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La sessió s’obre a un quart de dotze del migdia. Presideix el president del Parla-
ment. 

ORDRE DEL DIA
1. Intervenció del president del Parlament. 
2. Debat i votació del Projecte de llei simulat sobre reciclatge
3. Cloenda de l’acte.

El president 

Bon dia a tothom. Comencem la sessió.

Intervenció del president del Parlament

Gràcies a tots i a totes per ser avui aquí. Gràcies, especialment, a vosaltres, els par-
ticipants; també els professors i professores i a l’Associació d’Antics Diputats del Parla-
ment de Catalunya que també ens acompanya avui en aquesta sessió.

Projecte de llei sobre reciclatge

D’acord amb l’article 123 del Reglament del Parlament de Catalunya, intervé en 
primer lloc, intervindrà tot seguit la diputada senyora Carla Madrid, del Grup Parla-
mentari Institut La Mitjana, de Lleida, que ha estat designada ponent relatora d’aquest 
projecte de llei i, per tant, presentarà el text a la cambra.

Per tant, diputada senyora Carla Madrid, quan vulgui.

Carla Madrid

Molt honorable senyor president del Parlament, membres del Parlament, membres 
de l’Associació d’Antics Diputats, autoritats, públic en general, com a relatora, agraeixo 
el treball de consens que hem fet amb els altres grups parlamentaris i les diferents es-
menes que s’han presentat, amb un total de cent vint-i-cinc esmenes entre els diferents 
grups parlamentaris: se n’han aprovat setanta-tres i cap esmena ha quedat viva per por-
tar avui al ple. Ha estat un debat molt enriquidor i tots hem col·laborat per arribar a un 
consens.

Voldria, si m’ho permeten, fer unes consideracions amb relació al contingut d’aquest 
projecte de llei.

El passat 14 de maig va aparèixer la notícia que el 28 d’abril s’havia trobat una bos-
sa de plàstic i un embolcall de caramel a onze mil metres de profunditat, a la fossa de 
les Mariannes, en la immersió més profunda de la història. Un titular de la notícia deia: 
«Plàstics al paradís».

Els residus generats per l’home estan destruint el planeta i els éssers vius que hi ha-
biten. Regular els protocols del tractament de residus ja no és un tema urgent, sinó d’im-
periosa necessitat. Hem d’actuar perquè es mor el nostre planeta i es moren les espècies 
que hi viuen, inclosos nosaltres. No s’han pres prou mesures, no s’han fet prou accions 
contundents per frenar el deteriorament i la mort del nostre hàbitat.

Ja ha passat el temps de conscienciar-se i no fer res. Ara hem d’actuar per mantenir 
el nostre medi ambient en bones condicions, sinó les conseqüències seran devastado-
res.

Joves com nosaltres, com Greta Thunberg, l’estudiant sueca que l’agost del 2018, 
amb 15 anys, es va plantar davant del Parlament de Suècia per protestar contra la falta 
d’acció en la crisi del clima, encapçalen moviments de lluita contra el canvi climàtic, 
com és el Fridays for future. Som els joves els qui hem de prendre la iniciativa per con-
servar i millorar el nostre bé més preuat, el medi ambient, sense el qual la nostra vida i 
la de les futures generacions és impossible.

Aquest projecte de llei sobre el reciclatge pretén regular el reciclatge dels residus, 
des de l’acció particular ciutadana fins a les empreses. Determina quins han de ser els 
protocols de regulació del tractament dels residus per a la bona conservació del medi 
ambient, i també, en el cas que no es compleixin aquests protocols, regula unes san-
cions que tenen com a finalitat complir la normativa.
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En resum, aquest projecte de llei té com a finalitat contribuir a preservar el medi 
ambient perquè puguem seguir vivint-hi nosaltres i les generacions futures. No es tracta 
d’un tema menor: es tracta de la nostra supervivència.

(Aplaudiments.)

Intervenció dels grups parlamentaris

El president

Moltes gràcies, diputada. A continuació, és el torn dels grups parlamentaris perquè 
es posicionin respecte a aquesta iniciativa i, en primer lloc, intervindrà, en nom del 
Grup Parlamentari del Col·legi Sagrat Cor - Sant Ramon Nonat, de Barcelona, el diputat 
senyor David Berrocal. Quan vulgui.

(Aplaudiments.)

David Berrocal

Bon dia, il·lustres diputats i diputades del Parlament de Catalunya. Primer de tot, 
agrair-vos la vostra col·laboració en una feina tan formadora i tan especial com és «Fem 
una llei». 

Sant Ramon - Sagrat Cor som un grup parlamentari molt preocupats pel nostre en-
torn i la sostenibilitat del nostre territori. Sabem que Europa ha marcat l’objectiu del 50 
per cent de recollida selectiva de residus al 2020.

Catalunya ha aconseguit el 40 per cent dels residus totals que es calcula que es ge-
neren al país, un cop extret el material que ha anat a parar al contenidor que no tocava, 
la taxa de reciclatge neta és del 32 per cent. Per aconseguir la fita del 50 per cent, hem 
de redactar una llei eficaç i real com la que estem treballant i a punt de votar en aquesta 
cambra.

És per això que volem que l’Agència Catalana de Residus introdueixi canvis que ac-
celerin les quotes actuals i faci que el nostre món sigui més habitable i sa.

La feina del nostre grup ha anat destinada a valorar el text de llei inicial i fer esme-
nes concretes per després votar-les a la resta de grups, però el més destacable ha estat 
el diàleg generat a partir del text i com arribar a acords respecte a les nostres propos-
tes.

De cada capítol destaquem unes idees bàsiques de cara a desenvolupar la llei que es-
tem analitzant. Del capítol I, Àmbit d’aplicació, objecte i definicions, drets i deures dels 
ciutadans, ressaltem que ens crida l’atenció que totes les empreses dels últims anys, per 
sensibilitzar en la necessitat de separar bé la brossa, han estat insuficients per millorar 
els resultats i cal buscar resultats per altres camins.

El tema econòmic pot ser més efectiu perquè el ciutadà aconsegueixi hàbits en un 
bon reciclatge i valorin la millora de la salut pública i el medi ambient.

(Aplaudiments.)
Capítol II. Administració i reciclatge, infraccions i sancions. És molt important 

l’educació i la formació del ciutadà envers l’ecologia i la cura del món, però no només 
és un dret, també és un deure de cara a ell, com a persona, i a la resta, com a ciutadans 
i veïns del nostre territori. En la línia anterior, defensem que, malauradament, les san-
cions econòmiques són necessàries si hi ha incompliment i han de ser imposades per 
l’organisme encarregat de vetllar pel medi ambient: municipi i Generalitat. «És l’hora 
de les grans ciutats, que han estat massa relaxades fins ara», va dir el director de l’Agèn-
cia Catalana de Residus, que va instar els governs municipals a fer polítiques i accions 
més decidides en aquest àmbit, recordant que la Unió Europea ja ha amenaçat amb mul-
tes si no hi ha avenços quan vencin els diferents terminis que ha establert i que comen-
cen el 2020.

Capítol III. De les empreses, reciclatge per part de les empreses, infraccions i san-
cions. El deure de les empreses i els drets en la societat és evident en el tema del reciclat-
ge. Creiem en la necessitat de la col·laboració amb els municipis des de la Generalitat. 
Aquesta és necessària com a ajuda i com a control i farà que el sistema de reciclatge 
millori i sigui més eficient. És la millor manera de lluitar contra el canvi climàtic i els 
efectes negatius sobre la vida del planeta.

(Aplaudiments.)
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El president

Gràcies, diputat. En nom ara del Grup Parlamentari de l’Escola Professional Mare 
de Déu de Montserrat, de Barcelona, té la paraula el diputat senyor Daniel Gordillo.

Daniel Gordillo

Bon dia a tothom. Soc en Dani Gordillo, portaveu del Grup de l’Escola Professional 
d’Educació Especial Mare de Déu de Montserrat. El grup que hem treballat aquest pro-
jecte està format per vuit alumnes del PFI de mecànica, electricitat i de fusteria. 

Abans de res, voldríem agrair a la gent del Parlament per poder donar-nos aquesta 
oportunitat d’estar avui aquí, per segon any consecutiu, i també a les altres escoles que 
han aportat les seves dades i ajuda, que avui estan aquí.

Quan ens van enviar el projecte de llei sobre el qual havíem de treballar, ens va 
agradar veure que era una llei sobre el medi ambient. És un tema que tractem molt a 
l’escola. 

Vam començar a fer un petit hort a la nostra escola, a la terrassa. Vam reduir el pa-
per de plata i el vam substituir per Boc’n’Rolls. També els gots de plàstic els vam subs-
tituir per gots de plàstic dur. Hem reduït també bastant –estic una miqueta nerviós. 
També amb el reciclatge ens hem pres molt més... Perdó.

A més a més, el tema que està en plena actualitat, i sobretot ens preocupa a la gent 
jove el nostre futur, com es veu amb les diferents iniciatives arreu del món la gent jove 
que està portant el tema.

A l’hora de treballar, ens hem trobat algunes dificultats. Ens ha costat treballar amb 
paraules amb les quals no treballem normalment i amb la dificultat dels textos. A ve-
gades ens costava entendre el que volia dir; se’ns feia una mica pesat i repetitiu haver 
de valorar i votar textos molt semblants entre ells. En aquesta part hem pogut veure les 
dificultats de posar d’acord tants grups diferents, tot i tenir idees molt semblants res-
pecte a les parts clau de la llei. Imaginin-se molts grups de polítics amb diferents idees 
i diferents opinions religioses; ha de ser molt difícil haver de posar-se d’acord entre 
tots.

Per la nostra part, a través de les nostres esmenes, hem pogut donar importància 
a la idea de prendre consciència sobre la necessitat de fer un canvi per cuidar el medi 
ambient i no només complir una llei per no haver de pagar una multa, perquè estaran 
d’acord amb mi que sense planeta no hi ha futur.

Una altra idea que creiem molt important és que abans de reciclar hem d’intentar 
reduir i reutilitzar. Per tal de generar menys residus s’ha de fer un esforç per associar la 
cultura de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. 

Volem destacar també, gràcies a les aportacions dels nostres companys, que ens 
hem adonat que a l’inici de la feina feien servir un llenguatge només masculí. Per exem-
ple, paraules com «ciutadà» i «destinatari», en lloc de «ciutadania», que inclou a tot-
hom sense tenir en compte el seu sexe. Tot sembla un detall petit, però a l’hora de la 
veritat és important anar canviant aquestes petites coses per fer una societat més justa i 
inclusiva.

En resum, estem agraïts a tota la gent que està avui aquí per fer d’aquest projecte 
una realitat.

Agrair també a la gent del Parlament per haver-nos donat l’oportunitat de parlar en 
un lloc tant important i tant emblemàtic, com és el Parlament de Catalunya, i a totes les 
persones que treballen, dia a dia, per fer un món més sostenible.

(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn, en nom del Grup Parlamentari de l’Institut 
Vallvera, de Salt, de la diputada senyora Dounia Bounouh, que intervindrà a continuació.

(Aplaudiments.)

Dounia Bounouh

Il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, bon dia. Em dic Dounia 
Bounouh i sóc la portaveu del Grup Parlamentari de l’Institut Vallvera, de Salt.

Sóc aquí per explicar al Parlament i a la ciutadania el valor i la importància d’aques-
ta llei que presentarem avui. Esperem i desitgem que sigui aprovada per la unanimitat 
de la cambra. El nostre grup hi votarà a favor.
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L’aplicació d’aquesta llei és de vital importància pel fet que ens ha d’ajudar a tots i 
a totes a poder mirar el nostre futur amb optimisme, ja que ens ha de suposar un avenç 
cap a la conservació del medi ambient.

El repte que ens hem proposat avui, a través d’aquesta llei, és complir amb allò que 
ens demana bona part de la ciutadania. L’exemple d’això seria el moviment Friday for 
future o a Catalunya seria Families for future. Una ciutadania mobilitzada que té com a 
puntal infants, adolescents i joves perquè, en bona part, el futur del medi ambient està a 
les nostres mans.

Tots nosaltres, com a representants de set milions i mig de ciutadans, tenim la res-
ponsabilitat de crear els mecanismes per tal que aquest canvi tingui les tres erres. Cal 
que sigui real, radical i ràpid, sense deixar de tenir present les quatre erres: reutilitzar, 
reduir, reciclar i recuperar. 

Algunes de les aportacions que des del Grup Parlamentari Institut Vallvera hem fet 
a la Llei del reciclatge són: u, el reciclatge no només s’ha d’aplicar als ciutadans cata-
lans, sinó també als vint milions de turistes que ens vénen a visitar anualment; dos, l’es-
tabliment de deixalleries o punts verds en municipis a partir de tres mil habitants, en 
comptes de cinc mil habitants, com marca la legislació actual; tres, crear campanyes de 
sensibilització a la població i donar més informació al ciutadà sobre la perillositat dels 
residus i el seu destí final a través dels codis o etiquetes incloses de forma permanent en 
el producte; quatre, fer compatible el sistema de recollida porta a porta amb el sistema 
de contenidors; cinc, ajudar-nos amb la tecnologia a través de contenidors informatit-
zats per reciclar millor i establir un sistema de sancions i bonificacions per als bons re-
cicladors i per als mals recicladors; sis, delegar a la Generalitat de Catalunya la gestió 
nacional dels residus industrials més tòxics i més perillosos; i set, aplicar el principi que 
tant els residus produïts a Catalunya com els residus dels béns importats s’han de ges-
tionar al nostre país, en comptes d’exportar-los en països pobres i carregar-los a ells tot 
el dany mediambiental.

Tot això es va dur a terme amb el funcionament intern que va consistir en debats en 
una assemblea general; després, debats ens petits grups que van poder discutir-ho mi-
llor. Els grups petits debatien i votaven esmenes, i posaven en comú els seus vots.

Durant aquest període de preparació, hem sentit que ens anàvem fent més gran, per-
què cada vegada apreníem més i érem més capaços de transmetre les nostres idees i de-
batre-les.

Ha estat una experiència molt gratificant en què hem treballat de valent i hem après 
molt com funciona la política, la complicitat de tot, les lleis, la necessitat del respec-
te cap als altres, la importància d’escoltar, el paper que tenim nosaltres –el joves– en 
aquesta societat. En definitiva, hem pogut créixer com a ciutadans i com a persones 
–i ciutadanes.

Amb tot això, ja he manifestat la nostra satisfacció amb relació a aquesta llei. Ara 
bé, una llei, com tots sabem, no ho soluciona tot. Cal que cadascú reflexioni honesta-
ment sobre quins canvis està disposat a fer en el seu dia a dia, no només per arribar a 
l’objectiu d’aquesta llei, sinó també per tal de revertir la situació actual i poder tenir un 
país més sostenible, saludable i més net. Per exemple, accions com tenir menys béns, 
donar-los un ús més llarg, utilitzar menys els vehicles.

Així doncs, per totes les raons que hem desenvolupat fins ara, senyors i senyores 
diputats i diputades, repetiré que el meu grup parlamentari votarà a favor d’aquesta llei.

Per finalitzar, vull donar les gràcies al Servei Educatiu i a l’Associació d’Antics 
Dipu tats al Parlament de Catalunya per haver-nos donat l’oportunitat de participar a 
la dotzena edició del Premi Conviure, categoria secundària, així com als grups parla-
mentaris (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) del 
Col·legi Sagrat Cor, Escola Professional Mare de Déu de Montserrat, l’Escola Ramon 
Fuster i l’Institut La Mitjana per la seva voluntat, diàleg i ser conscients en el moment 
de redactar aquesta llei.

Sobretot, agrair als meus companys de l’institut el seu esforç i la seva dedicació, i al 
professorat que ha fet que tot això sigui possible. El fet d’arribar fins aquí ja és un premi 
per a tots nosaltres.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
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El president

Moltes gràcies, diputada. En nom ara del Grup Parlamentari de l’Escola Ramon 
Fuster, de Cerdanyola de Vallès, té la paraula la diputada senyora Laura Pezzi. Quan 
vulgui.

Laura Pezzi

Bon dia a tothom. En primer lloc, ens agradaria donar les gràcies per aquesta mag-
nífica oportunitat que ens ha servit com una molt bona experiència d’aprenentatge sobre 
el procés legislatiu i agrair tant als diferents grups parlamentaris com al Parlament tot 
l’esforç i el temps dedicat.

Hem tingut l’oportunitat de treballar sobre una proposta de llei amb la que difícil-
ment es pot estar en contra, ja que gira al voltant del medi ambient i està alineada amb 
el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible establerts per les Nacions 
Unides.

Per elaborar i votar les esmenes, hem tingut en compte o ens hem intentat adherir al 
màxim als criteris següents: al realisme i versemblança. Hem observat quines són les 
característiques i capacitats de la Generalitat i què s’ha fet fins ara per tal d’intentar pre-
veure què es pot arribar a fer. Això, sobretot, ho hem tingut en compte a l’hora d’establir 
xifres o fixar terminis.

Ens hem basat segons el principi de seguretat jurídica, que estableix que les lleis no 
només s’han de ratificar, sinó que han de ser precises i s’han de publicitar per tal que 
tota la població ho entengui de la millor manera possible i no doni peu a la interpreta-
ció, perquè si tothom fes el que volgués faria el que més li convindria. Per tal de facili-
tar això, hem fet un ús del llenguatge entenedor, senzill i inclusiu, de manera que ningú 
se sentís ofès. 

Hem treballat més amb esmenes de modificació que d’eliminació, perquè d’aquesta 
manera érem més constructius en lloc de destructius i ens semblava que podríem apor-
tar més com a grup parlamentari. 

Tot i que com s’estableix en el preàmbul d’aquesta llei, «mitjançant l’aprovació, tota 
llei anterior contradictòria quedarà abolida», ens hem fixat en les lleis anteriors per tal 
de millorar-les i que ens servissin de guia i hem votat a favor de lleis que no inclogues-
sin la necessitat de fer una llei posterior, perquè ens semblava que aquesta era una porta 
oberta cap a la interpretació.

Les nostres esmenes, hem intentat, dins de la mesura del possible, que fossin fàcils i 
pràctiques d’implementar i hem tingut en compte el territori, les seves necessitats, capa-
citats i característiques, perquè no és el mateix un municipi de la província de Barcelo-
na, com ara Barcelona mateix, que un municipi de la província de Lleida, per exemple, 
que té un gruix demogràfic molt menys abundant i, per tant, les seves capacitats i neces-
sitats són diferents.

Hem respectat els governs locals de cada municipi, ja que el reciclatge ha de co-
mençar a nivell local, i creiem que els ajuntaments de cada municipi saben millor que 
ningú quina és la manera més eficaç i pràctica d’implementar les mesures aprovades a 
la llei.

Aquesta llei hem intentat que tingués beneficis per a tothom, però per cap col·lectiu 
en concret al mateix temps, però en certa manera ha de beneficiar el medi ambient, que 
és el protagonista d’aquesta llei.

El reciclatge ha de ser una eina de valorització dels residus, al qual es tracta de do-
nar una segona utilitat, que gira al voltant del principi de les tres erres, perquè en el 
moment que nosaltres deixem d’utilitzar un objecte i a aquest se li acaba la vida útil, si 
nosaltres el substituïm i n’utilitzem un altre, aquest objecte no és que desaparegui per 
art de màgia; per tant, no s’ha d’intentar substituir l’objecte, sinó que s’ha d’intentar 
transformar-lo per tal que tingui una altra utilitat.

Això gira al voltant de l’economia circular, que estableix que les activitats econòmi-
ques han de tendir a utilitzar materials reciclats com a matèries primeres.

Finalment, creiem que el text de la llei del reciclatge que presentem avui per a la seva 
aprovació, i que votarem a favor, és una llei que recull els esforços i les sensibilitats dels 
cinc grups parlamentaris que hem participat en el procés de la seva elaboració; que re-
flecteix un alt nivell de consens i que serà un molt bon instrument per avançar cap a una 
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societat més respectuosa amb el medi ambient i cap a un desenvolupament més soste-
nible.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. 
Finalment, i per tancar el debat, intervindrà de nou la senyora Carla Madrid, en 

aquest cas, per fixar la posició del Grup Parlamentari de l’Institut la Mitjana de Lleida. 
Endavant.

Carla Madrid

Bon dia, il·lustres diputades i diputats del Parlament de Catalunya. Soc la represen-
tant de l’Institut la Mitjana de Lleida. Des del nostre centre volem agrair el fet de poder 
gaudir d’una experiència tan única i enriquidora com és aquesta. El darrer cop que vam 
venir al Parlament ens ho vam passar d’allò més bé. No tots els dies tenim l’oportunitat 
de ficar-nos en la pell dels polítics.

Des del nostre institut recolzem fermament la iniciativa d’aquest projecte de llei so-
bre el reciclatge. Realment, és necessari un canvi en la nostra societat, és de vital im-
portància aturar la contaminació dels nostres mars, rius i boscos si volem cuidar tot el 
que la terra ens ofereix dia rere dia.

Un dels principals problemes que patim en el nostre planeta és l’excés de residus i 
la mala gestió dels mateixos. Mitjançant el reciclatge i la reutilització de les deixalles, 
com ara plàstic, cartró, paper, vidre, etcètera, ajudem a donar una nova vida als objectes 
i, sobretot, cuidem del nostre entorn. Si es creen lleis que afavoreixen i donen suport al 
reciclatge serà molt més fàcil aturar aquesta crisi mediambiental.

Nosaltres hem intentat que les nostres esmenes impliquessin una millora d’aquest 
projecte de llei. El punt de vista de les esmenes que hem redactat es basa en la coherèn-
cia, el progrés i la cooperació.

La coherència sempre és necessària. En aquest cas era molt important que les es-
menes fossin adequades i que els terminis, multes, entre d’altres, indicats en el projecte 
de llei fossin viables. Volem canviar el món, si més no, tots sabem que no és possible 
canviar-lo d’un dia per l’altre, però, de mica en mica, sí. Per això les nostres esmenes 
han estat adaptades perquè es produeixi un canvi social de forma gradual i versem-
blant.

El progrés també és un factor imprescindible, ja que és la base del canvi. Per canviar 
hem de progressar. Cal que les nostres esmenes siguin progressistes i que promoguin 
aquesta transformació social ineludible. L’última de les bases de les nostres esmenes 
és la cooperació. En la política i en la societat en general és indispensable el treball en 
equip per aconseguir allò que volem.

Per finalitzar el meu discurs, en representació de l’Institut la Mitjana, volem donar 
la importància i el reconeixement que realment mereixen el Parlament, els seus Serveis 
Educatius i l’Associació d’Antics Diputats. Pensem que el fet que una institució com és 
aquesta ens obri les seves portes i ens permeti desenvolupar les nostres habilitats políti-
ques és un gran mèrit.

Un cop més, moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputada.
Un cop acabades les seves intervencions, passarem ara a la votació del dictamen del 

Projecte de llei sobre el reciclatge, dictamen que vostès han elaborat al llarg d’aquestes 
vuit setmanes de treball i que forma part del projecte educatiu «Fem una llei».

La votació es farà a mà alçada. Per tant, en primer lloc, em pertoca preguntar quins 
diputats o diputades voten a favor d’aquest dictamen?

Moltes gràcies.
Vots en contra?
Abstencions?
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Molt bé. Doncs, aquest dictamen, que és el dictamen del Projecte de llei sobre el re-
ciclatge, ha estat aprovat per 125 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, és a dir, per 
unanimitat.

Felicitats.
(Aplaudiments.)

Cloenda de l’acte

Un cop aprovat el dictamen, i abans d’aixecar formalment la sessió, permetin-me 
que els faci una petita reflexió molt breu i un agraïment. Un agraïment immens, pri-
mer, als Serveis Educatius del Parlament de Catalunya, a l’Associació d’Antics Dipu-
tats i Diputades del Parlament de Catalunya, a tots vostès per la seva participació en 
aquest projecte i especialment també a tot el professorat que us ha acompanyat al llarg 
de totes aquestes vuit setmanes de treball, que segur que han estat molt intenses, i que 
han culminat avui aquí a l’hemicicle, a la sala de plens del Parlament de Catalunya, un 
espai solemne, un espai molt formal, un espai que al capdavall representa la sobirania 
del poble de Catalunya, i on seuen normalment diputats i diputades, cent trenta-cinc 
diputats i diputades que representen la veu plural, diversa i rica de la societat del nos-
tre país.

Avui heu ocupat aquests escons i potser no serà la darrera vegada que ho feu. Pot-
ser alguns de vosaltres, algunes de vosaltres, en un futur, sereu diputats o diputades del 
Parlament de Catalunya. Tant de bo això sigui així.

De fet, hem tingut algun diputat al Parlament de Catalunya que en el seu dia va par-
ticipar en aquest projecte, en alguna de les seves edicions. Per tant, no és descabellat 
pensar que potser algun dia vosaltres també seureu de nou al Parlament de Catalunya, 
aquesta vegada per poder elaborar lleis en el marc de la producció legislativa que fem 
en aquesta casa i que avui, d’alguna manera, heu pogut tastar.

Avui, precisament, heu pogut fer aquesta llei i, per tant, sou conscients de la difi-
cultat. Hi havia algun de vosaltres que deia que ara ja enteneu una mica més com de 
difícil és posar-se d’acord entre tots, crec que ho deia en Daniel, que deia que és difí-
cil, i ara ho heu comprovat més que mai, posar-se d’acord, perquè, per sort, les nostres 
societats, com les vostres aules, com els vostres instituts, com els vostres centres, són 
diversos, amb moltes maneres de pensar, amb moltes maneres de fer, amb moltes ma-
neres de sentir.

I justament el que fem aquí i el que intentem fer aquí és posar-nos d’acord. A vega-
des no ens en sortim i després hem de calibrar les majories i les minories, però procu-
rem sempre fer-ho amb diàleg, amb pacte i amb consens, que és, justament, els valors 
que, espero, hagueu pogut adquirir d’una manera més directa amb aquesta participa-
ció.

En tot cas, i per acabar, sigueu o no diputats o diputades en el dia de demà, el que 
segur que sereu serà ciutadans i ciutadanes d’aquest país; ciutadans que haureu d’aju-
dar-nos a decidir quina societat i quin futur volem. I és per això que jo us demano, de 
fet us emplaço que sigueu ciutadans sempre compromesos, crítics, crítics amb les insti-
tucions, crítics amb les lleis, crítics amb els debats, que vol dir constructius.

Crec que ho deia la Dounia, deia que «necessitem una ciutadania mobilitzada», ho 
deia precisament amb aquestes paraules. Doncs, efectivament, us necessitem mobilit-
zats, que vol dir que us necessitem conscients del futur que volem i, sobretot, compro-
mesos en un país i una societat millors.

Ens anirem retrobant, segur, potser en aquesta sala, potser als carrers de les nostres 
ciutats. En qualsevol cas, on segur que ens retrobarem és en el debat per fer un país, una 
societat, un món i, avui més que mai, un planeta millor.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia.
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Annex

Projecte de llei 3/2017, del 17 de març,  
contra l’assetjament escolar

Preàmbul

El Projecte de llei contra l’assetjament escolar té com a objectiu minimitzar al màxim 
aquest problema tant amb relació a les víctimes com als agressors. Per això, oferim dife-
rents programes de caràcter social. Nosaltres creiem que hi ha hagut un augment d’aques-
ta xacra en la nostra societat en els últims anys i, per això, pensem que calen accions con-
tundents respecte a aquest tema.

Pensem que cal deixar clara una regulació referent a l’assetjament escolar i estendre 
aquesta llei a tots els agents que hi actuen. Amb totes aquestes accions pretenem establir 
unes mesures quant a la prevenció, l’actuació davant de la diagnosi del problema i el trac-
tament durant i després de la seva detecció.

Les lleis aprovades al Parlament de Catalunya o no són prou conegudes pels esta-
ments escolars o no han reeixit o són incompletes i insuficients. Cal fer-ne una difusió que 
arribi als principals actors, que són els nens i les nenes, al jovent, en general. Els tutors 
legals i els mestres han d’estar al corrent de les lleis vigents sobre l’assetjament escolar.

Les lleis espanyoles no recullen específicament unes normes per prevenir i actuar con-
tra l’assetjament escolar i es fixen en el Codi penal («tracte degradant») com a única llei 
contra un problema tan greu com el que estem tractant. 

Hi ha estudis estadístics que demostren que hi ha un nombre exagerat de casos de 
maltractaments entre menors.

La nostra iniciativa legislativa té un àmbit d’actuació sobre els menors i, especialment, 
sobre els infants i els adolescents amb necessitats educatives especials.

Títol I

Article 1. Objectius de la llei sobre l’assetjament escolar 
1. El nostre projecte de llei pretén erradicar l’assetjament escolar des de l’etapa infantil 

fins al final de l’adolescència, prevenint, conscienciant, diagnosticant i tractant l’assumpte 
per mitjà dels centres educatius, les famílies, l’entorn dels nois i les noies, les administra-
cions i els mitjans de comunicació.

2. El nostre projecte de llei té la intenció d’eliminar, amb els mitjans raonables que cal-
guin, la discriminació escolar i els maltractaments físics, psicològics o ambdós alhora, per 
raó de religió, fisiologia, edat, orientació sexual, família, ètnia, situació emocional, situació 
econòmica, entre d’altres.

Article 2. Mesures d’actuació sobre la víctima
A causa de les lesions psicològiques o físiques que afecten la víctima, aquesta té el su-

port dels serveis socials de la Generalitat de Catalunya. En cas de ciberassetjament esco-
lar, la víctima disposa d’un tractament psicològic en grup o individual gratuït.

Article 3. Mesures d’actuació sobre l’agressor
Es proporciona ajuda psicològica gratuïta a l’agressor. En cas d’una denúncia dels tu-

tors legals de la víctima o de l’escola on està escolaritzat l’agressor, se l’ha de derivar, com 
a mesura cautelar, cap a un altre col·legi o a un centre de menors durant un període de 
temps que dependrà de la gravetat dels fets.

Article 4. Intervencions sobre els tutors legals de la víctima
Es disposa d’un acompanyament psicològic per als tutors legals de la víctima durant 

el temps que es cregui pertinent, els quals han de controlar l’ús de les xarxes socials dels 
seus descendents.

Article 5. Intervencions sobre els tutors legals de l’agressor
Els serveis socials de la Generalitat duran a terme un seguiment i un examen psicològic 

dels tutors legals de l’agressor per esbrinar si han pogut ser, en part, els detonants de la 
situació del seu tutoritzat. L’Administració garanteix plenament aquesta actuació. S’ha de 
proporcionar tot l’ajut disponible cap a la família de l’agressor. Els tutors legals de l’agres-
sor han de controlar l’ús de les xarxes socials dels seus descendents.
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Títol II

Article 6. Mesures sobre el centre escolar
1. Es faran xerrades als alumnes i els professors sobre l’assetjament escolar. En el cas 

que la comunitat educativa del centre escolar encobreixi una situació d’assetjament esco-
lar i no presti l’atenció calguda, incorrerà en un delicte penal susceptible d’ingrés a presó.

2. En cap cas no s’ha de derivar la víctima d’assetjament escolar cap a un altre centre 
escolar. Preventivament, es podria dur a terme aquesta mesura, si fos la solució més efec-
tiva a curt termini, sempre amb el consens de totes les parts afectades. 

3. En el cas de detectar un possible cas d’assetjament escolar, s’han d’activar imme-
diatament les pautes de valoració i intervenció previstes per l’Administració.

Títol III

Article 7. Paper dels mitjans de comunicació
1. Els mitjans de comunicació han de col·laborar activament en la prevenció de l’asset-

jament, en general, i de l’assetjament escolar, en particular.
2. S’obliga els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, internet o similars), tant públics 

com privats, a complir unes directrius quant a la prevenció, la detecció, la valoració i la in-
tervenció de l’assetjament escolar. Entre aquestes directrius, es recullen el vocabulari que 
s’ha d’utilitzar, el tipus de relacions que es generen entre els participants i la finalitat dels 
programes que s’emeten.

3. Els mitjans de comunicació han d’oferir programes de caire formatiu relatius a dife-
rents temes del món escolar que vagin dirigits expressament als nois i les noies de 12 a 16 
anys preferentment, a les famílies, les escoles i el públic en general.
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