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Sra. Núria de Gispert por sus repetidas e intolerables acciones de carácter público, 
racistas y xenófobas, contra ciudadanos catalanes, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Govern de la Generalitat ha decidido otorgar la Creu de Sant Jordi, máxima 

distinción autonómica, que tiene como finalidad distinguir a aquellas personas que 
por sus méritos y servicios prestados hayan destacado y hayan tenido un papel rele-
vante en la sociedad, a la Sra. de Gispert.

Es condenable que se otorgue dicha distinción a la Sra. de Gispert, ya que es una 
persona que ha sido reprobada por el Parlamento de Cataluña debido a sus repetidas 
e intolerables acciones de carácter público, racistas y xenófobas, contra ciudadanos 
catalanes, por lo que manifiestamente no cumple con los criterios de honorabilidad 
e idoneidad que deberían existir en la concesión de este galardón.

Tanto es así, que horas después de que el Govern de la Generalitat otorgase la 
Creu de Sant Jordi a la Sra. de Gispert, ésta volvió a manifestarse públicamente de 
manera racista y xenófoba contra diversos ciudadanos y miembros de este Parla-
ment.

Es por todo ello, que el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a retirar la Creu de 

Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña 2019 a la Sra. de Gispert, por haberse com-
portado en repetidas ocasiones de manera reprobable al proferir de manera pública 
invectivas de carácter racista y xenófobo contra ciudadanos catalanes, en algunos 
casos diputados de este Parlament.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
els casos de violència sexual denunciats en centres escolars
252-00018/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

CUP-CC, SP PPC

Reg. 37340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una Comissió d’investigació sobre els casos de violència sexual denunciats a cen-
tres escolars a Catalunya.

Exposició de motius
La violència sexual contra la població infantil a Catalunya és una situació preo-

cupant sovint menystinguda i silenciada. Segons algunes xifres, el 17% de la pobla-
ció catalana ha patit abusos sexuals durant la infància. Nens i nenes convertits en 
objectes sexuals i víctimes d’una realitat sovint ocultada i infravalorada.

El 85% dels casos es donen en l’entorn de la família o de confiança de l’infant, 
entenent com a entorn de confiança els espais de convivència dels infants, com ara 
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l’escola, espais de lleure, esplais, centres esportius, etc.., fet que provoca que sigui 
un tema tabú i encobert que, molts cops, no és denunciat fins molt entrada l’edat 
adulta. De fet, quan moltes persones que han patit aquest tipus de delictes aconse-
gueixen trencar el silenci ja ha prescrit i no es pot reclamar condemna als culpables. 
Actualment, i segons el que estableix el Codi Penal, els abusos a menors prescriuen 
entre 5 i 15 anys a partir de la majoria d’edat de la víctima (és a dir, com a màxim 
als 33 anys) unes condicions totalment insuficients que provoquen la impunitat d’a-
quest tipus de delictes.

A Catalunya, a més, en els últims anys hem vist com les denúncies per violència 
sexual en l’entorn escolar s’han fet visibles. Un exemple paradigmàtic, que ha per-
mès donar a conèixer després molts més abusos, és el Cas Maristes destapat l’any 
2016. A posteriori, desenes de denúncies a professors i monitors de molts altres cen-
tres han provocat una allau d’indignació i preocupació social, incrementada pel fet 
que la majoria de casos no poden ser jutjats per estar prescrits.

La protecció dels drets de la infància per tal d’assegurar la inclusió i una atenció 
adequada està recollida en nombroses cartes i convencions a nivell internacional. 
Concretament, la Convenció dels Drets dels Infants en el seu article 19 recull el dret 
dels infants a viure sense cap tipus de violència i, per tant, tota la infància té dret a 
ser protegida contra els abusos i l’explotació sexual.

La seva protecció no pot centrar-se només en l’atenció personalitzada a les víc-
times de violència sexual infantil, que també, sinó que cal afrontar aquesta realitat 
i actuar per tal de prevenir-la. Una peça clau per a la prevenció és la formació. Per 
una banda, dels professionals que estan en contacte amb els nens i nenes, educa-
dors, professionals de la salut, policia i, fins i tot, la pròpia família. I, d’altra banda, 
en termes com la parentalitat positiva, l’educació afectivasexual des de ben petits i 
ensenyar conceptes com el consentiment, l’afecte segur o l’autonomia del propi cos.

El Parlament de Catalunya ja ha mostrat el seu compromís institucional per llui-
tar contra l’abús sexual durant la infància, amb més prevenció i una atenció ade-
quada i especialitzada per a les víctimes, a través de resolucions i mocions des dels 
anys 80.

Però més enllà de les mesures de prevenció, formació, detecció i atenció a les 
víctimes, cal un canvi de mentalitats col·lectiu. Part de la culpa de la reiteració de 
casos de violències sexuals en espais de confiança, com els espais educatius diver-
sos, ha estat el silenci existent durant tants anys. Silencis que han tapat els casos que 
apareixien i que impedien que n’apareguessin d’altres o que es poguessin activar re-
cursos adients per a protegir o tractar les víctimes. Per a canviar mentalitats cal aca-
bar amb aquest silenci. Cal deixar clar que les violències sexuals no són acceptades 
ni acceptables a la nostra societat, que quan són contra infants són execrables, i que 
tampoc és acceptada la complicitat del silenci actiu.

I en aquests casos, de violències contra infants i joves en espais educatius, s’hi 
suma una responsabilitat de l’administració pública, que finança i controla aquests 
serveis, i té la responsabilitat de fer complir el respecte als drets humans en tots ells, 
o de depurar responsabilitats si no es fa.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució

Objectiu: 
Crear una comissió d’investigació sobre els casos de violència sexual denunciats 

a centres escolars a Catalunya.

Àmbit d’actuació: 
La comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i la investigació de la 

problemàtica de les violències sexuals contra la infància a centres escolars i espais 
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educatius a Catalunya, les seves causes i conseqüències, la valoració de les dades 
disponibles, el caràcter i adequació de les mesures que es despleguen des de Cata-
lunya per a la prevenció i protecció de l’abús sexual a menors, i, concretament, en 
l’àmbit educatiu i el compliment que hi ha hagut de les normatives existents en el 
cas dels casos coneguts.

Contingut bàsic del pla de treball: 
a. Mitjançant les compareixences d’expertes, especialistes i tècnics, poder tenir 

una descripció de la realitat de la violència sexual contra menors en centres escolars 
i espais educatius a Catalunya, i el seu impacte en la vida dels infants.

b. Estudi sobre els casos de violència sexual a menors que s’han produït en l’àm-
bit de l’escola o d’espais educatius en les últimes dècades a Catalunya i sobre la res-
posta de reparació donada per part de l’administració i dels centres

c. Anàlisi sobre les mesures adoptades en els últims anys pel Govern de la Gene-
ralitat, i sobre les responsabilitats dels gestors dels serveis en el tractament fet dels 
casos apareguts.

d. Estudi de les mesures que s’han desplegat en altres països per tal de prevenir 
l’abús sexual i la violència sexual contra nens i nenes i la seva protecció.

e. Elaborar un informe de conclusions final que reculli els punts claus dels estu-
dis i anàlisi anteriors.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt 

GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Eva Granados Galiano, porta-
veu GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Carles Riera 
Albert, representant SP CUP; Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PP 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2019 al 20.05.2019).
Finiment del termini: 21.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.05.2019.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local
302-00095/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37648; 37681; 37684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 37648)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el món local (tram. 302-00095/12).


