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La sessió s’obre a les onze del matí. Presideix el
president del Parlament, acompanyat de les diputades
i els diputats Sra. Neus Munté i Fernàndez, pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió; Sra. M. Assump-
ta Baig i Torras, pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi; Sra. M. Caridad Mejías Sánchez,
pel Grup Parlamentari Popular; Sr. Josep Bargalló
Valls, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i Sr. Joan Boada i Masoliver, pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, i de
l’oficiala major.

ORDRE DE L’ACTE

1. Debat i votació del Projecte de llei per a afavorir
la convivència familiar. Grup: Col·legi Barcelona.

2. Debat i votació del Projecte de llei de promoció
de la sostenibilitat a les escoles. Grup: Escola Gravi.

3. Debat i votació del Projecte de llei per a l’aug-
ment de beques escolars. Grup: Escola Labouré.

4. Debat i votació del Projecte de llei per a fomen-
tar la integració dels immigrants als centres públics
d’ensenyament. Grup: Col·legi Pere Vila.

5. Debat i votació del Projecte de llei sobre l’aug-
ment de l’ús de la bicicleta. Grup: Col·legi Vila Olím-
pica.

6. Intervenció dels representants dels grups parla-
mentaris.

7. Intervenció del M. H. Sr. President del Parlament.

EL PRESIDENT

S’obre la sessió. Bon dia a tothom en aquesta ses-
sió del Parlament escolar.

Avui tractarem sis temes molt importants per al
nostre país: el primer punt de l’ordre del dia és un
projecte de llei per afavorir la convivència familiar;
el segon punt és un projecte de llei de promoció de
la sostenibilitat a les escoles; el tercer és un projecte
de llei per a l’augment de les beques escolars; el quart
projecte de llei és per fomentar la integració dels
immigrants als centres públics d’ensenyament; el
cinquè és el Projecte de llei sobre l’augment de l’ús
de la bicicleta. I després hi haurà dos punts finals de
l’ordre del dia: un, que serà la intervenció dels diver-
sos grups parlamentaris de la cambra, i l’últim punt
serà unes paraules del qui us presideix, jo mateix.

Per a la presentació dels temes tindrem dos mi-
nuts, i els torns a favor o en contra seran d’un minut.
La manera de veure aquests dos minuts serà a tra-
vés de la llum que es veurà, que es veu des de tot
l’hemicicle: quan és verda, es parla; quan falta un
minut, es torna groga, i quan s’acaba el temps es
torna vermella. Aleshores, els qui parlen dos minuts
ho podran fer mentre la llum és verda i mentre la
llum és groga; i els qui parlen un minut només ho
faran mentre la llum és groga.

Projecte de llei per a afavorir
la convivència familiar

Comencem el primer punt de l’ordre del dia, que
és el Projecte de llei per afavorir la convivència fami-
liar. Presenta el Projecte el senyor Manel Puigcerver,
del Grup Col·legi Barcelona. Té la paraula.

MANEL PUIGCERVER

Senyor president, senyores i senyors... Projecte de
llei per afavorir la convivència familiar, preàmbul.

Els pares són necessaris per a tots els nens i ne-
nes del món. Per als pares, els fills són els éssers més
estimats, i per a nosaltres, els pares són el nostre
punt de referència.

Actualment, i degut als horaris laborals, quan
arribem de l’escola ens trobem sols; els pares són a
la feina, i fins i tot, quan arriben a casa, la feina els
absorbeix tant que moltes vegades no poden estar
per nosaltres. Els pares ens han d’educar, però no
tenen prou temps per dedicar-s’hi. Moltes vegades
voldríem explicar-los coses, consultar-los qüestions,
comentar-los els nostres problemes, xerrar, fer els
deures amb ells, jugar, aprendre d’ells, conèixer co-
ses plegats, divertir-nos i riure junts, però no hi són.
Si tot això no ho fem ara que som nens i nenes, quan
siguem grans ja no ho farem, no els tindrem prou
confiança.

De vegades, els pares ens deixen amb cangurs.
Ells estan més tranquils, i a nosaltres ens solucionen
el problema de la soledat, però no el de la convivèn-
cia familiar. Els avis també ens cuiden molt bé i ens
agrada molt la seva companyia, però no és el mateix
que conviure amb el pare, la mare i els germans.

A la llarga, aquesta falta de convivència ens pot
perjudicar, ja que són molts els nens, nenes i joves
que, en no trobar ningú a casa, deixen de mostrar
interès per l’estudi i surten al carrer, amb els riscos que
això comporta, i troben moltes vegades males compa-
nyies i problemes que podrien haver-se evitat.

Cal tenir en compte els horaris laborals dels pares
i mares de fills en edat escolar, adequar-los conve-
nientment per tal d’afavorir la convivència familiar.

Article 1. Els pares, principals educadors. El Go-
vern ha d’ajudar els pares i mares perquè disposin
del temps i dels mitjans necessaris per educar els
seus fills i filles.

Article 2. Horari laboral dels pares. Convé rees-
tructurar l’horari laboral i les vacances dels pares i
mares amb fills en edat escolar, per poder estar més
estona junts. El Govern ho ha de tenir en compte i
ha de posar els mitjans necessaris per poder-ho dur
a terme.

Article 3. Horari de les escoles. L’horari actual de
les escoles és adequat per poder rebre educació, apren-
dre coneixements i conviure amb els companys. En
acabar l’horari escolar, ens queden unes hores que
s’haurien de poder compartir amb els pares, mares
i germans... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha
exhaurit el temps de la intervenció.)
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EL PRESIDENT

S’ha acabat el temps, i, per tant, prego que deixi
l’escó, i començarem el debat. Moltes gràcies.

A partir d’ara funcionaran els llums tal com he
explicat abans.

Té la paraula, per fixar el seu posicionament i en
nom de l’Escola Gravi, la senyora Marina Huerta,
que pot parlar des de l’escó. (Veus de fons.) Sí, està
encès.

MARINA HUERTA

Jo volia comentar, sobre la llei de l’escola Barce-
lona, titulada Projecte de llei per afavorir la convivèn-
cia familiar, que trobo que han sabut explicar molt bé
aquesta Llei, perquè s’han posat a la pell dels adults
en la preocupació de deixar-nos sols a casa i s’han
posat en la nostra pell, que preferim quedar-nos amb
algun familiar que no pas sols. Però crec que s’han
deixat d’esmentar que, els fills que es queden a dor-
mir a les escoles, els pares només els van a veure els
caps de setmana, i crec que els haurien de fer visites
més sovint, com per exemple entre setmana. I tam-
bé és molt difícil que els horaris i les vacances dels
pares es compaginin amb les dels fills, però crec que
ho hauríem d’intentar.

Però, tot i això, ens han deixat una cosa molt cla-
ra: els pares són fonamentals per als fills, i això ho
sabem tots.

Gràcies.

EL PRESIDENT

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del
Grup Escola Labouré, la senyora Fina Góngora.

FINA GÓNGORA

Els membres de la classe de sisè de l’Escola La-
bouré estem a favor d’aquesta Llei, per les següents
raons.

Els pares i mares són necessaris en la vida dels
nens i nenes del món. Sovint, quan arriben a casa, els
pares no hi són per qüestions laborals. Els nens i
nenes no tenen la companyia propera d’aquelles
persones que més se’ls estimen. Els casals, les acti-
vitats extraescolars, les cangurs, els avis, etcètera, no
poden substituir la funció dels pares. Els pares han
de poder disposar de moltes més hores per estar a
casa i fer realment de pares: ajudar els seus fills a fer
els deures, xerrar amb ells, sortir a passejar, donar-
los consells, etcètera.

No volem que la falta de convivència pugui per-
judicar el creixement dels futurs ciutadans. Volem
que el Govern reestructuri l’horari laboral dels pares
i mares de nens i nenes en edat escolar. Els anys de
la infantesa són molt importants per al desenvolupa-
ment dels nens i nenes, i aquí els pares i mares te-
nen un paper fonamental.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies. Té ara la paraula, en nom del Col·legi Pere
Vila, la senyora Rafiaa Mrabet.

RAFIAA MRABET

Senyor president, parlo en nom del CEIP Pere Vila.
La rèplica té tres punts.

Primer punt: el temps lliure no es pot regular per
llei; per tant, el temps lliure dels pares no es pot re-
gular per llei. Crec que seria una catàstrofe per a
l’educació dels fills.

Segon punt: l’horari laboral i les vacances, que els
pares no poden regular per llei, depenen de les em-
preses. D’això en trec que la Llei no en pot donar les
vacances; les han de donar les empreses, encara que
les famílies no hi estiguin d’acord.

Tercer punt: no es pot regular per llei com han de
relacionar-se els pares. D’això en trec que si uns pa-
res estan separats i no es poden veure, no pot fer res,
la Llei, perquè s’ajuntin un altre cop, encara que afecti
els fills.

Per nosaltres, en línies generals, serà negatiu. Per
això us recomano el vot en contra d’aquest Projecte.

Gràcies.

EL PRESIDENT

Moltes gràcies. Ara, en nom del Grup Col·legi Vila
Olímpica, té la paraula el senyor Víctor Andrea.

VÍCTOR ANDREA

Senyor president, senyores i senyors, l’Escola Vila
Olímpica està a favor del Projecte de llei de convivèn-
cia familiar. Els pares són els primers responsables
de l’educació dels seus fills, abans que l’escola. Si és
possible, haurien de reduir l’horari de treball per
dedicar més temps a l’educació dels fills. Sabem que
de vegades el sou és molt baix i hi han moltes des-
peses, però sempre que es pugui dedicar temps als
fills s’ha d’aprofitar, ja que quan es facin grans no es
podran recuperar els anys perduts que podrien ha-
ver estat amb els seus fills.

Per altra banda, sí que les vacances dels pares i
dels fills permeten recuperar estones junts, però això
no és suficient. S’ha de conviure durant tot l’any junts.
A més, molts nens, nenes o joves que no troben nin-
gú a casa deixen de mostrar interès pels estudis, amb
els riscos que això comporta. Moltes vegades, troben
males companyies i hi han problemes...

EL PRESIDENT

Ja se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
Ara, un cop presentat el Projecte i debatut pels

diversos col·legis, pels diversos grups, ara passarem
a la fase de votació.

Jo preguntaré a tots tres preguntes i demanaré
que els que estiguin d’acord amb el Projecte de llei, que
aixequin el braç; després demanaré que l’abaixin.
Faré la segona pregunta: els que hi estiguin en con-
tra, que també aixequin el braç; lògicament, els que
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l’han aixecat una vegada ja no el poden tornar a ai-
xecar una altra. I després preguntaré la tercera:
aquells que es volen abstenir.

Per tant, atenció, comencem la votació. Anem a
votar el Projecte de llei per afavorir la convivència
familiar, que ha presentat, en nom del Col·legi Bar-
celona, el senyor Manel Puigcerver.

Prego que els que hi estiguin d’acord aixequin el
braç. Estiguin amb el braç aixecat mentre els compten.
(Pausa.) Prego que passin el resultat aquí a la Mesa.

Prego que els que hi estiguin en contra aixequin
el braç.

Si algú es vol abstenir, que aixequi el braç.
Prego que passin aquí a la Presidència el resultat.
El Projecte de llei per afavorir la convivència fa-

miliar ha estat aprovat per 111 vots a favor, 18 en
contra i 9 abstencions.

Projecte de llei de promoció
de la sostenibilitat a les escoles

Passem ara al segon punt de l’ordre del dia, que
és el debat i votació del Projecte de llei de promoció
de la sostenibilitat a les escoles. Per presentar el Pro-
jecte té la paraula el senyor Òscar Gelis, del Grup
Escola Gravi. Prego que pugi a l’escó.

ÒS C A R GE L I S

Senyor president, senyores i senyors, la Llei que
volem presentar els alumnes de l’Escola Gravi tracta
sobre la sostenibilitat a les escoles. La sostenibilitat vol
dir no malmetre el present, per tindre un futur millor.
Nosaltres creiem que per al bon medi ambient de
Catalunya fóra bo que les escoles ja ensenyessin a
reciclar o a no malgastar energies fonamentals com
l’aigua, la llum o l’electricitat.

Nosaltres volem que des de les escoles es fomenti
més l’ús del transport públic i el de la bicicleta. Tam-
bé volem que tota escola de nova construcció estigui
adaptada perquè un nen amb minusvalideses físiques
pugui arribar a qualsevol punt sense cap problema.

Volem que es classifiquin les deixalles de l’escola
en cartró, plàstic i vidre, i que es recicli més paper.
També volem que les escoles fomentin més l’ús dels
punts verds, que informin les famílies de què són,
perquè serveixen, on estan...

També volem que les escoles prenguin mesures
per evitar el malbaratament d’energies fonamentals.

Les escoles creiem que haurien de fer sortides
sobre medi ambient, i que la revista o web de l’es-
cola hauria de parlar sobre temes de medi ambient.

També creiem que el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat hauria d’ajudar aquestes es-
coles en forma de diners.

I nosaltres creiem que en això del medi ambient
hi han de participar pares, alumnes i mestres, i que
per això és molt important. I que amb aquesta Llei
podem arreglar molts dels problemes que ara tenim.

Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. Ara, per fixar el posicionament,
té la paraula en primer lloc, i en nom del Grup Col·legi
Barcelona, la senyora Mar Gay Rodríguez, que té la
paraula.

MA R GAY RODRÍGUEZ

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors,
hem valorat molt positivament la proposta de llei de
promoció de la sostenibilitat a les escoles, pel fet
d’afavorir els alumnes amb discapacitats fent acces-
sibles tots els espais escolars.

També es manifesta partidària del foment de l’ús
de la bicicleta, dels tractaments de residus i de l’es-
talvi de consum, i, per tant, vota sí per unanimitat.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. En nom de l’Escola Labouré, té
la paraula el senyor Mark Gil Catimo Walang. Té la
paraula.

MA R K GI L CATIMO WA L A N G

Senyor president, senyors i senyores, l’Escola
Labouré vol recolzar aquesta proposta de sosteni-
bilitat. La sostenibilitat és quelcom molt important
per a nosaltres, per al medi ambient, però el que
encara és més necessari és fomentar hàbits que afa-
voreixin la sostenibilitat. S’ha de fomentar la idea
que hem d’aprofitar els recursos naturals que tenim
i no malgastar-los per poder gaudir d’una millor
qualitat de vida.

Com a membre de la societat, l’escola hi té un
gran paper, però ella sola no ho pot fer. Necessita el
suport en tot aquest tema tan ampli, i potser més en
concret en la part de l’accessibilitat a les escoles. Cada
vegada més, es treballen a les escoles projectes i es
porten a terme accions relacionades amb el tractament
de residus i amb l’estalvi. Hem de continuar així i,
amb les nostres actituds, donar exemple per poder
conscienciar els altres.

Gràcies.

EL PRESIDENT

Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del
Grup Col·legi Pere Vila, la senyora Cristina García.

CRISTINA GA R C Í A

Senyor president, senyores i senyors, parlo en nom
del CEIP Pere Vila. La meva rèplica té tres punts.

Primer punt: abans de les comunitats que estan bé,
s’ha de fer justícia i distribució equitativa als alumnes.

Segon punt: hi podem votar a favor, no tenim res
en contra de tot això, però s’ha de prioritzar.

Tercer punt: el tractament de residus, ja el fem, a
la nostra escola. A pesar de tot això, hi votem a favor.

Moltes gràcies, senyor president.
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EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. I ara, en nom del Grup Col·legi
Vila Olímpica, té la paraula la senyora Blanca Fernán-
dez de Sevilla, que té la paraula.

BLANCA FERNÁNDEZ DE SEVILLA

Senyor president, senyors i senyores, els nens i
nenes de cinquè de l’Escola Vila Olímpica votem a
favor de promocionar la sostenibilitat a l’escoles. Nos-
altres intentem fer moltes de les coses que ens pro-
posen, però ens agradaria que les escoles que enca-
ra no ho fan ho fessin.

Estem totalment d’acord amb l’article 1, que fo-
menta l’ús de la bicicleta, ja que és precisament la
nostra proposta de llei.

Creiem que és important reduir la contaminació
i fomentar el reciclatge a les escoles. Si reciclem a les
escoles, els nens i les nenes ens mentalitzarem de la
importància de mantenir el medi ambient al menys
contaminat possible i reduir el nombre de deixalles.

També cal estalviar energia, ja que podríem fer-
la servir per a altres coses i suposaria un estalvi eco-
nòmic i ecològic.

Per altra banda, a les escoles hi han d’haver adap-
tacions per a aquells alumnes que pateixen algun ti-
pus de minusvalidesa, ja que la sostenibilitat a les
escoles és feina de tots.

Per això els nens i nenes de cinquè de l’Escola Vila
Olímpica votem a favor de la proposta de llei de l’Es-
cola Gravi.

Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè.
Fet ja el debat, passem ara a la votació. Anem a

votar el Projecte de llei de promoció de la sostenibi-
litat a les escoles.

Prego que els que hi estiguin d’acord, que aixe-
quin el braç, i prego que comptin el nombre de vots.

Els que no estiguin d’acord amb el Projecte de llei,
que aixequin el braç.

Els que es vulguin abstenir en aquesta votació, que
aixequin el braç.

El Projecte de llei de promoció de la sostenibili-
tat a les escoles ha estat aprovat per 137 vots a favor,
cap en contra i 5 abstencions.

Projecte de llei per a l’augment
de beques escolars

El tercer punt de l’ordre del dia és el de debat i
votació del Projecte de llei per a l’augment de les
beques escolars. Presenta el Projecte, en nom de l’Es-
cola Labouré, la senyora Jennifer Elisa Mbula, que té
la paraula.

JENNIFER ELISA MBULA

Senyor president, senyors i senyores... Projecte de
llei per a l’augment de beques escolars.

L’educació dels nois i noies és un dels drets fo-
namentals de la infància. La formació que s’ha de re-
bre en el seu creixement ha de tenir en compte l’adqui-
sició de coneixements i el desenvolupament moral,
social, cívic, etcètera. Aquesta formació ajudarà els
nois i noies a integrar-se en un futur a la societat
laboral.

Per facilitar que tothom pugui gaudir d’una edu-
cació, cal que es facilitin tots els mitjans possibles. La
situació social desafavorida de diferents barris de la
ciutat de Barcelona no permet a les famílies arribar
amb totes les garanties a l’educació dels nois i noies.

Les beques són una de les solucions per a las fa-
mílies de baix nivell econòmic. Gràcies a una pensió
que es concedeix, es facilita una part del pagament
dels estudis o de la manutenció. Les beques ajuden
a disminuir el nombre de famílies amb moltes neces-
sitats.

Els diferents organismes han d’oferir més beques
escolars necessàries per atendre les famílies de baix
nivell econòmic. Els centres escolars seran els encar-
regats d’informar i donar les sol·licituds a les famíli-
es, així com de recollir-les i fer-les arribar als diferents
organismes. L’import de les beques anirà destinat a
cobrir les despeses de material didàctic i servei de
menjador. Les famílies que han de tenir beques són
aquelles que necessiten ajuda econòmica perquè te-
nen pocs ingressos, o es tracta de famílies immigrants
sense recursos o bé amb problemes de minusva-
lidesa.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

A vostè. Passem ara al debat. Per fixar el seu posi-
cionament, té la paraula en primer lloc, i en nom del
Grup Col·legi Barcelona, el senyor Jordi Beascoechea.

JORDI BEASCOECHEA

Senyor president, senyors i senyores, l’Escola
Barcelona està totalment d’acord amb el Projecte de
llei per a l’augment de beques escolars. Creu que en
els centres públics no s’haurien de pagar els llibres
ni el material, i, mentre això no sigui una realitat, s’ha
de fer un esforç per donar beques de menjador i de
material escolar a totes les famílies necessitades.

L’Escola Barcelona vota sí per unanimitat l’esmen-
tada proposta.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

A vostè. En nom de l’Escola Gravi, té la paraula
la senyora Sara Milian.

SARA MILIAN

Senyor president, senyors i senyores, jo volia par-
lar sobre la Llei de l’Escola Labouré; és un projecte
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de llei per a l’augment de beques escolars. Nosaltres
trobem que aquesta Llei està molt bé, perquè a més
a més el tema és molt important, ja que tots els nens
i nenes han de rebre una bona educació, perquè, si
no, quan són més grans no poden tenir cap tipus de
feina.

Però pensem que les beques no només han de
pagar el servei de menjadors i el material didàctic,
sinó que també han de pagar altres despeses, com per
exemple la quota de l’AMPA, les sortides, excursi-
ons, etcètera.

Per tant, ens agradaria que, amb l’augment de
beques escolars, cada vegada més nens i nenes po-
guessin rebre una bona educació.

Això és tot. Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. En nom del Grup Col ·legi Pere
Vila, té la paraula ara la senyora Mireia García.

MI R E I A GA R C Í A

Senyor president, senyors i senyores, parlo en nom
del CEIP Pere Vila. Projecte de llei per l’augment de
les beques escolars; la meva rèplica té tres punts.

Primer punt: estem a favor de les beques i de
l’augment d’aquestes. A Barcelona, de cada cent fa-
mílies, un alt percentatge es queda sense poder man-
tenir una educació per culpa de no haver pogut tin-
dre una beca escolar.

Segon punt: que s’investigui la necessitat que hi
ha de les beques, per tal d’evitar un frau o una esta-
fa. Estic d’acord que una escola no pot donar una
beca a una família sense saber si treballa, quants di-
ners guanyen i si tenen una casa en condicions. Si no
ho tenen, les escoles el que podrien fer és donar-los
una beca escolar perquè el seu fill pogués tindre una
educació, en comptes de malbaratar-les en persones
que no les necessiten realment.

Tercer punt: passar més informació a les famíli-
es. A part que els col·legis pengin un cartell on posi
«Beques escolars», també podrien trucar o reunir els
pares i explicar-los les condicions que té l’obtenció
d’un beca escolar. Així es podria fer que tothom s’as-
sabentés de les beques.

Per nosaltres, en línies generals serà afirmatiu. Per
això recomano el vot a favor del Projecte de llei per
a l’augment de les beques escolars.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

A vostè. En nom del Grup Col·legi Vila Olímpica,
té la paraula el senyor Ivan Reyes.

IVAN RE Y E S

Senyor president, senyores i senyors, els nens de
cinquè de l’Escola Vila Olímpica estan d’acord amb
aquesta Llei, perquè creiem que l’educació és fona-
mental, que tots els nens i nenes d’un país han d’anar
a l’escola per aprendre a educar-se de cara al seu

futur. La societat necessita gent educada i prepara-
da per fer qualsevol feina, i això s’aconsegueix si tots
els nens i nenes han estat escolaritzats. A més, si hi
han joves que no van a l’escola, sovint estan pel car-
rer fent robatoris. És a dir, una forma possible d’eli-
minar la delinqüència és assegurar-se que tots van a
l’escola.

De vegades, hi han famílies que no tenen prou
diners per pagar els materials que necessiten per a
l’escola, i, si de joves no estudien, de grans potser no
podran trobar feina. Per això necessiten beques esco-
lars que els permetin tenir una educació com tots els
altres.

El Govern ha d’invertir més en educació i donar
beques escolars a tots aquells nens o nenes que ho
necessitin.

Per tot això, els alumnes de cinquè de l’Escola Vila
Olímpica votem a favor d’aquesta Proposta de llei de
l’Escola Labouré.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

A vostè.
Fet ja el debat, passem ara a la votació d’aquest

Projecte de llei per a l’augment de beques escolars.
Prego a tots els que estiguin d’acord amb aquest

Projecte de llei que aixequin el braç.
Prego als qui estiguin en contra d’aquest Projec-

te de llei que aixequin el braç.
Els qui es vulguin abstenir, que aixequin el braç.
El Projecte de llei per a l’augment de les beques

escolars ha sigut aprovat per 108 vots a favor, 4 en
contra i 59 abstencions.

Projecte de llei per a fomentar la integració
dels immigrants als centres públics

d’ensenyament

El quart punt de l’ordre del dia és el debat i vota-
ció del Projecte de llei per fomentar la integració dels
immigrants als centres públics d’ensenyament. Pre-
senta el Projecte la senyora Sara Cubarsi, del Grup
Col·legi Pere Vila, que té la paraula.

SARA CUBARSI

Senyor president, senyors i senyores, el Projecte
de llei per fomentar la integració dels immigrants als
centres públics d’ensenyament; preàmbul.

La integració dels immigrants a Catalunya és una
tasca que implica drets i deures, tant per la banda de
l’Administració com per part de les persones que
busquen una nova terra d’acollida per millorar la
seva vida.

La realitat de la immigració dins l’àmbit educatiu
comporta nous reptes en el camp de la intercul-
turalitat i la multiculturalitat. Davant d’aquests nous
reptes, l’Administració pública no ha de romandre
amb els ulls tancats i els braços caiguts, sinó prendre
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part activa i procurar mesures a fi d’evitar guetos d’im-
migrants en certs centres públics d’ensenyament, amb
la consegüent problemàtica que aquest fet comporta-
ria en la tasca educativa i d’integració d’aquestes per-
sones a Catalunya.

Les concentracions artificials d’alumnat immigrant
a determinats centres educatius poden ser molt nega-
tives i comportar trencaments del teixit de la socie-
tat catalana en determinats àmbits, a més d’incidir en
l’agreujament de la injustícia social per possibles
segregacions d’alumnes en funció de la seva econo-
mia familiar o procedència.

D’altra banda, és de justícia que tots els centres
d’ensenyament sostinguts amb diners públics col·la-
borin de manera equitativa i equilibrada en el soste-
niment de les càrregues i en la solució dels proble-
mes educatius.

Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. Passem ara al debat, feta ja l’expo-
sició d’aquest Projecte de llei. Per fixar la seva posició,
té la paraula en primer lloc la senyora Bruna Pardo, del
Grup Col·legi Barcelona. Té la paraula.

BRUNA PARDO

Senyor president, senyors i senyores, l’Escola
Barcelona considera que alguns dels punts dels arti-
cles de la proposta de llei per fomentar la integració
dels immigrants a les escoles són difícils de valorar,
ja que els eren desconeguts. Tot i així, creu fermament
que són imprescindibles les ajudes materials i huma-
nes per tal d’afavorir la integració dels immigrants,
i està d’acord que l’alumnat nouvingut es vagi inte-
grant a tots els centres escolars.

Finalment, dóna el seu suport a la proposta i diu
«sí» per majoria simple.

Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. En nom de l’Escola Gravi, té la
paraula ara el senyor Albert Rafanell.

ALBERT RAFANELL

Hola... Senyor president, senyors i senyores, co-
mentaré el Projecte d’integració dels immigrants din-
tre dels centres públics d’ensenyament. Jo crec que
aquesta Llei està molt bé, perquè és actual i es veu
que en aquestes coses són solidaris i tolerants. A més,
no agrada ningú que es formin guetos als centres
d’ensenyament.

Trobo a faltar en aquesta Llei més solucions per
com repartir els immigrants als centres d’ensenya-
ment. I veig que parlen molt de millores econòmi-
ques del professorat i hi han altres temes que no han
tocat. I crec que s’ha d’augmentar el pressupost de
les escoles per fer aquesta integració.

Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. En nom del Grup Escola Labouré,
té la paraula el senyor Alfredo Manalo.

ALFREDO MANALO

Senyor president, senyores i senyors, nosaltres
recolzem la integració dels immigrants, però no no-
més als centres públics, sinó a tots els centres sostin-
guts amb diners públics. Conviure entre diferents
cultures enriqueix el coneixement personal i ajuda a
descobrir noves persones.

Les escoles juguem molt important en aquest
tema, som una de les bases per afavorir i fomentar
la integració, però algú ens ha d’ajudar i recolzar.
L’Administració ha d’afavorir tot aquest procés amb
recursos humans, materials i econòmics; ha de co-
mençar a replantejar-se aquesta nova realitat i actuar
en conseqüència; ha d’ajudar els mestres i les escoles
a portar endavant la seva tasca, que, evidentment, re-
percuteix en els alumnes.

Per acabar, dir que nosaltres som una escola amb
un 67,5% d’immigrants, en què existeix un bon cli-
ma de convivència i multiculturalitat.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. I ara, en nom del Grup Col·legi
Vila Olímpica, té la paraula la senyora Maria Arteche.
Té la paraula.

MARIA ARTECHE

Senyor president, senyores i senyors, els nens i
nenes de l’Escola Vila Olímpica estem a favor de la
proposta de llei per fomentar la integració dels im-
migrants a les escoles. El fet de l’emigració és evident
a Catalunya i ens hem d’adaptar a aquesta situació
social.

Els immigrants, com qualsevol altra persona, te-
nen dret a treballar, vénen d’un altre país i han de
tenir una altra oportunitat. Sense perdre les seves
tradicions, els immigrants han d’integrar-se a Cata-
lunya, a la nostra societat, a la nostra cultura.

La millor manera d’integrar-se és a través de
l’educació que, principalment, els seus fills rebran a
l’escola. Aquests nens i nenes s’integraran més fàcil-
ment si conviuen amb nens i nenes nascuts aquí. Per
això s’ha de fomentar que els nens immigrants esti-
guin repartits per les diferents escoles, de la matei-
xa manera que cal evitar guetos d’immigrants a les
ciutats.

Així doncs, cal dedicar més diners dels pressupos-
tos per a ensenyament. Les escoles i els professors
han de rebre material i suport per poder treballar amb
la diversitat d’alumnes que hi han a les escoles.

Per això els alumnes de cinquè de l’Escola Vila
Olímpica votem a favor de la proposta de llei de l’Es-
cola Pere Vila.

Moltes gràcies, senyor president.
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EL PRESIDENT

A vostè. Moltes gràcies.
Fet ja el debat, passem ara ja a la fase de votació.

Anem a votar el Projecte de Llei per fomentar la in-
tegració dels immigrants als centres públics d’ense-
nyament.

Prego que els que hi estiguin d’acord, que aixe-
quin el braç.

Els que hi estiguin en contra, que aixequin el braç.
Si algú es vol abstenir, que aixequi el braç.
Aquest Projecte de llei ha estat aprovat per 90 vots

a favor, 17 en contra i 33 abstencions.

Projecte de llei sobre l’augment
de l’ús de la bicicleta

El cinquè punt de l’ordre del dia és el debat i vo-
tació del Projecte de llei sobre l’augment de l’ús de
la bicicleta. Presenta el Projecte, en nom del Grup
Col·legi Vila Olímpica, la senyora Inés Schlayer. Té la
paraula.

IN É S SCHLAYER

Senyor president, senyores i senyors, som la clas-
se de cinquè de l’Escola Vila Olímpica, i el nostre
Projecte de llei és sobre l’augment de l’ús de la bici-
cleta. Hem escollit aquest tema perquè creiem que
és un tema proper a nosaltres, ja que cada vegada
vivim en un ambient més contaminant.

Amb aquesta Llei reduïm part de la contamina-
ció de l’atmosfera, de l’aire que respirem, dels rius,
de l’aigua que bevem, i dels mars, reduïm el petroli
dels transports petroliers. També evitem guerres per
interessos econòmics i evitem desgràcies ecològiques
com la del Prestige. Tot això ho podem evitar utilitzant
vehicles que no cremen petroli, com ara la bicicleta.

Quan una bicicleta se’ns trenca o se’ns fa petita,
l’hem de reciclar, ja que tots els materials que conté
són reciclables. Però no només reduïm la contamina-
ció amb l’augment de l’ús de la bicicleta, sinó que, a
més, fer exercici físic va bé per a la salut. Fer exerci-
ci implica grans i petits, i compensa la vida sedentà-
ria, evitant malalties cardiovasculars. Més avantatges
que porta la bicicleta és que no cal carnet de conduir
i no has de ser major d’edat.

Els nens i les nenes han de fer educació viària a
les escoles per aprendre els senyals de trànsit i com
es circula. A la ciutat hi ha d’haver més seguretat,
carrils bici on la bici tingui prioritat i aparcaments
segurs perquè no es robin les bicis. Les autoritats han
de vigilar i sancionar el qui robi o faci malbé les bici-
cletes. Les bicicletes han de portar de portar matrí-
cules per identificar-les, i qui faci ús de la bicicleta
ha de portar casc i llums, si és de nit, i circular de
manera segura per evitar accidents.

Creiem que totes aquestes raons són prou impor-
tants per fer una llei que fomenti l’ús d’un mitjà de
transport amb tants avantatges com és la bicicleta.

Per això us demanem que voteu a favor de la nostra
proposta de llei.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. Per fixar el seu posicionament, té
la paraula, en nom del Grup Col·legi Barcelona, el
senyor Pol Playà, que té la paraula.

PO L PL AY À

Senyor president, senyores, senyors, l’Escola Bar-
celona ha valorat positivament la proposta de llei
sobre l’ús de la bicicleta, ja que considera que els
aspectes ecològics i esportius són molt importants.
No obstant, ha trobat algunes discrepàncies a la Pro-
posta, com són les següents.

Amb la bicicleta es triga molt; és més ràpid uti-
litzar els transports públics. On es deixen les bicicle-
tes? En els pisos no hi caben. El trànsit de les ciutats
és un perill per als usuaris de la bicicleta.

Tot i així, l’Escola Barcelona vota sí, per majoria,
a la Proposta.

Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. En nom de l’Escola Gravi, té la
paraula el senyor Oriol Catarecha.

ORIOL CATARECHA

Senyor president, senyors i senyores, jo comen-
taré sobre la Llei que han elaborat els nois i noies de
l’Escola CEIP Vila Olímpica, que tracta de l’augment
de l’ús de la bicicleta. Nosaltres creiem que aquest
tema és molt interessant i important i que si els nens,
des de petits, aprenen l’ecologia com un joc, com és
anar en bicicleta, de grans ja l’aplicaran.

El que no hem trobat bé de la vostra Llei és que
no heu dit per on passarien els carrils bici i on se si-
tuarien els pàrquings.

Si tothom va en bici, gaudirem d’un món més
sostenible.

Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. En nom de l’Escola Labouré, té
la paraula el senyor Kevin Briones.

KE V I N BR I O N E S

Senyor president, senyors i senyores, nosaltres,
l’Escola Labouré, recolzem aquesta proposta de llei,
perquè ens sembla bé que l’ús de la bicicleta augmen-
ti, ja que això comportaria una gran reducció de ga-
sos tòxics i d’altres residus. A més, es produiria un
estalvi econòmic considerable, tant monetari com
energètic.

Un altre aspecte que ens hi fa estar a favor és el tema
de la salut. Fer esport és molt sa i fa que el nostre
cos estigui en bones condicions, i a més pot preveure
certes malalties. Realment, afavoreix el desenvolu-
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pament físic, la qual cosa ens fa sentir millor a la
vida.

Però no hem d’oblidar que s’ha de fer un bon ús
de la bicicleta i de la seva conducció. L’educació vià-
ria és fonamental per a la seguretat tant dels vianants
i cotxes com dels usuaris de les bicicletes. Si volem
que augmenti l’ús de la bicicleta, fem que hi hagi uns
serveis adequats, eduquem a les escoles, donem a
conèixer campanyes publicitàries. En resum, siguem
conscients dels beneficis que aporta i actuem en con-
seqüència.

Moltes gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè. En nom del Grup Col·legi Pere
Vila, té la paraula el senyor Hernan Melluso.

HERNAN MELLUSO

L’augment de l’ús de la bicicleta no és prioritari,
i a més ens sembla que està fora de lloc. L’augment
ens sembla bé, però és millor dotar les aules dels
col·legis de mitjans, com són ordinadors, guixos, pis-
sarres noves, llibre de lectura, etcètera.

En els col·legis no es contamina, i, a més, la Ge-
neralitat ha posat contenidors de reciclatge. En els
col·legis, la prevenció de les malalties ja es fa, perquè
ens posen les vacunes preventives.

Per això recomano el vot en contra.
Gràcies, senyor president.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè.
Fet ara ja el debat, passem a la votació del Pro-

jecte de llei sobre l’augment de l’ús de la bicicleta.
Prego a tots els qui estiguin d’acord amb aquest

Projecte de llei que aixequin el braç.
Prego als qui hi estiguin en contra que aixequin

el braç.
I prego que els qui es vulguin abstenir aixequin

el braç.
El Projecte de llei sobre l’augment de l’ús de la

bicicleta ha estat aprovat per 80 vots a favor, 41 en
contra i 23 abstencions.

Fins aquí el debat parlamentari d’avui, aquest de-
matí. Ara prego als representants del poble de Cata-
lunya, que estan agrupats en cinc grups en aquest
Parlament, que ens dirigeixin la paraula. I prego a
l’il·lustre diputat senyor Joan Boada que, en nom del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
ens adreci la paraula.

EL SR. BO A D A I  MA S O L I V E R

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors, en
nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds, el que sí que els vull agrair és la partici-
pació activa en tots aquests afers i, sobretot, en la
presentació d’aquests projectes, però no només a
vostès, els que avui representen la població escolar
de la ciutat de Barcelona, sinó també als pares i ma-

res, i sobretot, també, al professorat, que ha fet un
treball esplèndid, com s’ha demostrat en la manera
que s’han tractat els diferents projectes de llei.

Jo els diria que nosaltres, el nostre Grup Parlamen-
tari, votaria favorablement a tots els projectes de llei
que s’han presentat aquí, per després, evidentment,
fer-hi diferents matisos o fer-hi diferents ampliacions,
o donar-hi punts de vista diferenciats; però, en tot
cas, en l’arrel de cada un dels problemes que s’ha
tractat, nosaltres hi estaríem d’acord. I em permetin
dir, sobretot, tres o quatre traços gruixuts de cada un
d’aquests projectes, no?

Sobre el tema de la convivència familiar, algú ha
dit aquí que, veritablement, és difícil, això, fer-ho per
llei o regular-ho per llei. Té raó. El que sí que podrí-
em regular per llei és que els horaris laborals i els
horaris, doncs, de la vida familiar poguessin ser al
màxim de relacionats possible, no?, i no com estan
en aquests moments, que és difícil compaginar les
dues feines, i, sobretot, qui hi té més dificultat són
les dones, que a vegades han de fer aquesta doble
càrrega, aquesta doble feina, tant a la seva vida la-
boral com, després, han de fer la vida familiar, cui-
dar els nois, les noies, i també cuidar, a vegades, els
seus pares o els avis, doncs, també en una situació
difícil.

Però, en tot cas, la clau, la clau de tot el proble-
ma penso que no es pot solucionar per llei, sinó que
han de ser els pares i mares els que han de facilitar
aquesta convivència familiar. I els governs, els estats,
el que han de fer és posar-hi els mecanismes neces-
saris perquè això sigui fàcil, al màxim de fàcil possi-
ble. Però, en tot cas, la responsabilitat primera i més
important no és tampoc del professorat, sinó dels
pares i les mares.

Molt important també ha estat tot el tema que
s’ha tractat de la immigració. No és un problema, la
immigració: és una realitat del nostre país, i és una
realitat positiva, com ho demostra avui, aquí, aquest
hemicicle, on conviuen persones de totes les races,
de totes les ètnies, de totes les parles, però que ens
uneixen a tots aquí aquesta lluita i aquests projectes
de llei que estàvem discutint.

El que sí que hem de fer..., jo estic completament
d’acord que hi ha d’haver una integració al màxim
possible, i en aquesta integració hi han de participar
totes les escoles finançades amb diner públic, no
només les escoles públiques, sinó també les escoles
concertades que no segueixen o que no tenen, evi-
dentment, aquesta situació, per evitar guetos, no?
Aquí, el ponent de l’Escola Labouré deia que la ma-
teixa escola té un 67,5% de població immigrada. Això
no hauria de ser així, de cap de les maneres hauria
de ser així, perquè és molt difícil, llavors, portar a
terme aquesta immigració, i aquí hi ha una dificul-
tat molt important per part del professorat per po-
der fer aquesta veritable integració que es necessita
en tots aquests aspectes, no?

I a vegades també tenim més problemes, que són
els nois i noies que vénen més tard, després del co-
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mençament del curs, el que en diem «d’incorporació
tardana», que encara porten moltes més dificultats
al professorat, perquè no coneixen suficientment la
nostra llengua, tenen altres hàbits, etcètera, no? I per
això també les beques escolars són un element im-
portant.

I l’altre tema que han tocat i que em sembla molt
important és tot el tema mediambiental. Això és un
element clar. L’energia, sabem que és finita, l’ener-
gia s’acaba, l’energia arribarà un moment que s’aca-
barà, i fixeu-vos com aquesta recerca d’energia fins
i tot provoca situacions de guerra, no?, com la que està
passant en aquests moments a l’Iraq, doncs, que
busquen petroli, necessiten petroli i són capaços, al-
gunes formacions, alguns països, fins i tot, de pro-
vocar una guerra, amb les conseqüències negatives
que comportaria. Em sembla que és un element im-
portant, i hem d’exigir..., als adults, ens heu d’exigir,
vosaltres, doncs, que evidentment, deixem un país,
un món..., com a mínim, el mateix que heu trobat o
que hem trobat nosaltres.

En definitiva –acabo–, el que ha estat més impor-
tant de tota aquesta situació és que vostès han par-
ticipat...

EL PRESIDENT

Senyor diputat, se li ha acabat el temps. (Rialles.)

EL SR. BO A D A I  MA S O L I V E R

Sí, acabo, acabo amb una qüestió: el més impor-
tant és que tingueu aquest esperit crític, aquesta ca-
pacitat de diàleg, que això sí que us farà persones
adultes i persones amb una capacitat cívica impor-
tantíssima.

Gràcies, i perdoni, president, per aquesta ex-
pansió.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè, senyor diputat. Ara, en nom del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, té la paraula l’il ·lustre diputat senyor Josep
Bargalló.

EL SR. BA R G A L L Ó VA L L S

Senyor president. Senyores i senyores diputats,
senyores i senyors, en uns moments en què bufen
malaurats, injustos i dolorosos aires de guerra, em
sembla absolutament alliçonador el que hem fet avui
aquí, el que estem fent avui aquí; una lliçó de parti-
cipació, una lliçó de democràcia, una lliçó de debat,
una lliçó d’acords i de desacords, i una lliçó de cen-
trar els temes en aspectes fonamentals de la vida de
les escoles i de la vida de vosaltres, que sou gent jove.

En aquest sentit, a més a més, jo crec que molts
dels textos que ens heu presentat i que heu votat avui
van més enllà dels plantejaments tradicionals, o en-
foquen els problemes amb plantejaments diferents
dels que estem acostumats a enfocar-los en aquesta
cambra. A mi m’ha agradat molt, per exemple, en el

Projecte de llei per afavorir la convivència familiar
–que és un aspecte que es discuteix molt aquí i en el
carrer i en els diaris–, que, quan es diu que l’escola
ha d’adaptar els seus horaris a la vida laboral dels
pares i les mares, vosaltres plantegeu el contrari:
plantegeu que és la vida laboral dels pares i les ma-
res el que s’ha d’adaptar al vostre cicle vital i al vos-
tre horari, i em sembla que aquest és un plantejament
millor que l’altre. És a dir, és millor enfocar la vida
de la gent gran en funció de la vostra realitat que
intentar canviar-vos la vostra realitat en funció de les
necessitats de la gent gran. Aquesta em sembla que és
una de les lliçons que hauríem de treure d’avui, i una
de les lliçons que hauríem de treure quan debatem
en aquest Parlament –que ho farem aviat– temes
d’horari escolar.

De la mateixa manera, la integració dels nouvin-
guts al nostre país, aquest és un altre aspecte que en
aquesta cambra es discuteix molt. En el vostre Pro-
jecte de llei hi ha un moment en què parleu de cen-
tres públics per un cantó, i per l’altre parleu de cen-
tres sostinguts amb l’erari públic; evidentment,
nosaltres estem d’acord que aquesta integració s’ha
de fer en tots els centres sostinguts amb l’erari pú-
blic, siguin de titularitat pública o no. Però el que em
sembla que és important és també que aquesta inte-
gració s’ha demostrat avui aquí: si repassem els noms
i els cognoms de tots els que heu intervingut en nom
de cadascuna de les escoles i dels col·legis, veurem
que aquesta integració és a l’aula molt més real que
en el carrer. Vull dir que, en tot cas, la feina de l’es-
cola aquí és molt important, perquè, si a l’escola
s’aconsegueix encara anar més endavant en aquesta
integració, segurament en el carrer també s’aconse-
guirà.

El tema de les beques és també un tema molt
important. Vosaltres no heu tractat un aspecte –per-
què sou tots de Barcelona– que és molt important en
les beques, que són els trasllats de ciutat en ciutat,
de poble en poble; que aquí, en algun aspecte, ho feu
de barri en barri, però la problemàtica encara és més
important.

I, en el tema de la sostenibilitat de la bicicleta, em
sembla també que hem de canviar la societat, hem
de canviar la manera d’entendre la nostra relació amb
la natura, i vosaltres ho podeu fer millor que nosal-
tres. Nosaltres us hem de donar les eines, i vosaltres
ens heu de fer aquesta ciutat del demà que sigui
millor.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i se-
nyors diputats.

EL PRESIDENT

A vostè, senyor diputat. En nom del Grup Parla-
mentari Popular, té la paraula la il·lustre diputada
senyora Caridad Mejías.

LA SR A. ME J Í A S SÁ N C H E Z

Gràcies, senyor president; gràcies, senyors i se-
nyores, per ser aquí. Volia donar-vos la benvinguda
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i agrair-vos la vostra feina que heu fet avui amb l’aju-
da dels vostres professors, perquè crec que és impor-
tant que us acostumeu a apropar-vos a la que és la
institució més important de Catalunya, que és el
Parlament, des d’on es decideixen coses que afecten
la vida diària, encara que de vegades sembli que
estem molt llunyans.

De tots els projectes de llei que avui ens heu pre-
sentat, hauria votat a favor de tots, però a mi el que
m’ha agradat més, potser perquè m’he constituït en
una autèntica activista, és el tema de la convivència
familiar. Potser pel fet de ser mare de fills petits, la
convivència a la família i la conciliació del meu tre-
ball amb la família, doncs, de vegades es fan difícils,
i en aquest Parlament haig de dir-vos que s’han ini-
ciat o s’han encetat moltes iniciatives en aquest sen-
tit, per tal d’afavorir aquesta convivència i aquesta
conciliació de la vida familiar i laboral. Vull dir que
no penseu que només és un tema que vosaltres heu
tingut en compte, perquè us afecta d’una manera
directa, sinó que nosaltres també, com a pares, hem
sabut entendre que això és una qüestió que ha de ser
prioritària dintre de les iniciatives polítiques.

I dir-vos, en aquest sentit, que m’ha sobtat que en
el Projecte de llei que ens heu presentat no hàgiu tin-
gut una mica en compte el fet que heu de prioritzar
el que és la qualitat del temps que passeu amb els
vostres pares; el temps que ells us dediquen a vosal-
tres és un temps que per a ells és important, encara
que a vosaltres us sembli que no, i que fan molts
esforços per dedicar-vos aquest temps, i que vosal-
tres l’heu de valorar, de la mateixa manera que l’heu
de «disfrutar».

Per altra banda, dir-vos que m’han semblat molt
importants altres iniciatives que heu presentat, so-
bretot la de les beques i els ajuts escolars, perquè
entenc que heu deixat de banda una mica el fet que
l’educació és un dret fonamental i que per tant, tots
tenen dret a aquesta educació, l’educació és un dret
obligatori, d’obligatori compliment, però que no tot-
hom la realitza en les mateixes condicions, i s’ha
d’ajudar de manera important aquelles famílies que
tenen una situació social més desfavorida i que no
poden accedir a totes les eines que altres famílies,
per les seves condicions econòmiques, sí que han de
tenir. I, per tant, és important prioritzar des de les
institucions polítiques el foment d’aquestes beques
per a aquelles famílies que tenen una situació social
més desfavorida, per tal d’ajudar-los a desenvolupar,
als alumnes, aquesta educació en les mateixes con-
dicions que els altres.

Però també m’ha semblat molt important –i sobre-
tot mirant les cares, el que deien els companys, no?,
les cares, els cognoms i la facilitat que per a molts ha
significat pujar aquí a aquesta tribuna i adreçar-vos
a vosaltres unes paraules, i a nosaltres també– és la
integració de totes aquelles persones que vénen d’al-
tres cultures, d’altres països, i també és un tema que
està molt present des de la iniciativa política, i cons-
tantment aquest Parlament impulsa iniciatives per

tal de millorar aquesta integració i aquesta convivèn-
cia escolar.

I tampoc vull deixar de banda que entre tots vo-
saltres hi ha una certa inquietud pel medi ambient,
per la necessitat de mantenir o de donar suport al
nostre medi ambient amb iniciatives que fomentin la
sostenibilitat, i, sobretot, aquesta que heu impulsat
de l’ús de la bicicleta, ja que es necessita impulsar,
d’alguna manera, una consciència social de respecte
a aquells que usen la bicicleta i facilitar que les bici-
cletes puguin ser un dels vehicles més de transport
a la nostra ciutat. I per això crec que, tant des de les
institucions polítiques, dels ajuntaments, com des del
Parlament, on hi ha també un grup de la bicicleta que
intenta impulsar aquestes iniciatives, tot i que no tre-
ballen tot el que haurien de treballar, però sí que ho
intenten..., doncs, creiem que és important que la
tingueu present, i prometem, des dels grups polítics,
tenir en compte totes aquestes iniciatives que ens heu
fet arribar.

Moltes gràcies a tots, i esperem que aquesta no
sigui la primera ni l’última iniciativa d’aquestes ca-
racterístiques, perquè crec que per a tots és enriqui-
dora i important.

Gràcies.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè, senyora diputada. En nom del
Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula
la il·lustre diputada senyora Assumpta Baig.

LA SR A. BAIG I  TO R R A S

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i se-
nyors diputats, senyores i senyors, avui crec que ha
sigut un gran dia en aquest Parlament, perquè, real-
ment, s’ha recollit també la veu d’una part de la ciu-
tadania, que són els nens i nenes, els nois i noies, els
pares, mares i mestres i professors que han prepa-
rat aquesta sessió de treball. Crec que ha sigut un
excel·lent treball, perquè avui hem pogut veure com
des de les escoles no només s’han d’aprendre conei-
xements, sinó que s’han de formar també ciutadans
i ciutadanes. I aquest és un aspecte important a la
vida, perquè els coneixements ajuden a trobar, evi-
dentment, el lloc de treball, i són importantíssims,
però a la vegada hem d’aprendre a relacionar-nos en
les ciutats, als llocs de treball, en els llocs de l’oci, i
això s’ha d’aprendre a la família, s’ha d’aprendre a
l’escola, ho hem d’aprendre durant el temps lliure, i
aquests ens sembla que han sigut els aspectes que
heu marcat en els vostre projectes de llei.

Projectes de llei que a nosaltres ens han donat
també unes pautes de quins són els interessos d’avui,
amb les vostres escoles i amb la representació de la
vostra edat. I ens sembla molt important, i aquest
primer clam que hi ha hagut que els pares són fona-
mentals per als fills, i vosaltres heu clamat una nova
relació, que vol dir una nova estructuració també de
tot el tema de la família; que és important, que des
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dels governs i des dels llocs on es fan les lleis s’han
de facilitar els camins, però que també hi han alguns
aspectes que s’hi han de posar des de la mateixa fa-
mília, des de la mateixa relació, des d’aquest buscar
la qualitat en el moment en què els pares i mares
estan amb els fills i amb les seves filles.

Avui em sembla també que voldria remarcar que
d’una forma natural es veu –jo que mai havia vist el
Parlament des d’aquesta banda– una relació de nens
i nenes, nois i noies, homes o dones, amb la configu-
ració molt més proporcional que, segurament, quan
es veu amb els qui som els representants del poble
en aquest moment, que hi abunden bastant més els
homes que les dones. Encara ens costa poder tenir
una representació, a les dones, que sigui proporcio-
nal a la societat. I això és molt bo que vosaltres ho
tingueu en compte, perquè després, en el futur, en
aquestes relacions que voleu diferents en la societat,
ho tingueu present. Nois i noies, tant uns com els
altres, que és important, en el moment de pensar el
tipus de societat que vulguem, que hi pensem els
homes, però que també hi pensem les dones; que en
el moment de relacionar-nos com a pares i mares
amb els nostres fills i filles ho tinguem en compte
pares i mares, que tots ens necessitem en aquest camí
que volem marcar cap al futur.

També ha sigut molt interessant veure com estem
en una societat molt plural, amb persones de diferent
procedència i diferent cultura, però tots hem de con-
viure conjuntament per fer aquesta societat millor. I
per això la integració dels immigrants penso que ha
de ser proporcional i de forma ben equilibrada a to-
tes les escoles que reben diners públics, perquè els
diners públics han de servir per a això...

EL PRESIDENT

Senyora diputada...

LA SR A. BAIG I  TO R R A S

...per fer-ho més sostenible.
Moltes gràcies, senyor president, senyores i se-

nyors.

EL PRESIDENT

Gràcies, a vostè. Té la paraula la il·lustre diputa-
da senyora Neus Munté, del Grup de Convergència
i Unió.

LA SR A. MUNTÉ I  FE R N À N D E Z

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i se-
nyors, permetin-me, en primer lloc, destacar que les
temàtiques que heu triat a l’hora d’elaborar els pro-
jectes de llei que ens heu presentat responen als ac-
tuals reptes de la majoria de societats del nostre en-
torn. La conciliació de les obligacions laborals i
familiars, l’escola –i concretament una escola sense
exclusions i integradora amb els nouvinguts–, el des-
envolupament sostenible, el medi ambient i els hà-
bits saludables són els objectius del vostre treball

legislatiu i són també algunes de les prioritats del
nostre país i per les quals treballem des del Parla-
ment els diferents grups parlamentaris.

Les persones i les famílies que constituïm, siguin
del tipus que sigui, ens enfrontem amb moltes difi-
cultats per poder compaginar feina, família i temps
de lleure, com molt bé heu explicat. El CEIP Barce-
lona, amb el Projecte de llei per afavorir la convivèn-
cia familiar, ha tractat les relacions pares - fills i els
horaris laborals, i reclama més temps i més mitjans
perquè pares i mares puguin dedicar-se als seus fills
i filles. Òbviament que hi estem d’acord, i, si bé es
fan esforços per solucionar-ho, és evident que en
calen més des de l’Administració i des del món la-
boral, les empreses; tothom hi ha de col·laborar, per
poder reestructurar els horaris laborals, escolars i de
vacances.

Tal com preveia el Projecte de llei del CEIP Pere
Vila, per fomentar la integració dels immigrants als
centres públics d’ensenyament, la integració dels
alumnes nouvinguts, així com de tots aquells que
presentin per un motiu o altre algun tipus d’adapta-
ció, ha de ser també prioritat per a tots els agents
implicats. Deixeu ben clar –i és així– que l’educació
és l’eina més potent per afavorir la integració, i, si bé
és cert que l’escola juga un paper imprescindible en
la integració de tots els seus alumnes, i especialment
d’aquells que arriben de bell nou al nostre país i que
tots els centres sostinguts amb fons públics els han
d’integrar –i jo crec que així ho fan–, no és menys cert
que no podem deixar sola l’escola en aquesta tasca,
sinó que ens implica a tots, tot el conjunt de la soci-
etat.

L’Escola Labouré presentava també un treball molt
interessant: el Projecte de llei per l’augment de les
beques escolars. I compartim que cal garantir l’accés
a l’escola a tothom, sense exclusions, perquè l’educació
és un bé social, el més preuat per a una societat que
vol progressar col·lectivament, com Catalunya, i que
vol el progrés de tots i cadascun dels seus conciuta-
dans.

Finalment l’Escola Gravi, amb la seva Proposta de
llei de la sostenibilitat a les escoles, i el CEIP Vila
Olímpica, amb el Projecte de llei d’augment de l’ús
de la bicicleta, manifesten una preocupació i una
sensibilitat que compartim pel medi ambient, per
garantir, com heu dit, a les generacions presents,
però sobretot a les futures, un món sostenible i un
respecte molt més gran pel medi ambient, amb me-
sures que suposin la reducció de la contaminació,
l’estalvi d’energia, el foment del transport públic i
una gestió correcta dels residus, en aquest cas dels
que es generen a l’escola. També proposeu mesures
per fomentar l’exercici físic i els hàbits saludables i
demaneu facilitats per a l’ús de la bicicleta i una ga-
rantia de seguretat dels usuaris.

Permeteu-me que us digui, en nom del meu Grup
Parlamentari, que davant d’aquests projectes de llei
tan ben treballats, pels quals sincerament us felicito,
ben segur que ens hi posaríem tots d’acord. Potser
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negociaríem una mica, com acostumem a fer aquí els
diferents grups parlamentaris, però finalment arriba-
ríem a un acord.

I, ja per acabar, voldria acabar amb una felicita-
ció per la vostra consciència social i cívica, felicitació
que òbviament és extensible als vostres mestres, als
vostres educadors i educadores. Gràcies per dedicar
el vostre temps i els vostres esforços a cercar millo-
res per a la nostra societat, per a la nostra gent, per-
què és així com es fa avançar un país que heu demos-
trat estimar i, per tant, voler-lo fer progressar.

Moltes gràcies.

EL PRESIDENT

Gràcies a vostè, senyora diputada.
Permeteu-me només unes molt breus paraules,

per dir-vos una cosa. A cada seient que esteu vosal-
tres, s’hi asseu un diputat; jo des d’aquí els veig a
tots, normalment, i sé com es diuen tots els diputats
que seuen a cada una de les cadires o dels escons on
esteu vosaltres. Però avui ha passat una cosa molt
bonica, i és que allò que fan els diputats cada dia que
hi ha una sessió aquí, que pensen no en el que els va
bé a ells, sinó que pensen per al conjunt del país, això
ho heu fet vosaltres.

Fixeu-vos: avui tots els que heu parlat i els que
heu votat, tots, heu decidit coses importants del que
vosaltres creieu que seria bo per al país. Per a Cata-
lunya seria bo, per exemple, que el pare i la mare
tinguessin més temps per estar amb nosaltres a casa.
I amb això voleu dir que voleu que la nostra societat
no faci que la gent hagi de treballar moltes i moltes
hores per tenir força coses, sinó que el que els recla-
meu és que la gent estigui més unida, que puguem
seguir-nos els uns als altres, els pares i els fills, amb
més temps per endavant, per exemple.

O demaneu, doncs, que a Catalunya tinguem una
actitud de no gastar tant. Ho sabeu, que, si tot el món
gastés les coses de la naturalesa com les gastem nosal-
tres aquí, s’acabaria immediatament? Doncs, nosaltres
hem de canviar, hem de tenir una actitud de respecte
a la naturalesa que fins ara no tenim. I això ho heu
plantejat vosaltres, per exemple.

Com també us heu preocupat perquè tothom tin-
gui educació a través de les beques. Evidentment que
nosaltres volem una societat on puguem avançar tots
junts, que no hi hagin diferències de mitjans entre els
uns i els altres, sinó que puguem avançar tots junts.
Tot això ho heu pensat en funció de tot el país.

O, per exemple, voleu –quina cosa més maca que
voleu– que a Catalunya tothom, vingui d’on vingui...,
alguns vénen de països de l’Àfrica, altres vénen de
l’Àsia, altres vénen de Llatinoamèrica, però que tots
a Catalunya siguem uns. Volem això, que siguem un
poble unit.

En tots aquests sentiments que vosaltres teniu, els
diputats que hi han aquí cada dia també hi pensen,
així. I això és el que volem, que discutint aquí les
diferències dels uns i dels altres tinguem de Catalu-
nya un país ben maco. Oi que a casa el pare i la mare
volen que la casa faci goig, que ens hi trobem bé, que
hi estiguem còmodes? Doncs, els diputats, com avui
ho heu fet vosaltres, volen que tothom a Catalunya s’hi
trobi bé, com a casa, i que tingui tot l’imprescindible
per viure, i que hi hagi una bona harmonia. Aquesta
és la feina dels diputats que vosaltres avui heu fet.

Gràcies de debò. Moltes gràcies per tot el que heu
fet avui aquí al Parlament de Catalunya.

S’acaba la sessió.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i nou mi-
nuts.




