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SESSIó NÚM. 19

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i vuit minuts. Pre-
sideix Dolors López Aguilar, acompanyada de la vice-
presidenta, Laura Massana Mas; de la secretària, Anna 
Solé i Ramos, i de la secretària en funcions, Violant Cer-
vera i Gòdia. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Domín-
guez Garcia.

Hi són presents els diputats Xavier Crespo i Llobet, M. Vic-
tòria Forns i Fernández, M. Glòria Renom i Vallbona i Elena 
Ribera i Garijo, pel G. P. de Convergència i Unió; Agnès Rus-
siñol i Amat i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; Cristòfol Gimeno Iglesias,  
Eva Granados Galiano i Núria Ventura Brusca, pel G. P. 
Socialista; Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, i Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. 
de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió la directora de la Fundació 
Roger Torné, Soledad Román Collado, acompanyada del 
patró de la fundació Ramón Ricardo Vila Solé, i la direc-
tora de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i a l’Adolescència (Fedaia), Sònia Martínez Marfil, 
acompanyada del vicepresident, Paco Estellés Pérez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de la Fundació 
Roger Torné davant la Comissió de la Infància per a infor-
mar sobre el seu projecte social de millorament del ben-
estar de la infància mitjançant el contacte amb la natura 
(tram. 357-00809/10). Comissió de la Infància. Compa-
reixença.

2. Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adoles-
cència davant la Comissió de la Infància per a informar 
sobre la pobresa infantil (tram. 357-00808/10). Comissió 
de la Infància. Compareixença.

La presidenta

Bona tarda a tothom. Gràcies, molt bona tarda.

Compareixença
d’una representació de la Fundació 
Roger Torné per a informar sobre el seu 
projecte social de millorament del benestar 
de la infància mitjançant el contacte 
amb la natura (tram. 357-00809/10)

Donem la benvinguda a la Comissió de la Infància a la 
senyora Soledad Román Collado i al senyor Ramón Ri-
cardo Vila Solé, que vénen de la Fundació Roger Tor-
né. Ja ens van vindre a explicar quins eren els seus 
objectius i vam creure que era molt interessant que 
també compareguessin a la comissió per a explicar el 
seu projecte, que és un projecte social, un projecte so-
cial de benestar de la infància, i això, fet des de la na-
tura.

I, en tot cas, jo ja els passo la paraula, a ells, que sa-
ben que tenen deu minuts entre els dos; ja sé que és un 
temps breu, però, bé, vostès també ja estan acostumats 

a dir moltes coses en poc temps. I després els diferents 
grups parlamentaris els faran les preguntes –tindran 
tres minuts– i després vostès podran respondre amb 
un temps breu. Bé, doncs, Soledad, quan vulgui, té la 
paraula.

Soledad Román Collado (directora 
de la Fundació Roger Torné)

Il·lustre senyora Dolors López, il·lustres senyores i se-
nyors, per nosaltres, per la Fundació Roger Torné, és 
un honor estar aquí, comparèixer a la Comissió de la 
Infància del Parlament de Catalunya, i a més fer-ho 
en el dia d’avui, que és el Dia Mundial de la Natura, i, 
com veuran en la nostra presentació, la natura té molta 
importància en el nostre projecte social.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

La Fundació Roger Torné va ser creada el 1984 i ho 
va fer el senyor Josep Torné i Pardell; era un empre-
sari de Sabadell, que va fundar-la amb l’objectiu que 
emparés la infància desprotegida. És una entitat acon-
fessional, apolítica i des de la seva constitució fins ara 
s’ha mantingut amb els seus propis recursos.

Des del 1984 fins al 2005, la Fundació Roger Torné va 
realitzar una intensa tasca de mecenatge, i, bé, el 2004 
UNICEF ens va nomenar socis d’honor per les impor-
tants aportacions que vam fer a aquesta entitat. Però el 
2006 nosaltres vam fer realitat un, diguem-ne, desig 
que tenia el fundador: que la fundació comptés amb 
un projecte social propi. Aquest projecte se vertebra 
entorn l’eix «infància, salut i medi ambient».

Què ens impulsa a nosaltres a actuar? Bé, no volem 
ser exhaustius, perquè estem a la Comissió de la In-
fància: vostès coneixen molt bé les dades que mostren 
sempre la vulnerabilitat infantil. Però, clar, nosaltres 
veiem un 33 per cent de malalties relacionades direc-
tament amb factors ambientals en els nens, o, més 
 recentment –com en aquests moments ja està demos-
trat–, que si tuacions d’estrès durant la infància deixen 
una empremta en l’ADN de les persones..., va fer que 
nosaltres veiéssim un panorama que estava pràctica-
ment posant de manifest la important desprotecció 
que tenen els nens i nenes durant la infància davant 
de l’impacte que tenen els factors ambientals en la se-
va salut.

Llavors, això, juntament amb la presència, el 2008 
–quan nosaltres vam començar a fer els nostres pro-
jectes socials–, de la crisi econòmica..., es va posar de 
manifest de manera molt crua que la pobresa té una in-
cidència directa en la salut infantil, de tal manera que  
els nostres projectes, sobretot «Respiro en xarxa»,  
que és del qual ara els parlaré molt breument, estan 
adreçats a nens en situació de pobresa o bé en una si-
tuació de risc d’exclusió social.

Què és el que fem nosaltres amb «Respiro en xarxa»? 
Doncs, és un programa que té com a objectiu millorar 
la salut dels nens i nenes que vénen, i ho fem mitjan-
çant dos elements: per una banda, el contacte amb la 
natura, i, per una altra, l’educació respiratòria. Trac-
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tem que els nens aprenguin les bases d’una bona res-
piració, fan una activitat física intensa, ho fem cada 
quinze dies en un parc natural, de tal manera que ga-
rantim la qualitat de l’aire, i els ensenyem hàbits sa-
ludables, però no només a ells, sinó també a les seves 
famílies. I ho fem sempre a través del joc: la natura és 
una font de joc, perquè els nens aprenen a través del 
joc, i per tant aquesta és la nostra base.

Estem molt contents dels resultats, però abans de par-
lar dels resultats també els diré que els participants 
provenen de dues zones bastant desafavorides de Bar-
celona: Nou Barris i el Raval, i ho fem en contacte 
amb els serveis socials i entitats que treballen amb la 
infància en situació d’exclusió. Ells són els que contac-
ten amb les famílies, ens adrecen aquests nens que te-
nen problemes respiratoris –i de tota mena, la veritat. 
I llavors, després, aquest programa, a més a més, aca-
ba amb unes colònies, que això se m’havia oblidat i 
penso que també és important, perquè pràcticament 
són les seves vacances de l’any, no?

Doncs, bé, nosaltres estem molt contents dels resul-
tats, perquè no només milloren la seva salut física, si-
nó també altres aspectes, que es reflecteixen en la seva 
conducta.

I, per últim –volem ser molt breus, com ens demaneu–, 
doncs, el nostre programa de sensibilització està pen-
sat per promoure un canvi de conductes en la societat. 
Com veuen, tenim tres col·lectius clarament identificats: 
l’infantil, el familiar i el professional de l’àmbit sani-
tari. I fem moltes activitats: presencials, fem activitats 
online i fem publicacions, una de les quals els l’hem 
deixat en el dossier de presentació de la fundació.

Potser fer palès que el públic familiar és per nosal-
tres veritablement important, perquè és l’entorn més 
proper, el primer entorn, el que el nen viu. Per nosal-
tres els factors ambientals comencen..., incideixen en 
la salut i la salut comença abans de néixer; per tant, 
és molt important donar informació rigorosa, seriosa, 
però feta de manera positiva, perquè les famílies pu-
guin incorporar-ho a la seva vida quotidiana.

I això ho fem, entre altres coses, amb una aplicació 
que es diu Inspira per a pares i mares, és gratuïta. Tant 
l’àrea de salut de la Diputació de Barcelona com de 
l’ajuntament ens ha donat reconeixement a nivell de di-
fusió i l’ha considerat útil per a les famílies.

I a mi m’agradaria també destacar les xerrades i troba-
des que fem amb les famílies, perquè elles necessiten, 
doncs, recolzament de molts tipus, i aquest és prou im-
portant.

I ara..., ja està, cedeixo la paraula al senyor Ramón 
Vila.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Román. Abans no he dit que 
és la directora general de la fundació; per tant, moltes 
gràcies per aquesta compareixença. I li passo la pa-
raula al senyor Ramón Ricardo Vila Solé, que ens aca-
barà de parlar del tema tan interessant.

Ramón Ricardo Vila Solé (patró de la Fundació  
Roger Torné)

Gràcies, presidenta. Il·lustríssimes senyores i senyors, 
jo per ser..., amb la brevetat que caracteritza posar to-
tes les coses en clar, m’atreviria més a llegir, perquè 
així d’aquesta manera poden ser les paraules molt més 
puntuals.

Acostumem a dir que els nens són el nostre futur, pe-
rò ens oblidem que el nostre present és qui decideix 
el seu futur, i és això el que ens mou, a la Fundació 
Roger Torné, a actuar sobre el present dels nens i ne-
nes d’avui per garantir el seu benestar com a adults 
del futur.

Què volem? –perquè, evidentment, aquí sempre es ve 
a dir una mica què es vol o es vol suggerir què podria 
ser bo. El que a la Fundació Roger Torné li agradaria 
és que es comprengués la importància de la influèn-
cia dels factors ambientals en la salut, especialment en 
la salut infantil. Sabem que hi han polítiques de pro-
moció de la salut en diferents àmbits de l’Administra-
ció, però aquesta relació entre la salut infantil i el  medi 
ambient implica una altra mirada al nostre entorn, que  
hauria d’estar present en totes aquestes polítiques  
que vostès fan.

Hi ha un observatori a Tarragona, com segurament 
vostès saben, sobre salut i medi ambient, però no n’hi 
ha cap que es dediqui de manera específica a la sa-
lut infantil, ni aquí a Catalunya ni a l’Estat espanyol, 
i ens atreviríem a dir que ni a Europa –és a dir, que 
aquest suggeriment no deixa de ser una mica pioner–, 
tot i que els nens són més vulnerables a l’entorn que 
els adults. Sí que hi ha algunes polítiques europees de 
mirar que l’entorn de les escoles hi hagi una millor sa-
lut ambiental.

Voldríem, per tant, que al Pacte per a la infància hi 
hagués una taula que tractés aquest tema o que es 
 creés un observatori sobre la salut infantil o mediam-
biental a Barcelona que vetllés per la protecció de la 
salut dels nens.

A la fundació creiem que la salut és una responsabili-
tat individual i social alhora, i per aquest motiu l’Ad-
ministració hauria de liderar polítiques encaminades a 
protegir els ciutadans i especialment els més vulnera-
bles, que són els nostres nens i nenes.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyor Vila, que és, a més, patró 
de la Fundació Roger Torné. I ara donarem la parau-
la als diferents grups parlamentaris: tres minuts per 
grup, començant per la il·lustre diputada Agnès Rus-
siñol, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Agnès Russiñol i Amat

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies al senyor 
Vila i a la senyora Román per estar avui aquí i, per 
tant, ajudar-nos, en aquesta comissió, a fer la nostra 
feina, que és pensar, repensar i construir polítiques 
d’infància, i, per tant, també ajudar el Govern a l’hora 
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de fer propostes que puguin ser constructives en aquest 
àmbit.

Certament, la seva intervenció ha estat breu. Tenim 
aquí tota la informació i la revisarem, i la presidenta 
ens ha donat tres minuts, i, per tant, tampoc no podem 
excedir aquest temps.

Sí que, en algunes coses del que ens han explicat, ens 
agradaria si ens hi poguessin aprofundir una mica 
més: en el circuit d’aquest..., és a dir, vostès ens han 
explicat que són nens provinents del Raval i de Nou 
Barris, amb una selecció que en fan els serveis socials. 
Si ens poden explicar una mica si són infants que te-
nen, han dit, alguna patologia respiratòria; una mica, 
aprofundir sobre aquest tipus de selecció i, per tant, a 
través de quin accés arriben aquests nois.

Una mica si ens poden, també, explicar quina quanti-
tat, de quants nois estan parlant, de quantes activitats. 
Ens ha parlat d’una activitat anual; no sé si aquestes 
excursions o activitats puntuals que es fan són prou 
per reforçar un canvi d’hàbits, que crec que és l’objec-
tiu al qual vol arribar aquesta fundació.

Quin seguiment es fa d’aquestes famílies, perquè real-
ment el que ells han descobert, entenc, en una actua-
ció concreta pugui realment generar un canvi d’hàbit; 
saber una mica quin seguiment es fa d’aquestes famí-
lies.

I, després, hem tingut, re..., mentre vostès parlaven jo 
intentava mirar el dossier i escoltar-los alhora –a vega-
des és complicat. Veia unes dades del punt número 3  
–«Què ens impulsa a actuar?»–: hi ha una sèrie de da-
des que entenc que són dades extretes dels nens que 
s’han adreçat a vostès, de les famílies; és a dir, en-
tenc que no són dades globals de la població, sinó que 
són dades del que, diguem-ne, vostès han extret. Hi ha 
una referència de lactància materna. Em crida l’aten-
ció que no hi han dades sobre lactància prolongada, és 
a dir, mares que fan lactància amb nens a partir dels 
sis mesos. És com si no ho fes ningú; no sé si són da-
des que vostès...., dels seus casos, i, per tant, que no 
n’hi han hagut o... Bé, una mica si em poden respon-
dre entorn d’això.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la porta-
veu del Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre dipu-
tada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. En primer lloc, saludar la senyora 
Soledad Román i el senyor Ramón Ricardo Vila, di-
rectora i patró, respectivament, de la Fundació Roger 
Torné. Agrair-los la intervenció d’avui. Ha estat breu 
però jo crec que intensa, per la importància dels ma-
teixos programes que desenvolupen, entenc també que 
fruit d’aquesta experiència de trenta anys treballant 
amb infants vulnerables i amb infants que tenen, en 
aquest cas, alguna necessitat, com les que vostès ens 
hi feien referència.

Realment, ens han aportat algunes dades que  moltes 
vegades no es tenen en compte, no són prou cone-
gudes, com per exemple aquest 33 per cent, que les 
malalties en menors estan relacionades amb factors 
ambientals. Moltes vegades entenc que, a l’hora de le-
gislar, a l’hora de fer la nostra feina com a diputats 
i diputades, segurament ens falta aquesta mirada que 
vostès ens han aportat avui i que, per tant, busca solu-
cionar aquesta mancança, que busquen solucionar-la 
a través dels programes que vostès implementen amb 
aquests nens i nenes de Nou Barris i el Raval.

Sí que ens agradaria saber –algunes de les preguntes 
ja les ha fet la diputada que m’ha precedit en l’ús de 
la paraula– algunes dades més sobre aquest programa 
de «Respiro en xarxa», amb relació a quants nens hi 
estan participant, si repeteixen els mateixos nens any 
rere any, com hi participen les famílies, si se’n fa un 
seguiment posteriorment. Més que res per saber, tam-
bé, si realment aquest canvi d’hàbits, aquest canvi de 
conductes que busquem en la societat i que es busca, 
també, a través d’aquest programa, o que és un dels 
objectius d’aquest programa, té realment..., és efectiu 
i s’observa un canvi, com a mínim en les famílies que 
participen en el programa.

També si tenen previst, com a fundació, com a entitat, 
ampliar aquesta implantació territorial en altres llocs 
del país; quina relació tenen, també, amb altres entitats 
que treballen amb infància o amb la mateixa Admi-
nistració, perquè entenem que, més enllà dels serveis 
socials, amb els quals estan en contacte, precisament, 
perquè els nens puguen participar en el programa, 
també, per exemple, hi hauria d’haver, entenem –o vo-
lem saber si és així–, algun tipus de relació amb el 
 Departament de Salut, precisament per alertar les polí-
tiques que es desenvolupen des del departament.

Per part nostra, prenem nota, també, d’aquesta peti-
ció de l’observatori de salut infantil, com a proposta 
pionera.

Ho repeteixo: és cert que moltes vegades ens fa fal-
ta aquesta mirada. Per tant, agrair-los no només la 
 compareixença, sinó la feina que estan fent. I estem com-
pletament d’acord amb la frase que s’ha dit durant la in-
tervenció que el nostre present és qui decideix el futur, i, 
per tant, és cosa de tots treballar per millorar-lo.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació té la paraula l’il·lustre 
diputat Fernando Sánchez, portaveu del Grup Parla-
mentari Popular.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. I moltes gràcies per la seva 
compareixença, que ha estat molt contundent en la se-
va brevetat, és a dir, una brevetat contundent, que no és 
habitual i que, com diu el refrany castellano, «lo bue-
no, si breve, pues dos veces bueno».

Vostès representen el principal capital de Catalunya, 
que és el teixit associatiu, la societat civil. I jo m’atre-
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viria a dir que vostès representen la societat civil amb 
majúscules, en tant que són un grup de persones que 
s’han organitzat lliurement i sense condicionants go-
vernamentals. Si no m’equivoco, vostès han dit que 
no han rebut ajuda governamental; això és gairebé un 
miracle, diguéssim. I quan un va al tercer punt i veu 
«Entitats col·laboradores», i hi veu que vostès han estat 
capaços, doncs, d’implicar universitats, casals, bancs, 
etcètera, doncs, un es diu: «Això és realment la socie-
tat civil.»

Jo tinc una curiositat una mica històrica, que és saber 
qui va ser el fundador, Roger..., si és que va ser –en-
tenc que sí– Roger Torné, i quines motivacions va te-
nir per fundar aquesta associació.

És molt d’agrair la documentació que ens han fet ar-
ribar i que ens permet estudiar el tema, i que està, a 
més, molt ben editada i que val la pena difondre, com 
fan vostès, perquè a mi m’ha cridat l’atenció que tenen 
65.000 visualitzacions a internet, poca broma. Lla-
vors, doncs, també, a més del tracte que fan a aquests 
nens, que vostès atenen habitualment, tenen una difu-
sió que ens permeten avui les noves tecnologies que 
val la pena de remarcar.

I jo tinc dues preguntes, només, a més de la de qui era 
exactament Roger Torné. Una és: què pensen vostès 
dels espais verds a Barcelona? És a dir, han millorat 
aquests darrers anys? Vostès treballen, per exemple, al 
barri del Raval: és un barri on es pot dir que no n’hi 
ha; ara hi ha algunes places dures, també. I, no ho sé, 
potser valdria la pena apostar en aquesta línia políti-
cament, no?, per canviar també tota aquesta moda de 
les places dures –o no ho sé, potser no– per una altra 
mena d’espais més ecològics.

I finalment, el tema del Pacte per a la infància:  vostès 
creuen que ha valgut la pena?, s’ha utilitzat?, s’està 
desplegant?, o ha estat un paper maco?

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. A continuació, té la paraula la 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa, la il·lustre 
diputada Laura Massana.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. També a la senyora Román, 
el senyor Ricardo Vila i les persones que l’acompa-
nyen, que les tinc just aquí darrere. Agraïts, també, 
doncs, pels dossiers, que ens permetran fer més aquest 
treball en profunditat.

I d’entrada hi ha una demanda clara, que és que en el 
Pacte per a la infància es contempli aquest observatori, 
o que el mateix observatori ja existent tingui una espe-
cificitat sobre salut. Jo crec que, com a membres de la 
Comissió de la Infància, i en el cas de la presidenta i jo 
com a vicepresidenta, el que podríem fer és elevar una 
recomanació perquè això sigui així; per tant, intentar 
que aquest compromís, doncs, pugui ser efectiu.

I va la primera pregunta: vostès no formen part del 
pacte, no sé si perquè hi ha una federació, una asso-
ciació a la qual vostès estan incorporats..., i per tant ja 

se senten representants, o si això és una mancança que 
tenim, o és una decisió de motu propi. Per tant, aques-
ta seria una de les primeres preguntes.

Crec que el vincle és clar: ha d’haver-hi política públi-
ca perquè hi hagi, diríem, reconeixement de com afec-
ta en la salut el medi ambient, no?, i en el present i 
 òbviament en el futur. Des d’un partit que d’això n’ha 
fet bandera, avui em sento especialment cofoia.

Amb relació a això, una pregunta. Aquesta estimació 
de com ens costen –i no només a la salut, sinó tam-
bé econòmicament, i amb perspectives de futur– els 
danys mediambientals en la salut, vostès ho treballen 
a Sevilla a través d’una càtedra, que és el que he pogut 
llegir. Això seria possible a Catalunya? S’estaria, d’al-
guna manera, important? Seria una de les altres pre-
guntes.

Els han preguntat sobre..., a mi m’interessava molt la 
qüestió de Barcelona, en aquest cas amb el Raval i Nou 
Barris. Se’ls ha preguntat ja molt, per part de la dipu-
tada socialista, preguntes que jo també em faig meves. 
Però aquí m’agradaria saber que aquesta col·laboració 
amb..., suposo que amb el casal i amb d’altres: com es 
fa aquesta derivació i aquesta metodologia?, quina me-
todologia es segueix, no?, és a dir..., i si també serveis 
socials hi intervenen d’alguna manera.

Sobre el consultori mèdic: quantes famílies l’any online  
el consulten? Perquè em sembla bastant important i 
significatiu que hi hagi això, i la manera, també, que 
en podríem fer nosaltres difusió.

També m’agradaria preguntar-los per la via de finan-
çament: si és a través d’aportacions i donacions de pri-
vats o vostès tenen convenis, d’alguna manera, amb la 
Generalitat, perquè jo en aquest cas ho desconec.

I no sé també si trobarien interessant –jo crec que vos-
tès no ho han fet–comparèixer, també –amb aquest 
vincle que deia de política pública, no?– a la mateixa 
Comissió de Salut o comparèixer també a Territori i 
Sostenibilitat.

Vostès saben, i aquí és el cas de Barcelona, que hem 
tingut moltes i dilatades baralles amb el Govern d’en-
tesa, el Govern d’esquerres, quant a les rondes i l’accés 
a Barcelona. Es van intentar, diríem, que els vuitanta 
quilòmetres/hora fossin un element important de ca-
ra, doncs, a aquesta contaminació ambiental, que se’n 
va fer, diria, en pla col·loquial, mofa i escarnio (sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció), quan hem vist després que és una praxi 
ineludible.

Per tant, la qüestió de la mobilitat a Barcelona: a man-
ca d’un espai verd, diríem, dins la ciutat, com en te-
nen d’altres –acabo, presidenta; això era meu, no?: 
«pi-pi-pi»?–..., sí que tenim Collserola, sí que en tenim 
 altres, no? Però com podríem...? I si vostès això ho te-
nen d’alguna manera, també, estudiat, com es podria, 
diríem, rebaixar aquesta càrrega de contaminants a la 
nostra ciutat?

No hi ha temps per a més, però moltes gràcies de nou 
–moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies. A continuació té la paraula el repre-
sentant del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre 
diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Gracias a los señores com-
parecientes. Ya se les han hecho bastantes preguntas; yo 
solamente les quería comentar: esa actividad tan intere-
sante, tan especializada que hacen ustedes de acompa-
ñamiento a los niños con unas dificultades respiratorias, 
y conjugando el medio ambiente y la naturaleza, parece 
que, si hay que insertar..., los conocimientos y las ac-
tividades que ustedes están desarrollando en beneficio 
de los niños se han de convertir en políticas públicas. 
Esto afecta a diversos departamentos, porque afectaría 
el ámbito de la educación, para hacer una buena edu-
cación en determinados aspectos de salud; de sanidad, 
también, puesto que ustedes se centran en niños con 
problemas respiratorios; incluso de Territori, por los 
parques y la contaminación.

No sé si ustedes, a parte de su labor como fundación 
–que ya es titánico llevar a cabo esto en determina-
dos barrios; además, de los más desfavorecidos de 
Barcelona–, han encontrado algún eco en la Adminis-
tración, más allá de su comparecencia hoy aquí en el 
Parlament, ni si han podido tener algún contacto con 
las conselleries, o tienen ustedes alguna idea que nos 
puedan expresar aquí de cómo vehicular en el ámbito 
de la Administración pública estos saberes y estas, di-
gamos, aportaciones a la sociedad que hacen ustedes. 
¿Cómo vehicularlos? Si es a través del ejecutivo y de 
sus respectivas conselleries, o ustedes aquí en el Par-
lament, digamos, a partir de Infancia, si tienen alguna 
propuesta concreta para convertir aquello que ustedes 
hacen en un ámbito más restringido en políticas públi-
cas más amplias.

Gracias.

La presidenta

Muchas gracias. A continuació, té la paraula la porta-
veu de Convergència i Unió, la il·lustre diputada Anna 
Solé.

Anna Solé i Ramos

Gràcies, presidenta. També, doncs, la meva salutació i 
reconeixement a la senyora Román i el senyor Vila per 
aquesta exposició que ens han fet, i el reconeixement, 
com és de suposar, també, a una trajectòria molt llarga 
a favor, precisament, de la infància.

Comentaven que van començar, bàsicament, amb in-
fants amb una gran vulnerabilitat. I pel que dedueixo, 
també, del que han comentat, clar, al circumscriure’s 
a dos barris o dos sectors de Barcelona amb població 
també molt més voluble, suposo que els ha donat ele-
ments per continuar, diríem, en aquest nivell d’infància.

La importància, lògicament, d’entitats com la seva, 
com a societat civil d’implicació, no?, precisament en 

àmbits com els que toquen, fa anar-nos-en al fet que és 
importantíssim, i jo ho he vist, també, en el material 
que ens han presentat, la importància de treballar de 
manera transversal. Els altres companys ho han anat, 
també, comentant –i preguntant, alhora–, el fet que 
sobtava, no?, que ho hagin estat més vinculats amb 
l’Administració, en aquest cas de la Generalitat, en 
tant que competent en matèries d’infància en general 
i en risc en particular. Però bé, tot i així suposo que la 
xarxa solidària que també sembla que han pogut eme-
tre hi ajuda, però en qualsevol cas una experiència d’a-
quest tipus entenc que seria bo fer-la arribar per sumar 
i per complementar, precisament, actuacions.

S’ha dit, també, però..., i jo que sóc de Tarragona en 
concret i que coneixia l’observatori, precisament, al 
qual feien al·lusió, els preguntaria si, aprofitant preci-
sament l’experiència d’aquest i els bons treballs que 
s’han fet en un altre nivell, no es podria precisament 
canalitzar i treure part d’aquesta experiència com per 
anar, precisament, avançant en alguna experiència de 
tipus pilot que ajudi precisament a crear l’embrió ne-
cessari. I em sumaria, també, a la resta d’opinions en 
aquest sentit.

També, tot i que ja s’hi ha fet al·lusió, la població a 
la qual en aquest moment dediquen els seus esforços 
prové d’aquests dos barris (sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), però 
s’han plantejat actuacions més –acabo, presidenta– 
àmpliament en el territori?, o la seva circumscripció 
sempre serà la ciutat de Barcelona?

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, tenen deu minuts (veus 
de fons) –deu minuts, sí, sí– entre els dos, per a contes-
tar o intentar contestar, almenys, a les diferents pregun-
tes dels grups parlamentaris, amb el benentès que, si 
veuen que no tenen temps, aquestes mateixes respostes 
les poden fer arribar per escrit, eh?

Soledad Román Collado

D’acord. Llavors ja em quedo més tranquil·la.

La presidenta

D’acord. En tot cas, té primer la paraula, no?, el... (Veus 
de fons.) No, al revés, d’acord. Té primer la paraula la 
senyora Soledad Román.

Soledad Román Collado

Bé, jo..., per tractar de ser molt sintètica, em perme-
tran que no respongui a cada un de vostès, sinó en glo-
bal, per temes, perquè han tocat temes semblants uns 
i altres.

El senyor..., el que va..., el fundador és Josep Torné i 
Pardell, no és el senyor Roger Torné. Ho he comentat a 
l’inici: era un empresari de Sabadell, i ell va donar una 
sèrie de béns a la fundació, unes naus, de les quals..., i 
uns béns materials, que nosaltres, els diferents direc-
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tors –jo, l’última–, bé, administrem, i  creiem que ho 
administrem el millor que sabem. I llavors vivim, com 
a fundació, d’aquests béns.

L’any passat vam tancar..., el nostre pressupost –és pe-
titó–, el 2014, va ser de 875.000 euros, vull dir que és 
modest. Amb la qual cosa deuen comprendre que, amb 
aquest pressupost modest, som un equip, treballem, 
molt però, per ara, ara com ara, no podem anar més 
lluny del treball directe a Barcelona. Ens agradaria, ai-
xò sí, fer-ho en més províncies, en més places, però, 
ara com ara, a Barcelona.

Llavors, nosaltres el treball que hem fet sempre ha estat 
«incordiar» poc l’Administració. La veritat és que ens 
hem adonat que els hem molestat poc i  «incordiat» gens. 
I llavors hem pensat que això era, més que una qualitat, 
un defecte, perquè havíem d’haver estat, haver generat, 
que ens coneguessin vostès més, el que estàvem fent.

Però ens hem posat a fer tasca, i llavors hem fet una 
tasca de contactar. Quan vam decidir que havíem de 
treballar en una zona molt vulnerable de Barcelona, 
amb una situació socioeconòmica dolenta, vam co-
mençar amb el Raval perquè coneixíem entitats del 
Raval que treballaven amb nens, no? I llavors, doncs, 
vam anar-hi, i ells van acceptar, com dic jo sempre, 
doncs, tenir més feina. I llavors «més feina» què supo-
sava? Doncs, posar-se en contacte amb famílies, veure 
què els passava i si estaven disposades a participar en 
el nostre programa.

Perquè el nostre programa demana de les famílies una 
cosa molt difícil, que és un compromís de fidelitat. És a 
dir, no és possible implantar, ajudar que la gent adqui-
reixi hàbits saludables si no tenen els nens..., que vénen 
a nosaltres, com a mínim, dos anys, perquè menys de 
dos anys, impossible. Per tant, els nens vénen, habitual-
ment –tret d’algunes famílies que han fallat i han deixat 
el programa–, dos anys. Amb aquestes famílies sí que 
podem veure com progressen els nens, com progressa 
la seva salut, com progressen els canvis de conducta.

I ho fem perquè, clar, fent trobades i xerrades..., però 
trobades; «trobades» vol dir que, en aquest moment, 
les mares volen venir. Dic «mares» perquè al Raval és 
monoparental, eh?: la cosa és 80 per cent monoparen-
tal, 20 per cent que no ho és. En canvi, a Nou Barris, 
la cosa canvia molt: hi ha molt poca família de fora, 
molta família d’aquí, i hi ha molta més família sen-
se..., o sigui, que no és monoparental, família tradicio-
nal. En canvi, en el Raval, hi ha molta família..., els 
nens són de procedència marroquina, del Pakistan, de 
Teheran, i Sud-amèrica, no? És el reflex del que les es-
tadístiques donen del Raval.

Llavors, el que veiem és que hi ha un canvi de con-
ducta. Per tant, ho diem... En mesurem, a més a més, 
la capacitat respiratòria al principi i al final, i veiem 
com canvia. Els nens aprenen a netejar-se el nas, fan 
ioga, fan activitats, aprenen les bases d’una bona res-
piració, i ho fem sempre a través del joc, perquè, si no, 
s’avorririen i no voldrien venir. I últimament hem tin-
gut nens, fins i tot, amb el braç trencat, perquè volien 
venir; o sigui, les mares ens van trucar: «Escolta’m, 
pot venir el meu fill? Braç trencat?» Doncs, vénen. 

Vull dir que, per tant, hem aconseguit una fidelització 
d’aquests nens que vénen al nostre programa.

Les patologies que tenen: bàsicament, són respiratò-
ries. Un percentatge gran, un percentatge que en l’ini-
ci era molt gran, en nens de tot Barcelona..., però que, 
en canvi, en el que és el Raval i el que és Nou Bar-
ris les patologies respiratòries, amb relació a l’asma, 
no són tan elevades. En canvi, són molt elevades en el 
que és relatiu..., tenim un 34 per cent de nens amb an-
sietat, TDA i trastorns de conducta, d’acord? O sigui 
que aquests nens tenen patologies molt pròpies, eh?, 
d’aquesta situació. Hi ha nens amb asma, però menys 
–em penso que és un 10 per cent de nens amb asma; 
vull dir, com a la població general–: un 10 per cent de 
nens amb asma i bronquitis de repetició.

Què és el que passa? El 90 per cent dels nens no sur-
ten, eh?, del barri –no surten. El 95..., però el 95 vol 
dir..., perquè tenim un qüestionari, eh? Nosaltres fem 
un qüestionari als nens, a l’inici, al final, com  canvien 
els hàbits. I, clar, les famílies no poden permetre’s el 
luxe de sortir, no poden sortir fora de la ciutat de Bar-
celona. I moltes és que ni surten del barri; vull dir, 
algunes famílies, per primer cop, han sortit del Raval 
quan venien a portar els nens dissabte amb nosaltres; 
vull dir, algunes s’han perdut..., bé.

Vull dir que, veritablement, nosaltres evidentment que 
voldríem que les places de Barcelona fossin més ver-
des i que hi hagués més espais verds per als nens, i que 
poguessin, sobretot, en aquests barris, com el Raval i 
Nou Barris, gaudir d’espais verds. Però el problema és 
que, a més a més, ells no saben que hi ha altres espais 
en la ciutat, perquè el Raval té molt a prop el parc de 
la Ciutadella. I això ho hem parlat amb les famílies: 
«¡Ah! ¿Sí? Bueno.» Se te quedan mirando..., i gaire-
bé els costa. O sigui, per això dic que nosaltres fem 
molta tasca d’acompanyament amb les famílies. Orga-
nitzem, oficialment, dues sortides l’any per a aquestes 
 famílies, no?: amb els nens, els hi portem, fem xer-
rades, ens reunim, parlem. Però ara ens trobem que 
les mares ens demanden: «Quan podem venir?, per 
què no munteu alguna cosa?» Vull dir que, total, al fi-
nal, un cop al trimestre, com a poc, ens emportem les 
mares i fem xerrades, i abordem temes i les escoltem, 
perquè, al final, el que volen és que les escoltis, no?

Les dades que hem donat... Ja està? Bé, les dades són... 
(Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Les dades que hem donat, 
algunes són nostres i altres són generals. Per què? Per-
què, clar, tenim dades a nivell de l’agència de salut 
mediambiental d’Europa, tenim dades de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, tenim dades d’UNICEF; l’úl-
tim, sobretot, per exemple, dades de l’informe sobre 
Espanya de 2014.

El problema és aquest, il·lustres senyors i senyores: el 
problema és que el tema de la infància, la salut infan-
til i el medi ambient és un tema molt desconegut, molt 
desconegut per tothom. I, efectivament, és un tema 
transversal. No és un tema que només competeixi a 
Salut, a Territori i Sostenibilitat o a vostès, a Infància: 
competeix a tots. Per això la nostra demanda de dir: 
«Per què no teniu un observatori?» Clar, nosaltres som 
de la societat civil. Són vostès els que tenen la inicia-
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tiva, el lideratge, d’aquest tema, i saben prou bé com 
articular-ho, però ho necessitem.

A nosaltres ens han invitat, fa poquet, a participar en 
el Pacte per a la infància, i ens han posat en el grup 
que més saludable semblava, que és «Nutrició saluda-
ble». Perquè, clar, on ens podíem posar? No sabien on. 
«Promoció de la...» Ens han posat a nutrició, i hem dit 
que «sí, per favor», perquè volem ser-hi.

Però necessitem aquest observatori.

La presidenta

Moltes gràcies. (Veus de fons.) No, no, si us plau. No, mol-
tes gràcies per les seues respostes. Quasi ha exhaurit el 
temps del... (Veus de fons.) No, no, no. Però com que 
anem molt bé de temps, eh?, jo prego al senyor Ricardo 
Vila que pugui contestar amb certa tranquil·litat, i que 
és com si ella només hagués exhaurit la meitat del seu 
temps, eh?

Ramón Ricardo Vila Solé

Gràcies, presidenta. Jo diria que han sigut molt inte-
ressants, il·lustríssimes, les vostres preguntes. Nosal-
tres som una fundació, una fundació privada, i com a 
tal tenim els recursos.

Com bé heu sentit de la directora general, doncs, som 
una obra social i, com a tal, un senyor que ve de la so-
cietat civil, i aquesta societat civil fa que aquests recur-
sos es dediquin als més necessitats, i en aquest cas vam 
buscar un element que a ell el feia vibrar, que era la salut 
infantil. Aquesta salut infantil ha anat derivant des que 
ell no hi és, perquè, com vosaltres sabeu, les fundacions 
tenen una vida, i que es van actualitzant segons les cir-
cumstàncies, i avui això és el medi ambient.

Crec que vostès han estat molt oportuns al dir que ai-
xò hauria de ser transversal, perquè ho és, perquè in-
flueix a molts, evidentment. Però hem començat amb 
aquest punt de la infància, en què diria que gràcies a 
vostès som visibles, encara que tinguem trenta anys, 
perquè la vida és així, eh? Un fa la seva feina diària i 
arriba un moment que diu: «Aquests existeixen?» Bé, 
doncs, existim, i gràcies a vostès avui segurament som 
més visibles.

Jo diria que poques coses més. Qualsevol qüestió que 
vostès tinguin i nosaltres hi puguem contestar, encan-
tadíssims, perquè això d’anar amb velocitat porta a 
elements confusos.

Evidentment que, si comencem amb un embrió a Tarra-
gona, bo serà, perquè és més bo un embrió que no tindre 
res. I, evidentment, si ja hi ha un saber fer que tingui un  
subapartat, que aquest després pugui esdevindre, ser 
un centre d’informació com a observatori per tot allò 
que necessiti el departament corresponent, o els depar-
taments corresponents, perquè hem vist que era global.

Jo diria que –per últim, a part de donar-los molt, molt, 
molt les gràcies de fer-nos visibles una vegada més– 
vegin la nostra inquietud: nosaltres tenim una inquie-
tud per un element que és que els desprotegits –i en 
aquest cas nosaltres, doncs, ens hem centrat en la in-

fància, com hi poden haver altres casos d’altres  daixò– 
tenen molt a veure amb el medi ambient, i preservar 
aquestes dues coses és un tema absolutament de futur. 
I aquesta inquietud, que vostès veuran en aquesta app 
i en aquestes visites que tenim, etcètera, és que no es-
tem centrats en un passat, sinó en un present, perquè 
les necessitats avui es fan d’una altra manera.

Res més. 

I gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, una altra vegada, als dos. Continuarem 
estant en contacte amb vostès. Qualsevol proposta que 
considerin que nosaltres podem, des de la Comissió 
de la Infància, ajudar-hi, no ho dubtin, que intentarem 
fer-hi el possible. I reitero, una altra vegada, l’agraï-
ment per aquestes explicacions.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i 
cinc minuts i es reprèn a les cinc.

La presidenta

Continuem amb la comissió amb la Comissió de la In-
fància.

Compareixença
d’una representació de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància 
i a l’Adolescència (tram. 357-00808/10)

Ho fem amb la següent compareixença, que són els re-
presentants de la Fedaia, tant la seua directora, la Sònia 
Martínez, com el vicepresident, el Paco Estellés, que 
han vingut avui aquí..., no són nous en aquest Parla-
ment, alguna vegada també hi han assistit, i han vingut 
per comparèixer i a explicar-nos... La qüestió sobre la 
qual avui ens parlen és la pobresa infantil a Catalunya.

I, per tant, comencem per la senyora Sònia Martínez. 
Tenen, ja ho saben, deu minuts entre els dos, i se’ls po-
den repartir com estimin convenient. Moltes  gràcies. 
Senyora Martínez, té la paraula.

Sònia Martínez Marfil (directora de la Federació  
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància  
i a l’Adolescència)

Senyora presidenta, senyors i senyores diputats i dipu-
tades, primer de tot vull excusar el nostre president de 
la federació, en Jaume Clupés, que no ha pogut  ser-hi 
present. D’altra banda, vull expressar el nostre sin-
cer agraïment per haver estat convocats a comparèi-
xer davant la Comissió de la Infància del Parlament 
de Catalunya, de la qual vostès formen part. És una 
satisfacció per la Fedaia ser convidat a opinar davant 
dels representants dels ciutadans de Catalunya sobre 
la problemàtica de la pobresa infantil.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)
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Espanya i Catalunya tenen una alta taxa de pobresa 
infantil que s’arrossega de forma endèmica. Al ma-
teix temps, presenten una de les taxes més baixes d’in-
versió en polítiques d’infància i família. Si Espanya i 
Catalunya inverteixen menys que, de mitjana, els seus 
veïns europeus en infància i família, què estem dei-
xant de fer?

Aquesta situació és insostenible, no només èticament 
sinó també econòmicament, ja que genera costos 
que comprometen el creixement de l’economia futu-
ra. La inversió no ha d’estar supeditada a la pressió de 
l’emergència social. El respecte de la dignitat humana 
és un valor fonamental de la nostra societat. Les ad-
ministracions públiques, institucions, agents socials, 
societat civil en general han de protegir els drets de la 
infància, lluitar contra l’exclusió social i la discrimi-
nació, i promoure la justícia i la protecció social.

Els infants corren major risc de pobresa o exclusió so-
cial que la població en general. Els nens que creixen 
en la pobresa o exclusió social tenen menys possibi-
litats que els seus coetanis més afavorits de tenir un 
bon rendiment escolar, gaudir de bona salut i aprofitar 
tot el seu potencial en fases posteriors de la seva vida. 
Evitar que es transmetin els desavantatges entre gene-
racions és una inversió crucial per al futur de la nos-
tra societat, per a un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador, i presenta beneficis a llarg termini per a 
la infància, l’economia i la societat en el seu conjunt.

D’altra banda, ja fa molts anys que parlem de la proble-
màtica de l’alta taxa de pobresa infantil a  Catalunya. 
Concretament, la Fedaia reflexiona sobre la realitat de 
la pobresa infantil des de l’any 2010: quan començava 
a parlar-se de crisi, ja en aquell moment va posar sobre 
la taula que un dels sectors que quedaria més afectat 
per la crisi econòmica eren els infants, any en què vam 
iniciar diverses reflexions a través d’una campanya..., 
tant amb els socis europeus Eurochild com posterior-
ment una campanya que nosaltres vam impulsar: «Que 
els infants no paguin la crisi: combatre la pobresa in-
fantil és feina de tots». També, com poden veure en la 
diapositiva, vam impulsar diversos fòrums de debat i 
reflexió els anys 2010, 2011 i 2012 entorn de la situació 
de la pobresa infantil.

No cal dir que el primer any se’ns va dir que érem uns 
alarmistes, que estàvem maximitzant les coses perquè 
hi haguessin més recursos per als nostres serveis. Res 
més lluny de la nostra voluntat, i gens certa, com s’ha 
pogut manifestar a posteriori, malauradament.

Tot seguit, Fedaia va veure la necessitat de recollir la 
realitat que estàvem deixant veure i que alguns inten-
taven amagar, i el 2012 va desenvolupar l’informe Po-
bresa infantil a Catalunya, fet a partir de les entitats 
que treballen dia a dia amb infants i famílies en situa-
ció de risc social. Vam detectar quines eren les coses 
que feien que la situació que estaven vivint passés per 
aquesta situació d’exclusió i de pobresa. L’informe re-
collia també un seguit de recomanacions per comba-
tre aquesta situació.

D’altra banda, vam continuar treballant, i l’any 2013 
vam elaborar, amb en Pau Marí-Klose, el document 
sobre nous relats per a noves polítiques necessàries 

per donar resposta a una realitat que ja era evident i 
que ningú s’atrevia a qüestionar: la pobresa infantil.

Totes aquestes accions i propostes realitzades creiem 
que han afavorit fer visible la pobresa infantil en el 
nostre país, i han contribuït també a crear un major 
coneixement d’aquesta problemàtica tant en els mit-
jans de comunicació, la ciutadania, organitzacions del 
sector i representants polítics. Però també creiem que 
encara estem lluny que la infància sigui considerada 
una prioritat, i que aquesta sigui vertebradora de les 
polítiques públiques, i abordi així els reptes que ens 
han de portar a millorar l’atenció i la protecció a la 
infància.

Hem de reconèixer que al llarg d’aquests anys, tant 
des dels diferents grups parlamentaris com del ma-
teix Govern, s’ha incidit, impulsat i engegat diverses 
qüestions que pretenien pal·liar els efectes que la crisi 
 estava provocant en els infants i les famílies més des-
afavorides: Pacte nacional per a la infància, proposta 
de pacte per la lluita contra la pobresa, revisió de cri-
teris per accedir a les beques menjador, Marató per la 
pobresa, etcètera.

Els qui treballem amb la infància més vulnerable del 
nostre país constatem dia a dia que les  conseqüències 
de la crisi econòmica i financera continuen afectant 
les famílies més desafavorides, però també aquelles 
que es troben en un delicat equilibri, que es veuen ca-
da vegada més abocades a situacions de precarietat 
que de forma involuntària hipotequen el futur dels in-
fants.

Molts discursos s’han escoltat al llarg d’aquests anys 
sobre la pobresa infantil, però creiem que cal canviar 
la concepció que tots tenim i, tal com vam reconèi-
xer en el seu dia que la gent gran mereixia viure dig-
nament, hem de poder creure seriosament que l’infant 
també, per justícia, equitat, cohesió social, eficiència i 
competitivitat, però també per ètica.

Creiem que ha arribat el moment d’aplicar solucions que 
perdurin i que no permetin que torni a succeir, en unes 
altres situacions de crisi, que els més febles i desprote-
gits –els infants– pateixin les  conseqüències d’aquestes. 
Han estat imprescindibles, en moments d’emergència 
social, solucions solidàries, amb l’objectiu de pal·liar-ne 
els efectes, però no podem reemplaçar les polítiques 
socials per mesures pal·liatives. Els països en què els 
nivells de pobresa i precarietat són més baixos són 
aquells en què existeixen polítiques socials garantides, 
que es sustenten perquè els ciutadans paguen impos-
tos i aquests impostos repercuteixen en la generació 
d’un sistema de benestar, que dóna garantia als drets 
de les persones.

Recordem, com ja hem esmentat en diverses ocasions 
tant nosaltres com altres experts i organitzacions socials, 
que la intensitat de la pobresa infantil és especialment 
severa entre els infants, i que la crisi ha incrementat la ta-
xa de pobresa infantil, però també la intensitat d’aquesta 
i els efectes invisibles que aquesta està causant.
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La presidenta

Bé, moltes gràcies, senyora Martínez. A continuació, 
el senyor Estellés té la paraula.

Paco Estellés Pérez (vicepresident de la Federació  
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància  
i a l’Adolescència)

Molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta, i diputats 
i diputades. Com vostès ja saben, Espanya i Catalunya 
es situen a la cua de la Unió Europea en els capítols 
de transferències a famílies amb infants, la capacitat 
d’aquestes a despeses, i inversions per reduir la pobre-
sa infantil, no? Pensem, doncs, que cal fer millores, 
que cal intervenir-hi amb polítiques actives que real-
ment vagin a solucionar aquestes situacions.

Mentre la Sònia anava parlant, us hem anat posant unes 
quantes gràfiques de la realitat de la pobresa, i no les 
hem volgut dir perquè són dades que ja sabem, les te-
nim aquí des de fa molts anys i no han millorat. Al re-
portatge del 30 minuts de diumenge a la nit, justament 
sobre el tema de la pobresa infantil, també es  feia pa-
lès allò que no és tan evident, que és la realitat en la 
qual viuen les persones i que no les recullen, les xi-
fres. La pena d’aquell document és que era un docu-
ment descriptiu i no era pas un document de propostes, 
i nosaltres no volem venir com a Fedaia al Parlament a 
no dir res, sinó que volem, precisament, dir que creiem 
que cal avançar per millorar.

En aquesta línia, nosaltres ens fem ressò de la propos-
ta de la Unió Europea, la recomanació de la Comissió, 
del 20 de febrer de 2013, que es diu «Invertir en la in-
fància», que és una recomanació per trencar el cercle 
dels desavantatges, i va molt en la línia de les nostres 
propostes. En sentit ampli, podríem dir que creiem que 
cal reconèixer la dignitat dels infants, real ment que ells 
són persones i que tenen la mateixa  dignitat que altres 
persones, i que el que hem de fer realment és treba- 
llar per aconseguir que aquesta dignitat sigui real.

Sabem que els infants no són un lobby: tenen molt 
poca capacitat d’influir en les polítiques. I en aquest 
sentit nosaltres ens en fem ressò, d’aquesta voluntat o 
d’aquesta necessitat de dignitat, i volem, com a Feda-
ia, donar-los aquesta possibilitat de ser reconeguts.

Igualment, creiem que cal invertir-hi més, que cal in-
crementar la inversió en infància. Us n’hem posat una 
diapositiva anteriorment: actualment la mitjana de la 
Unió Europea està en el 2,3; la realitat és que al nos-
tre país la inversió està situada al voltant del 0,7, en 
alguns casos, en el que és directament protecció a la 
infància. Això és, lògicament, el que creiem que cal 
revertir, i que cal fer-ho de moltes maneres: la inversió 
la podem fer de forma preventiva i la podem fer, tam-
bé, de forma directa, atenent les necessitats que tenim 
en aquests moments.

El nostre plantejament també és que hem d’anar amb 
compte que aquestes inversions, aquesta atenció a la 
urgència no vagi en contra i en detriment d’unes po-
lítiques ben fetes i de caràcter educatiu. Comentem 
moltes vegades que hem fet unes beques per al berenar 
dels infants i no hem capacitat els equips educatius de 

personal de suport per fer els berenars; llavors, tenim 
els educadors fent berenars en lloc d’estar preparant 
l’activitat que fan amb els nanos, no? És un exemple 
molt «tonto», però posa en evidència que quan pensem 
en mesures pal·liatives no tenim en compte que tam-
bé allò ha de ser educativament adequat. I que hem 
avançat en moltes coses en molts anys per millorar la 
situació educativa, i que, a l’hora de la veritat, amb 
aquestes formes de fer, d’invertir no adequadament, 
per atendre només el que és urgent, ens estem oblidant 
d’aquesta dimensió.

Creiem que hem de recolzar les famílies i que ho hem 
de fer principalment amb alguna prestació garantida 
per a famílies amb fills a càrrec. Com a Fedaia, estem 
elaborant una proposta amb un grup d’experts que es-
perem properament poder-vos presentar a tots els par-
tits polítics.

Creiem, també, que cal reduir les desigualtats i garan-
tir l’equitat. Sabem que la intervenció primerenca i la 
prevenció són essencials per elaborar polítiques efica-
ces i eficients, ja que la despesa pública que va adre-
çada a les conseqüències de la pobresa són molt més 
cares que les polítiques preventives. Per això ho diem 
sempre, fa molts anys, i sembla que sempre ens n’obli-
dem, no?

Creiem també que hem de recolzar la participació dels 
infants, hem d’aconseguir apoderar-los i fer-los pre-
sents en la presa de decisions en la seva vida quotidia-
na, a l’escola, en els centres juvenils, en els CRAE. 
Però aquest apoderament no només és un tema de par-
ticipació, és un tema, també, que se sentin realment 
dignes i que se sentin persones.

Creiem, també, que hem de millorar els mecanismes 
de governança i millorar la coordinació interdeparta-
mental, interadministrativa. Us en posaré un exem-
ple: de les 204 propostes que administracions, profes-
sionals i entitats socials hem elaborat amb motiu del 
document de l’Ajuntament de Barcelona per definir es-
tratègies per pal·liar l’impacte de la crisi en la infància 
i les famílies, 83 s’estaven fent actualment, però s’es-
tan fent en un territori o en un altre, i es considerava 
que eren bones pràctiques, i no s’estaven implementant 
en el conjunt de la ciutadania. Això és un exemple de 
moltes de les coses que creiem que hem de millorar en 
això. I tot això no costa diners, habitualment.

Però si anem al «micro» i al concret –acabo, presi-
denta–, creiem que són mesures molt genèriques, ja 
ho  sabem, molt difícils d’aconseguir. Ja ens agrada-
ria, poder tenir una prestació econòmica garantida per 
fills a càrrec, però si no..., hem fet moltíssimes pro-
postes.

Creiem que a nivell econòmic, per exemple, s’han de 
poder augmentar les beques de menjador i crear ser-
veis d’acollida, que s’han creat però segurament insu-
ficientment de cara..., i si ho comparem amb la realitat 
de la situació econòmica actual.

Creiem que hem de reforçar ajudes d’alimentació i ves-
tuari per als infants fora de l’àmbit també escolar. 
Sembla que, al final, l’única forma que mengin, els na-
nos, o de garantir el menjar és que estiguin en els cen-
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tres oberts o que estiguin en les escoles, i el que hem 
de fer és que puguin sopar adequadament.

Creiem que hem d’implementar beques especials per 
garantir l’accés de tots els infants a les sortides i acti-
vitats extraescolars, com també als llibres i al material 
educatiu escolar.

En l’educació i formació hem fet, també, un munt de 
propostes a nivell de millora del sistema educatiu, però 
també per garantir el retorn dels infants amb dificul-
tats i que han tingut fracàs escolar al sistema educatiu. 
I que hem d’invertir, també, en aquells adolescents de 
setze a divuit anys perquè puguin fer polítiques real-
ment adequades.

Hem fet propostes en l’àmbit de la salut, hem fet pro-
postes en l’àmbit de l’habitatge, hem fet propostes en 
l’àmbit de la prevenció, en la intervenció comunitària 
i en la sensibilització social. I tot això, doncs, són re-
sums de documents que hem anat fent, i fent i fent. 
A nosaltres la veritat és que ja ens agrada, venir al 
Parlament a explicar coses (l’orador riu), però a ve-
gades tenim la sensació que ens repetim, perquè no 
aconseguim avançar: la situació és la que és, empitjo-
ra, i les propostes no són noves, són les que són.

Això és el que us volia dir, gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Estellés. Ara, a continuació, te-
nen la paraula els grups parlamentaris, començant per 
la portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, la 
il·lustre diputada Agnès Russiñol. Tres minuts, senyora 
diputada.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Ha sigut una llàstima que hàgim 
acabat una mica la intervenció, no?, tan ràpid, perquè 
just en el moment de les propostes se’ns ha fet difí-
cil seguir-ho i prendre’n nota. En tot cas, deia el se-
nyor Estellés que ho han explicat moltes vegades; és 
cert, però no per això, doncs, d’alguna manera calia 
anar ràpid. En tot cas, donar-los la benvinguda; mol-
tes gràcies per ser aquí i per ajudar-nos, als membres 
d’aquesta comissió, a fer la nostra feina.

Intento lligar-ho una mica i fer alguna pregunta so-
bre el que ens han explicat. És cert que no ens podem 
quedar quiets davant d’aquestes dades, cap d’aquests 
diputats; tampoc ho pot fer el Govern davant d’aques-
tes  dades que indiquen que més del 30 per cent –segons 
dades de l’indicador Arope– dels menors de setze anys 
 viuen en una situació de pobresa o d’exclusió social. Per 
tant, entenc que el que tenim és..., ja fa temps que la te-
nim, eh?, però en tot cas segueixo dient que tenim la 
responsabilitat de trobar mesures efectives per reduir 
aquesta taxa, no?

No cal..., jo crec que és bo afinar i veure quines són, 
quines mesures seran eficients per tal de reduir. I se-
gurament no cal que ens inventem res, està tot escrit, 
com..., no només la seva entitat fa propostes, sinó que 
hi ha molta gent que té clar què és el que s’hauria de 

fer per tal de reduir aquestes dades, i crec que és im-
portant que ens comprometem al respecte.

Per Esquerra Republicana, entenem que cal redefinir 
l’ajuda que ens comentava el senyor Estellés: l’ajuda per 
fills a càrrec. És cert que no només cal tenir en comp-
te –una mica pel que ens expliquen els experts, eh?– el 
topall de renda, sinó que també cal tenir en compte la 
quantia d’aquesta prestació i el temps d’aquesta pres-
tació.

Vostès han comentat que estan treballant una propos-
ta, no sé si ens poden donar alguna pista de cap on els 
sembla que anirà aquest ajuda. Nosaltres, en tot cas, 
des d’Esquerra Republicana, del que sí que, doncs, som 
conscients és que bona part d’aquesta reducció de ta-
xa de pobresa probablement es pot reduir a través d’un 
mecanisme com el que vostès plantegen que estan re-
definint.

Després també, i ja per acabar, ens agradaria saber..., 
no sé si tenen algun material amb relació... Com sa-
ben, el mes de maig hi ha eleccions municipals i, per 
tant, per tal de tenir clar que és importantíssim inver-
tir en infància, doncs, no només ho hem de tenir clar 
els que estem reunits en aquesta sala, sinó que és bo 
que nosaltres passem materials als nostres companys 
de partit perquè, doncs –és cert, no?–, cal que els te-
mes d’infància siguin considerats amb la importància 
que tenen, que no es vegi com una maria, per enten-
dre’ns, i que, per tant, tots aquells regidors i regidores 
que estaran als ajuntaments a partir del 24 de maig 
tinguin les eines, tinguin accés a les eines (sona el 
 senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) per tal de fer mesures que puguin ser 
transformadores.

Amb tot això vull dir –perquè ja se m’acaba el temps– 
que si vostès tenen algun material editat, alguna co-
sa que nosaltres puguem fer, algun enviament, alguna 
jornada de formació en els nostres futurs regidors i re-
gidores, doncs, els ho agrairíem molt.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada, per haver-se ajustat al temps. 
A continuació, té la paraula la il·lustre diputada Núria 
Ventura, portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Gràcies també al senyor Estellés 
i a la senyora Martínez per la intervenció, una vegada 
més, davant d’aquesta comissió, sobretot per la feina 
que fan cada dia. I els plantejo tot un seguit de qües-
tions sobre les quals m’agradaria conèixer, també, la 
seua opinió.

Crec que és una reflexió trista, la que feia el senyor 
Estellés al final –real, és veritat–, sobre el fet d’haver 
de venir aquí contínuament a plantejar propostes que 
després sembla que tothom escolta però que no acaben 
mai concretant-se; a nosaltres com a grup parlamenta-
ri a vegades ens passa també el mateix.

No repetiré dades perquè crec que tots coincidirem 
que són escandaloses, que són insuportables per a la 
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nostra societat, les dades de pobresa infantil i pobresa 
en general. I és cert que no es poden reemplaçar les 
polítiques socials per mesures estrictament caritatives, 
com darrerament estem veient al nostre país. Hem de 
treballar per a garantir la dignitat dels infants i creiem 
que no s’avaluen..., que no és una qüestió només eco-
nòmica i d’inversió, que també, sinó també de l’eficà-
cia de les mateixes polítiques d’infància, que moltes 
vegades no avaluem com toca.

I en este sentit a mi m’agradaria conèixer quina és la 
seua opinió respecte de l’aplicació del mateix Pacte 
per a la infància, en el qual la Fedaia va treballar molt 
intensament com a representant del sentir del 90 per 
cent, gairebé, de les entitats que treballen amb la in-
fància vulnerable a Catalunya, que hi va proposar tot 
un seguit de mesures. Ara ja ha passat un temps de la  
mateixa aplicació del pacte; ens agradaria conèixer  
la seua opinió sobre aquestes mesures que s’hi van in-
corporar: quin balanç en fan; quins són els punts forts 
que encara avui manté el pacte, quins en són els punts 
febles; si creuen que algunes d’aquestes mesures han 
ajudat realment a pal·liar els problemes de la infància; 
si creuen, també, que s’han blindat els drets fonamen-
tals dels infants, un dels primers objectius que vostès 
plantejaven per a la participació i per al mateix Pac-
te per a la infància –un dels primers objectius d’aquest 
pacte: la garantia de drets–, també la prevenció, en la 
qual vostès van posar molt d’èmfasi i avui també ha 
sortit, o la transversalitat de les mateixes polítiques.

Ens agradaria, també, conèixer quin balanç en fan, del 
desplegament de la Llei dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, que moltes vegades queda 
tapada pel mateix pacte i que sembla que no en sabem 
res més passats bastants de mesos.

I, després, dos qüestions que pel Grup Parlamentari 
Socialista són importants. En l’àmbit de les propostes, 
vostès insisteixen de manera molt ferma en l’amplia-
ció de la renda mínima d’inserció a les famílies amb 
infants a càrrec, de dotar el mateix Pacte per a la in-
fància d’un pressupost específic, d’un pressupost que 
garanteixi el seu desplegament. Parlen, també, de les 
beques menjador; tindrem oportunitat al llarg del ple 
que comença demà al Parlament de parlar-ne, no no-
més perquè el Grup Socialista ha presentat una mo-
ció en aquest sentit, sinó també perquè s’aproven uns 
pressupostos que creiem, des del Grup Parlamentari 
Socialista, que no fan front a les necessitats reals de 
la població en general però molt específicament de la 
infància, perquè sí que és cert que hi ha un petit incre-
ment, però que és totalment insuficient per a afrontar 
les necessitats de milers de famílies al nostre país.

I, després, una preocupació que m’agradaria, també, 
compartir, i a la qual també feien referència de passa-
da, sobre com els problemes que hi ha plantejats avui 
a casa nostra –fruit de la situació de pobresa que  veuen 
milers d’infants, problemes sobretot en l’àmbit de la 
salut i problemes en l’àmbit de l’educació– afecten no 
només l’avui sinó també sobretot el demà: el risc de 
fracàs escolar és sis vegades més alt en els alumnes 
amb pocs recursos, segons diferents informes, molt 
especialment el que ha sortit les darreres setmanes de 
la Fundació Bofill, i això ens dibuixa una societat des-

igual, una societat injusta, no només avui, el present, 
sinó també el futur que entenem que les polítiques so-
cials que avui s’apliquen haurien de resoldre i que se-
gons el nostre parer lamentablement no resolen.

Per tant, gairebé telegràficament he enumerat tota una 
sèrie de qüestions de les quals m’agradaria conèixer 
també la seua opinió. I agrair-los de nou la seua com-
pareixença.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup Par-
lamentari Popular, l’il·lustre diputat Fernando Sán-
chez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies. I moltes gràcies per la seva comparei-
xença. Han començat vostès donant dues dades molt 
clares i molt contundents: una és que estem davant 
d’un problema endèmic, per tant, que ve de temps en-
rere; i una altra, que la inversió és baixa, i han donat 
dades molt clares al respecte, no? I són aspectes re-
lacionats, tot i que no absolutament connectats; el fet 
que sigui un tema endèmic i que la inversió sigui bai-
xa evidentment està relacionat.

S’ha fet menys del que s’havia de fer, la inversió no 
ha estat del tot suficient, però també els he de dir una 
cosa, que és que les inversions i les mesures que s’han 
fet, que se n’han fet algunes, a Catalunya i a la resta 
d’Espanya, jo crec que també han estat gràcies a vos-
tès. És a dir, si no..., vostès han posat amb perseveran-
ça, amb tossuderia, aquest tema sobre la taula, hi han 
donat visibilitat, i jo penso, per tant, que no poden estar 
contents, però sí orgullosos que, almenys, les coses que 
s’han fet, moltes ho són gràcies al fet que vostès han 
estat, doncs, no diré «pesats», però perseverants posant 
la qüestió... I jo els demano que ho segueixin fent, no?, 
en la mateixa línia que també les propostes... Diuen: 
«És que venim un cop i un altre...» Doncs, ja ho sen-
tim, però és veritat que va també molt bé que vinguin i 
que ens enviïn moltes propostes, perquè a vegades vos-
tès són els que saben del tema. I que les enviïn, i que 
les tornin a enviar i les tornin a enviar. D’acord?

Jo crec que és molt important el que fan vostès, que 
fan no només teoria general ––tot i que en una expo-
sició com aquesta tampoc es pot concretar molt, pe-
rò–, sinó propostes concretes; n’han fet en el passat i 
els demanem que en segueixin fent per al futur, no?, 
malgrat que a vegades... Mirin, els explicaré una anèc-
dota: recordo una vegada que vaig agafar un informe 
seu, vaig agafar una proposta seva, no la vaig citar, la 
vaig portar aquí –bé, semblant a una proposta seva–, 
la vaig portar a la comissió, i tots els grups em van 
titllar de classista i ningú la va votar. Bé, escolti’m, 
venia..., bé, jo l’havia treta, una mica adaptada, d’un 
informe de Fedaia, o sigui que a vegades no només és 
el que es diu, sinó qui ho diu, també; és veritat, és...

Crec que aquestes gràfiques que ens han donat són 
molt importants, i, si ens les poden fer arribar un altre 
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cop, malgrat que ja..., perquè aquí estan molt ben api-
lades, ordenades, sistematitzades.

I finalment, bé, té gràcia, perquè, si vostès anessin a 
algun lloc i diguessin que s’alineen amb la Comissió 
Europea, tal com estan les coses avui dia, potser els..., 
però efectivament la Comissió Europea, doncs, és part 
de la troica, però també té les seves coses positives i 
es preocupa per la justícia social, l’equitat. I jo crec 
que hi ha tres punts molt importants: són la conscièn-
cia clara de la dignitat dels infants, una dignitat pe-
culiar, no?, perquè a més és pura, no està manllevada 
per cap mena de comportament poc ètic que després 
anem fent a la vida (sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció); després, el 
tema del recolzament de les famílies, que és una qües-
tió –acabo, presidenta– que a més aquí hi podem tro-
bar punts d’encontre, entre l’esquerra i la dreta, perquè 
a cadascú per la seva banda li interessa aquesta qües-
tió, i es tracta, doncs, de posar-hi..., a veure què passa 
amb el Pla integral de la família, del Govern d’Espa-
nya, en el qual no sé si han participat o han fet propos-
tes, o els han convidat, o no, però, si no, encara potser 
hi són a temps.

I, bé, per acabar, sobre el Pacte per a la Infància. Jo 
també els ho pregunto: ha servit per a alguna cosa? 
És a dir, hi ha hagut molts esforços... Jo sempre a la 
consellera li deia: «Menys pactes i més mesures con-
cretes.» Però, bé, vostès van estar en la redacció, van 
pensar que era important. Realment ha valgut la pena? 
Ha servit per transformar les polítiques d’infància a la 
Generalitat? O ha estat un paper molt maco però que 
no ha tingut repercussió?

Doncs, moltes gràcies per la feina feta, i espero les se-
ves respostes.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la il·lustre 
diputada Laura Massana, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. També donar les gràcies al 
senyor Estellés i la senyora Martínez per les sempre 
oportunes, diríem, «reexplicacions», eh? –no sabria 
com dir-ho. És veritat que tots ho tenim..., la llàstima, 
i tristament, és que, parafrasejant en castellà, «nada 
nuevo bajo el sol», i aquest és el punt de dramatisme, 
no?, d’una comissió en la qual estem..., que la seva 
principal funció, quan es va crear, era justament fer un 
seguiment de com incorporàvem els drets dels infants 
a les polítiques, i l’estem convertint, amb el mateix tí-
tol de la compareixença, en com pal·liem el que ens es-
tà passant i què s’està fent amb el que ens està passant, 
quant a crisi humanitària.

En això hi ha una part del que deia la senyora Martí-
nez que comparteixo i una que no. És a dir, quan vos-
tès van dir «alarmisme», és veritat i això encara  passa 
avui: quan algú diu aquí «emergències socials» se li 
ho qüestiona des de, diguem-ne, la bancada de Go-

vern. I crec que, si això no ens ho posem primer com 
a deure, que la situació és gravíssima, no ens en sorti-
rem, perquè el primer és reconèixer la realitat.

Hi ha una part que diu: «Des del 2010 es comença a 
parlar de la crisi.» No, la crisi realment comença el 
2007. Quina és la diferència? Que fins al 2010 no es 
retalla, i això sí que és veritat. I un exemple és amb la 
renda mínima de la qual hem parlat avui, que respec-
te a la infància suposa que d’una tacada deu mil nens 
perden un dret. Per tant, estem perdent drets a cada bu-
gada amb l’excusa, doncs, en aquest sentit, d’una crisi.

En aquestes propostes de millora... Clar, és que estem 
picant sobre mullat: no és que aquests grups no les ha-
gin presentades, no és que aquests grups de l’oposició 
no les hagin fet seves, és que han estat tombades, di-
ríem, per qui governa, que en aquest cas, doncs, és el 
Grup de Convergència amb el recolzament d’Esquerra 
Republicana.

Que hem fet petites millores? Orgullosa, jo n’estic, del 
fet que el dret a l’alimentació estigui a la cartera, que 
era una reivindicació del meu grup des de fa dos anys. 
Però què passa? Que no té partida econòmica. No es 
pot garantir un dret sense partida econòmica, que crec 
que és la primera exigència.

I per això nosaltres estem expectants d’aquesta nova 
proposta, també, que diuen que faran, i si avui ens la 
poguessin, diríem, explicar una mica, eh? Però sí que 
crec que ens hem de fer..., tots els que estem en aques-
ta comissió, tenir aquest sentit, diríem, com qui té sen-
tit d’estat, tenir sentit d’infància, no?, i pensar en la 
infància.

En la proposta del 2,2 del PIB, que nosaltres l’hem dut 
a la Unió Europea, que el Partit Socialista la va por-
tar, nosaltres ens hi vam abstenir perquè ens sembla-
va que el 2020 ja no hi seríem a temps, i que havia de 
ser ja, i més tenint en compte que Catalunya encara va 
més per darrere que Espanya: estem al 0,9, que és in-
suportable, aquesta manca d’inversió en polítiques pú-
bliques d’infància.

I recuperar els drets subjectius mentre no s’aprovi una 
renda, diríem, amb més continguts en la renda mínima. 
Creiem que això és un mínim per començar a veure..., 
que aquí s’ha proposat, es tornarà a proposar i es tor-
narà a tombar. Que ara mateix tenim una renda míni-
ma que algú potser pot vendre com que té més diners, 
però ens adonem que, com més diners, menys percep-
tors. Per què? Perquè estan pagant retards. És que és 
així de senzill: quan se’ns acumula, el que fan és pa-
gar coses que no s’havien pagat amb aquest increment, 
un increment en què és veritat que Convergència (sona 
el  senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) sempre va, diríem, a rebuf.

Sobre el pacte nosaltres hem estat molt crítics. Ho hem 
compartit –president, doni’m un minutet més–, hem es-
tat molt crítics, allà, i ens agradaria..., ens incorporem 
a la pregunta: com el valoren i què hauríem de canviar- 
ne, tant des de la dinàmica com en, diríem, els objec-
tius del pacte per adequar-los a garantir aquests drets, i 
no només, tampoc a..., sinó començar, també, a partir, 
diríem, també, de la prevenció.
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Crec que les mesures del que vam impulsar el nostre 
grup, juntament amb el Partit Socialista i la CUP, en el 
monogràfic, en el qual vostès van participar, contra les 
desigualtats i la pobresa..., crec que ja era insufi cient, 
per això en molts punts ens vam abstenir. Però és que 
creiem ara, ja, que el que cal és un rescat global, una, 
diríem, garantia realment a la ciutadania i per tant als 
pares, no?, d’aquests infants i als mateixos infants, 
un mínim del que vostès han exposat: un mínim per 
viure; el canvi en la pobresa energètica, que s’acabi; 
el dret a l’alimentació; aquesta garantia de rendes, i el 
dret a l’habitatge, que no n’hem parlat, però a mi em 
sembla una indecència. També ho hem proposat en el 
marc del pacte i en el marc d’aquest Parlament: que no 
es pugui desnonar cap família amb  infants, però ja per 
una qüestió psicològica, o, si més no, si hi ha una «vi-
venda», diríem, digna, i que no sigui un quarto, una 
pensió o casa els familiars.

No puc seguir. Gràcies, com sempre, per la feina. Se-
guim esperant els informes, seguim fent-los nostres. 
Tant de bo entre uns i altres sapiguem algun dia re-
mar cap a allò que necessitem, que és garantir aquests 
drets de la infància.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula el porta-
veu del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre di-
putat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias presidenta. Gracias, señor Estellés y señora 
Martínez, por su comparecencia hoy. Yo me he incor-
porado un poquito tarde a su comparecencia, por lo 
que no la he oído entera. Y, por lo tanto, me sumaré 
a las preguntas que han hecho el resto de grupos, de 
las que tomaremos buena nota, y después en las trans-
cripciones podremos ver la comparecencia completa.

Muchas gracias.

La presidenta

Muchas gracias. A continuació, té la paraula la porta-
veu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la 
il·lustre diputada Anna Solé.

Anna Solé i Ramos

Moltes gràcies, presidenta. Novament, també, agrair a 
la senyora Martínez i al senyor Estellés aquesta nova 
compareixença, que, bé, ens ve, suposo, a reiterar..., 
bé, no «reiterar», jo crec que a posar més llum, preci-
sament, a propostes que ja ens fan, fruit també de tot 
un treball a peu de carrer, fruit de molts anys de ser-hi 
i de prioritzar precisament la infància per davant de 
tot element.

Jo crec que, malgrat tot, no puc dir re a la contra, com 
a grup, del que han plantejat, perquè hi estem, precisa-
ment, plenament d’acord. Però sí que crec que és evi-
dent que... Bé, sempre es pot fer molt més, i més en la 

situació d’ara, que ja veníem d’una situació estructural 
de pobresa, i, per tant, en un moment en què tot se’ns 
ha abocat, no?, a sobre de manera tan ràpida, potser 
hem estat tots plegats una mica lents a reaccionar. 
I aleshores allò que des de la teoria, és a dir, des de 
la norma que hem estat capaços d’impulsar..., a nivell 
d’infància no ho hem sabut traduir amb la rapidesa 
que tocava a nivell de dignitat, i, per tant, del que són 
recomanacions europees i sortir del lloc de cua que 
deien que hi estem. Però, no obstant, precisament la 
teoria la tenim i les inversions jo crec que hi han estat.

Però si d’una cosa jo crec que ens hem de culpar una 
mica tots plegats és de no posar-hi el suficient ordre, 
precisament, al que anem invertint, potser, d’una ma-
nera poc ordenada. Jo recordo una compareixença no 
fa massa en aquest Parlament de la presidenta de Cà-
ritas, que precisament hi recalava, parlant de pobresa, 
en això –no d’infància, però sí de pobresa en gene-
ral i de famílies en particular, i, per tant, doncs, tot 
hi ve relacionat. Probablement, si fóssim capaços de 
reordenar tota aquella inversió que hi estem fent, i que 
és molta però poc visible, de vegades arribaríem molt 
més lluny i arribaríem precisament a construir quel-
com més interessant que el que ara, doncs, sembla que 
tenim, quan podem arribar a assimilar les mateixes 
mesures de tipus pal·liatiu, que no ho són, però que, en 
qualsevol cas, pel problema del moment doncs, ens hi 
fan actuar.

Jo, preguntes més enllà, no els en faig, i no els en faig 
perquè estic en la línia. Només, en qualsevol cas, els 
diria que tenim elements (sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –aca-
bo presidenta–, jo crec, elements importants per treba-
llar: un és la Llei d’infància i l’altre és el pacte.

El president fa poc, precisament, en els deu objectius 
estratègics que deia que teníem per al que queda de 
legislatura, en feia esment, i en feia esment, precisa-
ment, com a objectius claríssims: pobresa, per davant 
de tot, i el suport a les famílies en particular. Jo crec 
que la intenció hi és i els elements els tenim; per tant, 
hem de ser capaços de construir plegats més enllà del 
que hem pogut anar fins ara.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació tenen, per respondre a les 
diferents preguntes dels grups, deu minuts entre els dos, 
començant per la senyora Martínez, seguint el mateix or-
dre, que vostès vulguin anar... (Veus de fons.) O no, el se-
nyor Estellés, ja que està preparat. Començant pel  senyor 
Estellés, i la senyora Martínez parlarà després. Se - 
nyor Estellés, té la paraula.

Paco Estellés Pérez

D’acord. Bé, en tot cas el powerpoint està aquí en l’es-
criptori, d’acord? També és un powerpoint amb notes, 
que vol dir que està tot escrit a sota i que s’hi pot se-
guir tot el que hi ha: el que no hem dit, el que ha que-
dat, les explicacions i tot. Dic que el podeu consultar i 
el poden consultar; el tindran disponible.
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L’ajut per a famílies amb fills a càrrec, no? Nosaltres 
estem jugant amb el concepte del «dret a la criança 
dels fills», com a dret. Per què? Perquè ho reconeix 
així la Convenció sobre els drets de l’infant: diu que 
és responsabilitat dels pares garantir «la criança dels 
seus fills amb tot el que sigui necessari per al seu des-
envolupament», però fa una coma –no un punt i seguit, 
no: una coma– i diu: «Sempre que no puguin, els es-
tats en seran responsables.» Llavors, si diem això, ens 
ho creiem o no ens ho creiem. A mi m’és igual si l’es-
tat està a Madrid, a Brussel·les, aquí o està a la plaça 
Sant Jaume, a l’ajuntament; el que hi ha és aquest fet.

I, en aquest sentit, la nostra idea és que hem de cami-
nar cap a una prestació –dic algunes coses, eh?– de 
caràcter universal, perquè garantir la criança és per a 
tothom –de caràcter universal–, a la qual es tingui ma-
jor o menor dret en funció de la renda familiar; de la 
renda familiar i també d’algunes despeses, com poden 
ser les despeses per l’habitatge, perquè moltes vega-
des..., sabem que no és el mateix la renda un cop en 
traiem la despesa de l’habitatge que si no.

Vinculat a això, un concepte que heu dit: la finestreta 
única. Hi han moltes ajudes, moltes de separades, mol-
tes en la mateixa direcció –atendre els infants–, però 
els criteris d’accés, la forma d’accedir-hi, etcètera, són 
molt diferents. Creiem que unificant criteris, unificant 
esforços serem més eficients. També evitarem l’estig-
matització que en aquests moments tenen algun tipus 
de prestacions d’aquest estil, no? De forma que, en la 
mesura que..., quan dic «universalització» és també en 
aquest sentit: com que és un dret de tots i tots hi po-
dem accedir, evitem estigmes. El que hem de veure és 
en quin nivell s’hi accedeix i en quina quantitat.

I sobre aquestes bases estem treballant. Segurament es 
poden millorar, i nosaltres mateixos estem en el dis-
curs inicial, i estem mesurant i veient quines són totes 
les rendes i totes les ajudes que hi ha en aquests mo-
ments en les diferents finestretes de l’Administració 
pública, per poder veure què és el que es pot unificar. 
Bé, és una feina que estem, també, començant a fer.

Sobre el tema del pacte. Quin és el nostre sentir? Nos-
altres vàrem dir en el seu moment que la Llei d’in-
fància havia passat de puntetes, perquè era una llei 
de drets i oportunitats de la infància que no obliga el 
Govern de la Generalitat, sinó que és una llei que ens 
afecta a tots els ciutadans i a totes les administracions, 
i que, d’alguna manera, havíem passat per sobre de la 
implantació d’aquesta llei. I que, a nivell municipal, bé, 
la sensació que hi havia és que era transferir responsa-
bilitats sense transferir recursos; a nivell de les entitats 
dèiem que era una oportunitat però que faltava un fi-
nançament. Hi havia tot un seguit..., teníem la sensació 
també que no era una llei que hagués arribat a la so-
cietat en general i que s’havia quedat molt en l’àmbit de 
les entitats i de l’Administració de la Generalitat. I que 
consideràvem, per això, que calia un pacte. Per què? 
Per posar l’èmfasi en la llei, perquè realment la llei es 
desenvolupés en la seva totalitat, que realment fos una 
llei de caràcter social, que tothom la tingués present.

Algú em preguntava l’altre dia: «Com mesurem l’im-
pacte de la llei?» I li vaig dir: «Molt fàcil: mira quants 

decrets i lleis que s’hagin fet a Catalunya comencen en 
el preàmbul fent referència a la Llei d’infància. I quan 
ho hagis comptabilitzat, m’ho dius.» Portem  quatre 
anys de llei. És que ni la Llei d’educació deu fer-hi re-
ferència. Per què? Perquè s’ha considerat que la Llei 
d’infància, dels dret i oportunitats de la infància i 
l’adolescència, és una llei que afecta només els infants 
en situació de risc i el Departament de Benestar So-
cial, i no, senyors, és la llei dels infants de Catalunya, 
i, en aquest sentit, ens afecta a tots i a totes.

Llavors, el pacte, mentre no aconsegueixi revertir aques-
ta imatge de la llei, no serà útil. Mentre sigui un pacte 
que afecta només la Generalitat... Diu: «Home, no, les 
mesures...» Les mesures de la Generalitat són un pla 
integral, però està afectant només la Generalitat. I ho 
hem dit i m’heu sentit dir-ho, perquè ho he dit moltes 
vegades en la comissió del pacte: en el moment que la 
resta de la gent participant i signant del pacte comen-
cem a posar sobre la taula les nostres mesures, dient 
de quina manera els ajuntaments s’hi impliquen, de 
quina manera els col·legis professionals presents s’hi 
impliquen, en quina mesura tothom comença a fer-se 
seva la llei, el pacte estarà sent eficaç.

Ara bé, això, doncs..., començo també per la part del 
pla integral, no?, que ens afecta. El pla integral, men-
tre no sigui realment integral, mentre sigui conduït 
només pel Departament de Benestar Social, sense una 
consideració realment que és un projecte de govern, 
doncs, serà ineficaç. I en aquesta línia també hem de 
continuar treballant. Són coses que heu sentit i que 
torno a dir. Ja m’està bé, tornar-les a dir en aquests 
espais, no?

Deien que si farem un document en el tema del nivell 
municipal –oi, Sònia? En principi, l’hem fet cada any 
i no el deixarem de fer. En tot cas, el document al qual 
feia referència de l’Ajuntament de Barcelona és un do-
cument molt interessant, aquell de les 208 mesures con-
cretes per intervenir des del món local. En aquell cas, 
un ajuntament que té moltes més competències perquè, 
a més, té la carta de municipalitat, no? Però és un do-
cument que és molt complet, perquè abasta totes les 
 dimensions realment de la infància, i de com està afec-
tant-los en la situació de crisi.

Nosaltres farem el nostre document, però, de cara als 
vostres representants municipals, els recomano espe-
cialment aquell document, perquè, a més, ja et dic, està 
fet amb persones de l’ajuntament, persones de la Gene-
ralitat, persones dels consorcis, serveis socials i educa-
ció, persones del món social, col·legis professio nals; és 
que és una anàlisi bastant transversal i molt ben feta.

Comentàveu també com afecta la pobresa dels infants 
en el rendiment educatiu i de la salut. L’informe que 
tenim de la Jaume Bofill, realment llarg, recull una 
idea que hem anat parlant. Nosaltres també hi vam de-
dicar el fòrum de fa dos anys: una de les dimensions 
eren, justament, els impactes no només en el tema eco-
nòmic, sinó els impactes en altres àrees. Vàrem parlar 
de salut mental –ens hem atipat de dir-ho. Vàrem par-
lar d’educació; la dada aquesta és bestial, no?: el nivell 
de desavantatge respecte a l’èxit educatiu d’un nano 
en situació de pobresa respecte a un nano «normal» 
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–«normal» entre cometes: amb totes les possibilitats 
econòmiques al seu abast– és molt alt. Només podem 
reincidir a dir que això està succeint.

Per contra, bé, doncs, hem de veure... Nosaltres quan 
 diem: «Hem de tenir una educació garantida en igualtat 
de condicions», sabeu que ho fem en sentit ampli, que no 
només parlem de l’accés a l’escola, gratuïtament, sinó de 
l’accés gratuït al material escolar, de l’accés gratuït als 
llibres escolars, de l’accés gratuït a les activitats..., no a 
les extraescolars que comencen a les cinc, no: les acti-
vitats docents, de sortides, de colònies, que estan limi-
tant i que, en aquests moments, els nanos en  situa ció 
d’exclusió social no estan podent accedir-hi. De tal 
manera que, al final, fins i tot, és com tot: «Perquè els 
nanos en situació de pobresa no quedin en desavantat-
ge respecte als seus companys, deixem de fer les sorti-
des.» Ostres, és molt heavy! Està passant el que us deia 
abans: o sigui, estem deixant de fer el que hem cregut 
que educativament és important per, bé, no  crear més 
biaix. I, bé, hem de mesurar totes aquestes coses, no?

No sé si volies dir res, Sònia.

La presidenta

Sí, moltes gràcies, senyor Estellés. A continuació, la 
senyora Martínez, si hi vol afegir alguna cosa.

Sònia Martínez Marfil

Res, només una petita cosa de tot el que ha comen-
tat el Paco: que realment en el tema de la Llei d’in-
fància, doncs, fa quatre anys que caminem. Vam ser 
precursors, amb la llei, vam aconseguir aprovar una 
llei per unanimitat; però, sincerament, creiem que ens 
hem quedat en el desplegament d’allò més bàsic i que, 
realment, com s’ha mostrat i com s’està demostrant, 
doncs, la infància continua patint i la infància no té 
una millora. Llavors en això, realment, en el desple-
gament d’allò que era més estructural i que realment 
 podia contribuir a millorar aquesta situació, doncs, 
encara estem esperant.

Una de les qüestions que hi vam insistir molt en el seu 
dia i que finalment no vam aconseguir és que realment 
la llei s’aprovés amb un pressupost associat. No vam 
aconseguir-ho; nosaltres hi continuem insistint. De ca-
ra a les eleccions, tornarem a insistir en això, tot i que, 
bé, ja sapiguem que no, per la situació de crisi i tot 
plegat.

Però, com heu dit bé, seguirem insistint en aquelles 
coses que creiem. Creiem que una llei d’infància, si no 
té un pressupost associat, és molt difícil de desplegar, 
només aconseguirem el que hem fet fins ara, que són 
aquells desplegaments més a nivell de decret i més fi-
losòfics que no pas allò que sigui una transformació 
real, no?, i que realment impliqui un benestar millor 
per als infants.

D’altra banda, també, quant al desplegament de la llei, 
estem fent també una anàlisi de què és el que s’ha fet 
i què és el que no s’ha fet, que també els la farem ar-
ribar.

I en temes sobretot de protecció, doncs, també hi ha 
molt a dir. No ens hi estendrem, però no només en 
prevenció, sinó en tot allò que té a veure amb la pro-
tecció que incloïa la llei que s’havia de fer, i millorar, 
doncs, també hi tenim molt a dir.

Gràcies a tots.

La presidenta

Gràcies a vostès per la seva compareixença i per les 
seves explicacions. Saben que en aquesta comissió són 
sempre ben rebuts i restem a la seua disposició. Mol-
tes gràcies.

I amb aquesta compareixença donem per finalitzada 
la Comissió de la Infància. Gràcies a tots i bona tarda.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i cinc 
minuts.
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