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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de  
la publicació de la Secretaria de Família Un infant, quina il·lusió,  
del 2013
314-00001/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 55 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vista la nova distribució de la Guia de criança Un infant que creix, editada per 

la Secretaria de Família (2015), adreçada a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
difosa a través d’escoles bressol.

Vist que la publicació de la Secretaria de Família ja va ser objecte de polèmica 
a l’edició de 2013, titulada Un infant, quina il·lusió, pel seu contingut mercantilista 
i propagandístic, per una presència de les marques patrocinadores on es vinculaven 
els consells de cura i alimentació fent publicitat del seu producte, al marge de la seva 
idoneïtat en la promoció d’hàbits saludables a la infància.

Vist que les observacions realitzades en aquesta anterior edició també incidien 
en la crítica al contingut estereotipat en quant als rols de gènere en la criança de 
fills i filles.

I recordant, també, la voluntat expressada per la consellera Munté en la seva res-
posta al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA sobre la voluntat de reeditar la publicació 
i fer-ne la revisió i modificació de continguts que s’escaiguessin.

– Quina revisió es va fer de la publicació del 2013 i quins continguts van ser mo-
dificats a l’edició que actualment encara es distribueix?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’edició digital de la guia Un infant que creix només conté la 
imatge corporativa dels patrocinadors a la contraportada
314-00002/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 56 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
Les preguntes publicades a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8 amb els números de tràmit següents:314-00001/12314-00002/12314-00003/12314-00004/12314-00005/12314-00006/12314-00007/12314-00008/12han estat corregides al BOPC 17, a la pàgina 50.

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
Les preguntes publicades a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8 amb els números de tràmit següents:314-00001/12314-00002/12314-00003/12314-00004/12314-00005/12314-00006/12314-00007/12314-00008/12han estat corregides al BOPC 17, a la pàgina 50.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vista la nova distribució de la Guia de criança Un infant que creix, editada per 

la Secretaria de Família (2015), adreçada a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
difosa a través d’escoles bressol.

Vist que la publicació de la Secretaria de Família ja va ser objecte de polèmica 
a l’edició de 2013, titulada Un infant, quina il·lusió, pel seu contingut mercantilista 
i propagandístic, per una presència de les marques patrocinadores on es vinculaven 
els consells de cura i alimentació fent publicitat del seu producte, al marge de la seva 
idoneïtat en la promoció d’hàbits saludables a la infància.

Vist que les observacions realitzades en aquesta anterior edició també incidien 
en la crítica al contingut estereotipat en quant als rols de gènere en la criança de 
fills i filles.

I recordant, també, la voluntat expressada per la consellera Munté en la seva res-
posta al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA sobre la voluntat de reeditar la publicació 
i fer-ne la revisió i modificació de continguts que s’escaiguessin.

– Per quin motiu l’edició digital de la publicació només conté la imatge corpora-
tiva dels patrocinadors a la contraportada? Per què a l’edició en paper les marques 
subvencionen continguts relacionats amb el seu producte?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre  
els continguts d’hàbits saludables de la guia Un infant que creix  
i diverses marques d’aliments processats i industrials
314-00003/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 57 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vista la nova distribució de la Guia de criança Un infant que creix, editada per 

la Secretaria de Família (2015), adreçada a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
difosa a través d’escoles bressol.

Vist que la publicació de la Secretaria de Família ja va ser objecte de polèmica 
a l’edició de 2013, titulada Un infant, quina il·lusió, pel seu contingut mercantilista 
i propagandístic, per una presència de les marques patrocinadores on es vinculaven 
els consells de cura i alimentació fent publicitat del seu producte, al marge de la seva 
idoneïtat en la promoció d’hàbits saludables a la infància.

Vist que les observacions realitzades en aquesta anterior edició també incidien 
en la crítica al contingut estereotipat en quant als rols de gènere en la criança de 
fills i filles.

I recordant, també, la voluntat expressada per la consellera Munté en la seva res-
posta al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA sobre la voluntat de reeditar la publicació 
i fer-ne la revisió i modificació de continguts que s’escaiguessin.

– Considera la Secretaria de Famílies que la relació directa dels continguts per a 
promoure hàbits saludables amb determinades marques d’aliments processats i in-

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
Les preguntes publicades a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8 amb els números de tràmit següents:314-00001/12314-00002/12314-00003/12314-00004/12314-00005/12314-00006/12314-00007/12314-00008/12han estat corregides al BOPC 17, a la pàgina 50.
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dustrials són consells aptes per a la criança de nadons? Els consells han estat redac-
tats per les empreses patrocinadores?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’alts 
nivells de sucre pels infants i la recomanació pels poders públics  
de productes amb molt de sucre
314-00004/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 58 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vista la nova distribució de la Guia de criança Un infant que creix, editada per 

la Secretaria de Família (2015), adreçada a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
difosa a través d’escoles bressol.

Vist que la publicació de la Secretaria de Família ja va ser objecte de polèmica 
a l’edició de 2013, titulada Un infant, quina il·lusió, pel seu contingut mercantilista 
i propagandístic, per una presència de les marques patrocinadores on es vinculaven 
els consells de cura i alimentació fent publicitat del seu producte, al marge de la seva 
idoneïtat en la promoció d’hàbits saludables a la infància.

Vist que les observacions realitzades en aquesta anterior edició també incidien 
en la crítica al contingut estereotipat en quant als rols de gènere en la criança de 
fills i filles.

I recordant, també, la voluntat expressada per la consellera Munté en la seva res-
posta al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA sobre la voluntat de reeditar la publicació 
i fer-ne la revisió i modificació de continguts que s’escaiguessin.

– Quina opinió tenen els departaments de Salut, Educació i Afers Socials sobre 
el consum d’alts nivells de sucre en infants? Els poders públics han de recomanar el 
consum i fer publicitat a les seves edicions de productes com el Cola Cao que conté 
fins a 70 g de sucre per 100 g? O de productes com la Nocilla, elaborada amb alta 
quantitat de sucre i oli de palma?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
Les preguntes publicades a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8 amb els números de tràmit següents:314-00001/12314-00002/12314-00003/12314-00004/12314-00005/12314-00006/12314-00007/12314-00008/12han estat corregides al BOPC 17, a la pàgina 50.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció  
del consum de verdures en els infants amb cubs de brou deshidratat 
de marques comercials
314-00005/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vista la nova distribució de la Guia de criança Un infant que creix, editada per 

la Secretaria de Família (2015), adreçada a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
difosa a través d’escoles bressol.

Vist que la publicació de la Secretaria de Família ja va ser objecte de polèmica 
a l’edició de 2013, titulada Un infant, quina il·lusió, pel seu contingut mercantilista 
i propagandístic, per una presència de les marques patrocinadores on es vinculaven 
els consells de cura i alimentació fent publicitat del seu producte, al marge de la seva 
idoneïtat en la promoció d’hàbits saludables a la infància.

Vist que les observacions realitzades en aquesta anterior edició també incidien 
en la crítica al contingut estereotipat en quant als rols de gènere en la criança de 
fills i filles.

I recordant, també, la voluntat expressada per la consellera Munté en la seva res-
posta al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA sobre la voluntat de reeditar la publicació 
i fer-ne la revisió i modificació de continguts que s’escaiguessin.

– La millor manera d’introduir les verdures als nens i nenes és a través dels cubs 
de caldo deshidratat Knorr? Les autoritats sanitàries recomanen el consum a la in-
fància de productes alimentaris industrials amb un alt nivell de sal i additius? Quina 
recomanació fa el Govern sobre el glutamat monosòdic en la nutrició infantil?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació de  
les famílies en els valors capitalistes
314-00006/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 60 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vista la nova distribució de la Guia de criança Un infant que creix, editada per 

la Secretaria de Família (2015), adreçada a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
difosa a través d’escoles bressol.

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
Les preguntes publicades a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8 amb els números de tràmit següents:314-00001/12314-00002/12314-00003/12314-00004/12314-00005/12314-00006/12314-00007/12314-00008/12han estat corregides al BOPC 17, a la pàgina 50.

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
Les preguntes publicades a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8 amb els números de tràmit següents:314-00001/12314-00002/12314-00003/12314-00004/12314-00005/12314-00006/12314-00007/12314-00008/12han estat corregides al BOPC 17, a la pàgina 50.
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Vist que la publicació de la Secretaria de Família ja va ser objecte de polèmica 
a l’edició de 2013, titulada Un infant, quina il·lusió, pel seu contingut mercantilista 
i propagandístic, per una presència de les marques patrocinadores on es vinculaven 
els consells de cura i alimentació fent publicitat del seu producte, al marge de la seva 
idoneïtat en la promoció d’hàbits saludables a la infància.

Vist que les observacions realitzades en aquesta anterior edició també incidien 
en la crítica al contingut estereotipat en quant als rols de gènere en la criança de 
fills i filles.

I recordant, també, la voluntat expressada per la consellera Munté en la seva res-
posta al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA sobre la voluntat de reeditar la publicació 
i fer-ne la revisió i modificació de continguts que s’escaiguessin.

– Considera la Secretaria de Família que és necessari orientar a les famílies en 
valors capitalistes?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
publicació de recomanacions alimentàries que es contradiuen amb 
les del Departament de Salut i de l’Organització Mundial de la Salut
314-00007/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 61 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vista la nova distribució de la Guia de criança Un infant que creix, editada per 

la Secretaria de Família (2015), adreçada a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
difosa a través d’escoles bressol.

Vist que la publicació de la Secretaria de Família ja va ser objecte de polèmica 
a l’edició de 2013, titulada Un infant, quina il·lusió, pel seu contingut mercantilista 
i propagandístic, per una presència de les marques patrocinadores on es vinculaven 
els consells de cura i alimentació fent publicitat del seu producte, al marge de la seva 
idoneïtat en la promoció d’hàbits saludables a la infància.

Vist que les observacions realitzades en aquesta anterior edició també incidien 
en la crítica al contingut estereotipat en quant als rols de gènere en la criança de 
fills i filles.

I recordant, també, la voluntat expressada per la consellera Munté en la seva res-
posta al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA sobre la voluntat de reeditar la publicació 
i fer-ne la revisió i modificació de continguts que s’escaiguessin.

– Com justifica el Govern que es publiqui i distribueixi via serveis sanitaris i 
educatius públics una publicació que inclou nombroses recomanacions alimentàries 
que es contradiuen amb les recomanades per les guies sanitàries del Departament 
de Salut o de la Organització Mundial de la Salut?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
Les preguntes publicades a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8 amb els números de tràmit següents:314-00001/12314-00002/12314-00003/12314-00004/12314-00005/12314-00006/12314-00007/12314-00008/12han estat corregides al BOPC 17, a la pàgina 50.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que ha 
rebut dels patrocinadors de la publicació Un infant que creix, del 2015
314-00008/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 62 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Vista la nova distribució de la Guia de criança Un infant que creix, editada per 

la Secretaria de Família (2015), adreçada a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i 
difosa a través d’escoles bressol.

Vist que la publicació de la Secretaria de Família ja va ser objecte de polèmica 
a l’edició de 2013, titulada Un infant, quina il·lusió, pel seu contingut mercantilista 
i propagandístic, per una presència de les marques patrocinadores on es vinculaven 
els consells de cura i alimentació fent publicitat del seu producte, al marge de la seva 
idoneïtat en la promoció d’hàbits saludables a la infància.

Vist que les observacions realitzades en aquesta anterior edició també incidien 
en la crítica al contingut estereotipat en quant als rols de gènere en la criança de 
fills i filles.

I recordant, també, la voluntat expressada per la consellera Munté en la seva res-
posta al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA sobre la voluntat de reeditar la publicació 
i fer-ne la revisió i modificació de continguts que s’escaiguessin.

– Quins recursos ha rebut el Govern per part dels patrocinadors d’aquesta publi-
cació per a aparèixer en ella?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
nomenament de Brauli Duart com a vicepresident de la Corporació
325-00001/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 48 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.01.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
Les preguntes publicades a les pàgines 3, 4, 5, 6, 7 i 8 amb els números de tràmit següents:314-00001/12314-00002/12314-00003/12314-00004/12314-00005/12314-00006/12314-00007/12314-00008/12han estat corregides al BOPC 17, a la pàgina 50.
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Segons s’ha fet públic als mitjans de comunicació, el Sr. Brauli Duart tornarà a 
assumir les funcions de president de la CCMA després que el Consell de Govern, en 
la seva sessió del passat 17 de gener, el nomenés vicepresident.

Tenint en compte la renúncia presentada pel Sr. Duart a la condició de president de 
Consell de Govern de la CCMA el passat 12 d’abril de 2016 i que és el Parlament qui 
elegeix per majoria de dos terços el president o presidenta del Consell de Govern entre 
els dotze membres que l’integren,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1) En base a quin article de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals es produeix aquest nomenament i la consegüent de-
legació de funcions com a president?

2) La utilització de la figura de «vicepresident» respon a una voluntat d’eludir la 
llei de la CCMA que no permetria el nou nomenament del Sr. Duart com a presi-
dent?

3) S’ha comunicat al Parlament de Catalunya aquest «nomenament»?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta GP CatECP
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