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Sessió 2, dimarts 23 d’octubre de 2018

Comissió de Polítiques de Joventut

ORDRE DEL D IA

1. Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de 
polítiques de joventut. Tram. 354-00039/12 David Bertran Román, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Pol Gibert Horcas, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
expliqui l’informe «Situació actual del jovent català a la Unió Europea». Tram. 356-
00197/12 Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè expliqui el pla d’acció de la Direcció General. Tram. 
356-00206/12 Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el pla de la Direcció en l’àmbit de 
les polítiques de joventut. Tram. 356-00220/12 David Bertran Román, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Pol Gibert Horcas, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’acció i els objectius del Consell. Tram. 356-00221/12 David Bertran 
Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Mònica Sales de la Cruz, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, 
Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Se-
govia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Maria Sirvent 
Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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7. Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i l’extremisme violent 
que porten els joves al terrorisme. Tram. 250-00229/12 Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC, 106, 29; esmenes: BOPC, 176, 3).

Nota: Si s’escau la presidència de la comissió proposarà l’ampliació de l’ordre del dia 
amb la substanciació de la compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya.
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3 Dossier

Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i 
l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
250-00229/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Bertran Román, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prevenció de 
la radicalització i l’extremisme violent que porten al terrorisme per part dels joves, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El terrorisme és un fenomen que ha estat present durant bona part de la nostra 

història democràtica i que ha suposat una greu amenaça per a la convivència. A Ca-
talunya, com a la resta d’Espanya, es va patir el terrorisme d’ETA, entre altres, en 
els tràgics atemptats d’Hipercor a Barcelona, de la Caserna de la Guàrdia Civil a 
Vic o amb l’assassinat del polític Ernest Lluch. Afortunadament, hem vist com la 
banda armada no va poder vèncer l’estat de dret i recentment declarava públicament 
la seva dissolució.

En aquests moments, però, una altra amenaça terrorista pren força a Catalunya, 
a Espanya i a tot Europa, la d’arrel jihadista. Es podria dir que ha proliferat des de 
principis dels anys 2000, amb organitzacions com Al Qaeda, però que ha augmentat 
substantivament en els darrers anys degut a l’aparició i creixement del Daesh (Estat 
Islàmic), causant una gran i contínua quantitat de morts i ferits a Europa i a tot el 
món.

En aquests moments en què s’està derrotant el Daesh com a estat convencional, 
aquest darrer està focalitzant les seves energies en radicalitzar els joves i fer-los co-
metre atemptats als seus països d’origen a Europa; i sembla que el risc és creixent. 
A Barcelona i a Cambrils, aquest passat estiu del 2017, vam veure com un grup de 
joves radicalitzats van utilitzar la violència per a causar desenes de morts i centenars 
de ferits. Aquests fets ens donen un senyal d’alarma en el sentit que hi ha moltes co-
ses a millorar en la prevenció, detecció i desradicalització dels joves que han passat 
per aquests processos.

Fins ara, els Departaments d’Ensenyament i d’Interior han elaborat conjunta-
ment els anomenats PRODERAI (protocols de prevenció, detecció i intervenció de 
processos de radicalització als centres educatius), però no hi ha hagut un debat polí-
tic suficient sobre com tractar de forma exhaustiva una problemàtica que afecta prin-
cipalment els joves, que va més enllà de l’àmbit estrictament curricular i que implica 
la família i la comunitat, i la societat en el seu conjunt.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar protocols d’actuació similars als PRODERAI (protocols de pre-

venció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius) 
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per a aquelles persones que tractin amb persones joves en àmbits apart del pròpia-
ment educatiu curricular.

2. Desenvolupar campanyes de comunicació dirigides a aquests col·lectius per a 
contrarestar la potent propaganda utilitzada pels grups jihadistes.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Bertran Román, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15390 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 15.10.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15390)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Desenvolupar programes de prevenció social en l’àmbit dels extremismes vio-
lents per a aquells professionals que tractin amb persones joves en els diferents àm-
bits d’intervenció social.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Desenvolupar accions de comunicació i sensibilització especialitzada per a 
desenvolupar narratives que contrarestin el discurs ideològic dels extremismes vio-
lents.
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