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La sessió s’obre a tres quarts d’onze del matí i deu
minuts. Presideix el president del Parlament, acom-
panyat del secretari segon de la Mesa del Parlament,
Sr. Ernest Benach i Pascual, i dels il ·lustres Sr. Josep
Rull i Andreu, pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, Sr. Àlex Masllorens i Escubós, pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sra.
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, pel Grup Parlamen-
tari Popular, Sra. Carme Porta i Abad, pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Sr.
Rafael Ribó i Massó, pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya - Verds.

ORDRE DE L’ACTE

– Obertura de la sessió pel M. H. Sr. Joan Rigol i
Roig, president del Parlament de Catalunya.

– Intervenció dels portaveus infantils de cada es-
cola.

– Cloenda de l’acte a càrrec de l’I. Sr. Ernest Be-
nach i Pascual.

EL PRESIDENT

«Bon dia, senyores diputades i senyors diputats.
S’obre la sessió.» És així com el president del Parla-
ment comença les sessions. Avui, doncs, comencem
també així aquesta sessió.

Acabeu d’entrar en aquest edifici tan bonic, heu
pujat per aquesta escalinata tan solemne que us ha
dut fins a aquest magnífic Saló de Sessions i durant
aquest matí us passejareu per aquests passadissos
amplis i majestuosos, i tindreu les vostres ponències
en sales espaioses preparades per a les discussions i
els debats. De ben segur que aquest Palau del Parla-
ment us ha impressionat de debò.

En primer lloc, voldria explicar-vos molt breument
la història d’aquest palau, perquè la història d’aquest
edifici és molt semblant a la història de Catalunya.

Fixeu-vos: hi ha una data molt, molt important, que
heu de tenir sempre present, és l’any 1714. Abans
d’aquesta data, Catalunya era un país independent. Si
en aquell temps hi hagués hagut televisió, haurien dit:
«Notícies d’un país que es diu Catalunya», i hauria
sortit en els manuals d’història d’Europa, igual com
sortia França, Itàlia i els altres països.

Però hi va haver un rei, Felip V, que, després de
lluitar i vèncer la nostra gent, va anul·lar tots els
drets del poble català, ens va prendre la llibertat. I
aquest rei, per tal de tenir controlada i subjecta la
ciutat de Barcelona, va fer construir en aquest indret
una gran caserna militar, rodejada de muralles.
Aquest palau –que ara us sembla tan bonic– havia
estat, doncs, la caserna dels soldats de Felip V i era
l’arsenal de material de guerra. Tots els seus racons
eren plens de fusells, municions, bombes i canons,
per si calia fer-los servir contra els ciutadans de Bar-
celona i el poble català.

Dominats com estàvem, els catalans no ens vam
desanimar i, primer, ens vam dedicar a treballar la

terra i vam aconseguir, durant tot el segle XVIII, fer
una agricultura molt potent, i després vam començar
a construir fàbriques, i vam crear una indústria tan
important que l’any 1888 vam voler mostrar-la a tot
el món. I fou en aquests jardins tan bonics del parc
de la Ciutadella que es va muntar una exposició uni-
versal, que va servir per donar a conèixer a la gent
vinguda d’altres països la capacitat industrial del
poble de Catalunya. Per poder dur a terme aquesta
gran Exposició, va ser necessari reconvertir aquest
espai: s’enderrocaren les muralles i moltes de les
construccions militars, i d’altres, com aquest mateix
edifici, que es reconvertí en un palau reial per tal de
poder acollir la reina. Tot aquest munt d’ornamenta-
cions que ara admireu es van fer en aquella època.

Hi ha una altra data que caldrà que també recor-
deu. L’any 1931, una vegada derrocat el rei Alfons XIII
–descendent d’aquell rei que ens havia pres els nostres
drets–, les Corts republicanes van aprovar un Estatut
d’autonomia, mitjançant el qual Catalunya recupera-
va part de la seva llibertat. Podíem governar-nos no-
vament nosaltres mateixos i, per això, ens calia tenir
un Parlament digne on poguessin reunir-se els nostres
diputats per discutir i redactar noves lleis. Fou llavors
que el president Macià va pensar que aquest palau
podia ser el lloc ideal per establir-hi el Parlament de
Catalunya, i així es va fer. Es van dur a terme els can-
vis i treballs necessaris perquè aquest edifici pogués fer
aquesta funció.

Aquests seients, doncs, on seieu ara vosaltres –si
bé una mica reformats–, són els mateixos seients on
van seure els diputats del primer Parlament de Cata-
lunya, allà pels anys trenta, fins a la guerra civil.
Aquí van seure personalitats tan destacades com el
primer president del Parlament, Lluís Companys, i el
seu successor, Joan Casanovas, quan aquell es con-
vertí en president de la Generalitat. Els dos, però,
van haver de marxar cap a l’exili quan el general
Franco, en guanyar la guerra civil, va suprimir altra
volta les llibertats del nostre poble.

Molt després, els anys 1977 i 1978, va tornar la
democràcia a Espanya, i els polítics van dir: «Si hi ha
democràcia a Espanya, Catalunya ha de tornar a te-
nir, en part almenys, les seves llibertats», i altra volta
els catalans vam poder governar-nos, i per això fou
necessari obrir novament les portes d’aquest Parla-
ment perquè els diputats poguessin fer noves lleis.

Ara, doncs, que hem fet un petit recorregut per la
història externa d’aquest edifici, voldria que inten-
téssim entendre’l des de dintre. Què pensen els dipu-
tats que s’asseuen aquí els dies de sessions parlamen-
tàries? Ben segur que vosaltres els heu vist moltes
vegades per la tele.

Mireu, la democràcia vol dir llibertat per a cadas-
cú de nosaltres. I ara podeu preguntar: «I què és la
llibertat?» La llibertat ve a ser, més o menys, això
que ara us diré. De vegades fem coses per obligació,
perquè ens ho manen, i, de vegades, ho fem de mala
gana perquè ho hem de fer només perquè ens ho di-
uen. Però, de vegades, fem coses perquè ens surten
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del cor. Pensem: «Això ho he de fer perquè així dono
un cop de mà a un amic; així ajudo la mare; no he
d’embrutar els carrers; cal que em prengui seriosa-
ment els estudis, etcètera». Oi que fem coses que ens
surten del cor? Doncs, hi ha governants de països
que no volen que la gent faci allò que els surti del
cor, sinó que només obeeixin, que facin allò que se’ls
mana, i d’això se’n diuen dictadures. En canvi,
aquells governants que saben que el més important
és allò que les persones pensem i estimem volen or-
ganitzar el país amb l’esforç de tots plegats, apor-
tant cadascú de nosaltres el millor que ens surt de
dins.

I com que les persones no pensem totes igual, ca-
dascú ha de poder dir allò que pensa, ha de poder-ho
explicar, i això ho pot fer des d’aquí, des d’aquesta
tribuna. Per això serveix el Parlament. En aquest
Saló es parla, es discuteix; aquí cadascú pot expres-
sar el seu pensament. I és gràcies a l’aportació de tots
plegats que, una vegada discutides i valorades les
idees de cadascú, la societat pot organitzar-se millor,
perquè pot agafar les millors propostes que surten de
la discussió. De tot això, els diaris se’n fan ressò, i la
societat se’n beneficia.

La democràcia és això. No és només un sistema per
veure quants vots tenen uns i quants en tenen uns al-
tres, sinó que és una actitud; és anar per la vida sabent
que jo m’he de preocupar dels problemes de la societat,
de les persones que m’envolten, però que no ho he de
fer només perquè m’ho manen, sinó perquè em surt de
dintre. Això, una mica per sobre, és la llibertat i la de-
mocràcia.

I quan hi ha colla de persones que pensen de ma-
nera semblant, s’uneixen per defensar amb més força
les seves idees. D’aquesta manera es formen grups
que treballen en comú per donar a conèixer les seves
propostes. És així com neixen els partits polítics.

És en aquest Saló on es reuneixen aquests diver-
sos grups o partits polítics i és aquí on exposen les
seves idees i defensen les seves propostes de millo-
rament de la societat. Malgrat que pensin diferent,
tots ells tenen un compromís molt important, i és
que no es volen barallar, sinó que volen dialogar.
Cada grup, cada partit, exposa el seu pensament i, al
final de la discussió, recollides les millors propostes
de tots plegats, es vota per veure quin és el parer de
la majoria. Una vegada s’ha votat, tots estan dispo-
sats a acceptar el resultat de la votació. És així com
funciona la democràcia. Una vegada s’ha dialogat,
cal sotmetre’s a la voluntat dels qui són més. El més
important, doncs, del treball dels diputats del Parla-
ment és ser capaços de parlar entre ells i agafar el
bo i millor de les propostes de cada grup o partit, i, si
és possible, arribar al consens de tots plegats.

Tot això és el que fem aquí al Parlament. Quan
ens trobem tots els diputats ho fem en aquesta sala,
que, com sabeu, és la sala més important. Aquí ens
reunim tots els polítics que hem estat elegits com a
representants dels ciutadans de Catalunya. Però no
només hi ha aquesta sala! Com veureu, n’hi ha d’al-

tres, de sales, on es reuneixen els diputats. Són sales
més petites i no tan luxoses, que se’n diuen de «co-
missions». En aquestes sales, els diputats de cada
grup hi van amb tots els papers, i allí discuteixen el
contingut de les lleis. Com que «parlant, la gent s’en-
tén», es posen d’acord en moltes de les propostes pre-
sentades pels diferents grups, i es reserven totes
aquelles en què no es posen d’acord per explicar-les
quan estan tots junts.

Com que per televisió només es veuen les sessions
dels plens que es fan en aquest Saló, fa la impressió
que sempre s’estan discutint, i no és veritat; abans
s’han posat d’acord en moltes propostes.

Aquest és el treball que el poble de Catalunya ha
encarregat als diputats. Per tant, el Parlament és el
lloc on es debaten les lleis que han de servir per
aconseguir el bé comú de tots els ciutadans, no el bé
particular d’una persona o d’un grup determinat de
persones, sinó el bé del conjunt de la societat.

Cada persona té les seves preferències. De vega-
des, vosaltres preferiríeu sortir a jugar que anar a
comprar allò que us ha demanat la mare. Conviure
en família, conviure en societat vol dir compaginar
els interessos de tots plegats.

És per aquest motiu que hem d’estar sotmesos a
l’opinió de tots els nostres ciutadans, i per això mol-
tes vegades veieu que els diputats agafen els diaris i
llegeixen el que diuen; és per veure les crítiques que
fan a allò que estan fent els polítics, i això és molt bo,
perquè, si no hi haguessin crítiques, ens pensaríem
que som molt savis i molt potents. I no, els diputats
són gent normal i senzilla.

Jo sé que avui vosaltres tindreu l’honor –com el
teniu ara de seure aquí– de discutir temes tan im-
portants com el de l’educació en els seus diversos as-
pectes. Jo us demano que, quan discutiu això –ho fa-
reu en una altra sala–, ho feu sempre pensant en el bé
general de tots els nois i les noies que estudien. Enca-
ra que sigueu de diferents escoles –igual que els di-
putats són de diferents partits–, mirareu de tenir
molt present durant aquest matí el bé comú de tot-
hom.

Si ho feu així, ben segur que la jornada d’avui
serà un dia molt agradable de recordar, perquè, a
més de visitar un edifici molt bonic, haureu fet l’es-
forç de preocupar-vos pel benestar dels altres, tal
com han de fer cada dia els diputats.

Si sempre tinguéssim present el bé dels altres, Ca-
talunya seria un país de persones lliures i un país so-
lidari amb tothom, que és allò que fa que un poble si-
gui gran de debò.

Jo us convido a fer-ho al llarg d’aquest matí i al
llarg de tota la vostra vida.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
(Tot seguit, els assistents a l’acte es traslladen del

Saló de Sessions a la sala conjunta per al debat.)
(Pausa llarga.)
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EL PRESIDENT

Anem a començar aquesta sessió de debat sobre
aquest tema central que és l’educació.

Fa molt poca estoneta, allà a l’hemicicle, a la sala
de debat on s’ajunten tots els diputats, us deia que
l’important per part dels diputats és pensar sempre
en el bé comú, en allò que pot servir perquè tothom
es trobi més solidari, més junt, per fer-se més compa-
nyia els uns als altres.

Doncs, avui anem a tractar això en el camp de
l’educació. Segur que nosaltres quan anem a escola
ens trobem amb una escola que hi han taules, cadi-
res, que ens hi asseiem –i fins i tot estem una mica
més amples que avui, que ens hem hagut d’estrènyer
una mica per cabre-hi tots cent trenta-cinc–, i alesho-
res hi tenim de tot, hi tenim llapis, hi tenim paper
per poder escriure.

Jo, l’altre dia, mirant una revista, vaig veure una
fotografia d’una escola d’un Estat que molta gent no
sap ni que existeix. Oi que si jo ara us pregunto «que
existeix Estats Units?», tots direu «sí»?; és perquè és
el país del president Bush –ara–, és el país de la NBA,
del bàsquet i de tot allò. Si us pregunto «i França?»,
«també; la coneixem de sobres». Però algú pot ser
que no sàpiga que hi ha un país que és diu Burkina
Faso –tots ho sabeu, perquè ho heu estudiat–, i la ca-
pital és Ouagadougou, eh? –és la capital de Burkina
Faso. Doncs, vaig veure una fotografia d’una escola
a Burkina Faso. Era..., l’escola era una barraca feta de
canyes, amb un mestre que tenia una pissarra i els
nens i les nenes no tenien bancs ni taules ni paper ni
res d’això.

La pregunta és: donat que aquests nens i nenes de
Burkina Faso són igual, igual que tot el món i com
nosaltres, que pensem i tenim cor per estimar, què ho
fa que aquests nens i aquestes nenes no tinguin els
mitjans que tenim nosaltres per poder-nos educar i
per poder ser, cada vegada més, persones de profit?
Això vol dir que totes les persones, tots els nois i to-
tes les noies som iguals, però no ens tracten igual.

I aquesta és la qüestió que vosaltres tractareu
aquest dematí: per què hi han diferències en el trac-
tament quant a l’educació. I aleshores allò que us he
dit: us heu de posar amb mentalitat no del meu pro-
blema o del problema dels meus amics o de les meves
amigues, sinó que us heu de posar a pensar amb
mentalitat de tots els nens i de totes les nenes de tot
el món, perquè, pensant així, vosaltres fareu un exer-
cici d’intentar sentir-vos més units a aquelles perso-
nes que pateixen diferències. Aquest és el tema de
fons.

I aleshores ho fareu de la manera igual com els di-
putats les discuteixen aquí, les coses: primer parlarà
un; després, un altre, i us dirigirà el que és un secre-
tari de la Mesa d’aquest Parlament, que és el senyor
Ernest Benach, i tindreu la col·laboració de cada un
dels diputats dels diversos grups que hi ha aquí en el
Parlament. I segur que durant tot aquest dematí ani-
reu aprofundint per veure aquestes diferències què
signifiquen i com les podem anar superant.

Doncs us deixo, en aquest sentit, sota la presidèn-
cia del senyor Ernest Benach i amb la companyia i la
col·laboració dels diputats que representen els diver-
sos grups d’aquí, del Parlament.

Moltes gràcies i que us vagi molt bé.
(Aplaudiments perllongats.)

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies, molt honorable president. I anem a
començar, doncs, aquesta sessió ja més concretament.

Igualtat d’oportunitats: l’accés de les nenes
i les dones a l’educació

Si no m’equivoco, del que es tracta és d’anar, pri-
mer, pels blocs que aquí s’han comentat. I per tant, el
primer bloc seria el d’Igualtat d’oportunitats: l’accés
de les nenes i les dones a l’educació. En aquest bloc,
intervindran els centres d’ensenyament infantil i pri-
mari Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona,
Simeón Rabasa, de Martorelles, i El Cim, de Teià.

I en primer lloc, tindria la paraula la portaveu
–que seria la senyoreta Júlia Obiols i Rovira– de l’es-
cola El Cim, de Teià. (Veus de fons.) Tens la paraula.

JÚLIA OBIOLS I  ROVIRA

Bon dia, senyor president; bon dia, senyores i se-
nyors parlamentaris, tots i totes. Els alumnes de sisè
de primària de les escoles Mare de Déu de Montser-
rat, de Barcelona, Simeón Rabasa, de Martorelles, i El
Cim, de Teià, hem preparat el tema Igualtat d’opor-
tunitats: l’accés de les nenes i les dones a l’educació.

Després d’analitzar la situació de l’educació al
món, ens sembla molt injust que 125 milions de nenes i
nens com nosaltres no puguin anar a l’escola. No hi ha
dret que per aquests nens i nenes el futur sigui tan in-
cert i que, per no poder anar a l’escola, no trobin feina
i hagin de viure en unes condicions poc dignes.

No entenem que, si l’article 26 de la Declaració uni-
versal dels drets humans diu que el dret a l’educació és
un dret de totes les persones, la situació sigui aquesta. I
encara pitjor pel que fa a les nenes i les dones; actual-
ment, dos de cada tres menors sense escola són nenes
i, dels 872 milions d’adults analfabets, 600 són dones.

Hem esbrinat que es van fer unes conferències a
Jomtien, el 1990, i a Beijing, el 1995, on es va dir que
era molt urgent resoldre aquest problema tan greu
de la discriminació de les nenes. Si les dones van a
l’escola, el seu futur podria ser molt millor: tindrien
més coneixements, s’explicarien millor, les respecta-
rien més, trobarien millors feines, coneixerien els
seus drets, es farien sentir. Pensem que si eduques
un home, eduques una persona, però si eduques una
dona, eduques una família.

Hem fet una enquesta i hem vist que aquí, a Bar-
celona, les dones treballen més a casa que els homes,
i pensem que si tothom col·laborés en les feines do-
mèstiques tindrien més temps per formar-se.
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Creiem que és important ajudar a trencar la desi-
gualtat entre nens i nenes i a canviar la mentalitat
tradicional que les nenes estan millor a casa.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Ara, seguidament, és en Marc Sedó i Sans, de l’es-
cola Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona, que
també farà de portaveu. Si et vols aixecar...

MARC SEDÓ I  SANS

Nosaltres estem avui aquí en el Parlament de Ca-
talunya on volem ser la veu dels milions de nenes i
dones del món a les quals es nega el dret a l’educació.
I preguntem: no creu que és injusta la situació de
l’educació, especialment a l’Àfrica, i que les nenes
tinguin menys possibilitats d’anar a l’escola que els
nens? No penseu que les feines de casa s’han de re-
partir entre tota la família? Què s’ha fet des de Cata-
lunya per aconseguir que totes les nenes del món
puguin anar a l’escola?

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Ara respondrà un parlamentari.
En cada bloc, com ja sabeu, ho farem així; hi haurà
dos portaveus, un parlamentari o parlamentària que
farà la resposta i després, si vosaltres voleu tornar a
intervenir, faríem el que seria el torn de rèplica: vo-
saltres podríeu parlar i la diputada, en aquest cas,
us podria contestar; finalment llegirem les propostes
i les votarem. I, això, ho farem tot en aquest bloc, eh?

Per tant, ara té la paraula la il·lustre senyora Car-
me Porta, que és diputada del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

LA SRA. PORTA I ABAD

Moltes gràcies. Doncs, bé, a les preguntes que ens
plantegeu..., la primera seria que evidentment és
molt injusta la situació que pateixen moltes nenes i
dones arreu del món. De fet, fa molts segles, molts
anys, que les dones estem patint discriminacions a
tots nivells, i l’educació és bàsica per acabar amb
aquestes discriminacions. El fet de tenir accés a l’es-
cola, tenir accés a l’ensenyament, tenir accés a la
cultura és la base per poder tenir accés a una feina
digna, tenir accés a condicions de vida dignes, tenir
accés a tota una sèrie de coses que es tanquen a molts
països. Però també cal recordar que –potser era
abans que naixéssiu vosaltres– aquí fa molts anys, fa
uns vint-i-cinc anys, també hi havien aquestes dis-
criminacions..., eren molt més greus que ara; ara, a
poc a poc, hem anat avançant, tenim una democrà-
cia, hem anant prenent mesures per a la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones a la societat, però
abans no era així.

A Europa fa molts anys, també, que això s’està
treballant, i tot i així fins i tot a Europa o als països
que en diem «del nord», els països occidentals, les
discriminacions segueixen. Moltes vegades... –no sé si
veieu molt la tele, que també és una manera d’edu-

car– veieu com es tracta les dones i com es tracta els
homes i segurament veieu que hi han valors, hi han
coses que s’hi dóna més valor que a unes altres. Per
exemple, ens plantejàveu el tema de repartir les fei-
nes de casa. Ja sabeu que les feines de casa..., que nor-
malment és una feina –fins i tot en l’enquesta que
vosaltres heu fet ho heu dit– que fem les dones bàsi-
cament i és una feina que s’hauria de compartir, però
això vol dir posar més serveis a l’abast, més escoles
bressol, més serveis perquè la gent pugui deixar les
criatures o la gent gran a cura d’altres i, per tant, te-
nir accés a l’educació o tenir accés al treball, i, per
tant, que no caiguin les feines de cura dels altres so-
bre la mateixa persona, que acostuma a ser una
dona, i això ajudaria també que els membres d’un
mateix nucli familiar o un mateix nucli afectiu po-
guéssim coresponsabilitzar-nos-en entre totes i tots.
Suposo que vosaltres ho feu amb les vostres mares i
esperem que també, d’alguna manera, ensenyeu als
vostres pares que això també s’ha de fer, tot i que en
això també pensem que s’ha avançat molt.

Ens pregunteu també què s’ha de fer per aconse-
guir que les nenes del món puguin anar a escola. Jo
crec que una cosa bàsica és donar valor precisament
a tot allò que no es veu del que fan les nenes i del
que fem les dones, que és precisament donar valor a
tot allò que no s’hi ha donat mai: tot el que té a veure
amb l’estima als altres, amb la cura dels altres, amb
les feines que es fan a casa. Tot això ja sabeu que no
té cap valor econòmic i, en canvi, sí que té un valor
econòmic quan surts al mercat de treball i, per
exemple, dius: «faig de cangur»; això té un preu, en
canvi si ho fas a casa i cuides el teu germà o el teu
fill o filla, doncs, això no té cap valor, perquè ho has
de fer per amor. I a això s’hi ha de donar un valor;
això té un valor social, polític, econòmic que ens aju-
da que la societat avanci, ens ajuda que la societat
sigui vivible, perquè, si no, si ningú ens fes les feines
de casa, molt possiblement moltes persones no podri-
en anar a treballar. Això en seria una, que seria donar
valor a tot el que fan les dones o que fan les nenes.

Després, des de Catalunya hi ha moltes coses que es
poden fer: des de la cooperació en projectes concrets
educatius, fins a convenis concrets amb països con-
crets en aspectes educatius com podrien ser la forma-
ció en certs àmbits on poden formar-se i treballar, on el
mercat del treball els ho permeti; o, per exemple, aquí
a Catalunya ens estem quedant sense i tenim treballs
on no tenim persones de Catalunya formades, i podrí-
em formar altra gent que podria venir a treballar, per
exemple; o el 0,7% del pressupost de la Generalitat; ja
sabeu que això també es podria dedicar a projectes de
cooperació internacional –fins ara no s’hi està dedi-
cant, però seria desitjable que tant el 0,7% del total de
pressupost de la Generalitat com de l’Estat espanyol es
pogués dedicar també a aquestes coses.

I una cosa importantíssima perquè els estats dels
països subdesenvolupats o en vies de desenvolupa-
ment puguin dedicar diners a l’educació de les nenes
i els nens en els seus països és perdonar el deute ex-
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tern que tenen aquests països amb els països euro-
peus i occidentals, és a dir, amb els països del nord,
amb els països rics, amb els països on tenim un nivell
de vida bastant més alt que els països del sud.

I jo crec que aquestes potser serien les coses més
importants que es podrien fer de cara a aconseguir
com a mínim una millor educació per a tots i llavors
també per a totes.

Després hi han qüestions, ja, com el reconeixe-
ment de la discriminació en alguns països, com per
exemple ja coneixeu l’Afganistan, on les dones no te-
nen accés a cap tipus de servei, no només a educació,
sinó sanitari..., tot tipus de serveis públics; no tenen,
les dones, accés a aquest tipus de serveis. I denunci-
ar-ho públicament i denunciar-ho des de Catalunya
seria també una bona proposta, no?, en lloc de..., re-
conèixer aquests països que estan discriminant clara-
ment les dones i les nenes.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara és el torn
de..., si hi ha algun comentari a fer, alguna qüestió
que vulgueu aclarir, i m’indiquen que també pot fer-
ho la Meritxell Cobet Sánchez, de l’Escola Simeón
Rabasa, de Martorelles, que és després qui ens llegirà
la proposta. Per tant, la Meritxell, si voleu donar-li el
micro... Què faràs? Faràs comentari?

ME R I T X E L L CO B E T I  SÁNCHEZ

Sí, primer vull fer comentaris.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Molt bé.

ME R I T X E L L CO B E T I  SÁNCHEZ

Doncs, el que ha dit la senyora Carme Porta, això
que s’està ajudant des dels altres països més rics, que
és cert; però, per exemple, a Beijing i a Jomtien es va
dir que el 80% dels nens i nenes anirien a escola
l’any 2000, i el 2015, si no ho recordo malament, el
100% ja hi anirien, tothom aniria a l’escola. Som al
2001, i jo crec que el 80% de persones no van a l’es-
cola. Que això es pot fer, però, si no es compleix, és
com si estiguéssim fent perdre el temps.

Bé, un cop dit això, si em permeten vostès, senyors
parlamentaris, llegiré les propostes.

«Proposta A. Que el Govern faci especial atenció
a programes d’alfabetització de les dones adultes,
perquè la seva educació, a més a més d’ajudar-les a
elles, repercuteixi en l’educació de la seva família i
els faci tenir més interès que les seves filles també
vagin a l’escola.

»Proposta B. Que el Govern de Catalunya destini
més diners per ajudar que els nens i les nenes de tot el
món puguin anar a l’escola. Que Catalunya ajudi
que s’acabi amb la discriminació de les nenes i que
tinguin els mateixos drets, perquè no s’hagin de que-
dar a casa i puguin anar a l’escola.»

Això és tot.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Molt bé.
Doncs, ara procedirem a la votació. Vosaltres heu

estat dintre de l’hemicicle; heu vist que els diputats i
les diputades, quan hem de votar, ho fem amb una tar-
geta magnètica i votem «sí», votem «no» o votem
«abstenció»; aleshores, en un panell surt indicat el re-
sultat de la votació. Aquí, com que no tenim el sistema
aquest electrònic de votació, tenim un sistema més
manual, i tots vosaltres teniu tres paperetes: una pape-
reta de color taronja, que seria donar suport a la pro-
posta A; una papereta de color verd, que seria donar
suport a la proposta B, i finalment, una papereta en
blanc, que seria l’abstenció.

Aleshores, ara farem la votació, votareu tots alho-
ra, manteniu la papereta ben aixecada perquè les
persones que han de comptar puguin fer el recompte
dels vots, i després donarem el resultat de la votació.

Per tant, en aquests moments podeu votar. (Pausa.)
El resultat de la votació ha estat el següent: la pro-

posta A, 50 vots; la proposta B, 71 vots, i no hi ha hagut
cap abstenció. Per tant, la que heu acordat és la propos-
ta B. I, en tot cas, demanaria a la Meritxell si la vol tor-
nar a llegir, perquè així la tinguem tots present.

ME R I T X E L L CO B E T I  SÁNCHEZ

«Proposta B. Que el Govern de Catalunya destini
més diners per ajudar que els nens i nenes de tot el
món puguin anar a l’escola. Que Catalunya ajudi
que s’acabi amb la discriminació de les nenes i que
tinguin els mateixos drets, perquè no s’hagin de que-
dar a casa i puguin anar a escola.»

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies.

Els programes de cooperació
per al desenvolupament i l’educació

I ara passaríem al segon bloc. El segon bloc és: «Els
programes de cooperació per al desenvolupament i
l’educació». Hi han intervingut el Centre d’Ensenya-
ment Infantil i Primari Ginesta, de Lleida; Escola Es-
piga, de Lleida; Institut d’Ensenyament Secundari
Ribera de Sió, d’Agramunt.

En primer lloc, té la paraula Marta Sevill Mate, de
l’Escola Espiga, de Lleida.

MARTA SEVILL I MATE

Bon dia, senyor president del Parlament; bon dia a
tothom. Som els alumnes de sisè de primària i primer
de secundària de les escoles Ginesta i Espiga, de Llei-
da, i l’Institut Ribera de Sió, d’Agramunt, que partici-
pem a la campanya «Educació ara», d’Intermón. Hem
treballat el tema de la cooperació per al desenvolu-
pament i l’educació.

Hem fet unes enquestes, i hem vist que molta gent
desconeix que l’educació és un dret universal. També
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hem vist que en el món hi ha prop de mil milions de
persones, nens i nenes, adults i, sobretot, dones i nenes
que no tenen accés a l’educació; una cinquena part del
planeta no sap llegir ni escriure. Ens sembla molt injust
que milions de nenes i nens no puguin rebre una edu-
cació que en el futur els permeti trobar feina i tenir
unes condicions de vida dignes. Hem vist que allà on
hi ha aquest problema es busquen solucions, tot i la
manca de recursos. Finalment, hem esbrinat que cada
vegada hi ha més diferència entre rics i pobres, i ens
sembla injust que els rics no donin la quantitat del
0,7% a la qual es van comprometre.

Pensem que és molt necessari que col·laborem més
en el desenvolupament dels països pobres, especial-
ment en l’educació i la salut de la gent. El 0,7% només
significa donar set pessetes de cada mil. Amb aquests
diners es podria, entre altres coses, construir moltes es-
coles i donar formació als seus mestres. D’aquesta ma-
nera es podria trencar el cercle de la pobresa.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Ara és el torn d’Alba Sala Morera,
de l’Institut Ribera de Sió.

ALBA SALA I MORERA

Ja que la nostra economia va bé i no suposaria per
al nostre país cap retrocés, per què no es dóna el 0,7%
als països pobres, especialment per a la seva educació i
el seu desenvolupament? Catalunya ho fa?

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Ara, el diputat senyor Àlex
Masllorens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, els donarà la resposta.

EL SR. MASLLORENS I ESCUBÓS

Bon dia. El primer que voldria dir és que l’econo-
mia del nostre país no va bé: va molt bé, eh?, o sigui
que encara tenim menys motius per no fer-ho. Estem
en un dels vint països més rics del planeta; vol dir que
en tenim cent vuitanta que tenen menys riquesa que
nosaltres, i, per tant, hauríem de ser més solidaris. Co-
menço per dir això, perquè això ho tinc molt clar.

El president del Parlament, el senyor Rigol, fa un
moment ens parlava que havia vist alguna imatge
amb una foto d’una escola de Burkina Faso. Jo no sé
si és una escola en la qual jo vaig estar precisament
una vegada que feia un reportatge per a la televisió
i, entre altres coses, a Burkina Faso vaig visitar una
escola que era ben bé com ells ens explicava: eren
només uns pals, unes bigues, amb un sostre de palla i
de fusta, i era una escola tan rudimentària i amb tan
pocs mitjans que cada curs, abans de començar el
curs, els nens i nenes que volien anar a aquella escola
havien d’ajudar a reconstruir-la i havien d’ajudar a
refer els bancs on seien i buscar el material amb el
qual poder fer la classe i poder fer les assignatures.

Això dóna una idea de fins a quin punt nosaltres a
les nostres escoles som privilegiats i tenim possibilitats

de fer les coses una mica millor que ells, i, per tant, te-
nim més obligació per intentar no solament aprendre
molt, sinó fer-nos defensors, també, dels interessos
–com vosaltres esteu fent en aquest moment– de les
persones, dels nens i nenes que no tenen oportunitat
d’anar a escola.

De riquesa, com s’ha dit aquí, n’hi ha molta; el que
passa és que està mal repartida, i el 0,7% seria un bon
sistema per aconseguir que una part de la riquesa que
tenim nosaltres anés cap als països que estan passant
dificultats econòmiques molt grosses. Però no seria
l’únic sistema. Abans, la diputada Carme Porta ens
parlava del deute extern; vosaltres sabeu que hi ha pa-
ïsos pobres que estan pagant uns interessos molt alts
per uns diners que van rebre fa molts anys. Igual que
això, hi hauria la possibilitat de fer un comerç més just,
eh?, que paguéssim millor els productes que es produ-
eixen en el Tercer Món, que avui els estem pagant molt
malament, i pagar per les matèries que produeix el Ter-
cer Món el mateix que estem pagant per les que es pro-
dueixen al Primer Món.

Per tant, hi ha moltes vies per intentar aconseguir
el desenvolupament dels països del sud. Una de molt
important –i avui s’hi està posant un accent molt es-
pecial, i vosaltres ho heu treballat durant molts me-
sos– és l’educació, perquè nosaltres podem ajudar
materialment amb diners, podem ajudar amb moltes
coses, però mai ajudarem tant com amb l’educació,
perquè l’educació és invertir en les persones, que és
el millor que hi ha. Si les persones es formen, saben
llegir, saben escriure i poden aprendre més del que
saben, probablement elles mateixes seran capaces de
canviar els seus països, de transformar-los i de fer-
los més rics, i nosaltres d’aquesta manera no estarem
sempre pendents de si donem ajuda o no donem aju-
da, sinó de si els països estan en condicions de sortir
de la seva pobresa o no hi estan en condicions.

Els parlaments hi podem fer alguna cosa i tenim
l’obligació de fer-la; els governs també. Aquest Par-
lament va aprovar fa molts mesos una proposició
no de llei, el que es diu «per unanimitat» –que haig
de dir que la va presentar el nostre Grup, però ho
podia haver fet qualsevol altre–, precisament per
donar suport a aquesta campanya d’«Educació ara:
trenquem el cercle de la pobresa». Ho vam aprovar
per unanimitat, i això és molt important, perquè
vol dir que tots els grups parlamentaris estaven
d’acord –i així ho van dir– a donar suport a aquesta
campanya.

Hi ha una altra qüestió important, que és que
també tots els partits, des de l’any 82, estan signant
no diré any rere any, però sí cada vegada que hi ha
eleccions, un compromís ferm de donar el 0,7% dels
diners del pressupost dels ajuntaments de Catalunya
i de l’Estat espanyol a la cooperació, a l’ajuda d’altres
països del Tercer Món. Ho hem firmat moltes vega-
des, i fins ara no s’ha fet, i estem molt lluny de fer-ho.
Per tant, quan vosaltres pregunteu: Catalunya ho fa?,
doncs, en aquest moment no ho fa Catalunya, no ho
fa l’Estat espanyol, sí que ho fan molts ajuntaments,
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sortosament –almenys algun ha començat a fer-ho–,
i no ho fan gaires països –tot s’ha de dir–; el que pas-
sa és que no ens hem de comparar amb els que no ho
fan, sinó que ens hem de comparar amb aquells que
ja ho fan, com Suècia, com Dinamarca, com alguns
països nòrdics.

I, per tant, com que, a més a més, com dic, des de
l’any 82 estem signant que ho volem fer, jo crec que ha
arribat l’hora de fer-ho, i us demano –i amb això aca-
bo– només una qüestió: que aquesta sessió que estem
fent avui, que a més a més és, com ja he dit, el final
d’un treball molt llarg que ja fa temps que esteu fent, i
molt ben fet, i que estan fent molts nens i nenes que
avui no estan aquí, però estan representats per vosal-
tres, que això no s’acabi avui aquí només amb aques-
tes votacions i aquestes declaracions, sinó que vosal-
tres, els vostres germans grans –si en teniu–, els vostres
cosins, els vostres pares, els vostres veïns continuïn
donant-nos la tabarra a tots els grups parlamentaris i a
tots els polítics perquè això del 0,7 sigui una realitat
ben aviat. Perquè, com dic, ho hem signat tots, ho hem
aprovat, hem dit que ho faríem i, de moment, no ho
hem fet. Per tant, tenim una responsabilitat important
i el que cal és que, com a ciutadans i ciutadanes, conti-
nueu donant-nos la murga perquè això, com més aviat
millor, sigui una realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies, senyor diputat. Maria Ramos
Guzmán, de l’Escola Ginesta de Lleida, és qui ens ha
de fer la lectura de les propostes, però si abans vols
fer algun comentari al respecte, també el pots fer.

MARIA RAMOS GUZMÁN

No.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Faràs directament la lectura de les propostes?
(Pausa.) Doncs, endavant.

MARIA RAMOS GUZMÁN

Proposta A. «Que Catalunya faci realitat el compro-
mís d’ajudar en l’educació als països del Tercer Món i
així serveixi d’exemple per a altres països rics».

Proposta B. «Que els diners que donen els go-
verns rics arribin d’una vegada al 0,7 i es dediquin
preferentment a serveis socials bàsics, com l’educació
i la salut».

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Un segon..., torno a recordar: la
proposta A, taronja; la proposta B, verd; en blanc se-
ria l’abstenció. Aleshores, es tracta que tots alhora i
totes alhora votem. Esteu preparats i preparades?
Doncs, ara seria el moment de votar. (Pausa.)

Anem a llegir el resultat d’aquesta segona vota-
ció: la proposta A ha obtingut 25 vots, la proposta B,
93, i hi ha hagut 3 abstencions.

En tot cas, jo demanaria a la Maria Ramos que..., si
volgués tornar a llegir la proposta B, que ha estat la
que ha tingut més vots, i així tots en som conscients.

MARIA RAMOS GUZMÁN

«Que els diners que donen els governs rics arribin
d’una vegada al 0,7 i es dediquin preferentment a
serveis socials bàsics, com l’educació i la salut.»

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies.

Els compromisos nacionals i internacionals:
la qualitat de l’educació

Passarem ara al tercer bloc, que és el dels compro-
misos nacionals i internacionals: la qualitat de l’edu-
cació.

Aquí hi ha els centres d’ensenyament infantil i
primari Can Parera, de Montornès del Vallès, i l’Es-
cola Vedruna, de Terrassa. En primer lloc, té la parau-
la l’Artur Padilla de Juan, de l’Escola Can Parera.

ARTUR PADILLA DE JUAN

Bon dia, senyor president. Bon dia, senyores i se-
nyors parlamentaris, a tots i a totes. Som alumnes de
les escoles Can Parera, de Motornès del Vallès, i de
l’Escola Vedruna, de Terrassa, que participem en la
campanya «Educació ara», d’Intermón.

Hem estudiat el tema dels compromisos nacio-
nals i internacionals i com és la qualitat de l’educa-
ció. Hem vist que els nens dels països pobres han de
fer molts esforços per anar a l’escola, i ens sembla
molt injust que cent cinquanta milions de nens i de
nenes hagin de deixar-la sense haver après a llegir i a
escriure, perquè només hi han pogut anar dos o tres
anys com a molt. La majoria dels nens sense escola-
ritzar són nenes. Molts han d’ajudar les seves famíli-
es en les feines de casa i del camp, o treballar per po-
der sobreviure, perquè no tenen diners suficients.

A més a més, a moltes escoles del món no hi ha ni
llibres ni material per ajudar a aprendre; moltes es-
coles no tenen ni pissarres ni taules i sovint necessi-
ten reparacions.

Hem esbrinat que es van fer unes conferències de
tots el governs del món a Jomtien, el 1990, i a
Copenhaguen, el 1995. Allà es va dir que era molt
urgent resoldre aquest problema tan greu per poder
sortir de la pobresa. Pensem que no pot ser que en les
conferències internacionals els governs diguin coses
que després no es compleixin.

No hi ha dret que per a aquests nens i nenes el fu-
tur sigui tan incert i que per no poder anar a l’escola
no trobin feina i hagin de viure en unes condicions
poc dignes.
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EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Ara és el torn de Izarbe Atarés, de
l’Escola Vedruna.

IZARBE ATARÉS

Nosaltres, nens i nenes de Catalunya, volem fer-
nos ressò d’aquest problema que afecta milions de
persones a tot el món, especialment nens i nenes de
l’Àfrica. Per això preguntem: si el dret a l’educació és
un dret humà i hi és des de fa cinquanta anys, per
què encara hi ha nens i, sobretot, nenes que no van a
l’escola? Per què no s’han complert els compromisos
de les conferències internacionals de 1990 que deien
que l’any 2000 tots els nens i les nenes estarien esco-
laritzats? Per què hem d’esperar fins al 2015? Què es
fa des de Catalunya per contribuir a complir els
acords internacionals a favor de l’educació per a tot-
hom?

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Ara és l’il·lustre senyor Rafael
Ribó, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds, qui té la paraula per respondre.

EL SR. RIBÓ I MASSÓ

Gràcies, senyor president. Jo voldria davant vos-
tre, en primer lloc, demanar excuses perquè he arri-
bat tard a les vostres sessions. Avui comptàvem que
un diputat nostre, en Joan Boada, fos qui us adrecés
la paraula en nom del nostre Grup Parlamentari.
Aquest diputat, Joan Boada, és, amb altres diputats
d’aquest Parlament, al Sàhara, a les terres del Front
Polisario, en aquest poble que vol la independència i
que té problemes d’educació i d’escola com els que
em feu amb la pregunta.

Jo tenia a l’agenda, substituint en Joan Boada –la
tenia abans de venir aquí al Parlament amb vosaltres
paradoxalment, d’una forma ben irònica amb la vos-
tra activitat–, una visita a la presó de joves que es troba
a la ciutat de Barcelona. Perquè m’entengueu: abans
de ser en aquesta sala, he estat parlant amb nois –és
una presó de nois, mascles, no hi han noies–, de divuit
a vint-i-un any, que estan tancats a la presó per haver
fet alguna cosa mal feta, algun delicte i estan condem-
nats a presó. També aquí hi ha un problema d’educació
i també té a veure amb la vostra pregunta. Per tant,
estic, d’una banda, content que els dos motius que ex-
pliquen el meu retard vagin molt relacionats, tinguin
molt a veure amb el que em pregunteu.

Catalunya, com la majoria de comunitats autòno-
mes d’Espanya, i el Govern espanyol no compleixen
les seves obligacions respecte als compromisos inter-
nacionals perquè hi hagi educació per a tothom.

Abans heu parlat del 0,7. Fixeu-vos en la quanti-
tat: 0,7, no arriba a 1. Doncs, des de Catalunya, igual
que des de la resta d’Espanya, i des del Govern espa-
nyol destinem a cooperació internacional –o sigui,
diners, pessetes per a això que pregunteu– el 0,2, pel
cap alt; estem molt lluny del 0,7. És cert que hi han

moltes associacions, molta gent de Catalunya que, de
forma privada, com a iniciativa privada de moltes
dones i homes –joves i no tan joves–, recullen diners i
envien material escolar, i envien també, de vegades,
voluntaris a treballar en aquells països on més falta
fan els compromisos internacionals.

Educar la gent per igual és la base per fer una soci-
etat justa. I avui el món és injust també perquè no es-
tem donant la mateixa educació, la mateixa possibilitat
d’educar-se, com la que teniu vosaltres, noies i nois de
Catalunya, arreu del món. Fan falta més recursos per
part dels països avançats, com és el cas de Catalunya o
d’Espanya, més recursos en aquesta cooperació per a
educació, i fa falta que hi hagi no només un parlament
de Catalunya o un parlament espanyol o europeu, fa-
ria falta un parlament mundial amb un govern mun-
dial, com el que porta el Pujol a Catalunya o l’Aznar a
Espanya; faria falta un govern en el món que es dedi-
qués a ajudar les parts més pobres i més endarrerides
en temes com l’educació, amb els recursos de les zones
més avançades.

Jo acabaria dient-vos que penseu que si hi ha nens i
nenes que no poden anar a escola en aquests països, de
vegades –i de vegades massa sovint–, és també perquè
els fa falta treballar perquè les seves famílies puguin
menjar i, de vegades –i massa vegades–, treballen co-
brant uns diners molt per sota del que es cobra en
qualsevol activitat. Són nens que treballen i, a sobre,
explotats.

Us en donaré un sol exemple: algunes de les pilo-
tes de futbol que feu servir en els vostres jocs estan
fetes i elaborades per nens de països que us semblen
molt llunyans del nostre i que són nens que han de
treballar i, a sobre, treballen pràcticament com a es-
claus.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies, senyor Ribó. Ara Izarbe Atarés pot
fer dues coses: o fer algun comentari o plantejar al-
guna qüestió si vol, que em sembla que vol, o bé lle-
gir les propostes directament.

IZARBE ATARÉS

Sí, voldria fer un comentari. Vostè ha dit que tot
això de la presó està relacionat amb la pregunta,
però no ens queda clar el que realment preguntem,
que és, doncs, per què no s’han complert els compro-
misos de les conferències, i per què si el dret és un
dret humà, per què no s’ha complert. No ens queda
clar. Sí que ens poses exemples, però no ens acaba de
quedar clar.

I ara llegiré les propostes.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Perdona un segon, abans de llegir les propostes el
senyor Ribó volia també replicar, que també hi té tot
el dret. Per tant, té la paraula el senyor Ribó, i des-
prés llegiràs les propostes.
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EL SR. RIBÓ I MASSÓ

Gràcies, senyor president. Evidentment, amb cinc
minuts –no sé quants n’he utilitzat–, és difícil poder-
te explicar o poder-vos explicar la situació de països
com la del Sàhara que he citat, o de les presons de
Barcelona o la idea, el motiu de la vostra pregunta.
Només contestaré sobre la presó.

En la vostra pregunta parleu de compromisos in-
ternacionals. Jo he tret l’exemple de la presó, perquè
també penseu que a casa nostra hi han nois i noies que
acabaran a la presó perquè no han tingut, possible-
ment, l’oportunitat d’educació que tenen molts altres
nois i noies. Això és el que volia significar-vos: que no
és només un problema de cara a països com poden ser
Mauritània o El Salvador o l’Índia, que són aquells pa-
ïsos que nosaltres veiem com els més necessitats; que a
casa nostra també hi han sectors de la societat, hi han
famílies o nens i nenes que es troben en situacions si-
milars i que, per manca d’educació, acabaran, els trac-
tarem com a autèntics delinqüents.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies, senyor Ribó. Ara sí que és l’hora
de llegir les propostes, i, per tant, té la paraula
Izarbe Atarés.

IZARBE ATARÉS

«Que els governs del nord i del sud prenguin
consciència de la importància del problema i assu-
meixin el compromís d’invertir en educació amb ur-
gència, per aconseguir que tots els nens i nenes tin-
guin aquest dret, especialment a l’Àfrica.»

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Aquesta era la proposta A.

IZARBE ATARÉS

Proposta B. «Que l’ajut oficial al desenvolupament
es destini, preferentment, a fer possible l’educació als
països del Tercer Món i a altres serveis socials bàsics.»

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Ara, doncs, és el moment de la vo-
tació. Si esteu tots i totes preparats –les persones que
han de comptar, també–, doncs, ja podeu votar.

Perdoneu un segon, tornem a començar. La gràcia
d’aquest sistema és que ho fem tots alhora, perquè si
no ho fem tots alhora, la qüestió és que els qui comp-
ten es poden descomptar, i per tant, si ara ho tenim
tots pensat i teniu tots clar què s’ha de votar –perquè
a vegades fa falta reflexionar–, doncs, molt bé.

Ara que ja ho teniu tots clar, ara podeu votar.
(Pausa.)

Bé, doncs, el resultat de la votació ha estat: 26 vots
per a la proposta A, 79 vots per a la proposta B i 16 abs-
tencions.

Jo demanaria, doncs, a la Izarbe que tornés a lle-
gir la proposta B, que és la que ha tingut un suport
més ampli.

IZARBE ATARÉS

«Que l’ajut oficial al desenvolupament es destini
preferentment a fer possible l’educació als països del
Tercer Món i a altres serveis socials bàsics.»

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies.

El deute extern i l’educació

Passem al quart bloc, que és: El deute extern i
l’educació. Són els centres d’ensenyament infantil i
primari Montserrat, de Sarrià de Ter, i Vall d’Aro, de
Castell d’Aro. En primer lloc té la paraula Evelyn
Bernabé Robles, de l’escola Vall d’Aro.

EVELYN BERNABÉ I ROBLES

Bon dia, senyor president del Parlament, i a tots i
totes. Som de les escoles CEIP Montserrat, de Sarrià
de Ter, i CEIP Vall d’Aro, de Castell d’Aro, que hem
treballat el tema del deute extern i l’educació.

Després d’haver estudiat la situació de l’educació
al món, ens sembla molt injust que 125 milions de nens
i nenes com nosaltres no puguin anar a l’escola. Hem
après que els nens i nenes que poden anar a l’escola te-
nen més oportunitats i, segurament, podran sortir de
la pobresa. L’educació és el primer pas per trencar el
cercle de la pobresa. Per això és tan important l’educa-
ció i, a més, segons la Declaració dels drets humans tots
els nens i nenes tenen dret a l’educació.

Hem vist que a molts països falten escoles, mestres,
llibres, material per aprendre i que els seus governs
gasten molts més diners en tornar els interessos dels
préstecs que no en educació. No poden dedicar diners
a l’educació perquè tenen un gran deute extern.

Pensem que el món hauria de ser més solidari i
que els governs dels països rics han de perdonar el
deute extern dels països del sud. Però s’hauria de fer
de manera que aquests diners s’utilitzin en educació
i serveixin a la gent per tenir un futur millor.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Ara és Idoia Torrent Ramió, de
l’escola Montserrat, que té la paraula per formular
la pregunta.

IDOIA TORRENT I RAMIÓ

Nosaltres, avui, aquí, en el Parlament de Catalu-
nya, volem ser la veu dels milions de nens i nenes del
món als quals es nega el dret a l’educació, i pregun-
tem: canviaria molt la situació econòmica de Catalu-
nya o d’Espanya si el deute extern dels països pobres,
com El Salvador o Etiòpia, es perdonés?

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Té la paraula l’il·lustre diputat se-
nyor Josep Rull, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió.
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EL SR. RULL I ANDREU

Moltes gràcies, senyor president. Portaveus dels
CEIP Montserrat, de Sarrià de Ter, i CEIP Vall d’Aro,
de Castell d’Aro, heu fet una pregunta molt concreta
i es mereix una resposta igualment concreta, i és: jo
crec que no, rotundament no; no canviaria la situació
a curt termini. En canvi, jo crec que, a mig i a llarg
termini, podria canviar i podria canviar favorable-
ment, les coses podrien millorar.

Per què crec que a curt termini no canviaria la si-
tuació ni ens perjudicaria? Primer, perquè en aquests
països extraordinàriament pobres, com El Salvador o
com Etiòpia –que tenen molts problemes, sabeu?; al
Salvador, darrerament, a més a més, encara han tin-
gut un problema afegit , ho heu vist per la televisió,
que són aquestes catàstrofes naturals, que són aquests
terratrèmols–, jo crec que el pes és molt –molt– mí-
nim. Però si nosaltres fóssim capaços de perdonar
aquest deute extern, i tots els diners dedicar-los a sa-
nitat o dedicar-los a ensenyament, hi sortiríem gua-
nyant a mig o a llarg termini per una raó molt senzi-
lla: perquè nosaltres podríem negociar com a país en
igualtat de condicions, i segur que això ens enriquiria
molt més. Perquè, com vostès, com vosaltres dèieu a
la vostra pregunta, l’educació serveix per garantir la
riquesa del futur. Per tant, què millor que invertir en
educació, i no en aquests moments aixafar-los i no do-
nar-los la possibilitat que estiguin al mateix nivell?

Però també hi sortiríem guanyant en una altra
cosa, que potser no és estrictament econòmica sinó
mental, sinó de creure en coses tan importants com
la justícia social. Fa un parell o tres de setmanes en
un programa de televisió, que segur que algú de vo-
saltres el va veure, que es deia 30 minuts, ho explica-
ven això del deute extern, i explicaven la situació de
dos països, de Gabon i de Burkina. Hi ha molta gent
que va quedar molt colpida, la pena és que només
sigui gràcies a aquests reportatges que tinguem cons-
ciència de les dificultats que passen aquests països.
Jo crec que si això ho resolguéssim, si ens en sortís-
sim amb això, mentalment hi sortiríem guanyant. I
aquesta és una riquesa, potser, més valuosa que la
riquesa estrictament econòmica.

Per tant, no canviaria la situació a curt, però sí, a
mig i a llarg, hi sortiríem guanyant econòmicament,
i hi sortiríem guanyant, també, espiritualment i men-
talment, a nivell de valors, que això és tan important
o més que la situació de benestar econòmic que pu-
guem tenir, que en tenim molt, afortunadament.

I la segona cosa de la vostra pregunta, que és molt
interessant. Vosaltres dieu: «Aquests diners s’hauri-
en d’utilitzar en educació i haurien de servir perquè
la gent tingui un futur millor.» Per tant, nosaltres
diem: «Home, més que condonar, perdonar, per què
no fem una altra cosa, que és el que se n’ha dit
reconvertir aquest deute?» Perquè si simplement el
perdonéssim, el que podria passar, com ha passat a
Etiòpia, que sabeu que han tingut una guerra amb
Eritrea i s’han estat matant els darrers anys, doncs,
podria passar que aquests diners no sabéssim on van

i que no anessin a educació i a sanitat, sinó que anes-
sin perquè es fessin més guerres, i això seria injust.

Per tant, reconvertir què vol dir? Doncs, que tots els
diners que els perdonéssim anessin adreçats a això que
vosaltres dèieu: que l’educació fos molt millor i que la
sanitat fos molt millor i que aquella gent tingués les
mateixes oportunitats que tenim nosaltres.

Per tant, estigueu molt convençuts que, quan feu
aquestes reflexions i feu aquestes preguntes, aneu
ben enfocats. No hi sortiríem perdent, ni molt menys,
segur que hi sortiríem guanyant nosaltres i, especial-
ment, els més menuts, els més joves hi sortiríeu gua-
nyant perquè viuríeu en un món molt més just.

Moltes gràcies.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies, senyor diputat. Idoia Torrent, vols
fer algun comentari o llegiràs directament les pro-
postes?

IDOIA TORRENT I RAMIÓ

No. Proposta A. «Que es perdoni el deute extern
dels països del Tercer Món a canvi d’invertir aquests
diners a fer més escoles, formar mestres preparats,
tenir suficients materials per treballar, especialment
per a les nenes i les dones.»

Proposta B. «Demanem que una part dels impos-
tos que recull la Generalitat es dediquin a programes
d’ajut al Tercer Món, especialment a educació.»

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Ara és el moment de votar. Prepa-
reu-vos tots i totes. Ja heu reflexionat sobre què heu
de votar?

Si estem tots a punt, i les persones que han de
comptar també, ara és el moment de votar tots alho-
ra. (Pausa.)

El resultat de la votació és el següent: la proposta
A ha obtingut 103 vots, la proposta B, 13 vots, i hi
han hagut 5 abstencions.

Jo li demanaria, doncs, a la Idoia que, si ens vol
llegir la proposta A, la recordarem tots plegats.

IDOIA TORRENT I RAMIÓ

«Que es perdoni el deute extern dels països del
Tercer Món, a canvi d’invertir aquests diners a fer
més escoles, formar mestres preparats, tenir sufici-
ents materials per treballar, especialment per a les
nenes i les dones.»

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies.

Les despeses militars i l’educació

Passem al cinquè bloc, que és les despeses militars
i l’educació. Les escoles que hi han intervingut són el
Centre d’Ensenyament Infantil i Primari Migdia, de
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Girona, i l’Institut d’Ensenyament Secundari Carles
Rahola, de Girona. En primer lloc, té la paraula
l’Ignasi Fusté, de l’escola Migdia.

IGNASI FUSTÉ

Bon dia a tothom. Els alumnes de l’escola Migdia i
l’IES Carles Rahola, de Girona, hem treballat la relació
entre les despeses militars i la falta d’educació. No en-
tenem com al segle XXI es gasten tants bilions de pesse-
tes en armament quan hi ha tants milions de nens i
nenes com nosaltres que no poden anar a l’escola.

Hem vist la situació de països amb conflictes ar-
mats o que estan intentant refer el país després
d’una guerra, com Moçambic, on tot ha quedat mal-
mès i cal fer un gran esforç per aconseguir escoles per
a tots els nens i nenes del país.

A més, sembla ser que quan les persones tenen
l’oportunitat d’anar a l’escola és més difícil que els
enganyin, saben resoldre millor els seus problemes.
També és menys possible que es facin injustícies i se-
gurament el problemes es resoldran mitjançant el
diàleg i no pas la violència o la guerra.

No entenem que a molts països que no hi ha
guerra, com a Espanya, es continuïn fabricant armes.

Nosaltres creiem que l’educació és una eina eficaç
per aconseguir la pau al món i volem fer-nos ressò del
problema, de la manca d’educació que afecta milions
de persones a tot el món, i per això preguntem...

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Bé, doncs, preguntarà el senyor Andreu Belmonte,
de l’institut Carles Rahola. Pots fer la pregunta.

ANDREU BELMONTE I  BUGNANI

És possible que el Govern espanyol retalli el pres-
supost adreçat a les despeses militars i que destini
aquests diners a projectes d’educació al Tercer Món
per aconseguir en el 2015 l’educació per a tothom?

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Respondrà aquesta pregunta la
il ·lustre diputada senyora Alícia Sánchez-Camacho,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya.

LA SR A. SÁNCHEZ-CAMACHO I PÉREZ

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc jo
voldria agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència
en aquest acte avui al Parlament, i per dues raons:
crec que heu estat treballant durant molt de temps
en tota aquesta temàtica, crec que és important que
ho hàgiu estat fent i, a més, ens esteu donant un
exemple de totes aquelles coses que sabeu, des de
conferències internacionals, posicionaments, deute
extern i, sobretot, un problema tan important com és
l’educació per als nens.

Però, en segon lloc, crec que és molt bo el que
avui esteu fent aquí, perquè us està formant en tots
aquests valors que són fonamentals per al vostre fu-

tur i per al nostre futur, en els valors de l’educació i
de la tolerància. Vosaltres que sou les persones que
d’aquí uns anys estareu al Parlament i estareu en
aquests llocs on ara estem nosaltres, o estareu a go-
verns, és molt important que tingueu aquesta forma-
ció en tots aquests temes que estem tractant avui. Per
això, jo voldria agrair-vos-ho en primer lloc.

En segon lloc, la pregunta que em feu és molt im-
portant, i em dieu si l’Estat espanyol és possible que
retalli el pressupost adreçat a les despeses militars.
Heu parlat de la Conferència de Jomtien, heu parlat
de la Cimera de Copenhaguen i allà sabeu que es va
acordar que tots els països del món anessin destinats
a reduir i reduïssin les despeses militars, les despeses
per fer armament, per fer investigació militar, etcète-
ra. Heu parlat que es gasten bilions de pessetes en
això, i que, en canvi, no s’adrecen, aquestes quanti-
tats, a educació. Jo estic d’acord amb vosaltres, crec
que no s’haurien de gastar tantes quantitats de di-
ners en despesa militar i s’hauria d’abocar molt més
diner a educació.

Tot i això, hem de recordar que, dels anys vuitanta
fins ara, els diners que es gasten en despeses militars
no són tants. Abans, als anys vuitanta, es gastaven
molts més diners, gairebé el doble del que es gasta ara,
l’any 95 o 96, en despeses militars. Hem superat això,
ja no gastem tants diners en despeses militars, però, en
canvi, no hem avançat en el que es gasta en educació i
en el que es gasta en sanitat.

Els països industrialitzats ara donen més diners
en educació i en serveis socials, gairebé el doble, del
que donaven als anys vuitanta. Però, en canvi, els
països pobres no estan invertint en educació i no es-
tan invertint en serveis socials, perquè no en tenen.

I, a més, després d’aquests conflictes que succeei-
xen –Moçambic, Rwanda, Etiòpia–, els que són més
afectats són els nens, dos milions de nens perden la
vida, molts més milions queden sense pares, malme-
sos, incapacitats, i les escoles queden malmeses, els
professors són assassinats –en països com Rwanda
més del 50% de les escoles queden malmeses i el 60%
dels professors, morts.

Això..., què passa? Que el gran actiu, l’important
que és l’educació, ho estan perdent. I aquests països
tenen moltes matèries primeres, tenen petroli, tenen
or, tenen molts recursos, perquè per ells mateixos
puguin ser països rics i, en canvi, no ho són. Per què?
Perquè els nens no aprenen, i aquests nens, quan són
grans, no poden dirigir els seus països.

Us deia el diputat Ribó que aquests nens que estan
treballant de manera esclavitzada són els que fan
aquelles pilotes amb què vosaltres jugueu, fan les jo-
guines, fan les bambes, nens dels països del sud-est asi-
àtic, d’Àfrica, aquests nens que estan treballant –i està
prohibit treballar als nens–..., però hi ha milions i mili-
ons de nens que estan treballant i en situacions escla-
vitzades durant deu, dotze i catorze hores diàries. La
nostra obligació és prevenir i evitar que això succeeixi.

Per això crec que el Govern espanyol, el Govern
de la Generalitat de Catalunya i els governs de la
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resta de països haurien de reduir aquests diners en
despeses militars i s’haurien d’abocar a l’educació.

Penseu que el Govern espanyol, aquests darrers
anys, ha incrementat una mica el pressupost en des-
peses militars, perquè sabeu que la «mili» ha desa-
paregut, i llavors s’ha de pagar a aquells senyors que
ara se’n diuen..., l’exercit professional. Però també
sapigueu que hem tret una llei de cooperació i que,
en desastres com ha sigut El Salvador, el nostre país
ha estat el primer que ha anat allà a donar ajuda.

Però jo, a la pregunta que vosaltres heu fet, us
dono la resposta que s’han d’abocar més diners del
0,7 a educació i s’hauria, com heu dit, de condonar
gran part del deute extern per poder donar aquests
diners a educació.

Moltes gràcies.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Molt bé. Doncs té la paraula l’Andreu Belmonte.
Vols fer algun comentari? Doncs endavant.

ANDREU BELMONTE  I  BUGNANI

M’agradaria saber com és que..., bé, a mi m’agra-
daria saber que..., per construir armes, la gent que ha
construït les armes ha tingut algun tipus d’educació.
Llavors, m’agradaria saber per què, si nosaltres po-
dem tenir educació i no la fem servir per ajudar els
altres països i només construïm armes i les venem als
altres països perquè facin les seves guerres, com és
que nosaltres podem estar aquí asseguts i no ens sen-
tim culpables? Jo em sento culpable per pertànyer a
un país que ven armes a altres països i m’agradaria
saber per què ho fem.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Doncs la diputada Alícia Sánchez-Camacho in-
tentarà respondre-t’ho.

LA SR A. SÁNCHEZ-CAMACHO I  PÉREZ

Intentaré respondre, perquè la veritat és que és
una pregunta complexa. Jo també em puc sentir res-
ponsable que es facin aquests comerços amb armes,
que hi hagin també comerços amb droga, que hi hagi
comerços amb nens i que hi hagi el comerç infantil,
etcètera, molts tipus de comerços que estan arreu del
món i que no s’haurien de realitzar. I un d’aquests és
el comerç, la venda i compra de les armes bèl·liques.
Llavors, amb aquesta responsabilitat que tu dius, jo
també m’hi afegeixo. I suposo que la resposta a tot
això està que no s’hauria de fer aquest comerç, ni el
de les armes, ni el de la droga, ni el de l’esclavitud
dels nens dedicats o a pornografia o a esclavitud se-
xual com també s’està fent.

Jo crec que, per això, part de l’educació i de
l’educació en valors farà que siguem molt millors i
que aquests diners que s’estan guanyant en aquest
tipus de comerços deixin de produir-se i deixin de
guanyar-se i es facin amb altres comerços que són
legals i que són molt més sans que no pas aquests.

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. Sí, ara seria el torn de llegir les
dues propostes relatives al bloc de despeses militars i
educació. Tens la paraula.

ANDREU BELMONTE I BUGNANI

Proposta A. «Destinar a l’educació i a la investiga-
ció per la pau almenys l’1% de les despeses destina-
des a investigació militar».

Proposta B. «Destinar l’import de quatre dies dels
pressupostos anuals en defensa a programes d’edu-
cació bàsica per a països en desenvolupament. Sa-
bem que si tots els països del món fessin això l’any
2015 tots els nens i les nenes del món podrien anar a
l’escola».

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Moltes gràcies. No, un segon, un segon, un segon,
no correu. Ara el que farem serà la votació, tots ja
teniu clar què heu de votar? Tots i totes teniu el pape-
ret de la votació a punt? Per tant, ara és el moment
de votar. (Pausa llarga.)

El resultat és: la proposta A ha obtingut 3 vots, la
proposta B ha obtingut 113 vots, i hi ha hagut 5 per-
sones que s’han abstingut. Per tant, la proposta que
ha rebut més suport és la proposta B i jo demanaria a
l’Andreu que la tornés a llegir.

ANDREU BELMONTE I BUGNANI

Proposta B. «Destinar l’import de quatre dies del
pressupost anual en defensa a programes d’educació
bàsica per a països en desenvolupament. Sabem que
si tots els països del món fessin això l’any 2015 tots
els nens i les nenes del món podrien anar a l’escola».

EL SR. BENACH I  PASCUAL

Molt bé. Doncs fins aquí el capítol de presentació
de propostes i de discussió. Ara, per acabar aquesta
sessió, abans de fer el comiat definitiu, us voldria lle-
gir les cinc propostes que han estat aprovades.

La primera diu: «Que el Govern de Catalunya des-
tini més diners per ajudar que els nens i les nenes de
tot el món puguin anar a l’escola. Que Catalunya aju-
di que s’acabi la discriminació de les nenes i que tin-
guin els mateixos drets perquè no s’hagin de quedar
a casa i puguin anar a l’escola».

La segona que s’ha aprovat diu: «Que els diners
que donen els governs rics arribin d’una vegada al
0,7 i es dediquin preferentment a serveis socials bà-
sics, com l’educació i la salut.»

La tercera diu: «Que l’ajut oficial al desenvolupa-
ment es destini preferentment a fer possible l’educa-
ció als països del Tercer Món i a d’altres serveis soci-
als bàsics.»

La quarta: «Que es perdoni el deute extern dels
països del Tercer Món a canvi d’invertir aquests di-
ners a fer més escoles, formar mestres preparats, te-
nir suficients materials per treballar, especialment
per a les nenes i les dones.»
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I, finalment, la cinquena: «Destinar l’import de
quatre dies del pressupost anual en defensa a pro-
grames d’educació bàsica per països en desenvolupa-
ment. Sabem que si tots els països del món fessin això
l’any 2015 tots els nens i les nenes del món podrien
anar a l’escola.»

Doncs, molt bé. Fins aquí aquesta sessió. Jo, abans
d’acabar, voldria adreçar-vos unes breus paraules de
cloenda.

Em primer lloc, agrair-vos molt especialment el
treball que heu fet, el treball previ a aquesta sessió i
també l’esforç que heu hagut de fer per trobar infor-
mació, per tenir dades i per poder fer una bona feina.
Aquest resultat que vosaltres avui teniu aquí, aques-
tes votacions han donat uns acords, si no hi hagués
hagut aquesta feina ben feta abans, segur que no ha-
guessin sortit aquests acords tan interessants que
han sortit.

En segon lloc, felicitar-vos totes i tots, però per-
meteu-me que especialment les persones que han
pres la paraula, perquè realment heu estat uns
excel·lents, tots plegats, uns excel·lents parlamentaris
i parlamentàries. Confiem, doncs, que la pedrera de
futur vagi per aquest camí.

En tercer lloc, dir-vos que els temes que heu trac-
tat, que heu apuntat, les propostes que heu fet, les
observacions que ens heu fet i que recollim –quedi

clar que tot això els grups parlamentaris aquí pre-
sents ho prenen; per tant, ells sabran l’ús que n’han
de fer, jo crec que en faran– són de gran importàn-
cia, són de gran importància per al futur de la huma-
nitat, i és evident que els grups parlamentaris, que
prenem els deures, hi podem fer, hi podem fer molt.
Però estic convençut que vosaltres, tots i totes, com a
futurs i futures ciutadans i ciutadanes, és evident que
hi podeu fer molt més. El país, aquest país i el món,
en definitiva, d’aquí a uns pocs anys dependrà de
vosaltres.

Jo tinc un amic que sempre em diu una frase que
a mi m’agrada molt i que us la reproduiré avui per-
què, en el fons, penso que és la vostra situació d’aquí
a uns quants anys. La frase diu: «Ho van aconseguir
perquè no sabien que era impossible.» Per tant, avui,
això que sembla impossible, demà vosaltres ho acon-
seguireu.

Moltes gràcies per la vostra atenció, moltes gràci-
es pel vostre comportament i una altra vegada el
Parlament de Catalunya us dóna les gràcies per la
feina feta i la benvinguda en aquesta casa, que és la
casa de tots.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i ca-
torze minuts.


