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Vamos a dar comienzo a la sesión. En primer, si hay algunas
sustituciones. ¿Sí?

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Maria Anna López substitueix Josep
Simó Gornés.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguna más? Pues, pasaríamos ...

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sr. Presidente, Miguel Gascón sustituye a Pilar Costa.

Proposició no de llei RGE núm. 5261/05, presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
diàleg i final de la violència.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo. El único punto del orden del día, que és la
Proposición no de ley número 5261/05, presentada por el Grupo
Parlamentario Esquerra Unida i Els Verds, relativa al diálogo y
al final de la violencia. Para su defensa tiene la palabra el Sr.
Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
presentam aquesta proposició no de llei que, entre d’altres
coses, fer notar que els esdeveniments de la vida política
quotidiana i, molt especialment en alguns temes, tenen data de
caducitat i molt ràpidament. Discutim avui una proposició no de
llei que va presentar el meu grup el 30 de juny, per tant,
objectivament, han passat coses des d’aleshores que fan que
aquesta proposició no de llei, en el seu esperit i en el seu fons
sigui totalment actual, però que hi ha tota una sèrie d’elements
que, sense cap dubte, alguns d’aquests s’han mogut.

La pretensió d’aquesta proposició no de llei és expressar
públicament l’opinió del Parlament de les Illes Balears entorn
d’un tema de gravíssima preocupació per al país, un tema que
sense cap dubte és un dels temes claus a resoldre en un futur el
més immediat possible, en el marc del diàleg i de la convivència
per assegurar el futur de la democràcia en el nostre país.
Nosaltres presentàrem aquesta proposició no de llei després de
les eleccions en el País Basc, on, en relació amb la situació
anterior, es respira, es respirava i es continua respirant un clima
molt més favorable al diàleg, a cercar solucions negociades i
dialogades entre les forces polítiques de l’entorn del País Basc,
per tant en el marc d’una nova situació creada després de les
darreres eleccions i després d’una anterior legislatura en el País
Basc profundament conflictiva i de molta agressivitat i de molta
problemàtica, que va acabar amb la presentació, amb el debat o
el rebuig del debat en el Parlament espanyol de la proposta
d’Estatut del País Basc, anomenat Pla Ibarretxe.

Evidentment, sempre que es parla de la realitat del País Basc
no es pot afrontar un debat d’aquestes característiques sense
partir d’una primera consideració, rotunda i clara, que és la
necessitat, l’exigència, sense cap tipus de compromís, amb tota

la radicalitat que comporta, de la violència terrorista, de la
banda terrorista ETA. Per tant, conseqüent amb això, el primer
apartat d’aquesta proposició no de llei parteix d’aquesta idea, la
necessitat d’abandonament de les armes per part d’ETA, de
forma definitiva.

Per una altra banda, el segon apartat fa referència a la
necessitat d’obrir el diàleg en el si del País Basc entre totes les
forces democràtiques. Fa referència en aquests moments a
propostes de colAlectius, tipus Elkarri o d’altres colAlectius
existents en el País Basc que treballen des de fa anys entorn
d’aquesta problemàtica; és a dir, a trobar solucions negociades
als conflictes i als problemes existents i a la configuració de
l’administració en aquest marc.

Després d’haver presentat aquesta proposició no de llei, han
passat altres esdeveniments i ja són més les propostes de crear
meses de diàleg, no solament des de la societat civil sinó, fins
i tot, des de forces polítiques determinades.

Creim també, arribat el moment, que l’actual pacte
antiterrorista, que responia a una conjuntura i a una situació
anterior, hauria de donar peu a un canvi, així reconegut per
distintes forces polítiques de tot l’Estat, on fos possible la
presència de la totalitat de les forces polítiques de l’Estat que,
sense cap dubte, es manifesten, treballen i lluiten nítidament
contra el terrorisme. Per tant, no tendria cap sentit circumscriure
aquest pacte a dues forces polítiques i molt manco mesclar un
pacte antiterrorista amb altres elements polítics que tenen tota
la legitimitat del món, perquè cada força política expressi o
defensi o pensi el que vulgui, però que, sense cap dubte, no té
res a veure amb el fenomen terrorista.

Per una altra banda, també plantejam la derogació de la Llei
de partits polítics, creada en aquell moment per a la
ilAlegalització d’una força determinada i que en aquests
moments tampoc no respon a la conjuntura ni a les necessitats
d’avançar en una solució al conflictes allà en aquests moments.

I en definitiva, donar suport a tot el que siguin, una vegada
posats tots els entrebancs necessaris al terrorisme i cercant
combatre-lo policialment i des de tots els punts de vista, afavorir
una sortida dialogada a una nova reforma d’Estatut
d’Autonomia en el País Basc; és a dir, aconseguir el que en
aquells moments no va ser possible aconseguir, es va aprovar,
com tots vostès saben, el Pla Ibarretxe, la proposta de reforma
de l’Estatut amb un 51%, pràcticament, del Parlament basc i bé,
la fórmula més adequada per aconseguir superar i adoptar
reformes d’aquestes és la consecució d’un consens molt major,
com és ara el cas de Catalunya, per posar un exemple.

I per últim, donar suport a la declaració, clar, que en aquest
moment fa molt de temps, però que en el moment que es va
presentar aquesta proposició no de llei es va fer en el Parlament
espanyol, per majoria de forces polítiques que donaven suport
al Govern per afrontar les mesures de diàleg que consideràs
oportú per donar fi al procés terrorista en el País Basc. En
definitiva, és una proposició no de llei feta a un moment on
l’actualitat política del País Basc estava quotidianament en els
diaris a un moment on el fenomen terrorista pegava de forma
més rotunda que ara, però que continua vigent, continua sent un
problema pendent i per tant tot el que pugui ser donar suport a
sortides d’aquestes característiques ens sembla una posició
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democràtica i adequada a expressar-la des d’un fòrum on
s’espera la màxima sobirania de la nostra comunitat, que és el
Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rosselló. Para fijar posiciones tiene la
palabra el Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Riudavets, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputats, senyors diputats.
Crec que és ben sabut, ben conegut per tots els diputats
d’aquesta cambra, el posicionament del PSM-Entesa
Nacionalista respecte del que s’ha vingut a dir el problema basc,
per açò seré breu i no entraré a comentar o analitzar un per un
els punts de la proposició no de llei, amb els quals estam
bàsicament d’acord, sinó que intentaré fer-ne una valoració
global.

Per fer aquesta valoració em podria referir, sense cap mena
de dubtes, a postures nacionalistes, a arguments nacionalistes,
als postulats del Partit Nacionalista Basc o d’Eusko
Alkartasuna, que conec i compartesc, però no ho faré així, sinó
que em referiré a una de les persones que, des del meu punt de
vista, ha fet una anàlisi més acurada de la problemàtica real del
País Basc i de les seves possibles solucions, em referesc a un
exministre, Ernest Lluc, precisament assassinat pel terrorisme
d’ETA. En declaracions a mitjans de comunicació, Ernest Lluc
va deixar ben clar que en el País Basc hi coexisteixen dos
conflictes: un conflicte polític i un altre de violència terrorista.
Establia, així mateix, que aquests dos conflictes es
retroalimentaven mútuament i que la política a seguir era
solucionar el problema política per aïllar, posteriorment, el
conflicte de la violència, i que la pitjor política que podien tenir,
que es podia dur a terme, la política més perjudicial era la de
confondre aquests dos conflictes, sumar-los, la qual cosa sols
podia tenir com a resultat agreujar la situació, radicalitzar-la i,
en conseqüència, fer més difícil trobar una possible solució. I és
en aquesta línia que va la proposició no de llei d’Esquerra Unida
i Els Verds, va en la línia, per tant, de cercar solucions al
problema polític per a així poder solucionar el problema greu i
sagnant de la violència.

Des de la nostra més enèrgica condemna a qualsevol forma
de terrorisme, pensam que només des del diàleg constant és
possible avançar en una solució al problema. És en aquest sentit
que la referència a Elkarri que es fa en el text de la proposició,
per a nosaltres és força encertada. La proposta d’Elkarri, entorn
d’una conferència de pau, creim que va en el bon camí, un camí
que, des del PSM, compartim; són un conjunt de propostes per
avançar cap a una solució consensuada, dialogada i que superi
els enfrontaments existents i en base als següents punts: primer,
el fi de la violència, ETA ha d’escoltar i respectar la veu de la
societat expressada democràticament.

Segon punt: un diàleg real, els partits i institucions han
d’obrir un procés de discussió i acord decidit i irreversible.

I tercer punt: respostes clares, els partits, tots sense
exclusions, han d’assumir un compromís amb els drets humans,
no s’ha de vetar cap opció política, no hi ha d’haver cap tema
polític que quedi a priori fora de l’agenda i el poble basc ha de
tenir dret a decidir el seu futur.

Només així podem avançar cap a la pau, no s’avança des de
postures numantines, perquè el diàleg és l’única opció possible
si es vol aconseguir veritablement la pau. Aquests dies passats
hem vist l’entrega d’armaments que ha fet l’IRA, l’Exèrcit
Republicà Irlandès, molt més antic que la banda terrorista ETA,
per cert, i aquesta entrega, aquesta renúncia a la violència és
fruit del diàleg, fruit d’haver anteposat el diàleg a altres
consideracions. I sabem, és ben cert que les circumstàncies
globals són diferents, el País Basc no és Irlanda, però també
sabem que les experiències alienes ens han de servir d’ajut, de
consell, de pauta possible a seguir.

Per tot això, ja no m’estendré més i anunciam el nostre
suport a la proposició no de llei del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Respecto a esta proposición no de ley y a cada uno de los puntos
que contiene la misma, explicaremos el sentido de nuestro voto,
puesto que será distinto para las distintas propuestas que se
contienen en la proposición.

En primer lugar, a la primera propuesta: “El Parlamento de
las Illes Balears exige a ETA el abandono definitivo de las
armas”, evidentemente que votaremos a favor porque creemos
que esto es lo primero, lo que se tiene que hacer y lo que sería
urgente que se hiciera ya por la banda terrorista. Y sería bueno
que esto se llevara a cabo sin interferencias de ningún tipo y que
todas las fuerzas políticas que componen el arco político del
Estado español pues supieran esperar y respetar que llegara ese
momento, que estamos seguros de que llegará y, probablemente,
sea pronto, sin interferir con declaraciones maliciosas que
puedan torpedearlo o que puedan dificultarlo o retrasarlo.

Respecto al punto segundo, el apoyo a propuestas como las
que se han hecho desde el colectivo Elkarri y algunos otros, este
no votaremos a favor, en el sentido de que lo primero que tiene
que suceder es que se produzca el abandono definitivo de las
armas y, una vez se haya producido el abandono definitivo de
las armas por parte de ETA, a partir de ese momento hay que
tener confianza en las instituciones del Estado y que resolverán
la situación que se generará a inmediata continuación de la
manera mejor posible y con el mayor consenso posible también,
en beneficio de todos los ciudadanos de nuestro Estado.

Respecto al punto tercero, sobre la sustitución del Pacto
Antiterrorista, tampoco lo votaremos a favor, puesto que, si bien
estamos de acuerdo en que el Pacto Antiterrorista tiene que ser
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lo más global posible, podría hacerse esa globalidad por
adhesión de todas las fuerzas políticas al actual Pacto
Antiterrorista, que ha dado ya sus frutos, y buenos, y no por la
sustitución por un nuevo pacto. Ya fue bastante difícil firmar
este pacto, todo el mundo recordará que el Sr. Mariano Rajoy
decía que era un conejo salido de una chistera y cosas así,
aunque al final ha acabado reconociendo que ha dado muy
buenos resultados.

Respecto al punto cuarto, la derogación de la Ley de
partidos políticos, se dice que es inútil; pues si es inútil, una ley
que es inútil, es decir, que no hace nada, que no funciona, pues
no debe de molestar, si no se aplica por su inutilidad pues no
debe molestar. No obstante, creemos que sí que ha tenido unos
efectos positivos, aunque todo el mundo podríamos criticar si
efectivamente se trata de una ley ad hoc, hecha para una fuerza
política muy concreta, y no lo discutiríamos, ni mucho menos,
con mucha fuerza, que esto sea cierto o no, pero sí que diremos
que sí que ha dado algunos objetivos buenos, como ha sido el
hecho de que determinadas fuerzas políticas muy relacionadas
con la banda terrorista, pues no han podido beneficiarse del
dinero público, entre otras cosas, y entonces entendemos que
tiene ciertos aspectos positivos. Aunque también, ya digo, no es
una ley de la que podamos estar muy contentos todos en un
sistema como el nuestro.

Respecto al punto quinto, la búsqueda de consensos lo más
amplios posibles en el camino de la reforma del marco
estatutario actual, en esta votaremos a favor porque entendemos
que, más allá de las consideraciones que establece, que tiene
que haber mayorías de la mitad más uno, para hacer una
reforma estatutaria, cuanto mayor y más amplia sea esa reforma
estatutaria más legítima ha de estar. Tenemos ahora el ejemplo
reciente de la reforma estatutaria habida en Cataluña, que tiene
un apoyo del 95%, lo cual creo que es muy importante y que así
debería ser en todos los estatutos, en la mayor parte de los
estatutos, aunque eso moleste a las minorías ultras centralistas
que pretenden una reforma del Estado español para blindar las
competencias del Estado incluso frente a demandas de estas
características, ultras que no son minoría a nivel del Estado
español ni mucho menos.

Respecto a la sexta, al sexto punto, que es el apoyo a la
disposición del Gobierno español a establecer un diálogo con
aquellos que muestren una voluntad inequívoca de abandono de
las armas, naturalmente en esta votaremos a favor, en el mismo
sentido que se manifestó el Gobierno español y el Congreso de
los Diputados en los últimos debates que ha habido al respecto.
Entendemos que a partir del momento en que la banda terrorista
abandone las armas, pues el Estado debe de saber qué hacer y
cómo solucionar los problemas colaterales que queden
pendientes tras esa decisión.

Pero, en resumen, quería decir que lo significativo, lo
importante, lo decisivo es primero que nada, y es a lo que
nuestro grupo da su apoyo más total, es exigir a ETA el
abandono definitivo de las armas. Y a partir de ahí tener la
confianza en el Estado de derecho en que los problemas
colaterales, los problemas que queden pendientes de resolver, se
resuelvan de la manera que hagan posible una paz ya duradera
y definitiva dentro del Estado español y, especialmente, en el
País Vasco.

Nada más.

(La Sra. Presidenta de la comissió pren la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Estam davant una proposició no de llei que, malgrat el
dia que es va presentar, segueix estant de rabiosa actualitat,
sobretot després de les notícies que ens apareixen avui, dia 19
d’octubre, on es pot llegir i veure que ETA manté actius dos
comandos a Espanya que estan disposats a atemptar ja, que els
terroristes han enviat fa pocs dies una nova onada de cartes amb
exigència de l’impost revolucionari, que amb tota la
documentació, i podríem seguir donant informació que avui surt
als mitjans de comunicació.

Aquí estam per fixar la posició del nostre grup parlamentari,
per tant no entraré en consideracions respecte de les altres
intervencions i me limitaré a donar compliment al que prescriu
el Reglament d’aquesta cambra. Per tant, idò, i sense entrar a
l’exposició de motius de la proposició no de llei, sí que crec que
val la pena fer una sèrie de comentaris en relació amb el que es
denomina el procés de pau en el País Basc.

Si com a procés de pau s’entén el final d’una guerra, hem de
convenir que en el País Basc no s’ha de posar en marxa un
procés de pau, ja que no s’està en guerra; en el País Basc, l’únic
que s’ha de posar en marxa és la unitat de totes les forces
democràtiques perquè ETA desaparegui i abandoni
definitivament les armes, sense concessions i sense condicions.
Per tant, estam d’acord amb el primer punt de la proposició no
de llei.

Amb referència a la resta de punts, nosaltres interpretam que
els altres cinc punts restants serien conseqüència del
compliment del primer, conseqüència del compliment del
primer. Per tant, faré una sèrie de reflexions referides a aquests
cinc punts i els voldré contestar d’una forma global, fent com he
dit abans aquesta reflexió en veu alta.

La primera, per part del nostre grup som totalment contraris
que l’Estat espanyol tracti de tu a tu amb ETA, i més encara que
es faci amb implicació institucional des del Congrés, pel que
açò suposa de fissura de l’Estat de dret.

Segon. Nosaltres entenem que no es pot traficar amb drets
fonamentals com és la vida i la llibertat a canvi de suposades
autodeterminacions o secessions; si ho féssim hauríem donat un
gir de 180 graus a la nostra democràcia parlamentària, ja que en
lloc d’acabar amb la violència a integrar el problema, el que en
realitat faríem seria integrar la violència per resoldre el
problema. Un estat democràtic fort el que ha de fer és destruir
qualsevol expectativa política de la violència, arraconar els
assassins fins al punt que perdin qualsevol indici d’esperança
que el seu macabre sistema pot produir beneficis polítics.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 40 / 19 d'octubre del 2005 549

 

Ho hem vist aquests dies, reanimar els terroristes agonitzats
amb ofertes de negociació, du com a conseqüència el
desmantellament moral i ètic de tota una societat democràtica
i per tant de tot l’Estat.

Perquè, i cinquè, perquè el pitjor de negociar drets
fonamentals no és el que es concedeix, repetesc, no és el que es
concedeix, sigui l’autodeterminació o secessió, el pitjor és el
que es rebria a canvi; és a dir, negociaríem per rebre a canvi
l’assegurança de la nostra vida i de la llibertat, ja que aquests
drets són inalienables a l’ésser humà i es convertirien, a partir
de la negociació, amb una concessió graciosa que farien els
terroristes.

Sisè. Negociar amb terroristes sense que aquests hagin
abandonat les armes, de forma total i definitiva, i hagin
manifestat públicament el seu penediment és una proposta
filosòficament obscena, moralment indecent i políticament
explosiva. No caiguem idò en la trampa dels terroristes ni
d’aquells que els encobreixen, perquè els terroristes l’únic que
tenen són excuses i no causes, les seves idees no son altres que
el tir a la nuca, l’amenaça, l’extorsió, el cotxe bomba i un llarg
etcètera.

Per tot el dit, ETA ha de saber de manera clara, de part de
totes les forces polítiques democràtiques d’aquest país que
només li queda un camí, o la rendició o la derrota. Per tot açò,
votarem nosaltres en contra dels cinc punts restants.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per contradicció, té la paraula el
Sr. Rosselló, d’Esquerra Unida.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, perquè és un
debat on cadascú ha expressat les idees que tothom sap que té,
per tant no dóna de si la posada en comú d’idees. Agrair al PSM
el seu suport a la proposició no de llei. Sense cap dubte
l’element, crec que la cita que utilitzat el Sr. Riudavets d’Ernest
Lluc, és definitòria del que parlam i a mi amb aquesta cita me
bastaria per contestar tot el que s’ha dit aquí.

Al Partit Socialista agrair-los el suport a una part d’aquesta
proposició no de llei i expressar la contradicció que en mi
suposa l’argumentació que s’utilitza per dir que no als altres
punts, especialment al punt 2, on es planteja clarament que, bé,
se subvalora totalment el que significa el suport a processos
negociadors des de la societat civil, jo no crec que es pugui dir
que l’Estat ja ho arreglarà tot, crec que, per una raó molt
important, perquè exigir l’abandó de les armes d’ETA, exigir la
dissolució d’ETA, que és de l’únic que parlam aquí, requereix,
entre d’altres, d’ampliar, bé, una de dues: o ho resolem per via
policial directa, els detenim tots, els empresonam i s’ha acabat,
la qual cosa, sense cap dubte, aquesta és la solució a la qual
m’apunt, però duim quaranta anys darrera aquesta solució i
encara no l’hem aconseguida; o requereix d’un consens social
el més ample possible, perquè quan un grup terrorista té suport
electoral i social entorn del 15 o 20% d’una societat o

l’acorrales llevant-li tot el seu entorn o, difícilment, el venceràs
mai. I per acorralar el seu grup i per tant combatre el seu entorn,
segons com ho faci, envers de debilitar-lo l’enforteixes.

Jo crec, per exemple, que amb la Llei de partits polítics el
que es va fer va ser enfortir el seu entorn, perquè el que no
necessiten determinats grups és finançació institucional, Sr.
Diéguez, tenen desgraciadament altres mètodes. Per tant,
l’argument polític de fons crec que falla per si mateix.

I respecte de la intervenció del Sr. Huguet, senzillament
demostra, crec jo, la hipocresia en què es mouen els arguments
de la dreta quan parla d’aquest tema, perquè tots els governs han
dialogat amb ETA. Era obscè,  i no sé quants de qualificatius
més ha dit, el procés de negociació de l’IRA? O era obscè el
procés de negociació del terrorisme a les altres bandes? O és
obscè que un terrorista sionista acabàs després de president d’un
estat legítimament i democràticament establert? Jo no conec cap
cas, doncs sí, existeixen casos en el món on s’acaba amb un
problema d’aquestes característiques per la via policial, com és
el cas de la banda “Meid Handoff" o no sé què punyetes es deia
alemanya, el meu alemany evidentment no és..., o les brigades
roges a Itàlia i molts d’altres a tot el món sense introduir
determinats elements no s’ha aconseguir acabar. Per tant, això
ho sap el Sr. Huguet tan bé com jo, però bé, si es tracta de dir la
paraula més gruixuda contra el terrorisme, doncs la podem dir
tots, perquè no crec que aquí ningú es baralli, crec que aquí la
divisió no és entre els que siguin contemplatius o acceptin
aspectes d’ETA i els que hi estiguin radicalment en contra, tots
estam radicalment en contra del terrorisme, de la utilització de
la violència, etcètera, com a arma política. La discussió és com
acabar-la de la millor forma possible.

De totes formes, repetesc, és un debat que repeteix,
desgraciadament, el debat que hem tengut avui repeteix un poc
el que dins l’aspecte polític de l’Estat se sent des de fa anys i no
movem peça. Crec que no és un bon camí, però és el que dóna
de si aquest debat i aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Aquesta presidència, encara
que no s’hagi demanat expressament, interpreta de les diferents
intervencions que hi hauria una votació separada, el punt 1, per
una part, que pareix que hi ha unanimitat; els punts 2 i 3 i els 4,
5 i 6.

Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

M’agradaria, Sra. Presidenta, sense entrar en polèmiques, si
me podria concedir un minut, només per puntualitzar un tema
de la intervenció que ha fet el Sr. Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:

No li toca, però el Sr. Rosselló què opina? Intervengui.

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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No, no, si no, és igual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, podreu parlar tots, no hi ha problema.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

És igual, Sra. Presidenta, anem a la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

No ens vendrà d’això. Endavant, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, jo no vull entrar en polèmiques, perquè el debat de si no
donaria per a més. Jo he volgut ser molt respectuós, jo mai
titllaré la intervenció que pugui fer damunt aquest tema i molts
d’altres, i el Sr. Rosselló me coneix, mai no el titllaré
d’hipòcrita, perquè estic convençut que el que ell ha defensat
aquí és el que realment pensa, és el que realment creu i és el que
realment és el seu principi de la seva moral personal i li dicta la
seva consciència, i jo ho respect profundament, fins al punt que
és possible que entre tots dos puguem sumar la raó. No
m’atreviré mai a dir-li que la seva postura és hipòcrita en relació
amb el que fan els seus companys d’ideologia a altres indrets,
mai, perquè ell respon del que diu aquí, igual que jo responc del
que dic aquí, punt primer.

I punt segon, la nostra postura en aquest sentit és molt clara,
no podem entrar a tractar els altres cinc punts que no es
produeixi el primer i amb el primer hi estam tots d’acord.
Perquè hi hagi una negociació de principis, perquè hi hagi posat
damunt la taula realment el problema polític que explicava
Ernest Lluc, i el que hagi llegit la memòria sap a què es referia,
al qual jo també, fixi’s per on, compartesc al cent per cent les
seves paraules, no podem confondre el problema del terrorisme
amb el problema polític. I voler resoldre el problema terrorista
des de l’òptica política és una equivocació. Quan hagi
desaparegut el terrorisme, aleshores podem intentar resoldre tots
els problemes polítics que facin falta, però resoldre problemes
polítics des de l’amenaça, des de l’extorsió, des de l’assassinat,
no és resoldre el problema polític, és incorporar al terrorisme
per resoldre el problema.

I açò és la nostra postura, i crec que és tan lleial, tan
respectable com qualsevol altra i que no té res a veure amb els
contactes que tots els governs han fet, precisament per a açò, per
a l’abandonament de les armes. No té res a veure amb la
negociació política del problema del País Basc.

Només era aquest sentit, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, per la puntualització, Sr. Huguet. Sr. Rosselló, té la
paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No, jo, senzillament, evidentment jo també consider que la
seva posició és absolutament legítima i respectable, no sé

perquè quan parlam d’aquest tema s’ha de dir això i quan en
parlam d’uns altres no, jo sempre respect les posicions dels
altres, per això som demòcrata i per això estic assegut en aquest
Parlament i no estic muntant barricades pels carrers, per tant
això me pareix obvi, i quan parlam d’aquest tema també.

Ara, jo he fet una afirmació, jo no li he dit hipòcrita al Sr.
Huguet, he dit hipòcrita a una afirmació, perquè hi ha
constància òbvia que tots els governs que hi ha hagut en aquest
país des del Sr. Suárez fins al darrer, tots han mantingut diàleg
amb la banda terrorista a un moment o un altre, tots, i a més, si
no ho haguessin fet, haguessin demostrat una irresponsabilitat
profunda. I ja està, i per tant no es pot dir el que s’ha dit, una
altra cosa després és dir: si primer, si segon, que és diferent
dialogar que negociar; jo tot això ho sé, i jo no he dit negociar,
he dit dialogar, tot això ja ho sabem, però home, això és l’únic
que he dit. Per tant, no era una pretensió d’insultar-lo ni molt
manco personalment a ell, sinó que hi ha una diferència entre el
que es diu i el que es fa.

LA SRA. PRESIDENTA:

El representant del PSM, Sr. Riudavets, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest torn supletori, només
dues puntualitzacions: jo crec que si no vol que hi hagi paraules
gruixudes i cap partit polític no vol que es diguin paraules
gruixudes no s’han d’emprar. Si fa mal que es digui hipòcrita,
fa mal també que es digui que una proposta, amb tota la bona
voluntat és obscena. Per tant, si desterram aquest llenguatge, tal
vegada seria una primer pas per entrar dins un debat seriós.

Nosaltres consideram que no hi haurà pau en el País Basc,
que no n’hi podrà haver mai precisament si no s’avança en els
cinc darrers punts per arribar al primer, com s’ha fet a molts de
llocs, com s’ha fet, per exemple, a Irlanda. Avançar, per
aconseguir la pau; avançar en la solució del conflicte polític,
que hi és, un conflicte d’un poble que no accepta l’encaix actual
dins l’Estat espanyol, aquest conflicte hi és i hem d’avançar per
solucionar-lo. Si solucionam aquest conflicte, possiblement
solucionem el problema de la violència.

I açò no és un xantatge, açò és simplement que, de vegades,
per solucionar problemes polítics hem de cedir. I si la cessió du
la pau, benvinguda sigui. Això és la nostra postura i és la
postura també del Sr. Ernest Lluc, que crec que no s’ha de
confondre amb el que ha dit el portaveu del Partit Popular;
Ernest Lluc deia clarament: solucionem el conflicte polític,
perquè és l’única manera per avançar en la solució del conflicte
del terrorisme, que tots aquí defensam i que les vies perquè
defensem no són, sens dubte, mai obscenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 40 / 19 d'octubre del 2005 551

 

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente, indicar que
nos ha llamado la atención que no se haya defendido el voto
particularizado a cada uno de los puntos, porque hay algunos
puntos, como por ejemplo defender la búsqueda de los
consensos más amplios posibles en el camino del marco
estatutario actual, no tiene nada que ver con que ETA abandone
las armas o no las abandone, porque aunque ETA, por
desgracia, siga con sus comandos y sus mezquindades por ahí,
de todas maneras creemos que es bueno buscar los consensos
más amplios posibles, que és el punto quinto.

Y respecto al punto sexto, prácticamente lo mismo, o sea es
apoyar que haya diálogo con aquellos que muestren la voluntad
inequívoca de abandono de las armas, o sea que implica que
primero hay un abandono de las armas y después puede haber
una posibilidad de diálogo. Por ello entendemos que no, no
acabamos de entender muy bien, o sí que acabamos de entender
muy bien porque no se entra en los puntos específicos. En
cualquier caso, sí que echamos de menos un punto en esta
proposición, y creemos que hubiera sido importante también
ponerlo, y es que se condenara o se intentara desterrar lo que es
la utilización del fenómeno terrorista como arma política de
confrontación partidista; esto sí que habría sido, sería una
cuestión muy importante que algunos partidos políticos, y no
precisamente el grupo proponente de esta proposición no de ley,
si no que algún partido político lo tuviera en cuenta, que las
interferencias en el debate político cotidiano, utilizando el
terrorismo pues no son nada positivas para la paz, para los
terroristas sí, pero para la paz no.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. I ara passaríem a la votació.

Vots a favor del punt 1 de la proposició?

Unanimitat.

Vots a favor del punt 2 i 3 i 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 2; en contra, 14; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I vots a favor dels 5 i 6?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei,
si bé es considera el punt número 1.

I no tenint més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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