

Aquests pressupostos establiran la fiscalitat ecologista, aturaran les macroprojectes 

d’energies renovables, posaran aquesta energètica pública al servei de la ciutadania 
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i dels municipis amb una empresa de generació, distribució i comercialització que 

permeti garantir el dret a l’energia per a tothom mitjançant el control del preu i no 

aquestes coses estranyes de les quals vostès se n’estan molt orgullosos, però no 

responen a això que estem demanant? Planificaran una reforma agrària per dur a 

terme una reconversió deficient del sector agroalimentari per garantir la sobirania 

alimentària? Perquè hi van votar en contra, hi van votar en contra.  

Per tant, a quins pressupostos ens volen seduir a venir a votar si les propostes que 

nosaltres fem vostès les voten en contra? Aquests pressupostos inclouran impulsar 

els treballs per a la creació d’una banca pública? Exigir al Govern de l’Estat espanyol 

el traspàs de tots els béns immobles actualment propietat de la Sareb per ser 

gestionats per la banca pública de Catalunya? Dur a terme una política sobirana en 

la gestió del deute públic, ho inclouran? Perquè llavors ens hi tindran, nosaltres hi 

serem.  

Però, és clar, no tenim cap garantia de que vostès siguin aquí com la tenim perquè 

hi siguin en el control de preus per la igualtat i la justícia a nivell d’escolaritat; acabar 

amb els concerts de l’escola pública; fer la sanitat cent per cent pública –i disculpi, 

però la salut mental jo la incloïa en aquesta reivindicació de la salut pública cent per 

cent universal i de qualitat–; la reivindicació de l’expropiació de tots els pisos, 

supressió de les cambres de la propietat; salaris mínims i reducció de jornada, drets 

socials per una atenció pública digna i de qualitat; desconnectem Endesa, com ja li 

he dit abans; control de les actuacions policials a la reparació i reparació de les 

víctimes de la violència institucional; independència per canviar-ho tot.  

Tot això ens ho van votar en contra. Per tant, ni m’ha contestat quina pensa ser la 

seva actitud, el seu compromís per exigir aquesta sobirania del Parlament a l’hora 

de tirar endavant els drets socials, civils i polítics, ni que… Si realment vostès estan 

disposats a incorporar tot això, doncs, parlem-ne. 

Moltes gràcies.  

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 
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Gràcies, diputada. Per la rèplica, doncs, ara té la paraula la consellera, la senyora 

Laura Vilagrà.  

La consellera de la Presidència 

Gràcies, vicepresidenta. Diputada. Bé, ja ens tenen acostumats que a la Conselleria 

de Presidència li parlen de tot, de les qüestions del Govern, qüestions que no són 

competència directa meva i, per tant, en aquest sentit no puc respondre a 

absolutament tot el que em demanen. Ho intentaré, eh? Però en tot cas, no 

absolutament tot.  

Deixi’m que recordi unes paraules del company de grup, el senyor Jové, president 

del grup parlamentari –no et sàpiga greu, Josep Maria– deia, diputada, sentia a dir 

que la setmana passada comentava el company Jové: «El soroll, quan només és 

soroll, ens allunya de la utilitat, igual que la gesticulació estèril ens allunya del servei 

públic, perquè equivocar-nos d’adversari ens allunya fins i tot de l’horitzó nacional i 

de la veritable justícia social que alguns perseguim de forma compartida.»  

Crec que podríem compartir també aquestes paraules i és evident que hi vàrem ser 

a la negociació durant mesos, vàrem parlar molt del contingut de l’acord que teníem, 

entre en aquest cas Esquerra Republicana i la CUP – Un Nou Cicle per Guanyar. Al 

revés, diguem-ne vostès endavant. Jo vaig ser-hi i, per tant, també d’alguna manera 

me’n sento responsable del que vàrem escriure i el que no.  

I després els faré una valoració del que hem complert o el que crec que hem complert 

i el que queda pendent, perquè és bo fer-ho, és bo monitoritzar-ho, és bo que els 

acords ens els treballem. Però en tot cas ja sabem que els seus acords muten, 

perquè avui vostès m’han afegit moltes més coses que no vàrem explicar, no vàrem 

pactar en aquest acord, doncs, del seu grup parlamentari.  

I a l’hort i a la vinya, no s’hi pot ser, és a dir, o una cosa o 

 

Fitxer 3 

l’altra. És a dir, si varen pactar tot un seguit d'acords i de plantejaments, ara no me'n 

pot afegir de nous i dir que no els hem complert. 
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En tot cas, jo li faig, diguem-ne, una valoració sobre l'acompliment d'aquest acord 

d'investidura, que està basat, doncs, en dades i en informació i que el podem 

contrastar. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat manté el seu compromís 

amb el desplegament d'aquest acord. I, de fet, com sempre ens recorda, va permetre 

la investidura del president Aragonès. Aquest acord plantejava setanta-nou mesures 

i totes elles es troben incloses en el pla de govern d'aquesta legislatura i que, 

evidentment, doncs, monitoritzem i valorem. 

D'aquest acord, el cinquanta-dos per cent requerien l'aprovació dels pressupostos 

per a l'any 2022. Uns pressupostos a què, com tothom sap, vostès finalment no hi 

van donar suport. Però, en tot cas, i amb motiu del debat de política general, també 

va ser un moment per valorar l'actualització de l'acompliment d'aquest pacte. I 

considerem, segons la nostra, diguem-ne, valoració i monitorització, que es va 

desplegar ja, que ja s'ha desplegat un 40,6 per cent d'aquest acord. I li aniré, doncs, 

desgranant. 

Per altra banda, també li puc explicar l'estat de l'execució. Concretament, sis 

propostes estan concloses, cinquanta-quatre estan en execució, dotze tenen una 

execució planificada, set encara no tenen una execució prevista. En altres paraules, 

a data de setembre, el noranta-u per cent de les mesures de l'acord tenen algun grau 

d'execució.  

És evident, doncs, que des del Govern mantenim el compromís amb la 

implementació d'aquest acord, com demostren aquestes xifres. I, en concret i pel 

que fa a polítiques que vostè mateixa m'ha esmentat avui i que sé que hi treballen i 

els hi preocupen, en polítiques d'habitatge, la llei de pressupostos de la Generalitat, 

en l'actual, preveu un increment de la partida destinada a l'adquisició d'habitatges 

mitjançant tanteig i retracte, que és un setanta per cent més del que hi havia el 2020. 

Per tant, és evident el salt que s'ha fet pressupostàriament. I com a resultat, durant 

el primer semestre d'aquest 2022 ja s'han iniciat 227 operacions de tanteig i retracte. 

I, per tant, s'han incorporat en aquest període 596 habitatges del parc públic. Per 

tant, la feina s'està fent. És evident que sempre amb les dificultats que suposa tenir 

molts actors que no van en aquesta línia, però, en qualsevol cas, la feina hi és.  
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I el Govern, tot i així, continua allargant la mà per donar respostes i compliment a 

aquest acord d'investidura. Per tant, jo ja entenc que la seva candidatura és una 

candidatura exigent, reivindicativa, activista, però que no reconegui cap avenç o 

pocs avenços, realment crec que la setmana en què hem aprovat els estatuts, com 

li deia, de l'energètica pública avui mateix, doncs, jo diria que, com a mínim, és injust 

i, segurament, també el podria qualificar de temerari. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments.) 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, consellera. 


