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Sessió 8 de la CEPMIQUAG

La sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de 

Vida de la Gent Gran (CEPMIQUAG) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Presideix Car-

men de Rivera i Pla, acompanyada de la vicepresidenta, Najat Driouech Ben Moussa, i de 

la secretària, Eva Granados Galiano. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Imma 

Gallardo Barceló, pel G. P. de Junts per Catalunya; Raúl Moreno Montaña, pel G. P. So-

cialistes i Units per Avançar, i Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Debat i acords en relació amb el procediment a seguir en l’elaboració de l’in-

forme i les conclusions de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la 

Qualitat de Vida de la Gent Gran.

La presidenta 

Bona tarda a tothom, gràcies per la vostra assistència. I obrim la sessió.

Debat i acords en relació amb el procediment a seguir en l’elaboració de 
l’informe i les conclusions de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per 
al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

El primer punt de l’ordre del dia és el debat i acords en relació amb el procedi-
ment a seguir en l’elaboració de l’informe i conclusions de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.

Sobre això, a mi m’agradaria escoltar les vostres opinions, perquè hi han com-
pareixences pendents, que ara ens explicarà Edu una mica per sobre, o... (Remor de 
veus.) Ho tinc aquí... Hi ha una sèrie de compareixences pendents, perquè se’n van 
aprovar moltíssimes. I del que es tractaria és..., i bé; tenim moltes –bastants– com-
pareixents per comparèixer. I després, però, tenim a sobre el calendari d’aquesta 
legislatura. 

I jo penso que una comissió que ja porta un any, que ha comparegut bastanta 
gent, jo penso que seria bo que féssim l’informe i donar un termini a les comparei-
xences que estan pendents, perquè informin per escrit i nosaltres preparar l’informe. 
Què us sembla?

Elisabeth Valencia Mimbrero

En la línea de lo que comenta la presidenta, nosotros estamos de acuerdo en que 
se abra el plazo para preparar el informe de conclusiones y así tener un documento 
realizado por los diferentes grupos, donde se puedan poner en común las diferentes 
cuestiones que afectan a las políticas de gent gran en Cataluña o las cuestiones más 
importantes para que haya este documento, pues necesitamos que se abra este pe-
ríodo de enmiendas. Y, por tanto, estamos de acuerdo.

La presidenta

Muchas gracias. ¿Raúl Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Gracias, presidenta. Jo el que crec és que, si aquesta comissió tenia com a objec-
tiu estudiar la millora de la qualitat de vida de la gent gran i vam fer algunes pro-
postes de compareixença, tancar-la en aquests moments significaria que faríem un 
informe sense parlar de molts altres temes que ens han quedat en el tinter, que té a 
veure amb la soledat, que té a veure..., perquè, fonamentalment, hem parlat de de-
pendència, hem parlat de residències... (veus de fons), de soledat una miqueta. Però 
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tenim una llarga llista de persones que han de venir o que haurien de venir i que no 
vindran, i que era a proposta dels diferents grups.

És veritat que tenim un calendari parlamentari que tot sembla indicar que hi hau-
rà una convocatòria d’eleccions, però ningú sap quan, ni com, ni de quina manera. 
Si ens fixem en el que va dir el president, convocaria eleccions després de l’aprova-
ció dels pressupostos. 

Per tant, jo el que intentaria fer és prendre la decisió de tancar aquesta comissió 
d’estudi un cop que sapiguem quan es convoquen les eleccions. Perquè si la convo-
catòria d’eleccions ve al mes d’octubre, encara tindríem temps per poder fer algunes 
compareixences. A mi em sembla que ara mateix tancar-la i començar a fer l’infor-
me és tancar-la de manera coixa.

Perquè, diguem-ne, no han vingut no sé si el 50 per cent dels que..., ni el 50 per 
cent, crec que és, dels que van venir, dels que vam proposar. Llavors, tampoc entenc 
la pressa d’haver de tancar-ho sense tenir prèviament un treball, més o menys ben 
fet, per poder fer un informe amb cara i ulls. 

Llavors, jo intentaria continuar, potser reduiríem les persones que han de venir, 
els compareixents, i triar aquells que ens semblen que són fonamentals. Potser no 
cal que vinguin tots. Fer una o dues sessions més de compareixents, que tothom es-
tigui d’acord en que ja hem tancat tots els temes que volíem tractar i, per tant, fer 
l’informe.

És a dir, allargar-ho una miqueta més per donar sortida a aquells que havien de 
venir.

La presidenta

Gràcies, Raúl. Najat, quina és la teva opinió?

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Una mica en la línia del que comentava la presidenta, que 
realment hi ha moltes entitats pendents de comparèixer. Altres les hem fet. Però sí 
que és cert que recordo, si no estic equivocada, presidenta, que quan ens vam reunir 
la setmana passada a la Mesa també vam explorar aquesta possibilitat, que possible-
ment hi hagi grups parlamentaris que vulguin, per exemple, doncs, fer alguna ses-
sió més –segurament amb alguna entitat que ells mateixos, per exemple, haguessin 
proposat– i que la voldrien fer.

En aquest sentit, nosaltres tampoc tindríem cap inconvenient. Vull dir que –no, 
presidenta?– lo que comentava, que a la reunió també es va parlar de que si hi havia 
algun grup parlamentari que tingués especial interès que vingués a comparèixer al-
guna entitat de les que ja estan aprovades, tampoc ho veuríem malament.

La presidenta

Suspenem la sessió cinc minuts per posar al dia la Yolanda i tornem a reprendre 
la sessió.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i es reprèn a un quart de quatre i nou 

minuts.

La presidenta

Bona tarda, reprenem la comissió. Té la paraula la senyora Yolanda López per 
expressar la seva postura respecte a l’ordre del dia.

Yolanda López Fernández

Bé; a mi em sembla que això; que potser seria precipitat acabar-lo i que falta al-
guna compareixença interessant d’algun tema concret. I llavors, fer un parell de dies 
de comissió, dels que queden, i ja després comencem amb les conclusions. Sempre 
que estiguin tots els temes tocats, vull dir.

(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.)
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La presidenta

Sí; senyor Moreno?

Raúl Moreno Montaña

No, proposava que, com que tenim encara un marge de dies fins a la primera 
reunió, jo crec que els grups ens podríem emportar la llista de les entitats que estan 
per venir, fer una selecció supermínima, perquè les hem de ficar en dos sessions,  
i posar-les en comú. 

És a dir, poder fer una sessió amb tres o quatre... Quant fèiem? Quatre compa-
reixents –no?–, a les anteriors? (Veus de fons.) Tres o quatre. Doncs, com som els 
grups que som, dels que hem proposat nosaltres, fins i tot, o d’altres grups, però que 
considerem que són interessants, fem una llista, «voldríem aquestes», i intentem en-
cabir-les.

I més enllà de dir-ho ara mateix, és a dir, mirem el que hi ha, mirem..., perquè, 
clar, també jo haig de veure quins són els temes que hem tractat abans, perquè d’al-
guns me’n recordo; d’altres no. I saber, per fer un informe una mica rodó, quins són 
els temes que ens falten per tractar. Poder fer aquesta selecció, doncs, no ho sé, en 
una setmana, en dos o tres dies, i l’hi enviem a l’Eduard Principal.

La presidenta

Ha acabat, senyor? (Veus de fons.) Sí. Elisabeth Valencia, si us plau?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí. Com que hi ha portaveus que a algunes comissions no han pogut venir, també 
estan els àudios, on podran veure tot el que s’ha explicat. No, ho dic perquè hi han 
temes d’envelliment actiu, que estan relacionats i que seria important que es veies-
sin..., bé, que s’escoltessin els àudios.

La presidenta

Gràcies, senyora Valencia.

Yolanda López Fernández

Jo, era jo..., que dic que ens podria, de lo que falta, dir les comissions que que-
den, els compareixents que queden que estan demanats i podríem... Com és el 2 de... 
El pròxim quin dia és, el pròxim dia de comissió?

La presidenta

Sí; jo això els ho volia dir. Les properes comissions seran el 8 d’abril, el 29 
d’abril, el 13 de maig, el 10 de juny i el 15 de juliol. Però jo el que proposaria, si tot-
hom hi està d’acord, és fer dos jornades, de dos comissions –la del 8 i 29 d’abril–, 
per citar compareixences que ens semblin importants i adients per l’objecte de la 
comissió i per fer l’informe. I llavors fer..., cada grup que estudiï les compareixen-
ces que ja estan aprovades, pendents, que li sembli, quines són les més importants, 
convocar-les i llavors presentar o anar fent l’informe i mirar d’aprovar-ho el 13 de 
maig. O, al més tard, el 10 de juny.

(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.) Sí, senyor Moreno...

Raúl Moreno Montaña

Una pregunta: quin és el procediment? Perquè no he fet cap informe de comissió 
d’estudi. És a dir, l’informe es presenta primer a la comissió d’estudi, després s’apro-
va a la comissió de Treball, Afers Socials i Famílies i s’ha d’aprovar pel Ple? O no? 
O quin és el procés, diguem-ne... (Veus de fons.) Sí; la lletrada mateixa...

La presidenta

Si la lletrada ens pot ajudar...

La lletrada

O sigui, l’informe el fem nosaltres. I, si de cas, s’estudia elevar-lo al Ple. Però el 
fem aquí. 
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Imma Gallardo Barceló

No tens per què?

La lletrada

El fem aquí; no tens per què...

Imma Gallardo Barceló

No té per què?

La lletrada

No té per què res..., només hem de fer-lo. I llavors, si la Mesa ho considera neces-
sari, s’eleva al Ple. I sobre el procediment d’elaboració del dictamen, tampoc es diu 
res. Hi ha vegades que la comissió en treu un, perquè tothom..., hi ha una harmonia 
entre tothom i se’n redacta un de sol. I hi ha vegades que, els grups, cada un presen-
ta el seu i en això la comissió valora i n’aprova un tros i l’altre no l’aprova... O sigui, 
això depèn de vosaltres.

La presidenta

Benvinguda, senyora Gallardo. Estem parlant de què fer, de com ho fem per con-
tinuar escoltant aquelles institucions o compareixences que encara no han compa-
regut. Llavors, hem dit que farem compareixences el dia 8 i el 29 d’abril. I que ens 
donem el termini d’una setmana per comunicar cada grup les compareixences míni-
mes –mínimes–, vull dir que no ens trobem amb sis compareixences de cada grup, 
per comparèixer. I llavors, citar-les a compareixença. I després d’aquestes dos com-
pareixences, assenyalar termini per redactar l’informe, per presentar-lo en aquesta 
comissió, que, en principi, hauria de ser el 13 de maig. 

Va bé a tothom?

Yolanda López Fernández

Si acabem el 29 d’abril, el 13 de maig és molt poquet, de temps...

La presidenta

Però, il·lustre diputada, té tot el mes per anar...

Yolanda López Fernández

Home, del 29 d’abril al 13 de maig...

La presidenta

...per anar entomant l’encàrrec, que és redactar aquest informe.

Yolanda López Fernández

Sí, sí, però se suposa que..., bé... (Pausa.) Jo no estic d’acord, però bé, el que vul-
gui la majoria. (Remor de veus.)

La presidenta

Votem aquesta proposta de la presidència, que és: dos comissions més per en-
llestir amb les compareixences –dos sessions de comissió–, que serien el 8 i el 29 
d’abril, i el termini per presentar les conclusions de cada grup –o una conjunta, de-
pèn de com ho podem fer– seria el 13 de maig.

Ho posem a votació? (Pausa.)
Vots a favor?
Cinc vots a favor.
En contra?
Un vot en contra.
Abstencions?
Doncs queda aprovat aquest calendari de... (Remor de veus.) Queda aprovat 

aquest acord de tenir, pel dia 13, cada grup, enllestit el seu informe. I es discutirà 
aquí, a la comissió. Ho treballarem aquí, a la comissió, el dia 13 de maig.
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Sense més punts... Ah, no. Hi havia una cosa que us volia dir. Estan havent-hi 
problemes amb gent gran, precisament, que sempre són objecte de robatoris i es-
tafes, etcètera. I es veu que s’està produint una sèrie de successos com que va gent 
disfressada d’infermera i de metge per dir que els envia sanitat i són lladres. Llavors, 
jo no sé si, com a comissió de gent gran, convindria fer alguna cosa o no, o això ho 
deixem a les autoritats o... Com ho veieu?

Raúl Moreno Montaña

Jo sincerament crec que en la situació en la que estem, amb el tema del corona-
virus, caldria que els missatges se centralitzessin en les veus del Govern, en els por-
taveus del Govern. I per tant, no generar altres veus que puguin desviar l’atenció de 
la informació oficial que està donant el Govern en aquests moments.

La presidenta

No, no; jo estic completament d’acord. O sigui, jo ho proposava perquè m’ho han 
dit i jo em semblava que no havíem de fer res, aquesta comissió no ha de fer res. 
Aquesta comissió el que ha de fer és fer l’informe. Y punto, ¿eh? Y no meternos aquí 
en guerras con nadie por avisos de seguridad ni de alarma.

Por tanto, bueno, yo creo que no habiendo... ¿Alguien más quiere posicionarse 
sobre el tema?

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Jo coincideixo una mica amb la presidenta. Més que res, 
perquè també, si no estic equivocada, en els mitjans de comunicació quedava molt 
centrat que el missatge estigui molt dirigit, i això ho fan, em sembla, si no estic equi-
vocada, ho han intentat explicar des d’Interior, també, des del Departament d’Inte-
rior i de Salut.

Perquè, ens agradi o no –i aquí també ens ho han explicat moltes vegades– la 
gent gran és la més vulnerable i, moltes vegades, en funció de la informació que els 
arriba, encara els distorsionem una mica més. I per això crec que seria també im-
portant continuar amb aquesta unidireccionalitat de la informació.

Imma Gallardo Barceló

Només afegir que potser, en tot cas, sí que es pot posar..., no a nivell de comissió, 
però sí que es pot posar en coneixement, que segur que ja ho saben, perquè això ha 
corregut per grups de WhatsApp i tal. El més probable és que..., però que a vegades 
ja es fan; és a dir, igual que s’alerta que són campanyes fraudulentes dels que venen 
a fer les revisions del gas o no sé què, doncs que en facin una en aquest sentit. No 
ho sé..., o posar..., però no tant a nivell de comissió sinó, no ho sé, de fer-ho arribar 
i ja està. Una mica és el què.

La presidenta

Gràcies, senyora Gallardo. Alguna cosa més? Algú té alguna cosa més a dir? 
(Pausa.)

Doncs cloem la sessió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de quatre de la tarda i cinc minuts.
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