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La sessió s’obre a les dotze del matí i deu minuts. Pre-
sideix la vicepresidenta primera del Parlament, acompa-
nyada dels diputats Àngels Ponsa i Roca, pel G. P. de 
Convergència i Unió; Sergi Sabrià i Benito, pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, 
pel G. P. Socialista; Lorena Vicioso Adria, pel G. P. d’Inicia- 
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa;  
i Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. Ciutadans. 

ORDRE DEL DIA

1. Intervenció de la vicepresidenta primera del Parlament. 

2. Debat i votació del Projecte de llei sobre la protecció 
de les persones grans, del Grup Col·legi Mary Ward, de 
Barcelona.

3. Debat i votació del Projecte de llei per a la implantació 
del carril bici a Catalunya, del Grup Escola la Sínia, de 
Molins de Rei.

4. Debat i votació del Projecte de llei sobre Fem xarxa: 
banc del temps, del Grup Escola Especial Mare de Déu 
de Montserrat, de Barcelona.

5. Debat i votació del Projecte de llei de protecció de les 
famílies desnonades o desallotjades, del Grup Escola 
Santa Perpètua, de Santa Perpètua de la Mogoda.

6. Debat i votació del Projecte de llei sobre l’impuls del 
comerç de proximitat, del Grup Escola Santa Caterina, 
de Vinyols i els Arcs.

6. Intervenció dels grups parlamentaris.

7. Cloenda de l’acte.

La vicepresidenta primera

Molt bon dia a tothom. Comença la sessió d’aquest 
Ple.

Intervenció
de la vicepresidenta primera del Parlament

La vicepresidenta primera

Abans de res, deixeu-me que doni la benvinguda a tots 
els que sou aquí, tant ocupant els escons de l’hemici-
cle com els docents i les famílies, l’alcalde de Molins 
de Rei, que avui ha volgut acompanyar-nos també, ai-
xí com a la regidora d’Educació de Santa Perpètua de 
Mogoda, i s’incorporarà també, de seguida, la diputada 
Rocío Martínez-Sampere, que és portaveu a la Comis-
sió d’Ensenyament. I el que voldria és presentar els di-
putats i diputades que avui ens acompanyen. A la meva 
dreta hi ha la senyora, il·lustre senyora Àngels Ponsa i 
Roca, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió; a la meva esquerra hi ha l’il·lustre senyor 
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; després de la se-
nyora Ponsa hi ha l’il·lustre senyora Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, després 
del senyor Sabrià hi ha el diputat il·lustre senyor Fer-
nando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, que m’ha demanat que 

l’excusi perquè segurament se n’haurà d’anar abans de 
poder acabar aquest Ple, per raons d’agenda. I després 
de la senyora Romero hi ha la senyora Lorena Vicio-
so Adria, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa  
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
s’incorporarà de seguida, al costat del senyor Fernan-
do Sánchez Costa, l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa 
Torres, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Avui esteu aquí escoles de Molins de Rei, de Santa Per-
pètua de Mogoda, de Vinyols del Camp i de Barcelona, 
sou de llocs molt diferents, segur que teniu punts de 
vista també molt diferents entre vosaltres, com tenim 
aquí al Parlament, però l’important és que avui inten-
teu deixar els nervis a banda i que gaudiu del debat i de 
la feina que heu fet tots aquests mesos, això és el més 
important. Sou del Col·legi Mary Ward, de Barcelona; 
de l’Escola la Sínia, de Molins; de l’Escola Especial  
Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona; de l’Es-
cola Santa Perpètua, de Santa Perpètua de la Mogo-
da, i de l’Escola Santa Caterina, de Vinyols i els Arcs.

Abans de començar el segon punt de l’ordre del dia, 
m’agradaria de poder felicitar-vos a vosaltres, a tots 
els alumnes d’aquestes cinc escoles i també al profes-
sorat, als mestres responsables. Avui, com deia, cul-
mineu un treball fet a classe, una molt bona feina que 
heu pensat, heu debatut, heu opinat, heu triat sobre 
projectes de llei, i el més important ha estat tot el pro-
cés que heu fet, espero que us hagi enriquit.

Doncs, benvingudes i benvinguts, al que ja és la de-
sena edició, vosaltres sou els alumnes que participeu 
en la desena edició del Ple escolar, fa deu anys que 
ho fem ja aquí, al Parlament, i avui sou vosaltres els 
protagonistes d’aquesta sessió, que serà, per sort per 
a vosaltres, molt més curta que les que tenim els di-
putats i diputades al Parlament, però serà tan intensa 
i tan important com totes les que fem aquí, al Parla-
ment. No vull entretenir-vos més, us desitjo una molt 
bona sessió, que hi hagi debat, educat, respectuós, dià- 
leg, opinió –com deia–, respectuosa, i els nervis fora, 
ben fora, eh? i sense pors.

Projecte de llei
sobre la protecció de les persones grans

El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació 
del Projecte de llei d’atenció a les persones grans, pre-
sentat pel Grup Col·legi Mari Ward, de Barcelona. Per 
presentar el projecte de llei té la paraula la senyora Ju-
liette Deza Izaguirre, per un temps límit d’1,45 mi-
nuts, des d’aquí la tribuna.

Juliette Deza Izaguirre 

Senyora vicepresidenta, senyores diputades i senyors 
diputats, companys i companyes, avui us presentem, 
en nom dels alumnes de sisè de primària de l’Escola 
Mary Ward de Barcelona, el Projecte de llei sobre la 
protecció de les persones grans que viuen soles.

Aquest Projecte neix per a donar resposta als canvis 
relacionats amb l’envelliment de la població en la nos-
tra societat. Aquesta nova realitat genera un augment 
important de persones molt fràgils davant de qualse-



Sèrie E - Núm. 5 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2014

sim
ula

ció

PLE ESCOLAR  4

vol situació, cosa que fa necessària l’actuació de l’Ad-
ministració.

Aquesta iniciativa arriba després d’un procés de refle-
xió i d’estudi de les necessitats i condicions de vida 
de les persones grans del nostre entorn; persones que 
pateixen dolors, pèrdua de memòria i, sovint, manca 
d’autonomia o que viuen en soledat. Pensem que la so-
ledat és un enemic de la salut.

Tot seguit us exposem les nostres propostes per millo-
rar aquest problema: el beneficiari ha de rebre al seu 
domicili, un cop per setmana, la visita de personal sa-
nitari per fer-li un seguiment bàsic de medicació, dieta,  
estat físic i mobilitat; i la visita d’un treballador social 
per a verificar les condicions d’habitabilitat i d’higie-
ne, els subministraments bàsics i les necessitats perso-
nals. Demanem també que aquest Projecte disposi de 
la partida pressupostària suficient per a desenvolupar 
aquest servei i abonar el treball de les persones que el 
porten a terme.

Gràcies, senyora vicepresidenta; gràcies, senyores 
diputades i senyors diputats. Ha estat un plaer poder 
participar en aquest acte democràtic.

La vicepresidenta primera

Moltes gràcies. Per fixar la seva posició, els altres 
grups escolars, però des del vostre escó, teniu un mi-
nut i quinze segons, no us poseu neguitosos però sor-
tirà el temps aquí per ajudar-vos, eh? i en primer lloc 
té la paraula el senyor Marc Abad Mellado, del grup 
Escola la Sínia, de Molins de Rei.

Marc Abad Mellado 

Molt bon dia, bon dia presidenta, membres de la Me-
sa, companys d’altres escoles i públic aquí present. 
Ens sembla que aquest projecte de llei és adequat als 
temps d’ara, perquè hi ha moltes persones grans que 
tenen poca autonomia, se senten soles, o tenen proble-
mes econòmics. Per això pensem que cal millorar la 
seva qualitat de vida.

Pensem que estaria bé que s’aprovés aquesta llei per-
què és important que els avis i àvies sentin que hi ha 
persones que vetllen pel seu benestar, tant social com  
d’autonomia personal. També estem d’acord que,  
com diu el capítol I, es facin registres de salut, con-
trols sanitaris i que es potenciï el fet del seu estat físic, 
així com que tinguin la possibilitat d’opinar i presen-
tar les seves idees; estem d’acord amb els avis... 

Com exposa el capítol II, ens sembla adequat que les 
persones grans disposin dels subministraments bàsics 
a la casa on habitin.

Pensem que la llei en general està ben plantejada, pe-
rò ens sembla que hi hauria d’haver un capítol sobre el 
pressupost dels avis que en aquests moments està molt 
baix, i hem trobat a faltar algunes disposicions. Com 
que volem que les persones grans siguin respectades i 
tinguin els seus propis drets, votem a favor d’aquesta 
llei.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula la senyora Neybi Landázuri, del grup 
Escola Especial Mare de Déu de Montserrat, de Bar-
celona.

Neybi Landázuri

Senyora presidenta, senyors diputats i diputades, mes-
tres, companys i companyes i públic present. Als 
alumnes de l’Escola Mare de Déu de Montserrat ens 
ha semblat molt important la protecció de les perso-
nes grans que ens proposa aquesta llei, sobretot en els 
temps de crisi que estem vivint, ja que aquest col·lectiu 
és vulnerable.

En primer lloc, aquesta llei ens ha fet reflexionar i veu- 
re que no a tots ens afecta per igual la situació econò-
mica actual. Hi ha uns col·lectius més desprotegits que 
altres i, per tant, més afectats: els nens i els avis. I ai-
xò creiem que no és just i que cal buscar mesures que 
ho aturin.

En segon lloc, trobem molt important la implicació de 
les administracions per millorar les condicions de vi-
da de la gent gran. El primer pas és fer un registre de 
salut a tots els municipis per tenir controlada la po-
blació a la que hem de fer un seguiment, ens sembla 
una molt bona actuació, ha de ser la base per poder se-
leccionar i prioritzar les persones que més necessiten 
l’ajuda d’aquest programa.

En tercer lloc, ens han semblat molt adequades les di-
ferents actuacions que es proposen per atendre cor-
rectament les necessitats d’aquest col·lectiu. El control 
d’infermeria a domicili ens ha semblat molt adient, 
ja que moltes vegades els avis no es poden dirigir als 
CAP per problemes de mobilitat. També hem trobat 
molt important la realització d’un control de la correc-
ta presa o administració de la medicació, i el control 
de la dieta perquè són persones que viuen soles i per 
diferents motius no poden comptar amb l’ajuda dels 
familiars que supervisin aquests aspectes tan bàsics i 
importants de la vida diària.

D’altra banda, també trobem interessant el control no 
solament del estat físic de la persona gran, sinó també 
la verificació de les condicions de salubritat i higiene 
de la seva «vivenda» i, sobretot, la supervisió del fun-
cionament correcte dels subministraments bàsics de 
llum, gas i aigua i dels electrodomèstics, que eviten 
accidents. 

Per tot això, la nostra escola vota de manera favorable 
l’aprovació d’aquesta llei. 

Gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta primera

Els recordo que tenen el temps aquí, no se sentin cons-
tretes o constrets pel temps, però seria bo que l’anes-
sin consultant. Té la paraula la senyora Laia Portero 
Fernández, del grup Escola Santa Perpètua, de Santa 
Perpètua de Mogoda.
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Laia Portero Fernández

Senyora vicepresidenta, senyores i senyors diputats, 
mestres, companys i públic present, nosaltres, els nens 
de l’Escola Santa Perpètua, pensem que aquesta llei 
està molt ben pensada ja que aquest tema està afec-
tant molt la nostra societat. Veiem al nostre entorn que 
la gent de la tercera edat està necessitada i amb falta 
d’atenció i, per tant, pensem que aquesta llei pot mi-
llorar la seva situació. 

Estem d’acord en la manera que s’ha pensat la realit-
zació de l’assistència domiciliària, perquè té en comp-
te l’aspecte sanitari, d’higiene i d’alimentació. També 
estem d’acord que, per part de la Generalitat, hi ha-
gi un control sobre les persones que realitzen aquesta 
atenció domiciliària, d’aquesta manera s’assegura una 
bona realització del servei.

Tot i aquests aspectes positius, n’hem trobat d’altres 
que no estan del tot ben especificats. Per exemple, 
hem trobat que no queda prou clar si es podria pagar a 
tot el personal necessari per atendre tota la gent gran, 
ja que la crisi actual porta a fer moltes retallades en 
serveis socials. Nosaltres proposaríem crear habitat-
ges compartits entre diverses persones grans per tal de 
reduir la necessitat de personal que els ha d’atendre. 
A més a més, d’aquesta manera se solucionaria el pro-
blema de la solitud que pateix la gent gran. 

Tot i que hem trobat alguns aspectes que no acabem 
de veure clars, pensem que aquest projecte de llei és 
molt necessari i, per aquest motiu, hem decidit vo-
tar-hi a favor.

La vicepresidenta primera

Té la paraula la senyora Lucía Villalonga Medina, del 
grup Escola Santa Caterina, de Vinyols i els Arcs.

Lucía Villalonga Medina

Bon dia, molt honorable senyora Anna Simó, vicepre-
sidenta primera del Parlament de Catalunya, bon dia 
diputats i diputades, membres de la Mesa parlamentà-
ria, bon dia a tots els assistents al Ple.

Respecte la llei de la protecció de les persones grans, 
creiem que és una bona iniciativa ja que tots els que 
estem aquí presents algun dia serem grans, i algun dia 
podem necessitar l’ajuda d’alguna persona per fer les 
necessitats bàsiques.

A més a més, les persones grans són la cultura d’un 
país, ja que ells porten un bagatge de vida que ens po-
den ensenyar moltes coses i hem de ser respectuosos 
amb ells. Tot el que es pugui fer per ajudar-los a fer la 
vida més fàcil ho trobem correcte. Creiem que tot el  
que s’exposa a la llei són recursos que ja existeixen i que  
es poden aplicar en el sentit que diuen fent un registre 
municipal de salut tal com comenten, el control d’in-
fermeria o l’atenció per part del treballador social.

La partida econòmica que comenten per al finança-
ment pensem que són uns diners ben destinats perquè 
aquestes persones han treballat durant molts anys i ja 
han pagat els seus impostos corresponents a la salut i 

a la Seguretat Social i quan han estat més joves no els 
ha calgut fer tant ús d’aquest servei, i ara que són més 
grans és quan ho necessiten.

Per aquest motiu, el vot de la nostra escola és a favor 
per unanimitat, gràcies per escoltar-nos.

La vicepresidenta primera

Moltes gràcies. S’han posicionat ja tots els portaveus. 
Per la posició que ha fet cada portaveu entenem que ja 
sabem quin serà el resultat de la votació però això no 
treu que hem de passar a votació aquest projecte de 
llei. Començarem primer..., demanaré que s’aixequin 
els vots en contra, si n’hi ha.

Vots en contra?

Hi ha abstencions?

Vots a favor?

Aquest Projecte de llei de protecció de les persones 
grans s’aprova per unanimitat d’aquest Parlament.

Projecte de llei
sobre la implantació del carril bici a Catalunya

Ara passarem al debat i votació del projecte de llei 
d’implantació del carril bici a Catalunya. Per presen-
tar el projecte de llei té la paraula el senyor Jordi Te 
Hasseloo Jordan, del grup Escola la Sínia, de Molins 
de Rei. Quan vostè vulgui pot venir cap aquí, al faris-
tol i per un termini d’un minut quaranta-cinc..., veurà 
que té una pantalla vostè, a mà dreta..., senyor Jordi? 
És que abans no he avisat, té una pantalla a mà dre-
ta, però no s’amoïni que ja l’avisaré... Quan vulgui pot 
començar.

Jordi Te Hasseloo Jordan

Bon dia, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats i altres membres presents. La nostra llei neix com 
a conseqüència de l’augment de la contaminació glo-
bal generada pels vehicles motoritzats, així com pel 
nostre interès per fomentar l’exercici físic, la possibi-
litat de crear més llocs de treball, gràcies a la cons-
trucció i al manteniment del carril, i de donar més  
seguretat als ciclistes per tal que no corrin perill a la 
carretera.

La nostra proposta de llei garanteix la creació d’un 
carril bici en tot l’àmbit nacional català. En primer 
lloc, tractarem els requisits necessaris per a l’aplica-
ció del carril bici a un poble o ciutat, serà important 
fer un pressupost per tal de veure les despeses i possi-
bles subvencions, així com determinar una revisió pe-
riòdica. En segon lloc, s’haurà de tenir en compte la 
modificació del terreny urbà per tal d’evitar accidents. 
Dins d’aquest apartat també és important la senyalit-
zació del carril bici. En tercer lloc, destaquem les nor-
mes d’ús del carril perquè aquest funcioni de forma 
adequada. En el cas que no es compleixin, com s’ex-
plica en el capítol V, el vianants, ciclistes o vehicles 
amb motor o sense seran sancionats. Un altre aspecte 
a tractar és la divulgació del carril, volem que cada 
població conegui el funcionament, les sancions i els 
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recorreguts mitjançant un díptic que estigui a tots els 
punts d’informació i/o als ajuntaments, a més a més, 
de fer una aplicació de mòbil i tauleta. 

Per acabar, totes les poblacions de més de 20.000 ha-
bitants que disposin de carril bici podran demanar el 
lloguer de bicicletes. En cas que es demani s’haurà 
d’adaptar el nombre de bicicletes al nombre d’habi-
tants. A més a més, s’habilitaran zones d’aparcament 
d’ús privat a totes les àrees publiques: parcs, ajunta-
ments, escoles, etcètera. Tot el que hem exposat fa-
rà possible assolir els objectius que us hem explicat a 
l’inici de la intervenció. Així doncs, fer un carril bi-
ci avui suposa un avenç important tant a nivell d’eco-
nomia domèstica com a nivell de protecció ambiental. 
Per tant, us demanem que hi voteu a favor.

Els alumnes de l’escola La Sínia us agraïm la vostra 
atenció, gràcies i bon dia.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició de la resta de grups escolars té la 
paraula, per un temps d’un minut i quinze segons, del 
Grup del Col·legi Mari Ward, de Barcelona, la senyora 
Maria Yujie Planas Mur.

Maria Yujie Planas Mur

Senyora vicepresidenta, senyores diputades i senyors 
diputats, els nens i les nenes de sisè de primària de 
l’Escola Mary Ward de Barcelona creiem que la vostra 
proposta de llei és interessant.

En primer lloc, estem d’acord que anar amb bicicleta 
és econòmicament assequible i tothom la pot fer ser-
vir, l’exercici físic és molt important. Nosaltres vivim 
a Barcelona, on hi ha molts cotxes, i aquesta llei afavo-
riria la disminució del consum dels carburants i de la 
contaminació. Compartim el contingut de la proposta, 
tot i que fem notar que a l’article 5, d’una banda, es 
proposen diverses comissions per a estudiar el disseny 
i el funcionament i, d’altra banda, s’especifica a bas-
tament com ha de ser el carril i el seu funcionament. 

S’hauria de pensar en l’horari del lloguer de les bici-
cletes, hi ha persones que surten de treballar de ma-
tinada i poden necessitar el servei. En aquest carril 
podrien circular-hi els patinadors i els que van amb 
patinet. S’està obligant a prendre com a model sancio-
nador el de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i pensem 
que se’n poden fer d’altres.

També, com que té molta importància la disminució 
de la contaminació atmosfèrica, nosaltres votarem a 
favor d’aquest Projecte de llei.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula la senyora Diana Cano, del grup Escola 
Especial Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona.

Diana Cano Marín

Senyora presidenta, senyors diputats i diputades, 
mestres, companys i companyes i públic present, als 
alumnes de l’Escola Mare de Déu de Montserrat ens 
ha semblat molt interessant la implantació d’un carril 
bici a tot Catalunya. Estem d’acord en la importància 
de la construcció i organització d’una xarxa de car-
rils per afavorir la utilització de les bicis com a mitjà 
habitual de transport cada dia per anar a estudiar o a 
treballar.

En primer lloc, és cert que no agafant els cotxes ni 
altres mitjans de transport a motor contribuïm a te-
nir cura del medi ambient i no tan sols això sinó que 
també és un estalvi de diners molt important; en se-
gon lloc, trobem que l’ús de la bicicleta ens beneficia 
també a nivell personal, ja que ens ajuda a fer exercici 
diàriament i es converteix en un hàbit saludable que 
no ens treu temps ni ens implica grans canvis en l’or-
ganització del nostre dia a dia.

D’altra banda, aquesta proposta de llei ens ha fet re-
flexionar sobre una qüestió que hem trobat a l’hora 
d’escollir aquest mitjà de transport. Pensem que la 
construcció d’aquesta xarxa de carrils bicis no és sufi-
cient per seduir els ciutadans per fer-la servir si no va 
acompanyada d’un canvi de mentalitat. Trobem im-
portant que hi hagi aparcaments per a les bicis i que 
les puguem deixar amb tota tranquil·litat, sense preo-
cupar-nos dels robatoris. Cal fer un canvi de valors a 
la nostra societat que ens ajudi a tots a viure més tran-
quils i confiats.

Per això, la nostra escola vota de manera favorable 
l’aprovació d’aquesta llei, gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula la senyora Júlia González Ramírez, del 
grup Escola Santa Perpètua, de Santa Perpètua de la 
Mogoda.

Júlia González Ramírez 

Senyora vicepresidenta, senyores i senyors diputats, 
mestres, companys i públic present, els nens i nenes 
de sisè de l’escola Santa Perpètua creiem que aquest 
projecte de llei sobre la implantació del carril bici és 
molt bona idea, ja que l’afavoriment de l’ús de la bici-
cleta ajudarà a reduir la contaminació i, a més a més, 
aportarà altres beneficis com adquirir l’hàbit de fer 
exercici físic o crear llocs de treball.

Creiem que implantar el carril bici a les poblacions tu-
rístiques ha estat una bona pensada perquè quan aug-
menta la població, malauradament, augmenta també 
la contaminació. Així afavorirem el turisme i el medi 
ambient en aquestes zones. 

Així mateix, estem d’acord amb l’article 4, pensem que 
és important mantenir el carril en bones condicions  
i alhora es creen nous llocs de treball. 

Per últim, la implantació de fanals, adhesius reflec-
tants i d’altres mesures ajudarà a augmentar la segu-
retat dels ciclistes.
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Tot i que les propostes són bones, creiem que algunes 
es podrien millorar. U, ampliar el carril bici a totes les 
poblacions que ho sol·licitin i connectar-ne les pobla-
cions i ciutats, sempre que s’ho puguin subvencionar. 

Dos, aclarir els requisits que s’han de complir per ob-
tenir l’ajuda econòmica de la Generalitat de Catalunya; 
tres, prioritzar la gent en situació d’atur per adjudicar 
els llocs de treball que surtin quan es dugui aquesta a 
terme.

Per totes aquestes raons, ens agradaria que aquesta llei 
es dugués a terme i, per aquest motiu, hi votem a favor.

La vicepresidenta primera

Té la paraula el senyor Jordi Capdevila Llaveria, del 
Grup Escola Santa Caterina, de Vinyols i els Arcs.

Jordi Capdevila Llaveria

Bon dia, molt honorable senyora Anna Simó, vicepre-
sidenta primera del Parlament de Catalunya; diputats 
i diputades; membres de la Mesa parlamentària, bon 
dia a tots. 

Els alumnes de l’Escola Santa Caterina, després de 
dur a terme unes eleccions a mà alçada, ha resultat 
major vots en contra que a favor perquè la Llei per a la 
implantació del carril bici a Catalunya quedi impug-
nada. Pensem que aquest projecte de llei ja funciona 
en moltes parts de Catalunya. A més a més, creiem 
que ja hi ha empreses que es dediquen a llogar bici-
cletes i a preparar, dissenyar i dur a terme aquesta ini-
ciativa.

De la mateixa manera, aquesta iniciativa de projecte 
depèn de molts factors, sobretot econòmics i, tal com 
està l’economia del nostre país i la difícil situació de la 
societat que cada vegada en pateix més les conseqüèn-
cies, veiem molt difícil la seva realització ja que abans 
utilitzaríem aquests diners per a la inversió en un altre 
projecte de més necessitat en els moments que estem 
vivint. Depenent de la partida pressupostària de cada 
ajuntament i de la necessitat de cada poble o ciutat, es 
tiraria endavant o no, aquest aspecte no queda ben de-
terminat a la proposta de llei. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera 

Un cop tots els grups classe s’han pronunciat, passa-
rem a votació aquest projecte de llei. Primerament...

Vots en contra? Demano als serveis de la cambra que 
facin el recompte, si us plau... Sostinguin encara una 
mica les cartolines...

Abstencions? Poden abaixar-les... Abstencions? De-
mano als serveis de la cambra que facin el recompte 
de les abstencions...

I..., vots a favor? Demano als serveis de la cambra que 
facin el recompte pertinent...

Aquest projecte de llei ha estat aprovat per 108 vots a 
favor, 23 en contra i 4 abstencions.

Projecte de llei
sobre Fem xarxa: banc del temps

El quart punt de l’ordre del dia és el debat i votació 
del Projecte de llei Fem xarxa: banc del temps esco-
lar, presentat pel Grup Escola Especial Mare de Déu 
de Montserrat. Per presentar aquest projecte de llei, en 
nom d’aquest grup escola, té la paraula el senyor Joel  
Pardo, per un temps d’un minut i quaranta-cinc se-
gons, des de la tribuna.

Joel Pardo Giral

Bon dia senyora vicepresidenta, senyors diputats i dipu-
tades, mestres, companys i companyes i públic pre-
sent en general. La crisi econòmica generalitzada que  
patim i la necessitat d’afrontar-la crea una situació  
que ens toca de prop: a l’escola, a les notícies, a casa 
sentim parlar del que passa i estem amoïnats. Tots co-
neixem al nostre voltant casos de pares que s’han que-
dat sense feina, i algunes paraules com «retallades» i 
«desnonaments» ens són molt familiars. Quan dema-
nem diners als pares per a fer les coses que ens agraden  
com ara sortir, anar al cinema o fer alguna activitat 
extraescolar, sempre escoltem la mateixa resposta: 
«no hi ha diners». Cada vegada hi ha més familiars i 
amics que tenen dificultats per arribar a final de mes  
i que han de retallar despeses per tot arreu. Sovint, 
una simple sortida escolar suposa molts maldecaps a 
les famílies de molts alumnes catalans.

Trobem que és important un canvi de valors i de ma-
nera de fer per a poder gaudir de tot, malgrat aquesta 
situació. Cal trobar solucions i altres camins per po-
der seguir tirant endavant i no condicionar la nostra 
infància i la nostra joventut per aquesta crisi general. 
Per això hem volgut buscar solucions que estiguin al 
nostre abast. Sabem que no podem demanar diners 
quan no n’hi ha per a ningú, però sí que podem dema-
nar ajuda i col·laborar els uns amb els altres de manera 
senzilla i no lucrativa. Ens hem adonat que tots tenim 
coneixements i capacitats que podem compartir i que 
podem posar a l’abast de tots de manera gratuïta.

Per tot això, hem decidit elaborar una proposta de llei 
que faciliti la creació d’un banc de temps i intercanvi 
entre els centres educatius. Aquesta seria una mane-
ra de poder seguir fent activitats fora de l’aula i fora 
del currículum sense que suposessin un cost afegit per 
a les nostres famílies. Així, tots els alumnes podrien 
participar, sense haver de renunciar a aprendre i gau-
dir per una qüestió econòmica.

En primer lloc, hem pensat que seria important esco-
llir un grup d’alumnes per formar una comissió que 
representés i gestionés aquest projecte, serien els res-
ponsables de dur a terme la gestió del banc del temps 
a cada centre educatiu; en segon lloc, proposem la 
creació d’una pàgina web única i comuna a totes les 
escoles amb l’objectiu de recollir totes les diferents  
propostes i iniciatives d’intercanvi d’activitats. Seria el 
punt de trobada de tothom, independentment del lloc 
físic on estiguin els centres; en tercer lloc, proposem 
la creació d’uns tiquets o vals que servirien per in-
tercanviar aquestes experiències. Oferir una activitat 
o taller dóna dret a l’obtenció d’un tiquet de bescanvi 
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per poder gaudir d’una altra activitat oferta per algun 
altre centre. I, per últim, hem cregut interessant obrir 
l’escola al barri i al municipi i fer extensible el projec-
te a altres entitats que vulguin col·laborar oferint es-
pais, material o personal.

Creiem que entre tots ens podem ajudar i seguir gau-
dint de les activitats amb el cost més baix possible, la 
manca de recursos econòmics no volem que esdevin-
gui una dificultat per a créixer i per a aprendre.

Els alumnes de l’Escola Mare de Déu de Montserrat 
us agraïm la vostra atenció.

Moltes gràcies per la vostra atenció i bon dia.

La vicepresidenta primera

Ara teniu la paraula, per fixar la posició, amb un 
temps màxim d’un minut, quinze segons, des del vos-
tre escó. En primer lloc, pel Grup Col·legi Mary Ward, 
de Barcelona, el senyor Alejandro-Vicente Hidalgo 
Silvera.

Alejandro-Vicente Hidalgo Silvera 

Senyora presidenta, senyores diputades i senyors dipu-
tats, els nens i nenes de sisè de primària de l’Escola 
Mary Ward, de Barcelona, pensem que, malgrat que 
no coneixem cap banc del temps a prop de la nostra 
escola, la proposta de llei Fem xarxa: banc de temps 
escolar, és una bona idea perquè és una manera de fer 
activitats extraescolars sense cap cost.

La idea de banc del temps és una prova de com la so-
cietat civil s’organitza per arribar allà on no arriben 
les administracions públiques en un moment en què la 
greu crisi econòmica colpeja els més febles. 

És una bona eina per a conduir la solidaritat de per-
sones que tenen habilitats cap a aquelles persones que 
ho necessiten.

Malgrat que nosaltres no veiem la necessitat de la crea- 
ció d’una llei perquè és molt organitzativa i només cal-
dria que l’AMPA i la titularitat d’una escola es posessin  
d’acord per poder realitzar-la, sí que podria ser ne-
cessari que l’Administració cedís espais per poder fer 
aquestes activitats.

Com que ens agrada la idea i té importància la solida-
ritat entre les persones, votem favorablement l’aprova-
ció d’aquesta proposta de llei.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula el senyor Martí Tressera Fisas, del Grup 
Escola la Sínia, de Molins de Rei.

Martí Tressera Fisas

Bon dia senyora presidenta, senyors diputats i dipu-
tades, mestres, companys i companyes i públic pre-
sent. Nosaltres, els alumnes de sisè de l’Escola la 
Sínia, creiem que presentar aquesta llei en aquest mo-

ment econòmic és una bona idea ja que proposa solu-
cions a l’abast de tothom.

En primer lloc, amb relació al capítol II, recordem, en 
la difusió per mitjà del web, considerem que aquesta 
proposta és útil per donar a conèixer de forma ràpi-
da i fàcil els requisits, els espais i el calendari de les 
activitats. Un altre aspecte a destacar és l’ús d’espais 
públics que es poden utilitzar per a dur a terme les ac-
tivitats proposades.

D’altra banda, ens adonem que l’article 3 demana la 
participació de col·laboradors per dur a terme les dife-
rents activitats. Creiem que pot resultar bastant difícil 
trobar entitats o membres de la comunitat que puguin 
oferir la seva ajuda perquè no tothom té la mateixa 
disponibilitat. Així mateix, al capítol IV, Condicions 
i organització del temps, creiem que és necessària la 
creació d’algun tipus de registre al web on quedi ano-
tat el temps de l’activitat escollida i el temps de vali-
desa del tiquet.

Per acabar, l’Escola la Sínia considera aquest projecte 
més aviat com a una proposta, no com una llei, perquè 
no es pot obligar a ningú a fer ús del banc del temps. 
Tot i que l’objectiu és bo, ens abstindrem en la votació 
de la llei Fem xarxa: banc del temps escolar.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula la senyora Maria del Olmo Toledo, del 
Grup Escola Santa Perpètua, de Santa Perpètua de 
Mogoda. Premi el botó.

Maria del Olmo Toledo

Senyora vicepresidenta, senyors diputats i diputades, 
companys, companyes i públic present, a nosaltres, als 
nens de sisè de l’Escola Santa Perpètua, ens ha agra-
dat molt aquesta proposta de llei per diferents motius. 
D’una banda, és una bona idea perquè permet que els 
alumnes de famílies amb dificultats econòmiques pu-
guin fer activitats sense haver de pagar diners. Per una 
altra banda, la participació de mares, pares, alumnes i 
entitats de manera voluntària afavorirà la convivència.

Pensem que dur a terme el banc del temps escolar és 
factible: en primer lloc, perquè no requereix cap des-
pesa; en segon lloc, és una activitat on pot participar 
tothom qui vulgui.

Finalment, pel que fa a la proposta de la web, ens sem-
bla molt bona idea perquè des de qualsevol lloc tot-
hom pot informar-se sobre les activitats.

Tot i que la llei està molt bé, hem trobat alguns as-
pectes a millorar. Nosaltres creiem que la comissió de 
gestió no hauria d’estar formada per alumnes de tots 
els cursos; trobem que els alumnes més petits no po-
den fer-se càrrec de les tasques proposades a la comis-
sió; creiem que ho haurien de fer els nens i nenes de 
cicle superior acompanyats per algun adult.

Segons la nostra opinió, els articles 9 i 10 sobre els ti-
quets de temps no queden clars, s’haurien d’especifi-
car millor... Tot i aquests petits detalls per millorar, el 
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conjunt de la proposta de llei ens ha semblat molt inte-
ressant i per aquest motiu hi votem a favor.

La vicepresidenta primera

Té la paraula la senyora Elena Llurba Baró, del Grup 
Escola Santa Caterina, de Vinyols i els Arcs.

Elena Llurba Baró

Bon dia molt honorable senyora Anna Simó, vicepre-
sidenta primera del Parlament de Catalunya; bon dia 
diputats i diputades, membres de la Mesa parlamen-
tària; bon dia a tots els assistents al ple. Respecte a la 
llei que acaben de presentar, pensem que és una apos-
ta complicada ja que no està explicada d’una manera 
entenedora ja que, des del nostre punt de vista, estem 
oferint una feina gratuïta a canvi d’una altra tasca; i 
estem traient llocs de feina en un moment molt crític. 

Malauradament, la nostra societat és consumista i ca-
pitalista, i creiem que seria molt complicat crear una 
xarxa de persones voluntàries a nivell de Catalunya. 
A més a més, de persones voluntàries ja n’existeixen 
en diferents organitzacions i centres cívics que fan una 
tasca admirable sense esperar cap compensació eco-
nòmica a canvi del seu temps. Tot i ser una bona idea, 
creiem que falten parts per acabar de definir com es 
duria a terme. 

Ens ha costat posicionar-nos, i tot i haver-hi vots a fa-
vor, han guanyat els vots en contra, i per això creiem 
que la seva viabilitat no és possible.

Gràcies per escoltar.

La vicepresidenta primera

Un cop acabat el debat, passarem a la votació del Pro-
jecte de llei.

Primerament, demanaré que aixequin les paperetes 
dels vots en contra. 

Demano als serveis de la cambra que facin el recomp-
te pertinent. Poden abaixar ja les paperetes, si us plau.

Tot seguit les abstencions. Abstencions? Mantinguin 
les paperetes aixecades fins que els avisi perquè pu-
guem fer el recompte convenientment. Poden abaixar 
les paperetes, si us plau, i ara, tot seguit, farem la vo-
tació dels vots a favor.

Vots a favor? Mantinguin les paperetes aixecades 
mentre els serveis de la cambra en fan el recompte... 

Hi ha hagut algun repensament, però els vots ja esta-
ven emesos. Els demano que abaixin les paperetes... 
Això passa també al Parlament... (La vicepresidenta 
primera riu). 

Els resultats són 79 vots a favor, 23 vots en contra i 33 
abstencions, de manera que el Projecte de llei ha estat 
aprovat.

Projecte de llei
de protecció de les famílies 
desnonades o desallotjades

Tot seguit, el cinquè punt de l’ordre del dia, és debat 
i votació del Projecte de llei de protecció de les famí- 
lies desnonades o desallotjades, que presenta el Grup 
Escola Santa Perpètua, de Santa Perpètua de Mogoda. 
Per presentar el Projecte té la paraula la senyora Ra-
quel Rubio Esteban, des de la tribuna d’oradors.

Raquel Rubio Esteban 

Senyora vicepresidenta, senyores i senyors diputats, 
companys, mestres i públic present, nosaltres, els nens 
de sisè de l’Escola Santa Perpètua, ens preocupem de 
les famílies desallotjades o desnonades que han de se-
guir pagant la hipoteca o l’han fet fora del seu pis de 
propietat o de lloguer.

Segons l’article 47 de la Constitució espanyola, tots els 
espanyols tenen dret a viure en un habitatge digne i 
adequat. La Declaració universal dels drets humans, a 
l’article 25, diu que «tota persona té dret a un nivell de 
vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i el de la 
família, especialment quant a alimentació, vestit, ha-
bitatge, atenció mèdica i els necessaris drets socials».  
Això vol dir que els bancs estan cometent un delicte 
molt greu perquè estan contradient la Constitució es-
panyola i la Declaració universal dels drets humans.

Catalunya és la comunitat amb més desnonaments, 
la crisi ha provocat molts desnonaments a Catalunya 
i a Espanya. L’atur i les pujades d’impostos han ajudat 
que es facin més desnonaments. A la nostra classe una 
nena ha passat per aquesta situació, per tant, sabem 
molt bé del que estem parlant, no volem que més in-
fants hi hagin de passar. Hi ha persones que tenen fills 
malats i no poden cobrir les seves necessitats. Aquesta 
situació en què viuen molts infants els provoca ràbia, 
rancúnia i introversió.

Pensem que la situació actual es difícil, opinem que és 
injust que hi hagi habitatges buits i gent al carrer que 
no hi pugui viure. Alguns bancs i caixes d’estalvi han 
decidit suspendre temporalment els desnonaments de 
persones en situació vulnerable, nosaltres creiem que 
són un bon exemple a seguir.

El Parlament de Catalunya ha de seguir l’exemple de 
les persones i ONG que han ajudat aquestes famílies a 
tenir un habitatge digne i adequat per a viure. El Par-
lament hauria d’aprovar lleis per a ajudar les persones 
que es trobin en dificultats a causa d’haver perdut el 
seu habitatge.

Per aquestes raons, us demanem el vot a favor al nos-
tre projecte i us donem les gràcies per la vostra aten-
ció.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició de la resta de grups escola, per un 
temps màxim d’un minut i quinze segons, té la parau-
la la senyora Paulina Mut Esteban, del Grup Col·legi 
Mary Ward, de Barcelona.
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Paulina Mut Esteban

Senyora vicepresidenta, senyores diputades i senyors 
diputats, els nens i nenes de sisè de primària de l’Es-
cola Mary Ward de Barcelona hem decidit votar a  
favor de la proposta de llei per a la protecció de les fa-
mílies desnonades o desallotjades pels motius que tot 
seguit al·leguem.

La proposta és força interessant i, valorant la crisi que 
hi ha en aquests moments a Catalunya, que ha dispa-
rat la xifra de desnonaments, s’ha de garantir que totes 
les persones, i sobretot els infants, tinguin un habitat-
ge digne i adequat. Tenir un lloc on viure és una ne-
cessitat important per a tothom, és per això que estem 
d’acord que les persones que tenen ingressos paguin 
un lloguer en funció del que cobren i que els que no 
en tenen se’n faci càrrec l’Ajuntament. També creiem 
que s’ha de donar feina abans als que han patit desno-
naments, sobretot si tenen fills o persones grans al seu 
càrrec.

S’hauria d’estudiar amb més profunditat l’article 4, 
apartat b, perquè no estem segurs que el 3 per cent que 
deixaria de cobrar l’Ajuntament amb la rebaixa d’im-
postos se superés amb la recaptació de les campanyes 
solidàries.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La vicepresidenta

Té la paraula, pel Grup Escola la Sínia, de Molins de 
Rei, el senyor Roc Beumala de la Flor.

Roc Beumala de la Flor

Bon dia presidenta, membres de la Mesa, companys 
d’altres escoles i públic present. Pensem que aquesta 
llei és molt interessant perquè tracta un tema molt ac-
tual i que afecta moltes persones de totes les edats.

Aquesta proposta de llei està molt ben argumentada al 
preàmbul, amb dades que ens han impactat i que ens 
han fet reflexionar sobre la necessitat de regular le-
galment aquesta situació i rebutjar els desnonaments. 
Ens agradaria aclarir que la proposta de llei explica 
la suspensió temporal dels desnonaments per part dels 
bancs com una iniciativa pròpia i ens sembla que no 
ha estat així, sinó que s’hi han vist obligats. Malgrat 
tot, pensem que la mesura és adequada.

Creiem, tal com diu l’article 1 d’aquesta mateixa llei, 
que totes les persones tenen dret a un habitatge digne 
i adequat, per això estem d’acord que hi hagi meca-
nismes per facilitar que els ajuntaments puguin actuar 
davant dels habitatges buits de la seva població. Tam-
bé ens semblen bé les diferents opcions per a recollir 
un fons econòmic per a les persones desnonades o de-
sallotjades, tal com exposa l’article 4.

Respecte a l’article 6, no ens queda clar si al fons eco-
nòmic de què hem parlat abans hi haurà prou diners 
per a portar a terme les iniciatives que s’hi proposen. 
Volem destacar que si fins ara no s’ha pogut aturar el 
procés de desnonaments, ens sembla difícil que es pu-
gui fer amb aquest projecte de llei, però pensem que 

és imprescindible que es prenguin mesures per tal de 
garantir aquest dret tan essencial: el dret a un habitat-
ge digne. Per això, el nostre granet de sorra és votar a 
favor d’aquest projecte de llei.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, pel Grup Escola Especial Mare de Déu de 
Montserrat, de Barcelona, la senyora Judith Oliveros.

Judith Oliveros García

Senyora presidenta, senyors diputats i diputades, mes-
tres, companys i companyes i públic present, els alum-
nes de l’Escola Mare Déu de Montserrat trobem molt 
preocupant el tema de les famílies desnonades. 

En primer lloc, estem d’acord que, com recull la Cons-
titució, tothom ha de tenir dret a un habitatge digne. 
Ens ha sorprès i amoïnat el fet que Catalunya sigui la 
comunitat autònoma amb més desnonaments de tot 
l’Estat. És ben cert que molts coneixem casos al nos-
tre entorn de gent i famílies que s’han trobat en aques-
ta situació.

En segon lloc, també opinem que és injust que hi hagi 
habitatges buits i, al mateix temps, gent al carrer que 
no tingui on viure. Per aquesta raó, considerem que és  
molt interessant la proposta de reconvertir els pisos 
buits en habitatges socials amb preus assequibles per 
a tothom.

En tercer lloc, pensem que no és suficient aquesta me-
sura. Estem també d’acord en la realització d’un fons 
econòmic per ajudar les persones que han estat desno-
nades o desallotjades per part dels ajuntaments, així 
com també compartim la idea de dur a terme diferents 
iniciatives de recaptació de diners, o de campanyes 
solidàries a centres comercials fins a donacions volun-
tàries per mitjà de la declaració de la renda, entre d’al-
tres. 

També pensem que els bancs han de complir algunes 
mesures abans de procedir als desnonaments, com ara 
l’ajornament dels pagaments de les hipoteques en casos  
d’atur o malalties, abaixar les quotes en casos extrems 
com la pèrdua de la feina i altres mesures similars i 
poc traumàtiques per a les persones afectades.

Per últim, creiem interessant el recolzament dels ajun-
taments a aquelles persones que es troben en aquesta 
situació oferint feines que surtin als municipis abans 
d’oferir-les a empreses externes i subcontractar els 
serveis.

Per això, la nostra escola vota de manera favorable 
l’aprovació d’aquesta llei. 

Gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta primera

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Òscar Naveas 
Poyo, del grup Escola Santa Caterina, de Vinyols i els 
Arcs.



Sèrie E - Núm. 5 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2014

sim
ula

ció

PLE ESCOLAR  11

Òscar Naveas Poyo

Bon dia, molt honorable senyora vicepresidenta del 
Parlament de Catalunya; diputats i diputades; mem-
bres de la Mesa parlamentària; bon dia a tots. Els 
alumnes de l’Escola Santa Caterina, després de dur a 
terme unes eleccions a mà alçada..., ha resultat el ma-
jor nombre de vots a favor que en contra que la llei de 
protecció de les famílies desnonades o desallotjades 
quedi aprovada. 

La gran majoria pensa que tots som vulnerables a po-
der patir aquesta situació, fins i tot les persones que 
tenen feina poden ser víctimes del sistema financer i, 
d’un dia a l’altre, poden perdre les seves feines.

Pensem també que hi ha moltes famílies que han tre-
ballat tota la seva vida, han estalviat per assegurar-se 
una jubilació digna, i que, arribats a aquestes edats, 
es veuen obligades a donar als seus fills i filles i a al-
tres familiars els seus estalvis, i en el pitjor dels casos, 
vendre les cases o veure’s obligats que els les prenguin 
per haver avalat els seus fills quan les coses al nostre 
país anaven tan bé.

Estem a favor també que els bancs cedeixin tots els pi-
sos que tenen tancats a famílies que ho necessiten, ni 
que sigui per un preu reduït, adaptat a les necessitats i 
ingressos de cada família.

Gràcies per escoltar-me.

La vicepresidenta

Un cop acabat el debat, passarem a la votació del Pro-
jecte de llei. En primer lloc...

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor?

Els serveis de la cambra no cal que facin recompte, 
aquest Projecte de llei ha estat aprovat per unanimitat.

Projecte de llei
d’impuls del comerç de proximitat

El sisè punt de l’ordre del dia és el debat i votació del 
Projecte de llei d’impuls del comerç de proximitat, 
presentat pel Grup Escola Santa Caterina, de Vinyols 
i els Arcs. Per presentar el Projecte té la paraula el se-
nyor Xavier Alegria Plana, per un temps límit d’un mi-
nut, quaranta-cinc segons, des de la tribuna d’oradors.

Xavier Alegria Plana

Bon dia molt honorable senyora Anna Simó, vicepre-
sidenta primera del Parlament de Catalunya; bon dia 
diputats i diputades; membres de la Mesa parlamentà-
ria; bon dia a tots els assistents al ple. Vinc a presen-
tar-los la llei que hem elaborat al meu centre, venim 
de Vinyols i els Arcs, de l’Escola Santa Caterina.

El nostre poble és al Baix Camp, és una zona costa-
nera però amb una forta tradició agrícola, és un poble 
petit, amb petites botigues locals de tradició familiar. 
Aquests fets ens van motivar a presentar aquesta llei 

sobre el comerç de proximitat, volem gaudir d’un pro- 
ducte proper i de qualitat, creiem que un comerç  
pròxim apostaria per la reducció de residus i per un 
consum més sa i responsable.

Vam fer un estudi sobre els hàbits de compra dels nos-
tres veïns i vam concloure que sovint es prioritzava la 
rapidesa abans que la qualitat, ja que la societat en què 
vivim els obliga a consumir productes de les grans 
àrees comercials.

La nostra llei pretén conscienciar la població per tal 
que consumeixi productes de l’entorn més proper ja que 
creiem que d’aquesta manera afavoriríem el producte 
de qualitat, reduiríem els residus produïts pel desplaça-
ment i per l’ús de les càmeres frigorífiques i potencia-
ríem la feina en les zones de residència. Volem apostar 
per les botigues petites, ajudant-les a convertir-les en 
negocis rendibles, sense provocar que les famílies ha-
gin de pagar més per aquests productes. 

En la nostra llei hem proposat una sèrie d’eines senzi-
lles i clares que proposen un consum responsable amb 
la implicació de totes les parts: el proveïdor, el comer-
ciant i el client. Consta de vuit capítols en què presen-
tem una sèrie d’articles que promourien l’aprofitament 
dels recursos de l’entorn, la reducció de residus, faci-
litaria la relació comercial entre els proveïdors i els  
clients, la creació i el manteniment de llocs de treball 
en la zona de residència, la informació en l’etiquetatge 
del producte per saber la procedència i la potenciació 
d’una alimentació saludable.

Cada un dels capítols està desenvolupat en una sè-
rie d’articles que exemplifiquen com fer-ho. Esperem 
que la nostra llei pugui tirar endavant i contribuir a un 
món més sostenible i respectuós amb el medi ambient 
ja que, com a futurs adults consumidors, hem de con-
tribuir a tot això.

Gràcies per escoltar-me.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar la seva posició, pel Grup Col-
legi Mary Wart, de Barcelona, el senyor Bruno Mon-
fort Miró.

Bruno Monfort Miró

Senyora vicepresidenta, senyores diputades i senyors 
diputats, els nens i nenes de sisè de primària de l’Es-
cola Mary Ward de Barcelona pensem que la proposta 
de llei sobre l’impuls del comerç de proximitat és molt 
interessant.

És important que els productes agrícoles siguin del 
lloc més proper possible a la zona de consum. Les 
fruites i verdures conreades són més fresques i, per 
tant, tenen més bon gust. Si els productes són de pro-
ximitat s’eviten grans desplaçaments i això disminu-
eix la contaminació i també s’afavoreix que no s’hagin 
de fabricar tants plàstics per a embolcalls de la fruita 
i de la verdura. Estem en contra d’enviar els nostres 
productes a fora per a després tornar-los a comprar. 
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S’ha d’afavorir que les grans àrees comercials s’abas-
teixin de productes de proximitat. Ja comencem a veu-
re als supermercats productes de quilòmetre zero, que, 
en el nostre cas, vol dir que són de Catalunya. Si vi-
vim en una ciutat molt gran hem de fer servir aquests 
establiments i ens agradaria que una llei ajudés que 
poguéssim tenir aliments d’aquest tipus, tant en grans 
supermercats com en botigues. 

Com per a nosaltres és molt important la disminució 
de la contaminació atmosfèrica, l’alimentació saluda-
ble i generar el mínim de residus possibles, votarem a 
favor d’aquest projecte de llei.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula el senyor Isaac Torres del Castillo, del 
Grup Escola la Sínia, de Molins de Rei.

Isaac Torres del Castillo

Bon dia, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats i altres membres presents. Els nens i nenes de sisè 
de l’Escola la Sínia pensem que la Llei d’impuls del 
comerç de proximitat és positiva, perquè creiem en 
apostar per aquest tipus de comerç per conscienciar la 
població en el consum de productes de l’entorn, així 
com també ajudarà la reducció de residus. 

En primer lloc estem d’acord que el nostre entorn 
natural és ric en conreus i en recursos naturals, per 
aquesta raó creiem que hem d’aprofitar-los. També 
trobem correcte que aquesta proposta de llei ajudi el 
petit comerç a donar un bon servei a la població, fent 
que no s’hagi de desplaçar a buscar productes de pri-
mera necessitat. 

Un altre aspecte a destacar és la reducció de residus 
en l’entorn, és a dir, el fet de reduir els desplaçaments 
disminuirà la generació de gasos. A més a més, tro-
bem interessant la idea d’utilitzar envasos reutilitza-
bles per reduir la contaminació. També l’article 12 ens 
explica que comprar en comerços de proximitat afa-
voreix la transferència dels aliments, i fomenta l’ús de 
cistelles i carretons.

D’altra banda, creiem que serà difícil que la població 
compri productes en comerços de proximitat, perquè 
la gent està acostumada a comprar en grans àrees co-
mercials. Per aquest motiu, pensem que és necessari 
promoure aquest tipus de comerç a través de fulletons, 
de la ràdio i d’anuncis televisius i de la premsa.

Per acabar, l’Escola la Sínia considera que aquesta llei 
és una bona idea i, per aquesta raó, hi votarem a favor.

I gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula la senyora Naiara Ramos, del grup Es-
cola Especial Mare de Déu de Montserrat, de Barce-
lona.

Naiara Ramos

Senyora presidenta, senyors diputats i diputades, mes-
tres, companys i companyes i públic present, aquesta 
llei ens ha fet reflexionar sobre els nostres hàbits de 
compra.

En primer lloc, pensem que la societat actual prio-
ritza la rapidesa enlloc de la qualitat dels productes; 
després de reflexionar i parlar ens adonem que cal fer 
un canvi de valors important i prioritzant la nostra sa-
lut davant de tot. Cal consumir productes alimentaris 
d’origen conegut i que hagin estat cultivats i proces-
sats en llocs de confiança.

En segon lloc, estem d’acord que cal vetllar per l’apro-
fitament dels recursos naturals que tenim a l’entorn, 
Catalunya disposa de molts conreus i camps de page-
sos locals dels quals s’ha de poder gaudir, aprofitar i 
explotar. Per aquesta raó, trobem indispensable afavo-
rir el consum de proximitat.

En tercer lloc, pensem que cal potenciar la tradició 
agrícola i impulsar els oficis artesanals. D’aquesta 
manera també impulsarem la nostra economia i col-
laborarem en la creació de llocs de treball.

Per últim, ens ha semblat molt adient la sèrie de me-
sures que es proposen per aconseguir aquest objectiu. 
Per exemple: facilitar l’establiment i la creació de mer-
cats ambulants, rebaixar els impostos per fer possible 
la relació directa amb els proveïdors i evitar incremen-
tar els preus dels productes amb desplaçaments inne-
cessaris. Sense la intervenció de càmeres frigorífiques 
en aquests, també millorem la qualitat del producte 
que arriba a les nostres llars.

Per tot això, la nostra escola vota de manera favorable 
l’aprovació d’aquesta llei. 

Gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula el senyor Ivan Huertas Martínez, del 
Grup Escola Santa Perpètua, de Santa Perpètua de 
Mogoda.

Ivan Huertas Martínez 

Senyora vicepresidenta, senyores i senyores diputats, 
mestres, companys, companyes i públic present, des-
prés de llegir i comentar a classe el Projecte de llei 
d’impuls del comerç de proximitat, nosaltres, els nens 
de l’escola Santa Perpètua, hem arribat a una sèrie de 
conclusions.

Estem d’acord que hi hagi comerç de proximitat perquè  
els productes frescos són de més bona qualitat ja  
que no han passat per cap cambra frigorífica, a més a 
més, el petit comerç dóna vida als pobles i a les ciutats 
i proporciona més llocs de treball. D’altra banda, el fet 
de tenir les botigues a prop ens permet protegir el me-
di ambient perquè gastem menys combustible i gene-
rem menys residus.

Opinem que aquesta llei té algunes propostes positi-
ves com ara la reducció de residus i la baixada d’im-
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postos als petits comerciants. Creiem que aquesta llei 
pretén canviar els hàbits de compra de la gent. Ens 
sembla que una llei no és la manera més adient de fer-
ho, sinó que seria més adequat a través d’altres tipus 
de campanyes.

Hem trobat que l’aplicació de la llei podria suposar la 
reducció de llocs de treball en el sector del transport, 
tot i que es compensaria amb la creació de nous llocs 
de treball a les petites botigues i entre els proveïdors. 
Pensem que no es pot obligar per llei que la gent com-
pri a uns determinats llocs. De la mateixa manera, 
els proveïdors no haurien d’estar obligats a vendre els 
seus productes a un determinat client.

Ens ha semblat que la llei està en contra de l’existèn-
cia de les grans superfícies i nosaltres creiem que són 
molt necessàries a causa dels horaris laborals i les ne-
cessitats de la nostra societat. A més a més, no hem 
detectat al nostre entorn un rebuig cap a elles.

Per totes aquestes raons, hem decidit abstenir-nos en 
aquesta votació.

La vicepresidenta primera

Moltes gràcies. Un cop acabat el debat passarem a vo-
tació el Projecte de llei. Inicialment els vots en con-
tra... Tots els grups escola tenen clar quin és el sentit 
de votació del seu grup escola, expressat pel seu por-
taveu? (Veus de fons) Molt bé... Demano que es faci 
recompte des dels serveis de la cambra. Seguidament, 
poden abaixar les paperetes, si us plau? Gràcies. 

Abstencions? Demano als serveis de la cambra que fa-
cin recompte de les abstencions emeses... Sostinguin 
una miqueta més les paperetes... Tot seguit acabem 
de fer el recompte de les abstencions... ja està, poden 
abaixar les paperetes de les abstencions, si us plau.

I, finalment, vots a favor?

Aquest projecte de llei ha estat aprovat per 85 vots a 
favor, 2 en contra i 48 abstencions.

Ara sí, ja sabíem que els havíem demanat, si us plau, 
de no aplaudir després de cada votació, però ara que 
han acabat la darrera, si volen aplaudir tots els pro-
jectes de llei que s’han aprovat, poden fer-ho (Aplau-
diments.)

Intervenció
dels grups parlamentaris

El setè punt..., els vull agrair el seu capteniment du-
rant les votacions i els debats... El setè punt és la in-
tervenció dels grups parlamentaris. Tenen un temps 
màxim d’un minut i trenta segons, i, en primer lloc, 
té la paraula, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Sergi Sabrià 
i Benito.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Bé, bàsicament, en nom 
meu i també del Grup d’Esquerra que represento vol-
dria felicitar-vos a tots els que heu participat, de fet a 

tots els alumnes que sou avui aquí, però també als pa-
res, a les direccions, als professors que heu estat treba-
llant per la tasca feta a l’escola, per les intervencions 
que heu fet avui aquí, que no era..., la veritat jo recor-
do la meva primera intervenció i no era gens fàcil, per 
tant té molt de mèrit el que heu fet avui aquí. 

També perquè crec que tots els grups no s’han preo-
cupat només de la seva intervenció sinó també de les 
altres, i que tots han fet propostes per millorar les pro-
postes que aportaven els altres, i aquesta és la millor 
manera d’arribar al final i d’aprovar bones lleis, que 
és escoltant-se tots plegats, escoltant les aportacions 
d’unes, de les altres, buscant la manera de millorar-ho 
i crec que ho heu fet i per això també us volia felicitar.

Dir-vos que malgrat la vostra joventut sou molt cons-
cients dels problemes de la vostra societat, hem parlat 
de problemes que ens afecten a tots, a joves, a grans i 
als més grans, també, a la tercera edat, i per tant crec 
que ha sigut fantàstic poder parlar de sostenibilitat, de 
solidaritat, de gent gran, d’habitatge, i per tant de pro-
blemes que ens afecten a tots.

Espero que l’experiència hagi sigut molt positiva, que 
això us animi a seguir amb el mateix interès per als 
problemes de la societat, per als problemes que ens 
afecten a tots, els problemes de tots els catalans, de 
la seva gent, problemes dels vostres barris, problemes 
dels vostres pobles, i des d’aquí el que m’agradaria és 
animar-vos a continuar, participant d’aquests proble-
mes, a buscar-hi solucions, a que cadascun de vosal-
tres trobeu la manera de fer-ho, que us hi sentiu més 
còmodes, des de les associacions, des dels escoltes, 
des dels ONG, la manera que cadascú hi trobi, i que 
si avui us ha agradat, us hi heu sentit còmodes, una de 
les bones maneres o de les millors maneres de fer-ho, 
de participar de la vostra societat, de millorar les co-
ses que no us agraden és fer política, no té gaire bona 
fama però no us ha de fer por, jo us animo que en tin-
gueu ganes, que ho proveu, i que hi participeu.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la il-
lustre senyora diputada Alícia Romero Llano.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots, famílies; l’alcalde, 
que també ens acompanya; els directors i els mestres 
de les escoles, i,evidentment, a vosaltres, que heu fet 
avui un treball fantàstic. 

Jo també sóc diputada des de fa poc temps i el primer 
dia, com deia el Sergi, que em vaig posar aquí davant, 
em vaig posar molt més nerviosa que vosaltres i segur 
que no ho vaig fer tan bé com ho heu fet tots. Moltes 
felicitats, però també felicitats als que esteu allà dalt, 
perquè el comportament que heu tingut avui aquí té a 
veure molt amb els pares, té a veure molt amb les fa-
mílies i amb l’escola i amb el que passa a l’escola, com 
us eduquen a un lloc i a l’altre, i em sembla que el que 
avui heu demostrat és justament això, que sou perso-
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nes capaces d’escoltar, de respectar l’altre, d’argumen-
tar, de veure les coses des de diferents punts de vista, 
això és molt important. I a la presentació de cada llei, 
cada un dels grups heu intentat posar-vos en el lloc de 
l’altre, fer propostes en positiu, en constructiu, sense 
criticar per criticar, i això em sembla que és molt im-
portant, no només per fer-ho aquí, al Parlament quan 
aprovem una llei, sinó al llarg de la vostra vida i en 
qualsevol moment en què vosaltres, en el vostre dia a 
dia esteu amb els vostres companys o amb les vostres 
famílies.

La veritat és que m’han agradat molt els temes que heu 
tractat, perquè heu tractat molt bé, com dèiem, temes 
molt d’actualitat, i us haig de dir que fent repàs a les 
cinc lleis que avui s’han debatut aquí i s’han aprovat, 
n’hi ha dues que s’han aprovat per unanimitat, que són 
dos temes que en aquests moments afecten moltes per-
sones d’una manera molt greu i em sembla que vosal-
tres ho heu tractat amb molta sensibilitat, que són els 
desnonaments i que són tota les protecció que ha de 
tenir la gent gran.

És veritat que des d’aquí vosaltres heu mostrat aquesta 
sensibilitat i ens heu, d’alguna manera, cridat perquè 
donem respostes des del Parlament a la gent gran que 
ho passa malament i a aquelles famílies que per des-
gràcia han de sortir de casa seva perquè no poden pa-
gar la seva hipoteca, del pis on viuen. Per tant, moltes 
felicitats perquè em sembla que heu tractat dos temes 
cabdals, drets fonamentals de les persones que hau- 
ríem de ser capaços, és veritat, els polítics, moltes vega-
des, de solucionar i per desgràcia a vegades no ho som.

Avui el que heu fet aquí és legislar, que és el que fem 
la majoria de les vegades els diputats que estem a la 
cambra, legislar per buscar solucions als problemes 
que tenim cada dia. Ho fem també, o intentem fer-
ho amb la il·lusió que heu posat vosaltres, amb aquest 
respecte, amb aquestes ganes de dialogar i d’arribar a 
punts d’acord, espero que la il·lusió que ens heu trans-
mès ens ajudi a continuar treballant així, i si us po-
gués dir una cosa final, només us diria que intenteu 
quedar-vos amb aquest esperit crític que s’ha de posar 
a totes les coses que es fan, aquest esperit crític per 
millorar sempre, per seguir avançant i per intentar que 
les coses cada dia puguin ser una mica millors. 

De veritat, moltes gràcies, moltes felicitats, sou estu-
pends, ho heu fet molt bé totes les escoles, i espero 
que seguiu treballant de valent perquè a la vida, cada 
dia, s’ha de seguir treballant, cada dia ens hem d’es-
forçar una mica més per ser millors persones i també 
espero que en un futur doncs també uns bons profes-
sionals.

Moltes gràcies i benvinguts al Parlament!

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, l’il·lustre senyora diputada Lorena Vicioso Adria.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes al Parla-
ment, espero que durant aquest temps us ho hagueu 
passat bé, però també espero que hagueu après molt 
de les coses que heu fet avui, aquí. Una salutació en 
nom del meu Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida, i he 
de reflexionar sobre una cosa que m’ha sorprès molt, 
i és que essent tan joves heu treballat, heu parlat, heu 
discutit i consensuat sobre problemàtiques molt reals, 
problemàtiques que nosaltres, a diari, discutim aquí 
dins. Heu parlat de la crisi, heu parlat de com les políti-
ques que s’estan aplicant des de les nostres administra-
cions perjudiquen les persones que més ho necessiten  
i heu també cregut en la necessitat de legislar i de mo-
dificar les coses per canviar la situació de moltes per-
sones, estic parlant de les coses que heu parlat sobre 
les persones desnonades i també de les persones de-
pendents.

Per tant, valoro molt positivament tot el treball que es-
tan fent els treballadors del Parlament per fer possible 
aquesta activitat però també valoro molt positivament 
el que vosaltres heu vingut a fer aquí, a aprendre i a 
conèixer, el que heu fet i el que fem nosaltres com a re-
presentants d’aquesta societat. Heu après a observar, a 
escoltar la societat i a solucionar problemes, són aques-
tes tres coses importants que us volia transmetre. Com 
sabeu, avui, aquí, les persones que vosaltres substituïu 
són persones que s’escullen cada quatre anys, o sigui, 
legítimament i democràticament, però no és l’única ei-
na que hi ha per poder fer activitat política.

Per part nostra, jo al que us animo és que moltes ve-
gades hi ha altres tipus de participació, com són els 
moviments socials o les entitats que ens trameten a 
nosaltres aquestes necessitats que avui heu parlat, po-
so l’exemple de la PAH en temes de desnonament i en 
temes d’habitatge. I també participar en les mobilitza-
cions, són molt importants, les mobilitzacions..., és on 
també vosaltres transmeteu les vostres idees i les vos-
tres inquietuds. I també promoure qualsevol tipus de 
consulta pública, consulta sobre què s’ha de fer o en 
què s’ha d’invertir més diners perquè les persones pu-
guem viure dignament.

Per tant, em quedo amb aquesta idea, heu après aquí a 
legislar, però també heu d’aprendre que hi ha altres ti-
pus de participació social al carrer i que vosaltres ens 
trametreu a nosaltres el que s’ha de fer: escoltar i ob-
servar la societat. Endavant, i encoratjar-vos a partici-
par cada dia més.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il-
lustre senyor diputat Carlos Carrizosa Torres.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Gracias a todos por vues-
tra presencia, os felicito, lo habéis hecho fenomenal, 
sois chicos y chicas de once y doce años y no lo ha pa-
recido, habéis parecido personas mucho mayores por 
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cómo habéis escuchado, y todos los que han hablado, 
por lo bien que lo han hecho y lo bien razonado que 
estaba todo. Es un trabajo el de legislar, hoy habéis si-
do diputados por un día, y hoy se ha visto lo que hay 
detrás de las discusiones de las leyes, que es votar, pe-
ro he visto que los textos legales que habéis preparado 
eran muy completos y muy interesantes y que conte-
nían muchas propuestas muy interesantes.

Por todo eso, yo quiero felicitaros porque francamente 
me ha impresionado. Quería comentaros que las leyes 
que habéis discutido aquí hoy también eran muy im-
portantes, las dos que se han aprobado por unanimi-
dad la de las personas mayores y la de los desahucios 
las habéis aprobado por unanimidad y quería deciros 
que en esos dos casos es fácil pensar que uno se pone 
en el lugar de las personas mayores porque todos lle-
garemos, como ha dicho aquí uno de los ponentes, y 
también en los desahucios pues uno puede pensar que 
a lo mejor le van las cosas mal y acaba padeciendo 
una cuestión de estas, como había una niña de la cla-
se de uno de vosotros que, lamentablemente, ha teni-
do que verse privada de su casa. Todos debemos pensar 
que no solamente si eso nos puede ocurrir a nosotros 
sino a cualquier persona, las leyes están para proteger 
al débil, a las personas débiles quien les protege, sobre 
todo, es la ley. Por eso es muy importante que vosotros, 
como ciudadanos, cuando votéis, votéis en conciencia, 
a partidos que creáis que pueden defender a la sociedad 
y a los débiles, y que vigiléis lo que hacen los partidos 
políticos porque eso es la democracia.

Hoy habéis hecho de legisladores pero siempre, os de-
diquéis o no a la política, seréis ciudadanos, y eso es 
lo que debéis valorar muy bien, que vosotros también 
decidís qué es lo que ha de ser la sociedad mediante 
vuestro voto. Es muy importante, yo os felicito por lo 
bien que lo habéis hecho hoy, y espero que recordéis 
siempre este día que habéis hecho de representantes 
de los ciudadanos, lo cual quiere decir de defensores de  
los débiles.

La vicepresidenta primera

Finalment, té la paraula, pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, l’il·lustre senyora diputada Àn-
gels Ponsa i Roca.

Àngels Ponsa i Roca

Moltes gràcies, presidenta. Companys, diputats i di- 
putades, alcalde, regidora, mestres, pares, famílies,  
diputats i diputades per un dia, eh? Deixeu-me felici-
tar-vos de tot cor, de veritat, ho heu fet excel·lentment 
bé. En tot, en el contingut, en unes exposicions raona-
des, pensades, dins del sentit comú, fent-vos conscients  
del moment que passem, eh? en totes les intervencions 
hi ha hagut alguna referència al moment difícil que  
ens toca viure, això vol dir que sou nois i noies  
que esteu al dia, que a les vostres escoles es fa una 
gran feina de..., bé, doncs de debat i de discussió i de 
treball al voltant del que avui viu la societat, i això s’ha 
traduït molt bé aquí, en les vostres intervencions tan  
acurades, tan ben argumentades, i també aportant solu- 
cions, aportant moltes solucions imaginatives, eh? que 

moltes vegades en la política això també fa falta, fa 
falta que davant de problemes sapiguem reaccionar i 
sapiguem aportar doncs solucions imaginatives.

Això pel que fa al contingut, pel que fa a l’actitud, 
una actitud cívica, des d’aquí dalt us puc dir que ara 
m’adono perquè jo estic asseguda per allà, m’adono 
que es veu tot, tot, eh?, vull dir que hem d’estar pen-
dents sempre del que passa, perquè aquí es domina i 
es veu tot... Heu estat impecablement atents, respec-
tuosos amb el que parlava..., per tant això és la base 
de la democràcia, o sigui que l’esperit democràtic no 
només és amb els continguts sinó que és també amb 
les actituds i vosaltres ho heu expressat de totes les 
maneres.

Això no es fa sol, eh? és una feina que no es fa tampoc 
en dos dies, vol dir que es fa a la família, i es fa a l’es-
cola, per tant aquí hem d’agrair molt la feina que fan 
els pares, les mares i que fan a l’escola per transmetre-
us a vosaltres aquesta manera de fer.

Vull també agrair als Serveis Educatius de la cambra 
que sempre..., és la primera vegada que participo en 
aquest tipus de ple, he anat a les escoles, he rebut molts 
grups aquí, però en el Parlament, en el ple escolar, que 
es diu, és la primera vegada i francament us he de dir 
que em fa molta il·lusió, ha sigut una molt bona expe-
riència, m’enduc coses molt positives, que algunes les 
he anat anotant, i res, agrair-vos l’actitud, felicitar-vos, 
desitjar-vos que continueu treballat tan bé com ho heu 
expressat avui aquí, en els vostres estudis, en el vostre 
quefer diari, a les vostres participacions en l’àmbit del 
lleure, allà on sigui... Segur que arribareu molt lluny i 
la política necessita gent com vosaltres. 

Moltes gràcies.

Cloenda 
de l’acte a càrrec de la vicepresidenta 
primera del Parlament

La vicepresidenta primera

Per acabar, deixeu-me que us adreci unes paraules (re-
mor de veus)... Ja acabem, ja acabem..., costa mantenir 
l’atenció durant tanta estona asseguts aquí, en sóc molt 
conscient, per això també volia sumar-me a l’agraï-
ment pel vostre comportament i tota la feina que heu 
fet. Us ho vull agrair a vosaltres especialment, als 
alumnes d’aquestes cinc escoles, però també als mes-
tres, les mestres, les famílies, els responsables dels 
serveis del Parlament, tots ells i elles, i a les diputades 
i diputats que avui ens han acompanyat, la vostra 
aportació, que heu fet que aquest ple escolar hagi fun-
cionat d’una manera tan correcta i tan productiva. Us 
agraeixo, sobretot, l’esforç que heu fet i el temps que 
heu dedicat a preparar-lo, perquè això, a més a més, 
ha representat feina extra de la que ja feu habitualment 
a l’escola, per tant, l’agraïment a vosaltres, també, i als 
vostres mestres, les vostres mestres.

Amb tota la feina que heu fet potser no heu pres prou 
atenció del que significa, del valor que té, perquè  
heu après a conèixer les lleis i com es fan, que és una 
de les funcions que té aquest Parlament, no només 



Sèrie E - Núm. 5 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2014

sim
ula

ció

PLE ESCOLAR  16

amb la redacció de projectes de llei pel que fa al con-
tingut, que és molt important, de què van aquests pro-
jectes de llei i què és el que demanen o el que legislen, 
sinó també la forma, i com es fa una norma, si té una 
exposició de motius, un articulat, quines tècniques 
legislatives hi ha, i també com es defensen al ple, és 
molt important defensar un projecte de llei o qualse-
vol cosa que a tu t’importi i t’interessi d’una manera 
convincent, amb arguments, i criticant en positiu allò 
que trobes menys bo dels altres, però en positiu, fer-
ho, i ho heu fet tots i molt bé, i també saber que tens 
un temps per fer-ho, això posa pressió i també fa que 
hagis de sintetitzar i bé, avui potser ha estat una de les 
primeres experiències vostres amb un cronòmetre que 
anava restant segons, eh? Això genera molta pressió, 
és així i és evident.

Heu triat, com han dit els diputats i diputades que 
m’acompanyen a la Mesa, temes que us han preocu-
pat, sobre les necessitats quotidianes i com fer lleis 
per atendre-les, aquest és un exercici que nosaltres 
intentem fer cada dia, volem que sigui, allò que fem 
aquí al Parlament, útil per a la societat del país que els 
diputats i diputades tenim l’honor i la responsabilitat 
de representar. No es tracta de fer moltes lleis, sinó de 
fer bones lleis, que siguin ben pensades, ben treballa-
des, ben enllestides i que responguin i resolguin una 
necessitat de la societat. 

Crec que heu tingut una bona oportunitat per aprendre 
coses noves i diferents amb els vostres mestres i amb 
els Serveis Educatius del Parlament, que vull tornar a 
agrair la seva feina, i us he de dir que estic convençuda 
que l’heu sabut aprofitar molt bé, aquesta oportunitat. 

Heu estat uns excel·lents parlamentaris júniors eh? di-
putats i diputades júniors avui, aquí, treballant a l’es-
cola i avui defensant les vostres opinions i aquí. El  
positiu de la democràcia, a més a més del que ja han 

dit els meus companys i companyes, és garantir la vi-
gència de la democràcia, la continuïtat de l’exercici 
democràtic, la frescor, la normalitat de l’exercici de-
mocràtic, i això passa perquè els infants i joves us in-
teresseu, més enllà d’allò que us passa a vosaltres i a 
les vostres famílies, que és importantíssim, i als vos-
tres amics i amigues, preocupar-vos també del vostre 
barri, de la vostra ciutat, de la vostra vil·la, d’allò que 
passa més enllà de les vostres famílies i dels vostres 
amics.

I per això és important que us formeu i que us infor-
meu. La informació i la formació són clau per poder 
continuar sent i esdevenir ciutadans i ciutadanes crí-
tics, ciutadans i ciutadanes amb criteri sobre allò que 
passa, amb opinió sobre allò que passa, i amb opinió 
sobre allò que caldria fer per millorar o per modificar 
allò que passa. Escolteu molt, molt, tothom té la seva 
petita o gran part de raó, tothom, no només vosaltres, 
cada un, tothom té la seva petita part de raó, i deba-
teu i contrasteu les vostres opinions amb respecte a les 
dels altres, això és el que intentem fer, intentem fer 
en aquest Parlament, i no us vull entretenir més, for-
meu-vos i informeu-vos, i si us ha agradat allò que heu 
fet, i si us ha agradat això que ha passat avui en aquest 
Parlament parleu-ne bé, eh? Parleu-ne bé als vostres 
amics i amigues del carrer, del poble, perquè s’animin 
també a participar-hi.

I espero que un dia com aquest formi part, doncs, del 
vostre àlbum de records en el temps com un dia feliç i 
útil. Per a nosaltres, creieu-me, que ho ha estat. 

Moltes gràcies i com diem aquí: s’aixeca la sessió.

S’aixeca la sessió a un quart de dues del migdia i set mi-
nuts.
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Annex

Llei sobre la protecció de les persones 
grans

Preàmbul

Un company a classe va dir: “Jo, en un futur, si no tinc 
família i a sobre estic malalt, voldria que em visités algú 
per ajudar-me.” La resta de la classe va pensar que era 
una bona proposta perquè els seus avis són grans i al-
guns necessiten ajuda.

Aquest projecte neix per donar resposta als canvis de-
mogràfics relacionats amb l’envelliment de la població 
en la nostra societat. Aquesta nova realitat genera un 
augment important de persones grans molt fràgils da-
vant de qualsevol situació, i fa necessària l’actuació de 
l’Administració per a atendre les necessitats essencials 
de la vida diària d’aquestes persones i que comple-
menti les accions solidàries existents.

Aquesta iniciativa arriba després d’un procés de refle-
xió i estudi de les necessitats i condicions de vida de 
les persones grans del nostre entorn; persones que 
pateixen dolors, pèrdua de memòria i, sovint, manca 
d’autonomia o que viuen en soledat.

Aquests canvis de salut els generen pors, inseguretat i 
soledat. Fer-se gran comporta una pèrdua contínua de 
facultats i il·lusions que moltes vegades va lligada a la 
falta de companyia i pensem que la soledat és un ene-
mic de la salut. Per això, la majoria dels nostres avis 
han d’aprendre a afrontar la vida sense l’ajuda de les 
persones estimades.

Aquesta llei ha rebut el suport de l’equip directiu de 
l’escola i del claustre de mestres de l’escola Mary 
Ward, de Barcelona.

Capítol I. Atenció i control sanitari

Article 1. Registre municipal de salut

 1. Es crea dins de cada municipi de Catalunya un re-
gistre de salut de gent gran.

 2. Les persones inscrites en aquest registre són les 
beneficiàries d’un seguit d’actuacions.

Article 2. Control d’infermeria

Un cop per setmana la persona inscrita en el registre 
de salut ha de rebre al domicili la visita de personal sa-
nitari que li ha de fer un seguiment bàsic de salut. 

Article 3. Seguiment de la medicació

El personal sanitari ha de fer un control de la correcta 
presa o administració de la medicació i ha de controlar 
si hi ha prou dosi fins a la propera visita.

Article 4. Dieta

El personal sanitari ha de valorar l’alimentació de la 
persona atesa i ha de controlar-ne els aliments al seu 
abast (nevera i d’altres).

Article 5. Estat físic i mobilitat

El personal sanitari ha de verificar l’evolució de la mo-
bilitat i l’exercici físic de la persona atesa.

Article 6. Valoració final

 1. El personal sanitari, un cop valorada la situació de la 
persona atesa, ha de determinar si cal una visita mèdi-
ca o, en cas d’urgència, si cal avisar una ambulància.

 2. En tots dos casos a què es refereix el punt 1 d’a-
quest article, el personal sanitari ha de deixar constàn-
cia de la valoració en el registre mèdic de salut.

Capítol II. Atenció i control del treballador social

Article 7. Control del treballador o treballadora social

El treballador o treballadora social ha de verificar les 
condicions d’habitabilitat, salubritat i higiene en què 
viu la persona beneficiària.

Article 8. Verificació dels subministraments bàsics

El treballador o treballadora social ha de verificar el 
funcionament correcte dels subministraments bàsics: 
llum, gas i aigua, i dels electrodomèstics.

Article 9. Valoració final

El treballador o treballadora social, per les converses i 
apreciacions personals, pot recomanar l’acompanya-
ment de la persona beneficiària per a sortir al carrer i 
resoldre les seves qüestions personals, així com la ne-
cessitat de demanar un dispositiu de teleassistència.

Capítol III. Avaluació del servei

Article 10. Avaluació

Periòdicament, un cop a l’any, els serveis socials de la 
Generalitat han de fer una visita de seguiment al do-
micili per a verificar que els avis se senten còmodes 
amb les persones que els atenen, amb qui han de tenir 
bona sintonia i han de conèixer-ne la valoració.

Capítol IV. Informació pública als beneficiaris

Article 11. Difusió del servei

Per tal que totes les persones grans puguin accedir al 
servei d’atenció domiciliària, se n’ha de fer difusió des 
de l’Administració, els centres cívics, els CAP i qualse-
vol altre mitjà que es consideri adequat.

Capítol V. Finançament i costos

Article 12. Partida pressupostària

La Generalitat ha de destinar una partida pressupostà-
ria amb dotació a l’ICASS o a l’ICS per a desenvolupar 
el servei d’atenció domiciliària i abonar el treball de les 
persones que el porten a terme.
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Article 13. Subvenció del transport

 1. Les persones adscrites al servei d’atenció domici-
liària tenen subvencionat el desplaçament als diversos 
domicilis. 

 2. La subvenció del transport del servei d’atenció do-
miciliària és a càrrec de la partida pressupostària que 
determina l’article 12 d’aquesta llei.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Llei per a la implantació del carril bici a 
Catalunya

Preàmbul

Al llarg del temps hem pogut observar que l’índex de 
contaminació s’ha incrementat. Hem llegit en una no-
tícia que s’ha activat un protocol per a lluitar contra 
la contaminació en la nostra població atès que havia 
augmentat considerablement. També vam llegir que 
s’estava a punt d’aprovar una llei per la qual es perme-
tria augmentar la velocitat a les carreteres fins a 130 
km/h, fet que pot provocar un augment de la conta-
minació. 

I sensibles amb els perjudicis al medi ambient, plante-
gem una llei que n’afavoreixi la protecció: la implantació 
del carril bici a Catalunya, amb què s’afavorirà la con-
secució d’uns objectius que repercutiran en diferents 
àmbits.

En primer lloc, l’exercici físic. Aquest és un argument 
a favor ja que la societat d’avui és sedentària i el carril 
bici fomenta l’ús de la bicicleta.

En segon lloc, la construcció i el manteniment del carril 
bici ha de crear nous llocs de treball.

En tercer lloc, la disminució del consum de carburants.

A més a més, el carril bici també ha de servir per a 
protegir els ciclistes del perill d’accidents a la carretera.

I, finalment, creiem que amb l’aprovació d’aquesta llei 
s’ha afavorir la disminució de la contaminació atmos-
fèrica en reduir-se l’ús de vehicles de motor a la car-
retera.

Per tots aquests motius, la proposta és unificar criteris 
sobre el carril bici en tot l’àmbit nacional català.

Capítol I. Aplicació carril bici

Article 1. Poblacions i criteris d’implantació del carril 
bici 

Cal construir el carril bici a: 

 a) Les poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona 
amb risc alt de contaminació.

 b) Les poblacions turístiques del litoral mediterrani. 

 c) Les capitals de comarca com ara Vilafranca del Pe-
nedès, Berga, Mataró, Granollers, Gandesa, etcètera.

 d) Les poblacions de Catalunya amb més de 20.000 
habitants.

Article 2. Carril bici entre pobles

 1. El carril bici ha de connectar els pobles de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona.

 2. El carril bici ha de connectar ciutats importants amb 
les poblacions veïnes.

Capítol II. Construcció i manteniment del carril

Article 3. Pressupost del carril bici

 1. Aquesta llei necessita un pressupost per a poder-la 
desenvolupar.

 a) Els diners els ha d’aportar cada ajuntament que té 
carril bici.

 b) La Generalitat de Catalunya pot subvencionar el car-
ril de diferents pobles i ciutats, d’acord amb les seves 
possibilitats.

 c) S’han de tenir en compte les despeses (excavació, 
adequació del terreny, asfaltatge) que comporta la 
construcció de cada tram del carril bici.

 d) S’ha de fer un pressupost anual per a preveure’n les 
despeses de manteniment i reparació.

Article 4. Reparació i manteniment del carril bici

 1. S’ha de fer una revisió periòdica de manteniment del 
carril cada mig any.

 2. S’ha de reparar al més aviat possible el que s’hagi 
fet malbé: terra, semàfors, línies, entre d’altres.

 3. S’han de contractar treballadors per a reparar i man-
tenir el carril bici perquè és una manera de reduir l’atur.

Article 5. Espais habilitats per a circular amb 
bicicleta

 1. Abans de construir un carril bici s’han d’aprofitar els 
camins de terra que hi ha al costat de les carreteres, si 
no n’hi ha, s’ha de construir el carril.

 2. L’ús dels camins de terra ha de ser prioritari per a: 

 a) Reduir les despeses de construcció.

 b) No haver de fer obres innecessàries. 

Capítol III. Modificació del terreny urbà

Article 6. Disseny del carril

 1. S’ha de crear una comissió per al disseny del carril.

 2. Els membres de la comissió han de representar: 

 a) L’Ajuntament dels pobles implicats.

 b) L’empresa constructora.
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 c) El Parlament. 

 2. Els carrils bici han de tenir dos sentits, un d’anada i 
un de tornada, sempre que sigui viable.

 3. Les dimensions del carril bici són de: 

 a) 2 metres d’amplada, si és de doble sentit.

 b) 1,5 metres d’amplada, si és de direcció única.

Article 7. Senyalització del carril bici

 a) El carril bici ha d’estar senyalitzat d’acord amb el 
que estableix el Catálogo de señalización de vías ci-
clistas de la Direcció General de Trànsit (DGT), que 
s’especifica en l’annex 1 d’aquesta llei.

Article 8. La seguretat dels ciclistes

Per a la seguretat dels ciclistes, i a fi d’evitar accidents, 
és imprescindible: 

 a) Posar pilones o pivots per a separar el carril bici de 
la carretera.

 b) Guardar la distància de 0,75 metres del carril bici, en 
cas de posar arbres o fanals.

 c) Posar llums al terra o adhesius reflectants per a mi-
llorar la visibilitat del carril.

 d) Enllumenar el carril bici per a tenir bona visibilitat.

Capítol IV. Normes d’ús

Article 9. Vehicles autoritzats

Les bicicletes són els únics vehicles autoritzats del 
carril bici. No es permet l’ús de cap altre vehicle ni de 
vianants dins d’aquest carril.

Article 10. Respecte per als altres ciclistes

Per a prevenir accidents és imprescindible: 

 a) Avançar amb seguretat i sense ocasionar perill.

 b) Estar atent als altres ciclistes.

 c) Establir la distància de seguretat adequada respecte 
al ciclista anterior.

Article 11. Carril per on s’ha de circular

Per a evitar les col·lisions entre bicicletes és obligatori 
circular en la direcció que marquen les fletxes.

Article 12. Respecte als senyals de trànsit

Amb l’objectiu d’evitar accidents és obligatori respec-
tar els senyals de trànsit.

Capítol V. Sancions

Article 13. Sancions relacionades amb el carril bici

Els ciclistes, vianants o conductors de vehicles amb 
motor o sense que no compleixen les normes de cir-
culació poden ésser sancionats pels agents de segu-
retat pública, d’acord amb la catalogació de sancions 
que fa el Nomenclàtor de la guàrdia urbana de Barce-
lona, que es recull en l’annex 2 d’aquesta llei.

Capítol VI. Divulgació del carril bici

Article 14. Fomentar l’ús del carril

 1. Per a fomentar el coneixement del carril bici s’han 
de publicar díptics informatius.

 2. Cada poble amb carril bici ha de tenir el seu propi 
díptic.

 3. El díptic ha d’incloure: el recorregut del carril bici en 
la població i l’itinerari que segueix per anar als pobles 
que l’envolten, les normes d’ús, la informació sobre el 
lloguer de bicicletes, el correu electrònic, el telèfon i al-
tres contactes d’interès.

 4. Els díptics es poden trobar a l’Ajuntament de cada 
poble o ciutat i als punts d’informació turística.

 5. Se n’ha de fer publicitat a la televisió, la ràdio i la 
premsa amb la informació que contingui: 

 a) Els avantatges.

 b) La localització.

 c) Els itineraris.

 d) Les normes d’ús.

Article 15. Aplicació de mòbil i tauleta

 1. La Generalitat de Catalunya ha de contractar una 
empresa d’informàtica per a crear una aplicació sobre 
els carrils bici de Catalunya que inclogui: 

 a) Un mapa de rutes interpobles.

 b) Un mapa de rutes intrapobles.

 c) La previsió meteorològica.

 d) Els llocs d’interès.

 e) El càlcul d’itineraris.

 f) Els telèfons d’incidències i d’interès.

 g) Els punts i els horaris del lloguer de bicicletes.

 2. L’aplicació ha de ser apta per a tots els mòbils i tau-
letes intel·ligents.

 3. Es poden buscar patrocinadors per a fer-la més 
econòmica.

Capítol VII. Funcionament del lloguer de bicicletes

Article 16. Llocs on s’ha d’implantar el lloguer de 
bicicletes

 1. Totes les poblacions de més de 25.000 habitants 
que ja tinguin carril bici i que l’ajuntament, d’acord amb 
les seves necessitats, ho demani han de disposar de 
lloguer de bicicletes.

 2. S’ha de valorar la quantitat de bicis que es necessi-
ten, en funció del nombre d’habitants que tingui la po-
blació.

 3. S’ha de crear una comissió per a valorar el pressu-
post global del servei de bicing de Catalunya.
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Article 17. Reglament de funcionament del lloguer 
de bicicletes

 1. El servei de lloguer de bicicletes ha d’estar operatiu 
els 365 dies de l’any, amb els horaris següents: 

 a) De dilluns a dijous, el servei ha de funcionar tot el dia 
excepte de 2 hores a 5 hores de la matinada. A partir 
d’aquestes hores només es poden retornar bicicletes.

 b) Divendres, el servei funciona tot el dia excepte de 3 
hores a 5 hores de la matinada, a partir d’aquest mo-
ment només es poden retornar bicicletes.

 c) Dissabtes, diumenges i festius, el servei funciona les 
vint-i-quatre hores del dia. 

 2. Cada poble o ciutat ha d’adaptar l’horari a les seves 
necessitats.

 3. Les persones que fan ús del servei de lloguer de bi-
cicletes han de tenir una targeta personal per a poder 
agafar-ne una arreu on hi hagi lloguer de bicicletes a 
Catalunya.

 4. El preu del lloguer de bicicletes és el mateix a tot 
Catalunya. Se n’ha de valorar el preu en funció de les 
despeses d’implantació i manteniment.

Capítol VIII. Aparcament de bicicletes d’ús privat

Article 18. Zones d’aparcament de bicicletes

S’han d’habilitar zones d’aparcament públic de bicicle-
tes en: 

 a) Barris.

 b) Estacions de bus i tren que surtin de la població.

 c) Serveis públics (ajuntament, hospital, CAP, centres 
educatius...).

 d) Àrees de comerç.

Disposicions addicionals

Primera. Comissió dels ajuntaments afectats

 1. S’ha de crear una comissió on hi hagi representants 
de cada comarca o municipi on s’implanti el carril bici.

 2. Les persones que formin part de la comissió han 
d’ésser expertes o entendre en la matèria.

 3. Les funcions d’aquesta comissió són: 

 a) Planificar la implantació gradual del carril.

 b) Fixar-se en l’ús del carril i comprovar si s’utilitza cor-
rectament.

 c) Avisar si sorgeix cap problema amb l’ús del material 
del carril.

Segona. Participació 

 1. A les ciutats i als pobles que disposin de carril bici 
s’ha de fer una enquesta per a valorar la viabilitat del 
projecte.

 2. S’ha de fer el pressupost del cost d’implantació del 
carril bici i cada ajuntament n’ha d’estudiar el finança-
ment.

 3. En els carrils interpobles, els pobles que el tenen 
han d’acordar la distribució de les despeses que gene-
ra el manteniment.

Tercera. Comissió econòmica

 1. S’ha de crear una comissió econòmica amb repre-
sentants dels pobles i les ciutats afectats.

 2. Les funcions d’aquesta comissió són: 

 a) Elaborar els pressupostos.

 b) Controlar les despeses i els guanys.

Quarta. Implantació gradual

 1. La construcció del carril bici ha de ser gradual i ha 
de començar en els municipis més grans.

 2. La implantació gradual ha de servir per a comprovar 
si realment s’utilitza el carril bici.

 3. El primer any d’establiment de la llei s’ha de fer un 
estudi de la contaminació per a comprovar si els nivells 
han baixat. També s’ha de fer una valoració de l’ús del 
carril.

Disposició derogatòria

Resta derogada qualsevol llei o normativa anterior rela-
tiva al carril bici i que entri en contradicció amb el que 
estableix aquesta llei.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya. Totes les institucions implicades s’han de posar a 
treballar per a posar-la en pràctica.

Llei sobre Fem xarxa: banc del temps 
escolar

Preàmbul

La crisi econòmica generalitzada que patim i la neces-
sitat d’afrontar-la crea una situació que ens toca de 
prop: a l’escola, a les notícies, a casa sentim parlar del 
que passa i estem amoïnats. 

Tots coneixem al nostre voltant casos de pares que 
s´han quedat sense feina, i algunes paraules com «re-
tallades» i «desnonaments» ens són molt familiars. 
Quan demanem diners als pares per a fer les coses 
que ens agraden com ara sortir, anar al cinema o fer 
alguna activitat extraescolar, sempre escoltem la ma-
teixa resposta: «no hi ha diners».

Trobem que és important un canvi de valors i de ma-
nera de fer per a poder gaudir de tot, malgrat aquesta 
situació.
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Per això volem buscar solucions que estiguin al nostre 
abast. Sabem que no podem demanar diners quan no 
n’hi ha, suposadament, per a ningú, però sí que po-
dem demanar ajuda i col·laborar els uns amb els altres. 
Ens hem adonat que tots tenim coneixements i capaci-
tats que podem compartir. 

Per a gestionar i dur a terme aquesta col·laboració pro-
posem, amb aquesta llei, organitzar un banc del temps 
que reculli totes aquestes iniciatives i serveixi per a in-
tercanviar-les de manera que, malgrat la situació de 
crisi actual, puguem fer el màxim d’activitats i en pu-
guem gaudir.

Capítol I. Inici del projecte fem xarxa: banc del 
temps escolar

Article 1. Primeres accions

 1. Cal facilitar la informació del projecte a tota la comu-
nitat educativa: professors, educadors, alumnes i pares 
a fi d’impulsar el projecte i engrescar-los a participar-hi.

 2. Cal formar una comissió d’alumnes a cada escola 
que participa en el projecte del banc del temps.

 3. La comissió d’alumnes ha de gestionar el projecte 
en cada centre i representar-lo quan calgui. Aquesta 
comissió s’anomena comissió de gestió.

Article 2. Comissió de gestió

 1. Cal fer sessions informatives sobre el projecte a les 
diferents classes.

 2. Cal dur a terme eleccions per a escollir un represen-
tant de cada classe que formi part d’aquesta comissió 
de treball.

 3. Els membres de la comissió de gestió han de ser 
persones interessades a dur a terme la tasca encoma-
nada i que cal que s’hi presentin de manera voluntària.

 4. S’ha de crear una comissió general, amb dos repre-
sentants de cada centre participant, que ha de vetllar 
per al bon funcionament de la xarxa. 

 5. La comissió general s’encarrega de gestionar les 
noves incorporacions de les entitats interessades i de 
vetllar per al compliment dels requisits.

Article 3. Col·laboradors

 1. Tots els membres de la comunitat educativa: alum-
nes, famílies, professors i altres professionals de l’es-
cola poden participar en el banc del temps.

 2. S’hi poden afegir les entitats del barri o del municipi 
que ho vulguin, i aportar temps o espais adequats per 
a dur a terme les activitats que es programin.

Article 4. Presentació de les propostes

Totes les propostes s’han de presentar a la comissió 
general que n’ha de valorar la idoneïtat i hi ha de donar 
el vistiplau per a poder penjar la proposta a la platafor-
ma o al web i oferir-la als centres col·laboradors.

Capítol II. Difusió per mitjà del web

Article 4. Creació del web

 1. Els alumnes que formen part de la comissió general 
han de designar un grup de treball que ha de crear i 
supervisar la pàgina web. Hi ha d’haver, com a mínim, 
un adult (pare/mare o mestre/a) que els orienti durant 
tot el procés de recollida de dades, organització de la 
informació i disseny de la pàgina, com també per a so-
lucionar els problemes que puguin sorgir.

 2. Totes les propostes d’activitats que es pengin al web 
n’han d’especificar: 

a) La durada.

 b) Els objectius.

 c) Els requisits per a poder-hi participar (nombre mínim 
de participants, material a aportar).

 d) Les dades de contacte del centre que fa la proposta.

Article 5. Requisits del web

 1. Cal especificar a la pàgina web les diferents activi-
tats que s’ofereixen per a agilitzar-ne la recerca d’acord 
amb els interessos de cada participant.

 2. Els tallers s’organitzen en els grups següents: 

 a) Idiomes: grups de conversa o de gramàtica.

 b) Repàs de matèries lectives i ajuda en la realització 
dels deures. 

 c) Esports: ping-pong, tennis, futbol, bàsquet, arts 
marcials. 

 d) Cuina.

 e) Manualitats: papiroflèxia, ceràmica, costura.

 f) Música: cant coral, solfeig, instruments.

g) Moviment: ball, teatre i expressió corporal.

 3. Cal penjar un calendari de les activitats des del qual 
es pugui fer la reserva de les diferents propostes.

Capítol III. Espais

Article 6. Espais de l’entorn escolar

Cada centre ha de fer una planificació on constin els 
espais que es poden oferir per a dur a terme les activi-
tats i els horaris en què es poden utilitzar.

Article 7. Espais externs a l’entorn escolar

Les entitats que s’han afegit al projecte cal que acom-
panyin amb la proposta de col·laboració una descrip-
ció dels espais que es poden utilitzar i especificar si 
són adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i 
l’horari en què es poden fer servir. 

Article 8. Espais a l’aire lliure

 1. Cal demanar a l’ajuntament del municipi o al districte 
si es poden utilitzar espais municipals per a dur a ter-
me les activitats.
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 2. Cal fer una llista dels espais públics que es puguin 
fer servir, com ara parcs i places, i especificar-ne les 
característiques i els horaris d’ús.

Capítol IV. Condicions i organització del temps

Article 9. Tiquets o bitllets de temps

Un cop feta una activitat en un centre, el centre o l’en-
titat que l’ha promogut ha d’aconseguir un val o tiquet 
de temps que li permeti gaudir d’una altra activitat pro-
posada per algun altre centre o entitat.

Article 10. Intercanvi de tiquets

 1. Per cada activitat que es dugui a terme de les que 
es proposen al web, cal aportar un tiquet de temps.

 2. Els tiquets de temps tenen una validesa determinada. 

 3. Els tiquets de temps es poden consumir durant un 
curs escolar o bé durant el primer trimestre del següent.

Capítol V. Avaluació del procés i del resultat

Article 11. Valoració final

 1. A final del curs escolar, cada comissió de gestió ha 
de fer una valoració del projecte per a introduir-hi millo-
res, si cal, en cursos posteriors. 

 2. La valoració dels tallers ha de tenir en compte: la 
participació, la valoració dels assistents i organitza-
dors, la idoneïtat dels espais amb relació al nombre 
d’assistents i llurs característiques.

 3. La comissió general s’ha de reunir per a elaborar un 
informe que contingui les millores proposades des de 
les diverses comissions de gestió.

Llei de protecció de les famílies desnonades 
o desallotjades

Preàmbul

Nosaltres, els nens de sisè de l’escola Santa Perpètua, 
ens preocupem de les famílies desallotjades o desno-
nades que han de seguir pagant la hipoteca o l’han fet 
fora del seu pis de propietat o de lloguer.

Segons l’article 47 de la Constitució espanyola, tots els 
espanyols tenen dret a viure en un habitatge digne i 
adequat. 

La Declaració universal dels drets humans, a l’article 
25, diu que «tota persona té dret a un nivell de vida que 
asseguri la seva salut, el seu benestar i el de la família, 
especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, 
a atenció mèdica i als necessaris drets socials».

Això vol dir que els bancs estan cometent un delicte 
molt greu perquè contradiuen la Constitució espanyola 
i la Declaració universal dels drets humans.

Catalunya és la comunitat amb més desnonaments. 
La xifra de desallotjaments s’ha triplicat en cinc anys. 

Hi ha gairebé 200.000 processos iniciats a tot Espa-
nya.

La quantitat de desallotjaments més gran va tenir lloc a 
Catalunya (25.422), molt per sobre de Madrid (14.549), 
Andalusia (13.638) i el País Valencià (13.199). L’any 
2012 es van iniciar 91.622 execucions hipotecàries, un 
17,7% més que al 2011. Al 2012, a Catalunya, es van 
produir més de 30.000 desnonaments.

La crisi ha fet que els rics siguin més rics i els pobres 
més pobres. Per tant, moltes famílies no poden pagar 
el seu habitatge. 

La crisi ha provocat molts desnonaments a Catalunya 
i a Espanya. L’atur i les pujades d’impostos han ajudat 
que es facin més desnonaments.

A la nostra classe una nena ha passat per aquesta si-
tuació. Per tant, sabem molt bé del que estem parlant. 
No volem que més infants hi hagin de passar.

Hi ha persones que tenen fills malats i no poden co-
brir les seves necessitats. Aquesta situació que viuen 
molts infants els provoca ràbia, rancúnia i introversió.

Molta gent gran passa per circumstàncies de salut di-
fícils. Totes aquestes circumstàncies han portat molta 
gent a situacions desesperades. Més de 3.000 perso-
nes s’han tret la vida a Espanya en ser desallotjades.

Pensem que la situació actual es difícil. Opinem que és 
injust que hi hagi habitatges buits i gent al carrer que 
no hi pugui viure.

Alguns bancs i caixes d’estalvi han decidit suspen-
dre temporalment els desnonaments de persones en 
situació vulnerable. Nosaltres creiem que són un bon 
exemple a seguir.

El Parlament de Catalunya ha de seguir l’exemple de 
les persones i ONG que han ajudat aquestes famílies 
a tenir un habitatge digne i adequat per a viure. El Par-
lament hauria d’aprovar lleis per a ajudar les persones 
que es trobin en dificultats a causa d’haver perdut el 
seu habitatge.

Article 1. Objecte de la llei 

 1. L’objecte de la llei és que totes les persones, i espe-
cialment els infants, tinguin un habitatge digne i ade-
quat.

 2. Per mitjà d’aquesta llei s’ha de proporcionar habitat-
ge social a tothom que ho necessiti, tal com estableix 
l’article 47 de la Constitució espanyola, l’article 15 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 25 de la 
Declaració universal dels drets humans. 

Article 2. Habitatges socials per a les persones 
desnonades 

 1. Els ajuntaments han de fer pagar multes als bancs o 
a les persones que tinguin cases deshabitades.

 2. La gent que ha estat desnonada i vol tenir un lloguer 
social ha de complir les condicions que estableix l’arti-
cle 6. 

 3. El preu del lloguer d’un habitatge social es fixa en-
tre 100 i 200 euros mensuals, en funció dels ingressos 
dels llogaters.
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 4. Si les persones que sol·liciten un lloguer no tenen 
cap ingrés, l’ajuntament s’ha de fer càrrec del paga-
ment.

Article 3. Habitatges deshabitats

 1. Els bancs o les persones que tenen habitatges des-
habitats han de complir les normes següents: 

 a) Els que tenen més d’un habitatge buit han de pagar 
més impostos d’IBI.

 b) Si tenen cinc habitatges buits han de pagar el doble 
d’IBI. 

 c) Si tenen entre sis o més habitatges buits han de pa-
gar el triple d’IBI.

 2. Els bancs o les persones que tenen habitatges tan-
cats des de fa un any o més i no els volen llogar ni 
vendre han de pagar una multa. Aquesta multa s’ha 
de pagar cada sis mesos. L’import és de 10 euros per 
metre quadrat.

 3. Els bancs o les persones que incompleixin aquestes 
normes poden perdre la propietat dels habitatges que 
passen a ser de titularitat municipal i gestionades per 
l’ajuntament. 

 4. Els diners recaptats de l’IBI i de les multes han 
d’anar a parar al fons econòmic que especifica l’article 
4 d’aquesta mateixa llei.

Article 4. Fons econòmic per a les persones que han 
estat desnonades o desallotjades

 1. L’ajuntament ha de crear un fons econòmic per a les 
famílies desnonades o desallotjades. Aquests fons es 
poden constituir amb les iniciatives següents: 

 a) Sancions a les entitats bancàries que tenen habi-
tatges buits. Els imports d’aquestes multes s’especifi-
quen a l’article 2 d’aquesta llei.

 b) Campanyes en centres comercials per a recaptar di-
ners. L’ajuntament ha d’abaixar un 3% els impostos als 
centres comercials a canvi que durant l’any facin tres 
campanyes solidàries o més per a les persones des-
nonades o desallotjades.

 c) Donacions voluntàries per mitjà de la declaració de 
la renda. Cada persona té l’opció de donar un 1% dels 
impostos que paga a l’Estat, el qual distribueix aquests 
diners entre els fons econòmics dels ajuntaments.

Article 5. Les tasques dels ajuntaments

 1. Els ajuntaments, sempre que sigui possible, han 
d’oferir treball a les persones desnonades abans de 
donar-ne a una empresa.

 2. Els treballs que els ajuntaments poden oferir són 
serveis de: 

 a) Manteniment.

 b) Jardineria.

 c) Neteja.

 d) Socials.

 3. Tenen màxima prioritat a l’hora d’aconseguir un lloc 
de treball les persones desnonades que tenen fills a 

càrrec. Amb aquest treball fan serveis al municipi i 
afronten les seves despeses personals i de l’habitatge.

 4. Els ajuntaments han d’oferir un habitatge social a les 
persones desnonades amb fills a càrrec. L’habitatge 
social ha de ser gratuït fins que se solucioni la seva si-
tuació personal.

 5. Els ajuntaments han de garantir que tots els nens 
desnonats tinguin cobertes les necessitats bàsiques 
com ara alimentació o medicaments.

Article 6. Allotjament social de les famílies 
desnonades

 1. Els ajuntaments han d’allotjar els col·lectius més ne-
cessitats, prioritàriament: 

 a) Dones embarassades.

 b) Persones jubilades sense cap ingrés o amb ingres-
sos més baixos de 400 euros.

 c) Persones sense cap ingrés o amb ingressos més 
baixos de 400 euros.

 d) Famílies monoparentals sense cap ingrés o amb in-
gressos més baixos de 400 euros.

 e) Famílies que tenen al seu càrrec nens o adults amb 
discapacitats físiques o psíquiques.

 f) Persones sense cap ingrés o amb ingressos més 
baixos de 400 euros i que tenen més d’un fill.

 2. Els llocs on es poden allotjar aquests col·lectius són: 

 a) Albergs socials creats en naus industrials expropia-
des perquè fa més de dos anys que estan abandona-
des.

 b) Pisos expropiats als bancs.

 c) Pisos expropiats a particulars.

 3. Les famílies que necessitin allotjament ho han de sol-
licitar a l’ajuntament. 

 4. Els diners necessaris per portar a terme aquestes 
iniciatives provenen dels fons econòmics que estableix 
l’article 4 d’aquesta llei.

Article 7. Les obligacions de bancs i caixes d’estalvis

Els bancs i les caixes d’estalvis han de complir les obli-
gacions següents: 

 1. Intentar arribar a un acord abans de desnonar les 
persones.

 2. Deixar un temps entre sis mesos i un any per a solu-
cionar els problemes econòmics abans de dur a terme 
el desnonament. 

 3. Ajornar els pagaments de les hipoteques o abaixar 
les quotes en els casos extrems següents: 

 a) Pèrdua de la feina.

 b) Finalització de la prestació de l’atur.

 c) Baixada de salaris o ingressos d’un 50%.

 4. Acceptar la dació en pagament quan els propietaris 
perden l’habitatge perquè no poden pagar la hipoteca.
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Disposició derogatòria 

Resta derogada qualsevol normativa anterior relativa a 
l’habitatge que entri en contradicció amb aquesta llei.

Disposició final 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Projecte de llei d’impuls del comerç de 
proximitat

Preàmbul

L’aposta pel comerç de proximitat es basa en el fet de 
poder gaudir d’un producte amb informació, valor am-
biental i que vetlli per la reducció d’envasos d’un sol 
ús. En el comerç local preval la qualitat del servei més 
que la rapidesa, i això implica apostar per la reducció 
de residus, i, en definitiva, pels canvis socials.

Un estudi sobre els hàbits de compra dels nostres  
veïns conclou que, sovint, es prioritza més la rapidesa 
que la qualitat, i a això la societat en què vivim ens hi 
ha obligat.

Amb aquesta llei es pretén conscienciar la ciutadania i 
encaminar-la al consum de productes de l’entorn, a fi 
de guanyar en qualitat i reduir els residus i gasos no-
cius per al medi ambient, tant per l’ús de cambres fri-
gorífiques com de combustible per als desplaçaments.

Pretenem recórrer un camí cap al reconeixement del 
comerç local paral·lelament amb la construcció d’una 
Catalunya més sostenible.

Catalunya té una gran tradició agrícola i artesanal que 
podem descobrir en els noms d’oficis dels carrers dels 
nostres pobles i ciutats. Si ens remuntem en la història, 
veiem que els artesans donaven un servei directe al 
client, oferien un tracte humà i un gènere de gran qua-
litat. En la societat actual, l’aparició de les grans àre-
es comercials ha fet recular aquestes petites botigues 
que han esdevingut negocis poc rendibles en què, per 
a mantenir-los, els comerciants han hagut d’apujar els 
preus, i, consegüentment, reduir el volum de clientela.

Hem fet un estudi sobre el comerç de l’entorn: pro-
cedència del producte, gestió d’envasos, emma-
gatzematge, transport, informació i presentació que 
en fa l’establiment i transport fins als domicilis. Amb 
aquest estudi hem observat que la majoria de pobla-
ció compra en grans àrees comercials i prioritza l’ho-
rari d’obertura i el preu dels productes que no pas la 
qualitat i la procedència.

Per tant, amb la nostra llei, proposem donar eines sen-
zilles i clares perquè l’acció de consumir un produc-
te s’emmarqui en un context d’implicació de totes les 
parts (proveïdor, comerciant i client), amb un missatge 
ambiental comú perquè, davant el ventall de possibili-
tats, puguem fomentar i adquirir un producte local i de 
qualitat.

Capítol I. Aprofitament dels recursos de l’entorn

Article 1 

 1. Cal vetllar per l’aprofitament dels recursos naturals 
que tenim a l’entorn. 

 2. Catalunya disposa de molts conreus i camps de pa-
gesos locals dels quals s’ha de poder gaudir.

Article 2

 1. El millor repartiment dels productes afavoreix el co-
merç de proximitat i en redueix el desplaçament.

 2. En reduir-se el transport de productes, s’afavoreix el 
consum dels de proximitat, es guanya en qualitat i sa-
bor i s’evita l’ús de cambres frigorífiques per a conser-
var-los.

Article 3

 1. El nostre entorn natural és ric en productes vegetals 
i tenim molts pagesos que conreen fruites i verdures 
molt bones per a la nostra alimentació.

 2. S’han de crear línies directes de contacte entre pro-
veïdors i clients a fi d’aprofitar els productes i reduir-ne 
el recorregut entre l’origen i la destinació final. Si se’n 
redueix la distància, els productes són més frescos i 
els nutrients que aporten són superiors que si els pro-
ductes vénen de lluny. 

 3. Cal afavorir el proveïdor petit amb reduccions fiscals 
perquè li sigui més fàcil la venda dels productes. 

 4. La reducció del preu final del producte afavoreix que 
els consumidors adquireixin béns de primera neces-
sitat de pròximitat i els consciencia de la bondat d’a-
quest comerç.

Article 4

 1. L’entorn social proporciona un conjunt de comerços 
amb varietat de productes locals de gran qualitat. 

 2. S’ha d’ajudar el petit comerç a donar un bon servei 
a la clientela per a evitar que aquesta no s’hagi de des-
plaçar a buscar productes de primera necessitat. 

 3. Cal ajudar el petit comerciant a competir amb els 
preus de les grans àrees comercials i a oferir un pro-
ducte acabat de fer de més qualitat a fi que el client en 
valori i prioritzi més la qualitat que la quantitat. 

 4. El petit comerciant ha d’explicar l’origen dels pro-
ductes i n’ha d’informar els consumidors.

Article 5

S’han d’oferir espais de comunicació i d’intercanvi pro-
pers entre les àrees comercials i els productors. La fa-
cilitat en aquesta relació ha d’afavorir el consum del 
producte de proximitat i n’ha d’abaratir el cost final.

Capítol II. Reducció de residus en l’entorn

Article 6 

En el comerç de proximitat, els productes han d’anar 
en caixes reutilitzables per a afavorir la reducció de re-
sidus que genera el transport de mercaderies.
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Article 7

La major relació entre proveïdor i client ha d’afavorir el re-
ciclatge i la reutilització de les formes d’empaquetatge.

Article 8

 1. Cal incentivar l’emmagatzematge amb productes re-
ciclats i reutilitzables.

 2. Els productes reutilitzats poden tenir reduccions fis-
cals per a fer-los més econòmics.

 3. S’han de disposar espais per a retornar els envasos. 

 4. Per a reduir el volum de residus i evitar que se’n fa-
briquin de nous amb la repercussió ambiental que això 
comporta, la devolució d’envasos ha de comportar 
una devolució econòmica del valor de l’envàs o d’un 
altre producte.

Article 9

El comerç de proximitat ha de reduir els desplaça-
ments de mercaderies i la generació de gasos que 
comporta, tant per via terrestre, aèria i marítima.

Article 10

 1. S’ha de fer un plantejament antiglobal del consum, 
no enviar productes a fora on són molt valorats i com-
prar els mateixos productes a l’estranger per a consu-
mir-los aquí. 

 2. La reducció de desplaçaments ha de comportar la 
reducció del volum de residus. 

 3. El desplaçament de productes en minva la qualitat  
i en fa augmentar el preu final.

Capítol IV. Reducció de l’embalatge 

Article 11

Reduir el desplaçament del producte n’ha de reduir 
l’embalatge.

Article 12

 1. La compra directa en comerços de proximitat afavo-
reix la transferència dels aliments més adequada per a 
distàncies curtes com ara el carretó o el cistell. 

 2. Comprar el que és necessari i ser més responsable 
amb el consum evita tenir productes que, si no s’han 
consumit, es fan malbé.

Article 13

Comprar en establiments de proximitat fa reduir direc-
tament: 

 a) La contaminació, en evitar el desplaçament de mer-
caderies amb vehicles. 

 b) Els gasos nocius que aboquem a l’entorn.

 c) La fabricació de plàstics per als embolcalls de fruita, 
verdura i altres productes. 

 d) El cost econòmic del producte i la repercussió que 
té en el preu final.

Capítol V. Facilitar el contacte i la relació comercial 
entre proveïdors i clients

Article 14

 1. La relació directa i satisfactòria entre proveïdors i cli-
ents ha de facilitar l’intercanvi de productes. 

 2. Cal crear espais i vies de comunicació i facilitar re-
duccions fiscals als artesans i pagesos d’una zona 
perquè facin arribar llurs productes a totes les llars.

Article 15

S’ha de facilitar l’establiment i la creació de mercats 
ambulants i rebaixar-los els impostos perquè puguin 
oferir els productes directament. 

Article 16

S’han de crear espais de comunicació i bases de da-
des a l’abast de tothom perquè el client conegui els re-
cursos del seu entorn immediat.

Article 17

Cal fer una supervisió en les grans àrees comercials 
perquè s’abasteixin de productes de proximitat de 
qualitat, a fi de reduir el desplaçament dels productes  
i facilitar-ne la compra a les famílies.

Article 18

Cal impulsar el desenvolupament social i econòmic de 
les famílies que es dediquen al conreu i la pagesia, a fi 
de promoure la inversió dels seus esforços en la feina i 
no en les relacions comercials amb intermediaris, que 
són els que veritablement s’enriqueixen en el tracte co-
mercial.

Article 19 

Cal establir una relació directa amb els proveïdors per 
a evitar la pujada de preus dels productes mitjançant 
intermediaris, ni tampoc per a gastar diners en despla-
çaments llargs.

Article 20

Les institucions han de vetllar per una divisió sectorial 
dels productes. Cada territori ha de gaudir dels seus 
productes i no n’ha de tenir dels de procedència més 
llunyana perquè són més barats.

Capítol VI. Facilitat de l’administració per a crear 
llocs de treball destinats a l’explotació dels camps

Article 21

 1. El volum superior de demanda de productes de pro-
ximitat ha de repercutir en l’augment de les explota- 
cions agrícoles i afavorir la creació de llocs de treball 
en el territori. 

 2. Cal aprofitar els recursos naturals de l’entorn per a 
facilitar l’accés laboral de les persones interessades a 
conrear els camps perquè els productes que se n’ob-
tenen són béns de primera necessitat.

Article 22

L’Administració ha de subvencionar els agricultors 
perquè, en època de plantació o recol·lecció, puguin 
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contractar personal que els ajudi. Es generen llocs de 
treball i s’estimula el petit proveïdor i l’agricultor a aug-
mentar la producció. 

Article 23

L’impuls del comerç petit i de proximitat pot ajudar 
molts joves a continuar els negocis familiars que so-
vint són absorbits per les grans àrees comercials en 
no poder-hi competir ni en horaris ni en preus. 

Article 24 

 1. L’Administració ha de vetllar per un tracte competent 
amb el petit comerç i les grans àrees comercials i no 
ha de tenir en compte el producte que vénen sinó la 
qualitat que aporten i la clientela que generen. 

 2. El petit comerç i les grans àrees comercials no po-
den tenir els mateixos impostos perquè el petit empre-
sari té més dificultats per a afrontar els pagaments que 
el gran.

Capítol VII. Informació en l’etiquetatge de la 
procedència del producte

Article 25

L’etiqueta informativa de l’origen d’un producte permet 
que el client valori la necessitat o probabilitat d’adquirir 
productes de la terra, productes molt més rics i sans 
que d’altres que vénen de fora i que poden trigar dies 
des que es recullen del camp fins que es consumeixen.

Article 26

Cal ser coherents en la compra de productes ja que 
facilita la creació de llocs de treball.

Article 27

El producte de qualitat ha de ser l’objectiu de tothom. 
Cal que vagi etiquetat correctament perquè el client en 
tingui la màxima informació.

Capítol VIII. Facilitar informació a la població sobre 
una alimentació saludable

Article 28

Darrerament s’han creat botigues d’aliments naturals de 
la terra i productes ecològics. El preu dels aliments en 
aquests establiments és superior al dels productes de 
les grans superfícies o altres supermercats, però la ciu-
tadania ha de saber que són de més qualitat, que no 
han estat tractats amb productes químics, que prove-
nen del comerç de proximitat, que s’hi ha tingut més 
cura i que, probablement, no es mantenen en càmeres 
frigorífiques ni se’n fa una venda massificada sinó que 
és un producte sempre fresc. 

Article 29

 1. Cal vetllar perquè els ciutadans accedeixin a pro-
ductes de qualitat i segueixin una dieta equilibrada. 

 2. Cal impulsar el comerç de proximitat, que repercu-
teix positivament en la dieta dels ciutadans, i, alhora, 
reduir el consum de productes industrials.



Sèrie E - Núm. 5 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2014

sim
ula

ció

PLE ESCOLAR  27



Sèrie E - Núm. 5 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2014

sim
ula

ció

PLE ESCOLAR  28


	Intervenció
	de la vicepresidenta primera del Parlament

	Projecte de llei
	sobre la protecció de les persones grans

	Projecte de llei
	sobre la implantació del carril bici a Catalunya

	Projecte de llei
	Fem xarxa: banc del temps

	Projecte de llei
	de protecció de les famílies desnonades o desallotjades

	Projecte de llei
	d’impuls del comerç de proximitat

	Intervenció
	dels grups parlamentaris

	Cloenda 
	de l’acte a càrrec de la vicepresidenta primera del Parlament


