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Sessió 11 de la CDI

La sessió de la Comissió de la Infància (CDI) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. 

Presideix Najat Driouech Ben Moussa, acompanyada de la vicepresidenta, Saloua Laouaji 

Faridi, i de la secretària en funcions, Mercè Escofet Sala. Assisteix la Mesa la lletrada Clara 

Marsan Raventós.

Hi són presents els diputats Antonio Espinosa Cerrato, Blanca Victoria Navarro Pache-

co, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Josep Ma-

ria Forné i Febrer, Lluís Font i Espinós, Montserrat Macià i Gou i Xavier Quinquillà Durich, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, Rut Ribas i Martí i José Rodríguez Fernández, 

pel G. P. Republicà, i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar. 

Assisteixen a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó, l’adjunta per a la defen-

sa dels drets dels infants i adolescents, M. Jesús Larios Paterna, i Irene Álvarez Sánchez, 

advocada.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2019 (tram. 

360-00022/12). Presentació de l’informe. (Informe: BOPC 485, 77).

2. Compareixença d’Irene Álvarez, advocada especialista en temes de família i pro-

tecció de menors, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el sistema de 

 detecció d’abusos sexuals a infants i adolescents (tram. 357-00687/12). Comissió de la In-

fància. Compareixença.

La presidenta

Bona tarda a tothom. Iniciem la sessió de la Comissió de la Infància.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent 
al 2019

360-00022/12

En primer lloc, donar les gràcies i la benvinguda, tant al síndic de greuges com 
a la síndica adjunta d’Infància, la senyora Larios, que avui ens presenten l’Informe 
sobre els drets de l’infant, corresponent al 2019; i també donem la benvinguda a les 
persones que avui ens acompanyen aquí a la comissió, que acompanyen el síndic.

M’han comentat que es repartiran la intervenció, així que tenen un màxim de 
mitja hora per poder exposar l’informe, i després els grups tindran també un torn 
de paraula d’un màxim de deu minuts, per poder també fer les preguntes i comen-
tar l’informe.

Així que li dono la paraula al senyor Rafael Ribó, síndic de greuges.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, presidenta. Com ha dit vostè, m’acompanya la Maria Jesús Larios, ad-
junta per als drets dels infants; la senyora Imma Caya, la directora de gabinet, i les 
assessores i assessor Judit Sartorius, Bernat Albaigés, Mònica Arbelàez, Anna Pi-
farré i Eva Querol, i també la resta de l’àrea, la Victòria Prada, la Noemí Sila i l’Es-
teve Viladot.

Vostès saben que cada any nosaltres els lliurem l’Informe sobre els drets dels 
infants, que és un dels quatre informes anuals que presentem en aquest Parlament, i 
aquest, seguint les pautes de la Convenció dels Drets dels Infants de Ginebra.

També saben que cada any, a l’entorn de la Commemoració d’aquella convenció, 
fem un acte sobre alguna de les dimensions dels drets i que recollim, com en aquest 
informe, tot allò que hem anat observant al llarg de l’any en curs, l’any 19.

Jo m’encarregaré de presentar-los alguns elements monogràfics de l’informe, que 
és prou extens, i a més el coneixen, i la meva adjunta entrarà en temes de seguiment 
sobre les qüestions que hem anat recomanant.
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Els vull recordar que, a més, com en altres qüestions, el síndic està totalment 
connectat, relacionat i amb una tasca d’aprenentatge amb xarxes que a Europa sig-
nifiquen la defensa dels drets dels infants. Comptem en el síndic, des de fa molts 
anys, amb un consell assessor jove, elegit al llarg i ample del territori de Catalunya, 
mensualment, que ens dona opinió sobre les temàtiques que anem treballant i que 
pertany també a la Xarxa europea de joves assessors i assessores als defensors de 
drets dels infants, de la mateixa manera que nosaltres pertanyem a INOC, la xarxa 
europea de defensors dels infants.

Jo em referiré a temes molt puntuals. Amb això no vull significar que siguin els 
únics, és una tria per a alguns potser aleatòria, però que ens dona perspectiva d’on 
posem la importància d’aquesta temàtica.

No puc deixar de dir, com a primer punt, què queda encara per fer sobre la llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. Fa 
deu anys de l’entrada en vigor d’aquesta llei, hi han temes que s’han aplicat, que es 
van aplicar de forma immediata, com per exemple tota la distinció entre el que són 
infants amb risc i amb desemparament, però hi ha mesures que es van anar desen-
volupant posteriorment, hi va haver la Taula nacional d’infància, el febrer del 14; la 
creació d’una prestació per als infants, l’aprovació de protocols, però queden encara 
algunes mesures de la llei per desenvolupar i per aplicar. Primera qüestió que volíem 
deixar aquí damunt de la taula.

Per tant, recomanació, si us plau, Govern; si us plau, majoria parlamentària, 
completin el desplegament d’aquella llei.

Anem directament als drets. 
Els cansaria si els repetís els drets, tots els drets que considerem que haurien de 

gaudir els infants, començant pel dret a les llibertats, pel dret a ser escoltats, pel dret 
a ser tinguts en compte. No em cansaré de dir-los-ho: vivim en una societat que no 
té cultura de considerar els infants com a subjectes de drets. Encara els veiem com 
un sector que ha d’estar a mercè de les ordres i del que rebi com a indicacions per 
part dels adults.

Específicament, volem assenyalar aquest apartat d’aquest informe temes alguns 
dels quals estan pendents de discussió monogràfica i específica al Parlament. Em 
refereixo al tractament informatiu dels infants en els mitjans de comunicació. Hi ha 
un informe presentat al Parlament, que esperem que algun dia sigui discutit a la co-
missió pertinent, com va decidir la Mesa, però la qual cosa no vol dir que no sigui 
un tema molt important a tenir en compte.

Hi ha una atenció mediàtica esbiaixada sobre els infants, especialment sobre els 
infants víctimes de maltractament. Sabem que és groguisme, sabem que crida l’aten-
ció, sabem que ven, però malmetent drets dels infants. Hem de ser capaços d’actuar 
amb cura sobre aquests drets; de vegades, segons com se’ls tracta mediàticament, 
provocant els traumes corresponents, i això és feina de les administracions, feina 
dels organismes que ens hem creat de control sobre la comunicació i feina dels mit-
jans, que haurien de tenir una important funció de promoció de drets a l’hora de vi-
sibilitzar i fer partícips els infants en la societat.

En aquest sentit, creiem que és molt important que s’ampliï l’abast de garanties i 
de prohibicions sobre la projecció d’aquest fenomen als mitjans; que se’ls visibilitzi 
sempre com a subjectes de drets; que es faci una autèntica sensibilització, més enllà 
del consum superficial i escandalós d’aquestes matèries, i que s’incentivi la respon-
sabilitat social de les empreses i professionals del sector.

Volem assenyalar també que encara tenim mancances a l’hora de la protecció de 
situacions de maltractaments en nadons i en l’aplicació dels protocols al respecte. 
Rebem queixes i constatem situacions on hi ha dèficits en la detecció de maltracta-
ments i en l’aplicació de protocols. Cal introduir mecanismes necessaris per preve-
nir, per exemple, la duplicitat, on ens podem perdre, d’històries clíniques.
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Per tant, caldria posar de forma conjunta el que succeeix als serveis d’urgèn-
cies, als hospitals en general, als CAPs, etcètera. Cal un seguiment proper per part 
d’aquests serveis per acompanyar la parella en la cura del nadó. Cal que els serveis 
socials puguin activar mesures per valorar una possible vulnerabilitat dels infants. I és 
imprescindible dotar de recursos humans i econòmics aquests serveis socials.

Des que tinc l’honor de ser síndic, recordo com, de vegades, els serveis socials, 
en tots els colors partidaris, ens expressaven una situació de molta dificultat per po-
der tenir els mitjans necessaris per percebre aquestes situacions. I cal garantir una 
coordinació adequada entre els serveis de salut i els serveis socials. Cal evitar la vic-
timització secundària d’infants i adolescents, evitant diligències repetides, sempre 
posant el criteri de mínima intervenció i, per tant, hem d’anar detectant qualsevol ti-
pus de maltractament físic, psicològic, emocional, de negligència, d’abandonament, 
d’abús sexual, etcètera.

Estem demanant molta més actitud proactiva de tots els agents implicats en aques-
ta matèria, i no només sobre els nadons, sinó respecte tots els infants i adolescents. 
Nosaltres, com a síndic i institució, continuem tenint coneixement de situacions on 
no s’han aplicat els protocols de maltractament infantil o no s’ha actuat d’acord amb 
el que estableixen.

S’han detectat mancances que afecten, per exemple, a centres educatius, de vega-
des per manca de coneixement dels mateixos protocols, i per tant d’informació, de 
projecció i de formació. Cal millorar molt la difusió d’aquests protocols.

També volem assenyalar-los la necessitat de treballar sobre l’entorn familiar i 
les modalitats alternatives de cura, les mancances en l’accés, especialment d’adoles-
cents migrants, a recursos de transició a la vida adulta. Agafem aquests infants mi-
grants, els treballem probablement amb molt de rigor en una determinada etapa i 
quan arriben ja a la vida adulta queden en una mena de limbe sense protecció legal, 
sense preparació, sense inserció per a la seva continuïtat en la pròpia societat. Ur-
geix crear circuits de coordinació.

I sobre aquest tema –i ens sentiran parlar d’aquí molt poc encara amb major èm-
fasis–, han anat apareixent resistències veïnals davant l’anunci d’obertura d’un nou 
recurs d’atenció als joves migrants, sigui per por, sigui per inseguretat, sigui per re-
cel, sigui per no acceptar la diversitat cultural, sigui per actituds xenòfobes, han por-
tat a expressions, ho torno a dir, a llocs de tots els colors partidistes, de rebuig sobre 
això. Gravíssim error! 

I tema importantíssim pel nostre futur, com deia ahir en la Comissió del Síndic, 
on vàrem estar analitzant des d’una altra perspectiva aquesta mateixa qüestió. Cal 
desplegar de forma urgent una estratègia d’integració d’aquests adolescents i un com-
promís molt ferm, non-partisan –com jo vaig estudiar a Estats Units, non-partisan 
issue–, no té cap rèdit electoral, encara que els ho sembli; i si el té, malament, vol dir 
que estem creant una esquerda a la mateixa societat.

Alguns consistoris poden dir-nos que no disposen d’una oferta educativa, o so-
cial, o de lleure, suficient per a la integració d’aquests joves. Doncs bé, cal analitzar 
això i coordinar-nos entre les diverses administracions, tant de la Generalitat com 
poder local, per combatre qualsevol brot de resposta negativa a aquesta qüestió.

Cal avançar més en el dret dels infants amb discapacitats, en el dret dels infants 
a ser atesos per serveis especialitats en logopèdia, en el sistema educatiu i en el sis-
tema públic de salut; hi han dificultats auditives, de parla i d’altres que, a més, gene-
ren llargues llistes d’espera per al seu tractament. En molts casos, no són atesos pels 
serveis que caldria, perquè no entren dins la priorització l’atenció que estableixen 
els serveis corresponents per al curs concret.

I perllongant això mateix, cal una atenció molt especial a la salut mental infantil 
i juvenil, garantint l’accés i l’atenció en centres residencials. D’aquella assignatura 
que possiblement van suspendre, tots, quan vàrem tancar molts centres d’atenció de 
salut mental per a tothom, queda com a residu més fort, i jo diria que més violent, 
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les mancances serioses que tenim respecte la salut mental infantil i juvenil. Hi ha un 
nombre creixent de famílies que expressen la incapacitat d’atendre adequadament 
els infants per alteracions de conducta i problemes de salut mental.

El novembre passat els vam presentar un informe sobre la garantia de la salut 
mental infantil i juvenil que espero que algun dia puguem discutir. Però, sens per-
judici d’aquesta discussió, insistim que el que cal és garantir el dret dels infants en 
la proposta d’ingrés a aquests centres residencials terapèutics, d’acord amb l’interès 
superior de l’infant; que cal regular i supervisar que tot internament en centre resi-
dencial compleixi uns mínims requisits, que sigui l’última ràtio, posem per cas; que 
sigui pel temps mínim indispensable; que hi hagi un consentiment informat dels 
tractaments mèdics i de l’edat mínima; que hi hagi una autorització judicial i una 
avaluació forense; que hi hagi una supervisió i un control.

Voldria també, de la mateixa forma telegràfica que estic presentant-ho, fer es-
ment al dret dels infants a un nivell de vida adequat. Farem un pas de gegant si vos-
tès s’atreveixen a legislar sobre què vol dir un nivell de vida adequat pels infants en 
tots els camps, en tots els camps des d’un tant senzill com el que jo li comunicava al 
relator especial de les Nacions Unides sobre la pobresa extrema, quan ens visitava fa 
molt poc, l’habitatge d’emergència. Segurament, un dels sectors que pateixen més la 
manca de resposta a l’habitatge d’emergència avui són els infants, són les famílies que 
tenen infants a càrrec, per descomptat, o les unitats familiars que tenen aquest càr-
rec. La pèrdua d’habitatge habitual, la necessitat d’una solució ràpida al problema de 
l’infrahabitatge, el paper de nou dels serveis socials, quan trobem famílies allotjades 
de manera temporal a casa de familiars o de coneguts, o en habitacions de rellogats 
o en altre tipus de serveis. 

Cal entrar frontalment en temes com l’empadronament, com la necessitat de més 
serveis de referència, com la relació i coordinació amb l’Agència d’Habitatge a Ca-
talunya. Cal garantir aquesta coordinació i aquesta resposta. 

Per part del síndic, quan rebem alguna queixa d’aquesta matèria la intentem vehi-
cular amb la màxima urgència a l’Administració corresponent. Sembla quasi un acudit 
d’humor negre que ens responguin dient que hi ha llistes d’espera. No haurien d’exis-
tir llistes d’espera sobre un tema com aquest i, dissortadament, de vegades arriben a 
un o a vegades vora dos anys, l’espera. I cau, per la seva pròpia definició, que parlem 
d’habitatge d’emergència, si la resposta té aquest període cronològic. 

I cal –perdonin que acabi amb aquest tema, pel síndic, d’una immensa importàn-
cia avui–, cal garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. El Pacte contra 
la segregació escolar que vàrem trigar tres anys a aconseguir-lo, que és un pacte, 
per definició, contradictori, és evident, on hi ha molts interessos que hem d’anar 
conciliant per aproximar el denominador comú; que vàrem signar el març de 2019; 
que convido a tots els que no el varen signar que s’hi afegeixin, és una eina impres-
cindible. I no perquè el lluïm, ni perquè el tinguem sobre un paper, perquè l’anem 
aplicant en les seves trenta actuacions i 189 mesures, des de tots els àmbits de l’Ad-
ministració, començant pel Departament d’Educació o per aquells ajuntaments que 
s’hi ha anat adherint i que també van assumint mesures al respecte.

Cal preveure i aplicar el seu desenvolupament, cal el nou decret d’admissió, cal 
combatre frontalment la segregació escolar, per exemple, en la possibilitat d’establir 
proporcions màximes d’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres 
o l’allargament de la vigència de la reserva de plaça fins a l’inici de curs.

El pacte planteja superar la infrautilització dels diversos instruments que ofereix 
la normativa per promoure l’escolarització i cribratge d’alumnat prevista en les nor-
mes que vostès han anat aprovant, però que no es quedin a l’armari com a quelcom 
de definició i que s’utilitzin per un problema tan important com aquest, promovent 
acords i fins i tot pactes locals. 

Ja l’hem posat en marxa, tenim comissions d’estudi sobre el que estudia el rè-
gim d’admissió, o la subcomissió sobre l’estudi de la segregació residencial, o la 
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comissió sobre el preu de la plaça, sobre el cost de la plaça, però caldria anar retent 
comptes de la comunitat educativa, de tots els implicats, amb reunions periòdiques 
per anar superant les dificultats i els avenços. No serem una societat madura i igua-
litària si no aconseguim reduir aquest 40 i escaig per cent de segregació. No em val, 
com algú m’ha dit: «Síndic, per què no es fixa en la segregació que hi ha en altres 
territoris?» No és incumbència nostra. És a Catalunya on hem d’acabar guanyant 
aquesta assignatura, la més important per vostès, per nosaltres, però sobretot per a 
les futures generacions, una autèntica igualtat d’oportunitats en arribar a l’educació.

I a partir d’aquí, presidenta, li demanaria que pogués passar la paraula a la meva 
adjunta.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, síndic. Ara té la paraula la senyora Maria Jesús Larios Paterna.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents 
(Maria Jesús Larios Paterna)

Bona tarda. Bé, com esmentava el síndic, l’informe es divideix en dues parts. Ell 
ha explicat més el que anomenem monogràfics o qüestions potser no noves i també 
estructurals, però sí que s’analitzen de manera més monogràfica a l’informe.

Jo em referiré a alguns aspectes, a part del seguiment, que ens permet fer una 
avaluació anual de les polítiques d’infància, elements transversals que el síndic, any 
rere any, demana a les administracions públiques, i aquesta avaluació la podem fer 
també a partir de la informació que les pròpies administracions ens donen cada any 
per poder fer aquesta avaluació.

La primera d’elles és, segurament, la que té més impacte en tots els àmbits i és la 
més transversal, també en els elements esmentats pel síndic, com és la que es refe-
reix al nivell de despesa social en polítiques d’infància. El síndic ha posat de mani-
fest en diverses ocasions els baixos nivells de despesa social en infància a Catalunya 
i com això afecta a les polítiques per garantir els drets als infants.

En les últimes dades registrades sobre despesa del 2014 es posa de manifest com 
la inversió en infància i adolescència és inferior a la mitjana de la Unió Europea, que 
són les últimes dades oficials que registren la despesa destinada, però això s’ha anat 
complementant els anys posteriors, entre els períodes 15 i 18, hi ha hagut un incre-
ment de la despesa en un 24 per cent; per tant, podem dir que s’han anat recuperant 
inversions en polítiques d’infància i adolescència, però encara, a l’any 2019, que és 
el que fa referència l’informe, encara estem per sota de la inversió existent a l’any 
2010. Per tant, encara queda per recuperar aquest important instrument per garantir 
drets als infants.

Elements estructurals del sistema protector. És un dels grans àmbits on el síndic 
analitza aquest col·lectiu potser petit, si ho comparem amb la població infantil i ju-
venil, però la més vulnerable que és atesa pel sistema protector.

En aquest àmbit també el síndic ha demanat de manera reiterada la necessitat 
de superar els dèficits que presenta aquest sistema protector, i també la necessitat 
d’abordar reformes estructurals. D’alguna manera, per part de l’actual direcció, de 
la DGAIA, la Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència, s’ha re-
conegut la necessitat d’abordar aquesta reforma estructural i d’alguna manera estan 
fent uns plantejaments en aquesta direcció.

Alguns dels elements que creiem que han de ser tinguts en compte en aquest 
repensar o en aquesta reforma estructural del sistema de protecció: execució de les 
mesures de protecció proposades pels equips tècnics. Encara amb l’informe, amb 
les dades que ens proporciona l’Administració, posen de manifest les dificultats per 
execució immediata de les mesures de protecció, és a dir, d’infants que estan a l’es-
pera que se’ls assigni el recurs alternatiu a la família que els equips tècnics han va-
lorat com el més adequat al seu interès.
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Per tant, en aquest sentit, doncs, caldria millor en aquesta provisió del recurs per 
garantir aquesta mesura que els propis equips tècnics han proposat per protegir a 
l’infant o l’adolescent.

Una mesura també proposada pel síndic des de fa ja bastants anys és la necessi-
tat de regular, de prohibir l’ingrés en centres d’infants de fins a tres anys i implantar 
progressivament aquesta prohibició fins als sis anys. El mateix Comitè dels Drets 
dels Infants, el 2010 advertia en les recomanacions a l’Estat espanyol la necessitat de 
corregir aquesta situació, que infants petits estiguessin com a mesura de protecció 
en centres residencials. 

La Llei estatal del 2015, de modificació del sistema de protecció, ja va incorpo-
rar aquesta prohibició d’ingrés i el síndic ha demanat la incorporació a la normativa 
catalana. 

És evident que una prohibició legal no resol el problema. Es necessiten polítiques 
per poder arribar a aquesta necessària millora del sistema protector, que els infants 
més petits no estiguin en centres de protecció perquè els experts del Comitè dels Drets 
dels Infants han reiterat que és molt més adequat un recurs familiar. Però recollir-ho 
en una norma sí que pot impulsar polítiques públiques potser més decidies o més in-
tenses per garantir aquest recurs, aquest recurs que permeti que no estiguin ingressats 
en centres de protecció.

Bé, aquest recurs em porta a parlar d’una altra petició, una altra recomanació es-
tructural del síndic en l’àmbit de la protecció, que l’hauran sentit moltes vegades, com 
és la necessitat d’incrementar el nombre de famílies acollidores i d’UCAEs, és a dir, 
per poder garantir aquest recurs més adequat i també, especialment, el que els acabo 
d’esmentar d’aquests infants petits que resideixen encara en centres residencials. Per 
exemple, amb data de l’any passat, encara tenim..., no els he dit el nombre, gairebé 
uns 65 infants menors de tres anys que estan residint en centres de protecció.

Pel que fa al recurs de l’acolliment, i amb les dades que ens proporcionen, sí que hi 
ha un cert lleuger increment sostingut del nombre de famílies acollidores, però encara 
ens situem en xifres que no ens permeten proporcionar aquest recurs. Si mirem les 
xifres, doncs, gairebé uns 500..., 488 infants, estan encara pendents de poder consti-
tuir..., amb mesura d’acolliment familiar i pendents de constitució d’aquesta mesura.

Un altre element que el síndic també ha plantejat des de fa anys en relació al sis-
tema protector, en aquest cas amb una previsió de la Llei 14/2010, com és l’afectació 
de les prestacions o pensions dels infants i adolescents a subvenir les despeses deri-
vades de l’atenció del servei públic que reben.

El síndic, des de pràcticament poc després de l’entrada en vigor i quan es va co-
mençar a aplicar aquesta mesura d’afectació de les pensions dels infants a les despeses 
derivades del servei, va demanar la derogació d’aquesta previsió, entenent que això 
vulnera el principi d’igualtat, perquè uns infants, els que reben aquestes pensions, 
contribueixen, i altres no, i també entenent que es crea una mena de copagament en 
un servei previst com a gratuït en la cartera de serveis.

Això, de fet, parcialment va ser acceptat i va ser dut a terme a través d’una refor-
ma de la Llei del 2017, que va modificar el contingut, la disposició setena de la Llei 
14/2010 i va deixar sense efecte l’afectació de les pensions d’orfenesa, encara que 
resta pendent les pensions per infant a càrrec.

Tanmateix, tampoc..., encara no és aplicable aquesta modificació de la Llei del 
2017 perquè no s’ha aprovat el reglament que desplega aquesta previsió i encara se-
gueixen estant..., segueixen estant afectades també les pensions d’orfenesa.

També al capítol..., només esmentaré els migrants no acompanyats –el síndic 
n’ha fet esment. Nosaltres avaluem, any rere any, l’atenció que s’ha donat a l’arribada 
d’adolescents sense referents familiars. Coneixen perfectament l’increment en els úl-
tims anys. L’any 2019 s’ha estabilitzat l’arribada i des de l’Administració se’ns infor-
ma de la creació de diversos instruments per millorar l’acollida, tant pisos assistits, 
recursos de transició, dispositius d’atenció immediata, també el procediment d’ato-
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mització, de reducció dels centres més grans en centres més petits... Totes aquestes 
mesures el síndic les ha valorat positivament i, per tant, nosaltres considerem que 
s’ha de seguir en aquesta línia, s’ha de desplegar l’estratègia d’integració d’aquests 
adolescents i segurament el repte més important és –que també s’esmentava per part 
del síndic– la transició a la majoria d’edat, els itineraris individuals de transició en 
joves que poden tenir moltes dificultats.

Pel que fa al benestar o la qualitat de vida, que també s’hi referia el síndic, 
un dels aspectes estructurals és també, malauradament, l’índex de pobresa infantil. 
A Catalunya, està a l’entorn del 25 per cent els infants que estan en risc de pobresa 
i a l’entorn del 9 per cent els infants que pateixen privacions materials severes. Per 
tant, aquest és un element estructural que cal superar amb polítiques –com els deia 
al principi– adreçades a donar suport a les famílies.

Val a dir que també, amb dades que se’ns proporcionen per part de l’Administra-
ció, s’ha incrementat el nombre d’infants beneficiaris de la renda garantida de ciu-
tadania en un 12,5 per cent respecte l’any 2018, i també un increment dels centres 
oberts i el desplegament de l’itinerari progressiu de les places.

També s’hi ha referit el síndic, per tant no m’hi detindré, en la doble victimitza-
ció que pateixen els infants que viuen situacions de desnonament. Afecta clarament 
no només a la seva privació material, sinó també a afectacions psicològiques i a la 
qualitat de vida d’aquests infants. Per tant, cal millorar l’assignació dels habitatges i 
millorar també la coordinació amb els serveis socials, que de vegades amb els can-
vis de domicili poden deixar sense empadronar, sense coordinar-se amb els refe-
rents i sense uns itineraris de suport.

En l’àmbit de la salut, plantegem també la necessitat de prioritzar l’atenció sani-
tària dels infants en llista d’espera. L’informe posa de manifest com un cert incre-
ment del nombre d’infants en espera de consultes externes i de proves diagnòstiques, 
tot i que es redueixen el nombre d’infants en espera d’intervencions quirúrgiques. El 
criteri del síndic, i això és un criteri que plantegem davant del Departament de Sa-
lut, considerem que l’afectació de la qualitat de vida d’un infant d’una llista d’espe-
ra requereix una mirada específica, perquè l’afectació del dret a la salut als infants, 
com el col·lectiu de major vulnerabilitat, suposa també no desenvolupar-se la seva 
activitat quotidiana amb normalitat i també, en la mesura que estan en ple procés de 
formació com a éssers humans, aquest malestar afecta de manera més determinant 
aquest procés i a l’exercici dels seus drets. Per tant, cal també una priorització de les 
actuacions adreçades a garantir l’atenció a la salut sense aquest tipus d’afectacions.

Ja com a últim apartat, dels molts altres que estan a l’apartat de seguiment, que 
tampoc no m’hi puc referir, em referiré a dos aspectes sobre el dret a l’educació, que el 
síndic s’ha referit a un dels nostres grans reptes del nostre sistema educatiu, com és 
el combat de la segregació escolar, i jo em referiré a altres dos reptes també molt im-
portants que han estat abordats els darrers anys pel síndic: inclusió i coeducació.

Pel que fa a la inclusió escolar, els darrers anys, jo crec que des de cadascun dels 
informes que s’han presentat en aquest Parlament, s’ha plantejat la necessitat de do-
tar els centres ordinaris de recursos humans o de recursos organitzatius per garantir 
l’atenció adequada a l’alumnat amb necessitats educatives especials, per garantir el 
dret que li reconeix la Convenció, el dret a desenvolupar-se en plenes garanties, in-
dependentment de les seves circumstàncies i les seves necessitats específiques.

Aquesta provisió de recursos va des de la provisió de mestres d’educació espe-
cial, assignació de personal de suport o a través de la implantació de les SIEIs, les 
antigues USEEs per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials en 
els centres.

També una de les mesures que el síndic ha demanat que es promogui, que ja està 
prevista de fet a la LEC, és la reconversió dels centres d’educació especial en cen-
tres de referència per a les escoles ordinàries com a mecanisme de suport per a fer 
efectiva l’escolarització inclusiva.
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Aquestes mesures, de fet, es recullen en el decret 150/2017, és el Decret d’aten-
ció educativa a l’alumnat en el marc del sistema educatiu inclusiu, que a grans trets 
aposta per garantir el dret de tot alumnat a escolaritzar-se en centres educatius or-
dinaris. 

Val a dir que les dades ens assenyalen un increment de la proporció de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials escolaritzats en els centres ordinaris. Estem a 
l’entorn del 80 per cent en el darrer curs que hem comptabilitzat, el 2018-2019.

Val a dir també que el Departament d’Educació ens explica que té com a priori-
tat indiscutible desplegar el decret i treballar per consolidar-lo a través de mesures 
necessàries, com l’organització en els centres per atendre la diversitat de l’alumnat. 
El departament d’ensenyament, doncs, ens dona una sèrie de dades que mostren un 
lleuger, un progressiu increment d’aquests recursos en els últims anys, des de la do-
tació dels vetlladors, subvenció als centres concertats per personal a atendre alum-
nes amb necessitats educatives especials i el nombre de SIEI, i altres recursos.

Malauradament, i també reconegut pel propi departament, no ha estat encara 
desplegat plenament aquest decret del 2017 i que, tant pel que fa als plantejaments 
generals com les queixes que rebem al síndic, són insuficients encara els recursos per 
garantir la plena atenció a l’alumnat amb discapacitat.

Val a dir, i també amb un treball que estem fent amb diverses entitats, visitant 
centres..., visitant SIEI, centres d’educació especial, que el decret del 2017 és un ve-
ritable repte i que no només resoldrà o assolirem els seus objectius amb dotació de 
recursos. Segurament caldrà canviar paradigmes, caldrà canviar com s’atén l’alum-
nat en els centres ordinaris per garantir aquesta escolarització inclusiva. Per tant, 
encara queda per fer i esperem que amb la major dotació i amb les formacions i les 
intervencions es pugui avançar en aquest sentit.

I com a últim punt voldria referir-me a la coeducació. És un dels grans reptes per 
garantir una societat igualitària i inclusiva i que l’àmbit educatiu estigui presidit per la 
perspectiva de gènere i la coeducació. Per prevenir la violència masclista i la LGTBI-
fòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions 
abusives i promoure la igualtat de gènere, cal apostar de manera rigorosa per fer efec-
tiva la coeducació en les aules i implementar de manera integral l’educació afectivo-
sexual obligatòria i continuada durant totes les etapes de l’educació infantil, primària 
i secundària.

La mateixa Moció del Parlament de Catalunya, de 20 de març del 2019, també 
establia, instava el Govern a introduir com a contingut curricular en el curs 2020-
2021 l’educació sexual i afectiva des de l’etapa infantil, en perspectiva transversal i 
en perspectiva de gènere.

També el Departament d’Educació ens informa de diverses actuacions en aquest 
àmbit, com és la publicació del protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la 
violència masclista; el programa formatiu sobre la prevenció de violència masclista, 
i altres elements, com materials, desenvolupament d’un projecte amb enfocament in-
terdisciplinari, materials curriculars, formacions, etcètera.

Des del síndic, també des de diversos informes, ha anat plantejant la necessitat 
que per aconseguir aquesta societat igualitària a què em referia l’educació no sexis-
ta ha de començar els primers anys de vida. És molt important conèixer com s’ad-
quireixen rols i estereotips de gènere, els factors que influeixen en l’aprenentatge i 
el paper que per a la infància juguen les persones adultes, com el model de la seva 
adquisició.

Tenim dades preocupants d’increment d’actituds masclistes, LGTBIfòbiques, re-
lacions no igualitàries, també entre els joves. Per tant, partint de la base de que la 
responsabilitat de coeducar no només ha de recaure de forma exclusiva en les esco-
les, sí que és important progressivament, doncs, en l’eliminació de patrons nocius, 
en el respecte a la diversitat, en la incorporació en els plans d’estudis, en el material 
didàctic, i també en el llenguatge dels mestres el principi de coeducació i l’educació 
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en perspectiva de gènere per garantir, com els deia, unes relacions igualitàries i res-
pectuoses entre els infants i adolescents.

Moltes gràcies. A la seva disposició per a qualsevol pregunta.

La presidenta

Gràcies, senyora Larios. Ara és el torn dels grups parlamentaris i, en primer lloc, 
té la paraula el Grup de Ciutadans, i té la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta.
En primer lugar, agradecer, como siempre, la comparecencia del síndic y su ad-

junta en esta comisión una vez más para presentarnos un informe sobre derechos 
de la infancia.

Bien, empezando por las consideraciones que se realizan en el informe, les tengo 
que decir que coincidimos en la necesidad de invertir en políticas de infancia y equi-
pararnos a la media de inversión europea. Llevamos pidiendo esto durante años en 
el Parlament y lamentablemente no se ha realizado esta inversión. 

Por otro lado, coincidimos también en la necesidad del despliegue reglamentario 
de la Ley de infancia en aspectos fundamentales. Recordamos, diez años desde la 
aprobación de esta ley y llevamos diez años para desplegarla reglamentariamente en 
asuntos en los que se deben garantizar los derechos de la infancia y, especialmente, 
de la infancia en situación de vulnerabilidad. 

Bien, todas las leyes y convenciones delimitan que los niños deben estar en fami-
lias y hay que hacer una apuesta firme desde nuestro punto de vista por las familias 
de acogida, pero esto se delimita a la ley y, como hemos comentado, pues lamenta-
blemente no se han desplegado artículos del reglamento para promover estas fami-
lias de acogida.

Tampoco se ha hecho una apuesta firme para la creación de un servicio especia-
lizado para niños y niñas. Tenemos un plan piloto en Tarragona para el modelo Bar-
nahus, pero encontramos que está en fase inicial y tenemos baja inversión en este 
aspecto para desarrollar este tipo de políticas todavía en Cataluña.

Estamos de acuerdo también con la parte del informe que delimita la defensa de 
la dignidad y de la seguridad en la infancia en los medios de comunicación, pero les 
tenemos que decir que a veces nos quedamos con los titulares y a veces estas noti-
cias se producen porque hay una mala gestión del Govern, en especial en la infancia 
que se encuentra en situación de vulnerabilidad, en niños y niñas. Son la punta del 
iceberg estas noticias, pero ha habido una mala gestión del Govern anterior. 

Es verdad, el problema que tenemos en Cataluña es la falta de organización, la 
falta de evaluación de políticas de infancia y la falta de ejecución de estas políticas, 
además de que constantemente se nos está torpedeando el control parlamentario de 
políticas de infancia, dificultando el acceso a la información a la oposición.

Desde nuestro punto de vista, el Govern lleva años con la asignatura pendiente 
del sistema de protección de infancia, que a nosotros nos preocupa mucho, llevamos 
años analizando el modelo, pero nosotros pensamos que sigue habiendo vulneracio-
nes de derechos de esos menores que forman parte del sistema de protección. 

El Govern se dedica a taparlo todo y no hace ejercicios de transparencia. Les ten-
go que decir que tenemos sospechas de corrupción en la Dirección General de In-
fancia. Hemos pedido a la Mesa del Parlament amparo, porque nos niegan el acceso 
a la contratación pública. No hemos visto nada en su informe en relación a la falta 
de control de las fundaciones y llevamos años pidiendo auditoría de la DGAIA y no 
nos están haciendo caso en este aspecto.

Por otro lado, hay operaciones de investigación sobre la adjudicación de subven-
ciones a empresas como la Fundació privada Utopia, la Fundació privada Platafor-
ma Educativa, dirigida por el director general de Infancia, Ricard Calvo. Tampoco 
nada en su informe en ese sentido.
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Como le digo, ¿qué les parece que no tengamos el control de subvenciones a fun-
daciones que representan más del 90 por ciento del sistema de protección? ¿Qué les 
parece que no se nos remita la información que hemos pedido sobre el control de 
estas fundaciones? Hemos pedido –recordamos–, la información de contratación pú-
blica sobre estas adjudicaciones y estamos pidiendo amparo a la Mesa del Parlament 
porque se nos están vulnerando nuestros derechos como diputados del Parlament de 
Cataluña. 

Seguimos teniendo bebés en centros, seguimos teniendo adolescentes en centros 
de ocio, seguimos teniendo adolescentes en el Hotel City, de Sant Just. Ya se lo dije 
la anterior vez, ¿cuántas actuaciones de oficio ha realizado la sindicatura? Nos gus-
taría saberlo, porque continúan habiendo 80 menores en el Hotel City, de Sant Just.

Ayer escuché al síndic decir que íbamos hacia un modelo de atención a la in-
fancia de dimensiones reducidas. Nosotros no coincidimos con estas declaraciones. 
Pensamos que, si seguimos teniendo el centro, el macrocentro de Girona Misericor-
dia, seguimos teniendo el centro hoy que al lado está separado sólo por una pared. 
Hemos visitado el centro, reconocemos el trabajo que están realizando los profesio-
nales, pero esto es un macrocentro, se mire desde donde se mire. 

En relación a los menores víctimas de violencia machista, nos hacemos eco de 
sus recomendaciones por el alarmante caso o aumento de casos y coincidimos en la 
necesidad de avanzar en la prevención, detección y acompañamiento a las víctimas, 
pero tampoco ha habido una inversión en materia de igualdad, tampoco en estos pre-
supuestos. Hay poca inversión en materia de igualdad que atiende a las mujeres víc-
timas de violencia machista, no se conoce. No hay equidad territorial en la atención 
y faltan recursos, además de que se ha anunciado inversión, diez millones de euros, 
pero es insuficiente. Mucha campaña, pero pocas medidas eficaces en materia de 
igualdad. 

En relación a la violencia infantil, como saben, nos preocupa mucho. Sabemos 
por los profesionales que no se conocen los protocolos. Hemos impulsado una ley 
en el Parlament en la que estamos trabajando todos los grupos parlamentarios para 
la prevención, detección y tratamiento de cualquier forma de violencia contra la in-
fancia. Hemos abierto el debate en el sector y esperamos que logremos aprobar esta 
ley y esperamos alcanzar el mejor texto posible para proteger a la infancia.

Nosotros defendemos la necesidad de ir hacia un modelo integral de atención 
centralizado, como el modelo Barnahus. Hay muchas dudas, y les queremos pregun-
tar su opinión al respecto, de que este modelo lo tenga que liderar la DGAIA.

Defendemos la importancia también de la coordinación interdepartamental para 
abordar los casos de violencia y vemos fundamental que funcionen herramientas 
como el RUMI para tratar los casos de violencia infantil. Además, también, como 
llevamos en nuestra ley, es muy importante la formación de los profesionales.

También queríamos preguntarles si han recibido quejas de la familia sobre el 
funcionamiento de las Ufam, porque están llegando las quejas al Parlament.

En relación a la salud, como siempre, tenemos que decir que es una realidad la 
falta de pediatras y lamentamos que sigamos teniendo esta lamentable falta de co-
bertura de la salud mental infantojuvenil. Hay también falta de logopedas, como se 
refleja en su informe.

Y para acabar, respecto al ámbito educativo, lamentamos como siempre la falta 
de inversión en educación cero-tres y la falta de apoyo de los grupos a nuestra ley 
para la gratuidad de libros de texto, que podría ayudar, desde nuestro punto de vista, 
a muchas familias. Además, seguimos lamentando la falta de recursos para niños y 
niñas con necesidades especiales educativas. 

Muchas gracias por venir.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Partit Socialista i té la paraula la diputada 
Beatriz Silva. 
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Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, al síndic, a la adjunta, muchas gra-
cias por este informe. 

Yo quería hacerle algunas consideraciones respecto a cuatro puntos. Uno, es que 
los informes del síndic llevan años constatando los déficits de financiación del sis-
tema de protección a la infancia sin que se hayan adoptado medidas para solucio-
narlo. Los últimos dos años, el informe, pero también el informe específico que se 
hizo acerca de menores extranjeros no acompañados, hacía hincapié como la llegada 
masiva de estos adolescentes había desbordado el sistema y había hecho aún más 
aguda la situación.

Durante el último pleno tuvimos a las entidades de infancia protestando al Parla-
ment porque denuncian la falta de presupuesto, como los módulos para los distintos 
servicios de atención a la infancia son insuficientes, que no se han actualizado en 
diez años. Y también los educadores de los centros concertados denuncian que sus 
salarios se han deteriorado por lo menos en un 30 por ciento. 

Me gustaría si pueden hacer una valoración respecto a esto, si han hecho alguna 
valoración de estos presupuestos y si realmente podríamos hacer un calendario de 
mejora, que sea de aquí a cuatro... O sea, de alguna manera poner en algún momen-
to coto a esta situación, porque cada año el informe repite lo mismo, pero no parece 
que avancemos nada. 

Entonces, no sé si hay una propuesta que podría ser: «Mira, podría hacerse una 
cosa escalonada o un compromiso a cuatro o cinco años, en que todas las fuerzas 
parlamentarias pudiéramos realmente abordar esta cuestión y ponerle solución».

En la comparecencia acerca del informe de los menores extranjeros no acompa-
ñados, yo pregunté sobre una cosa que me interesa y que estoy siguiendo y es el de 
los menores que están en redes de tráfico y explotación sexual, pero sobre todo qué 
pasa con las menores, porque este es un tema que es como el gran olvidado. Siempre 
se habla respecto a los menores extranjeros no acompañados, qué pasa con los varo-
nes, pero no qué pasa con las niñas, y lo cierto es que las niñas masivamente, dicen 
las entidades, los educadores de calle, van a dar a la prostitución.

En esa ocasión, el síndic dijo que se preocuparía de esta cuestión, pero realmente 
en el informe no encuentro nada, solo hay al final una referencia, dice que hay un 
cumplimiento medio respecto al total de infantes, o sea niños y niñas y adolescentes 
que son víctimas de tráfico con fines de explotación sexual, pero no hay una men-
ción específica a las niñas y las adolescentes. 

Y en esto realmente me gustaría destacar que constato que falta perspectiva de 
género en los informes que se hacen desde el síndic con respecto a la infancia, o 
sea en este tema y en otros temas. Por ejemplo, la regidora de Infancia del Ayun-
tamiento de Barcelona está ahora haciendo un estudio acerca de cómo impacta la 
menstruación en las adolescentes que vienen de familias con menos recursos, como 
esto causa absentismo escolar y una serie de otros problemas. Este tipo de cuestio-
nes nunca las encuentro en el informe que hace el síndic sobre los derechos de la 
infancia y la adolescencia. Esto y otras cuestiones, por ejemplo, que no se ahonda lo 
suficiente, por ejemplo, las familias monomarentales.

Esto es un problema de género, la mayoría de los hogares que tienen un solo 
adulto a cargo en Cataluña están encabezados por mujeres. Son hogares que tienen 
un 43 por ciento de pobreza y que en los niños de estos hogares la cifra de pobre-
za es de un 52 por ciento. Entonces, no entiendo por qué no se abordan este tipo de 
cuestiones. 

Hoy día nos han llegado estas consideraciones que ha hecho el síndic acerca del 
tráfico de seres humanos y también constato cómo no se aborda el tema de las niñas. 
¿Qué pasa con las menores? O sea, se hace una mención por encima, cuando realmen-
te el problema es mucho más grave en las menores de edad que en las mujeres adultas. 
O sea, creo que quizás sería una función del síndic introducir más estas cuestiones y 
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ponerlas en..., porque si no lo hace el síndic tampoco hay muchas otras instituciones 
que en este momento lo estén haciendo. 

Me gustaría preguntar también algo a que hizo referencia la diputada Elisabeth 
Valencia y es respecto al sistema de detección y abordaje de abusos sexuales. Me 
gustaría saber la valoración que tiene el síndic acerca del despliegue de las Barna-
hus, porque existe un consenso en el Parlament, se han aprobado mociones, resolu-
ciones respecto a que hay que sacarlas adelante, pero en este momento sólo tenemos 
una unidad piloto que no tiene todavía un lugar donde funcionar. 

Quizás, bueno, desde mi grupo parlamentario pensamos que es un despliegue 
muy lento, que si esperamos realmente que esta prueba piloto a fin de año de resulta-
dos para valorar..., porque, claro, mientras tanto la detección es muy baja y se siguen 
vulnerando los derechos de niñas y niñas que se detecta que están siendo abusadas. 

Y respecto al tema de la pobreza infantil, me gustaría preguntar por qué se hace 
referencia en el informe acerca de la renta garantizada de ciudadanía, que entiendo, 
según el informe, no está garantizando el derecho que tienen los niños y las niñas a 
una vida adecuada, y cuál era el objetivo. En los cumplimientos de las mociones que 
hacemos acerca de pobreza infantil, siempre la respuesta que recibimos del Govern 
es que la renta garantizada de ciudadanía está garantizando que todos los niños y 
niñas en Cataluña tengan acceso a un nivel de vida adecuado, pero lo cierto es que 
no es así porque tenemos una cifra de pobreza infantil altísima.

Entonces, si realmente esta medida no está garantizando el acceso a un nivel de 
vida adecuado, ¿hay otra alternativa?, porque el informe hace referencia a una renta de 
suficiencia económica, que es un tema recurrente que sale en la última década. Si real-
mente este otro recurso no ha dado solución, ¿no deberíamos intentar sacar una renta 
específica para dar solución y abordar el tema de la pobreza infantil y no seguir es-
perando que realmente la renta garantizada de ciudadanía se despliegue al completo?

Estas son mis preguntas. Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Republicà i té la paraula el diputat 
José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. Gràcies, síndic; gràcies, senyora Larios, per venir aquí a do-
nar-nos un informe molt complet de la situació de la infància a Catalunya.

Val a dir que és veritat que potser, segurament, la Generalitat és l’Administra-
ció que més competències té al voltant d’infància, però no només directes, sinó que 
l’uniforme d’Unicef deia que un de cada quatre euros que invertia la Generalitat 
s’invertia directa o indirectament en polítiques d’infància. Jo n’he citat algunes que 
de vegades no es consideren part de les polítiques d’infància, que és la d’habitatge, 
per exemple. 

Ens heu donat moltes alertes i ens heu donat molts deures per fer. Hi ha un pro-
cés ara obert per part de la DGAIA de revisió del sistema de protecció, que aviat en 
participarem els grups parlamentaris. Sé que s’han generat molts grups de treball i 
que tenim una certa esperança que tots els mecanismes que no acaben de funcionar 
en la protecció a la infància s’acabin d’ajustar. 

Entre d’altres, per exemple, el problema o la situació que ens deien de la situació 
de les pensions d’orfenesa, nosaltres com a grup parlamentari hem entrat una esme-
na a la Llei de mesures, que és una manera molt més ràpida de resoldre-ho, i pensem 
que és un dels petits avançaments que farem aquest any.

A més, he parlat abans que la despesa de sanitat, un de cada quatre euros és es-
pecial directe o indirecte a infància. Vol dir que un mal finançament de la Generali-
tat és un mal finançament de les polítiques d’infància. Una absència de pressupostos 
és una absència de pressupostos per a infància. Per tant, no hi ha millora de pressu-
postos de la infància sense millores de pressupostos de la Generalitat.



DSPC-C 468
10 de març de 2020

Sessió 11 de la CDI  15 

I en aquests pressupostos que contemplem..., crec que els nous pressupostos ga-
rantiran una miqueta millor la coeducació o, per exemple, el problema que presen-
taven de les víctimes de violència domèstica, aquests pressupostos contemplen vuit 
SIEs més que atendran a les víctimes de violència, perdó, masclista i als seus fills.

Però no deixa d’haver-hi problemes que van més enllà de la despesa pressupos-
tària, perquè la pobresa infantil no és pobresa infantil només; és pobresa de les fa-
mílies que tenen infants.

I mentre no resolem problemes de fons, que és com una persona no deixa de ser 
pobre quan té un treball de qualitat, per tant uns ingressos més o menys dignes, i un 
accés a un habitatge assequible, que no se’l mengi els ingressos que tingui.

Aquest és un problema no resolt d’aquest país, però tampoc a la resta de l’Estat i, 
de fet, vostè, senyor Ribó, ens deia que la taula d’emergència habitacional és un dra-
ma, i és veritat, és un drama, també, perquè no tenim aquesta borsa d’habitatge social 
desenvolupada. Vam apostar per noves polítiques d’habitatge –i aquí ho hem parlat en 
aquest Parlament diversos cops– durant massa anys. I, per tant, és un problema que 
no es resoldrà de manera immediata, el problema de l’habitatge en aquest país, i per 
tant, les polítiques que anirem fent hauran de ser contínues i sostingudes en el temps. 
Perquè en polítiques d’infància la gran pena que tenim és que...., gairebé tots els sec-
tors tenen veus; en l’àmbit de la infància els principals implicats no els escoltem, que 
són els infants, no tenen veu. A vegades hi ha adults que parlem en nom dels infants: 
hi ha professionals dels sectors, hi ha institucions que parlen en nom dels infants, però 
no tenen veu. I aquesta part també de la participació i la codecisió és un àmbit que el 
tenim poc desenvolupat.

És veritat que hi ha aspectes com el Consell Nacional d’Infants i Adolescents 
o les cooperatives d’alumnes, que són avenços en aquesta participació i codecisió, 
però és, vostè ho ha dit, un gran dèficit de la nostra societat.

També és un gran dèficit en l’àmbit de l’acollida familiar i és un tema compli-
cadíssim, perquè no és una qüestió només de posar més recursos, sinó que és un 
tema de primer de creació d’una cultura d’acolliment. Vivim en una societat en què 
aquesta cultura d’acolliment no està desenvolupada, i aquests canvis culturals sem-
pre són més difícils. 

Calen també millores en el sistema, és evident, i més suport a les famílies aco-
llidores, però sense aquest canvi cultural serà molt, molt difícil aconseguir que hi 
hagi més famílies que vulguin entendre què és l’acollida, assumir el cost emocional 
també que suposa acollir un infant que després no n’acabes tenint la pàtria potestat 
i tot el sistema.

Tenim deures: hem de continuar desplegant la Ldoia. Creiem que és una bona 
llei, que té elements a actualitzar-se i en tots els àmbits ens demanen que hem d’aca-
bar de desplegar-la i aplicar-la, i en això entomem el mea culpa que ens toca.

També hi ha un àmbit que és la prevenció. S’han fet algunes coses. Les EAIA te-
nen cent professionals més, els serveis que estan en les unitats de serveis bàsics 
 tenen cent professionals més des de fa dos anys. S’han creat els serveis d’interven-
ció socioeducativa, que això ens ha d’evitar altres passos de protecció que són més 
dolorosos i una situació de desemparament més greus. 

I estem molt d’acord que segurament tenim en alguns àmbits en la detecció de 
maltractament bons protocols, en sanitat, en educació, aquests són perfectibles, però 
el gran problema també de vegades és com s’apliquen i en especial el seu coneixe-
ment.

En aquest cas, esperem que el model Barnahus, que tothom crec que en aquesta 
comissió estem molt d’acord que és al que hem de tendir per atendre les situacions de 
maltractament, especialment d’abusos sexuals, és la que ens ajudarà a aplicar aquests 
protocols d’una forma més amable, evitant el maltractament aquest secundari.

Perquè, en el fons, tots volem un model de protecció que faci que la instituciona-
lització sigui la solució última, no la immediata, perquè no hem fet tots els deures 
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anteriors; perquè no hem treballat l’àmbit de la pobresa, no hem treballat l’àmbit de 
la protecció, no hem treballat l’àmbit de la formació en famílies, no hem treballat la 
detecció de problemes abans.

Sobre el tema dels infants i adolescents migrats i la situació en la qual queda més 
enllà dels divuit anys, Catalunya i Euskadi són els països o els territoris de l’Estat espa-
nyol on això ho tenim més avançat, tenim un programa posttutelat. Però hi ha elements 
que des d’aquí, des de la Generalitat de Catalunya, des del Parlament de Catalunya no 
podem regular, que és la situació de no regularització de la seva situació administra-
tiva. 

Si un adolescent que acaba la seva adolescència i entra a la joventut, amb divuit 
anys, no té els drets de ciutadania no pot treballar, i aquesta situació no depèn de 
nosaltres, depèn de l’Estat espanyol. 

Podem esmerçar esforços i segurament hem d’esmerçar-ne més en l’àmbit dels 
infants i adolescents migrats. I especialment hem de mirar l’àmbit social. Ens alar-
ma molt la situació que hi ha alguns alcaldes i alcaldesses, hi ha alguns municipis, 
hi ha alguns veïns que troben una reacció contrària a la presència d’aquests joves o 
aquests adolescents... Temen..., perquè en el fons és una por, és una por al diferent, 
al que té un aspecte... o que ve d’una cultura diferent, i no som una societat així. No-
saltres som una societat d’acollida, una societat intercultural, una societat que tots 
venim d’àmbits..., tots els nostres orígens són barreja de moltes fonts, i per tant, no 
és el model de societat que ens agrada. I, per tant, aquesta alerta que vostè ens fa 
l’entomem i agafem aquesta preocupació.

I per últim, una bona atenció a la infància també és un reconeixement als profes-
sionals. És possible que durant massa temps, sobretot els professionals dels centres 
dels CREI i els CRAE, han estat en una situació, per les retallades, on la situació de 
la congelació salarial s’ha mantingut massa temps. 

Esperem que ara amb aquesta addició pressupostària, que hi ha uns vint milions 
més per finançar els elements de facturació, que una part important aniran a infàn-
cia, puguem millorar la situació dels seus professionals. Jo provinc del món sindical 
i les crisis s’han sostingut precisament per aquesta petita línia vermella de molts 
professionals i molts activistes que als barris, als serveis socials, al món educatiu, 
al món laboral han intentat aguantar i entomar-ho. Però potser ja és el moment que 
comencem nosaltres també a tenir consideració i que aquesta línia vermella que ens 
ha ajudat a sostenir el pitjor cop de la crisi els comencem a engruixir, no només amb 
professionals, sinó també en millorar les seves situacions.

I per últim dir..., s’ha dit una cosa en aquest Parlament que potser no és del tot 
certa. Al Grup Parlamentari de Ciutadans els han ofert veure els deu anys de docu-
mentació en les contractacions de la DGAIA, d’anar al departament, perquè és un 
volum d’informació molt ampli. No se’ls està amagant la informació. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
té la paraula el diputat Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta, i gràcies també síndic i síndica adjunta, senyor Ribó i se-
nyora Larios, i també a tot l’equip que l’acompanya i que treballeu fent aquesta feina 
imprescindible, que és aquesta mirada a fora de la institució pròpia de Govern, la 
legislativa, i que permet posar la incidència en la defensa i en l’aplicació del desen-
volupament dels drets dels infants amb aquest Informe dels drets dels infants del 
2019, un informe imprescindible. 

L’heu dividit en dues parts, aquesta part més monogràfica, en què tractàveu una 
sèrie de temes. Com que són deures i els entomem com a grup que dona suport al 
Govern, aquests deures, i també que en bona part es reiteren en aquesta segona part, 
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aquesta més de seguiment, aquesta que d’una manera més transversal ja hi heu fet 
incidència, no m’hi aturaré quasi bé en res. 

N’hem pres nota, tenim l’informe, però sí que voldria destacar allò que em sem-
bla que heu subratllat d’una manera especialment, no? La necessitat aquesta de co-
ordinació i d’aplicació correcta dels protocols, coordinació en molts àmbits. Heu 
posat també l’accent en el tema dels migrants i això és un deure que cal remarcar 
moltíssim.

El tema de la salut mental infantil és una de les problemàtiques que emergeixen, 
i emergeixen també perquè la societat també cada cop és més complexa i requereix 
d’una cura de la nostra infància i de la nostra adolescència en aquest àmbit, el de la 
salut infantil i juvenil, i que possiblement els esquemes i els patrons que hi ha fins 
ara cal actualitzar-los, cal renovar-los i cal agitar-los.

El tema de l’habitatge –hi heu insistit especialment– m’ha recordat molt la in-
tervenció del representant de Càrites aquí al Parlament, explicant l’informe Foessa, 
com era un dels elements més importants que marcaven el tema de l’habitatge, el 
desenvolupament de la infància, i per tant, això és un dels buits enormes que hi ha, 
i el tema del dret a l’educació, amb la inclusivitat, la coeducació, que també ho heu 
remarcat en les dues parts, la monogràfica i la de seguiment.

Per tant, prendre’n nota, mirar de complir els deures i de fer-los i fer-los bé, per-
què aquesta és la nostra obligació com a grup que dona suport al Govern. No tant 
assenyalar, diguéssim, creiem que estan ben fets, aquests llistats, i per això.

Però sí que voldria, en tot cas, una pregunta i un comentari. Una pregunta que és 
que en aquesta primera intervenció del síndic, el senyor Ribó, ha dit que cal un canvi 
de cultura en la societat que permeti entendre que els infants són subjectes de dret, 
que encara vivim massa en una societat en què la nostra cultura, la nostra manera de 
pensar és una manera de pensar en la qual els infants són algú que han d’obeir els 
adults i que, per tant, no tenen una personalitat com a tal o no tenen una personalitat 
pròpia, no són subjectes encara propis de dret. I per canviar aquesta mentalitat, per 
canviar aquesta cultura, més enllà d’aquests deures que protegeixin aquests drets – 
d’això ja n’hem pres nota, ja en som conscients–, sí que si pogués aprofundir-hi una 
mica més, alguna aposta, alguna pinzellada en funció de la vostra experiència, del 
vostre treball en aquest canvi cultural i de mentalitat que hem de fer per entendre els 
infants com a subjectes de dret. Cap on apuntaríeu? Què és el que ens assenyalaríeu, 
perquè entenc més que...

I l’altra és en la línia del que feia el company Rodríguez, José Rodríguez, del re-
coneixement dels professionals, els professionals en tots els àmbits que tenen a veure 
amb l’atenció de les necessitats de les persones. Són un peça fonamental en aquesta 
atenció, però en aquesta, en l’atenció del infants, són una baula bàsica, essencial.

Les condicions ni econòmiques, que deia, ni laborals, moltes vegades que han 
tingut i que han patit, i que estan patint, i de fet hem assistit aquí al Parlament tam-
bé a intervencions dels diferents col·lectius que fan demandes d’aquestes millores, 
són una de les coses que hauríem d’entomar perquè és cert que no podem carregar a 
les espatlles d’una professionalitat només la resposta, una bona resposta a l’atenció 
de la infància. Aquest professional ha de ser un objecte de cura de tot el sistema. Ja 
està bé que hi hagi aquestes mesures estructurals i aquestes mesures de sistema or-
ganitzadores, que permetin la garantia dels drets dels infants, però els que interve-
nen, aquells que són els principals actors en aquesta cura d’aquests drets, que són els 
professionals d’atenció a la infància, siguin les formes que sigui de la institució que 
presta aquest servei, sigui perquè depenen directament de l’Administració o bé per-
què estan amb formes concertades, han de tenir una atenció i una cura, i una protec-
ció dels seus drets econòmics i drets laborals que els hem d’entomar com a nostres.

Entenc que en aquest informe, un informe com aquest, va de la protecció dels 
drets dels infants, per tant no dels drets dels professionals, però em sembla que val 
la pena en un espai com aquest destacar aquesta necessitat.
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Per tant, agraïm moltíssim la feina que heu fet, la feina que ens heu exposat, els 
deures que ens poseu, que ens assenyaleu, perquè tots estan argumentats i molt ben 
fonamentats, i per tant, no hi ha discussió.

Centrar-nos en aquesta reflexió, més que pregunta, possiblement, de cap on apun-
taríeu el canvi de cultura o canvi de mentalitat perquè la nostra societat entengués 
que els infants són subjectes de dret, i reivindicar la figura dels professionals com a 
peça bàsica i fonamental en aquesta protecció dels infants.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn de paraula pel síndic per respondre a les pregun-
tes que li han fet els grups. En primer lloc, es repartiran el temps, i en primer lloc li 
dono la paraula a la senyora Larios.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents 

Bé, moltes gràcies per totes les preguntes i les aportacions. Crec que bona part 
de les intervencions, doncs, posen de manifest l’acord amb els plantejaments de l’in-
forme i les possibilitats d’anar millorant amb nous instruments, amb nous instru-
ments pressupostaris, etcètera. Per tant, en aquest sentit, doncs, valorar positivament 
aquesta coincidència.

Jo voldria agafar unes de les últimes qüestions que es plantejaven com per fer una 
referència als professionals del sistema de protecció, del sistema d’atenció a la infàn-
cia i l’adolescència. L’informe és un informe anual, per tant no recull tot el que el sín-
dic ha anat treballant, ni tan sols a l’apartat de seguiment, però de fet els professionals 
sí que tenen molt a veure, les condicions laborals dels professionals amb el benestar 
dels infants, i nosaltres hi hem treballat molt al costat i hem vingut a plantejar-nos 
qüestions des de l’entorn sindical, dels propis professionals, hem demanat avalua-
cions específiques dels riscos psicosocials. Hem demanat millora de les condicions, 
perquè realment moltes vegades les condicions en alguns casos que s’han d’intentar 
millorar, però que segur que encara continuen, sobretot d’aquells que estan més hores 
amb els infants que tenen més dificultats, com són els centres de protecció, necessiten 
ser protegits, necessiten ser acompanyats.

Per tant, totalment d’acord. Malgrat que potser no s’esmenta com a tema mono-
gràfic i vull deixar-ho sobre la taula que és una preocupació i té directament relació 
amb els drets dels infants.

Altres qüestions que també han anat sortint, perquè, bé, també és un informe del 
2019. Hi ha coses plantejades, senyora diputada de Ciutadans, que fa més anys que 
s’hi feia referència i que, de fet, ja hem comentat en altres anys, com alguns elements 
de control que nosaltres hem remès a altres institucions estatutàries, com són institu-
cionals de control, que fan aquesta tasca més de supervisió, més de caràcter d’audi-
toria i, per tant, li he contestat en altres ocasions sobre algunes d’aquestes qüestions.

Sí que coincidíem en el plantejament sobre..., una mica per ordre de les coses que 
han sortit, com és la mancança de famílies acollidores, totalment d’acord. També 
amb el representant d’Esquerra Republicana, que plantejava la necessitat de canviar 
també la cultura de l’acolliment, millorar la cultura de l’acolliment i s’ha plantejat 
millorar les famílies acollidores. D’acord, però sí que crec que hem de fer un pas en-
davant, perquè jo crec que Catalunya té la cultura de l’acolliment i, per tant, fer el pas 
endavant implica potser fer una aposta veritable per a l’acolliment familiar que, en 
part, i crec que hi ha la disposició de la directora de l’ICA i les tasques fetes durant 
els últims anys van en aquesta línia, però és potser més una aposta quasi de Govern 
d’apostar de manera molt clara per l’acolliment, canvis normatius per garantir l’aco-
lliment més professionalitzat, per fer una passa endavant més estructurada per ga-
rantir aquest instrument. Sí que s’estan fent passes i en aquest cas s’ha de reconèixer.

I pel que fa..., es plantejava també per diversos grups la valoració d’aquest ins-
trument per evitar la victimització secundària i per garantir que la intervenció en 
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un cas de maltractament, en aquest cas d’abús sexual infantil, com és les Barnahus, 
agafant el model dels països nòrdics, com saben, i de fet vam coincidir amb la com-
pareixença arran de la proposició de llei, la valoració del síndic és positiva, clara-
ment. De fet, el síndic ha demanat..., em preguntaven per la implementació, doncs, 
el síndic ha demanat des de fa molts anys que no només el model Barnahus, sinó 
quelcom que la pròpia llei d’infància estableix, un servei especialitzat..., article 93, 
d’atenció a la infància i que hagi patit abús sexual. La pròpia llei defineix aquesta 
unitat que permet fer aquesta intervenció especialitzada i també poder fer una tasca 
formativa a la resta de professionals de la xarxa.

Per tant, valoració positiva i, també li ho deia a la compareixença sobre la llei, 
arribem tard. El fet que valorem positivament l’instrument no vol dir que no hàgim 
de deixar de dir que ja hauria d’estar més implementat, hi ha un pla pilot a Tarrago-
na, ja hauria d’estar establert a nivell de tot Catalunya. I també els deia en la pròpia 
compareixença que potser hauria d’ampliar-se aquesta intervenció multidisciplinar 
per evitar doble victimització, no només en centres d’abús sexual, sinó potser amb 
qualsevol tipus de maltractament greu.

Per tant, cal avançar en la implementació de manera claríssima i valoració prou 
positiva, perquè suposa un avenç el model al qual no em puc detenir i que, a més, 
vostès ja el coneixen a bastament.

Altres qüestions que han plantejat sobre l’accés a la informació, si els mecanis-
mes s’han de resoldre. Nosaltres no valorem en aquest cas concret aquest accés a la 
informació. 

Els centres..., sí que es deia l’existència de macrocentres i l’existència de cen-
tres petits. El que nosaltres plantegem, evidentment coneixem l’existència de centres 
grans, però el plantejament del síndic des de fa molts anys és la necessitat d’atomit-
zar-los. I la valoració positiva és que s’estan fent plantejaments en la línia de poder 
reduir la grandària d’aquests centres. 

L’exemple que em posava de l’hotel, estava previst el seu trasllat a un municipi 
que va mostrar l’oposició per part dels responsables d’aquell municipi i, per tant, es 
va aturar aquell trasllat.

Altres propostes d’atomització de centres com el de Castelldefels, de Canet, que 
són aquells centres on hi ha acord de tothom i ningú discuteix que eren centres in-
adequats perquè van atendre aquella arribada de més de tres mil joves migrants no 
acompanyats en poc temps, amb poc recurs de temps. Per tant, la necessitat de fer 
front aquesta acollida de manera urgent ara s’està intentant d’alguna manera ato-
mitzar i, naturalment, hem de seguir insistint en la necessitat de millorar aquests 
centres, però, certament –i ho esmentava el síndic–, s’estan plantejant moltes difi-
cultats de vegades d’obertura de centres. Jo he estat present en algun municipi on hi 
ha oposicions a projectes de centres molt petits per atendre’ls més adequadament.

Per tant, sense considerar que hem arribat ja a la situació ideal, sí que la valora-
ció positiva era en aquest sentit, que estem anant cap a la línia que el síndic ha de-
fensat amb diverses consideracions en l’informe.

Altres qüestions esmentades, doncs, falta de pediatres, l’educació zero a tres... En 
aquest sentit, res a afegir, perquè ja és el que plantejàvem a l’informe.

Es plantejava, per part de la representant del PSC, la proposta de què fer davant 
del dèficit de finançament o si és progressiu. Nosaltres, com a organisme de super-
visió, el que plantegem, i malgrat deien «cada any ho plantegen», és una mancan-
ça i que afecta a drets dels infants. I nosaltres el que plantegem és la necessitat de 
millora i d’alguna manera amb els pressupostos que són aprovats pel Parlament i 
que són dissenyats per l’Executiu han de preveure aquesta millora en el sistema de 
finançament. 

Per tant, no és que fem una proposta, però el plantejament és que es garanteixin 
aquests drets, que la inversió permeti combatre qüestions com les que em plantejava 
de pobresa infantil o d’altres mancances.
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Lligant amb el que deia, la renda garantida, tot i que sí que hi ha un increment 
d’infants que accedeixen a aquesta renda de garantia, els números ens demostren 
que no és un instrument que, ara per ara, estigui essent prou eficaç per combatre la 
pobresa infantil, perquè la inversió que es realitza a través d’aquesta renda encara no 
ens està permetent reduir la pobresa infantil.

Per això el síndic el que planteja és una renta, és un instrument específic, que 
vostè també l’esmentava, adreçat a infants, és a dir, garantia com a drets objectius, 
és a dir, si tenim un problema de pobresa infantil potser hem de focalitzar més la 
inversió en infància per tal de garantir, com fan altres països, que tenen prestacions 
per infant al llarg de tota la vida i suficients, perquè això combat la pobresa infantil. 
Naturalment, és un esforç pressupostari, però en aquesta línia va una mica aquesta 
valoració en grisos, no? És a dir, sí que hem avançat en renda garantida, però encara 
no som capaços de reduir la pobresa infantil. Per tant, alguna cosa hem de millorar 
respecte aquesta intervenció.

Pel que fa al que em plantejava també la diputada del Partit Socialista, el tema de 
les menors o de les adolescents en possible explotació de tràfic i explotació, també li 
dic el que li deia al principi: no és un tema que no treballem i que no ens preocupi. 
Potser no està com a tema específic en els monogràfics, com sí que hi ha estat els 
altres anys, i hi ha aquesta valoració, com vostè em deia..., per què fem aquesta va-
loració més taronja? Simplifica molt la part de seguiment, és on hi ha hagut un cert 
avenç, tots els plantejaments que fem no es poden analitzar a bastament, si realment 
podem parlar-ho i explicar-li les qüestions que fem en aquest àmbit. Per què? Perquè 
d’alguna manera sí que se’ns ha informat de l’obertura d’algunes places específiques 
per atendre aquestes situacions, això és un petit avenç en aquest sentit respecte de la 
mancança, i també el treball amb algunes entitats especialitzades, que és un treball 
que se’ns explica que s’està fent una cosa que el síndic sí que demanava: la millora 
en la detecció de situacions de possible patiment de tràfic, quan una noia, per exem-
ple, ingressa en el sistema protector, d’origen estranger, de determinats països, on 
pot haver-hi aquella possibilitat, aquella major sospita que pugui ser víctima de trà-
fic, i llavors nosaltres demanem formació als professionals, des de l’entrada, des de 
l’arribada. Nosaltres no estem a la frontera, però sí quan arriben a Catalunya, que els 
professionals es formin, que hi hagi protocols específics i d’alguna manera se’ns ha 
dit que amb les entitats especialitzades estaven treballant en aquest sentit.

Naturalment, hi ha molta manca de detecció, hi ha molt per fer, molt per avançar. 
En aquest sentit, doncs, podem treballar aquesta qüestió perquè és un tema també 
a desenvolupar.

Més coses. Perspectiva de gènere en tot l’informe, reconec que falta aquesta 
major perspectiva de gènere i reconec que assumeixo la crítica, perquè és un tema 
que a mi em preocupa personalment i preocupa les membres de l’equip d’infància 
adolescència, que sempre fem aquesta mirada de gènere, però falta moltíssim, falta 
moltíssim i, per tant, agraeixo el plantejament que em plantejava el supòsit i les di-
ficultats de les infants que tenen més dificultats socioeconòmiques i l’afectació de la 
menstruació; des de les famílies monoparentals, que això sí que ho treballem molt a 
nivell de cas individual, quan tenim casos de famílies monoparentals ho treballem 
molt, però potser no té el reflex.

Hi ha alguns temes..., jo li podria dir: «Doncs, miri, parlem de les adolescents en 
situació de violència, parlem de la promoció de jocs i joguines no sexistes», li podria 
dir això, però realment la perspectiva de gènere és transversal i ha d’estar en tots i 
cada un dels elements i, per tant, en aquest sentit també li reconec que cal millorar.

M’estan dient que crec que les qüestions plantejades en la renda garantida de ciu-
tadania, l’acolliment familiars, les mancances també es deia pel diputat d’Esquerra 
Republicana, les dificultats per l’acollida i el que implica que diverses administra-
cions, en aquest cas pel que fa a la regularització, doncs, moltes vegades és una di-
ficultat important. I en aquest sentit nosaltres en l’informe presentat específicament 
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sobre adolescents i joves sense referents familiars, una de les propostes que fem és 
la millora de la coordinació i la millora del treball conjunt i, sobretot, la millora dels 
serveis de l’Administració estatal en la tramitació de la documentació, perquè és un 
element absolutament clau per poder després fer un itinerari exitós en la transició a 
la majoria d’edat.

Bé, i de les qüestions que queden pendents, el síndic els contestarà.

La presidenta

Gràcies, senyora Larios. 
Ara és el torn del senyor Ribó. 

El síndic de greuges

Moltes gràcies. Coincideixo plenament, òbviament, amb el que ha dit la meva ad-
junta, però començaria per dir que m’afegeixo –perquè ella ha parlat del seu equip i 
de les membres del seu equip i el membre del seu equip–, m’afegeixo plenament en 
la carència que tenim sobre la perspectiva de gènere. No em vull amagar amb això, 
però crec que és una carència que tenim globalment i d’una forma bastant gran en 
general a la societat però, com que estem parlant del síndic i de l’informe dels in-
fants, un reconeixement explícit que hi ha una carència sobre aquesta qüestió, que 
la diputada del PSC ho ha assenyalat amb les noies menors no acompanyades, total-
ment d’acord. I que, evidentment, podem afegir, com ha fet la meva adjunta, temes 
com les famílies monoparentals, on tenim una cascada d’iniciatives al respecte, però 
amb les quals no cobrim ni de molt la carència que hi ha sobre la cultura d’igualtat 
de gènere. Totalment d’acord, i espero que això es pugui anar demostrant en temes 
concrets com s’avança amb perspectiva.

No entraré en totes les qüestions que han sortit, que han estat contestades per 
part de la meva adjunta, com el tema de la dimensió als centres, com el tema de la 
renda específica que nosaltres estem insistint des de fa anys que hi hagués una renda 
suficient, concreta, pel que significa als infants i als menors; ni l’acollida, fa molts 
anys que venim empenyent perquè l’acollida sigui familiar i que sigui com a priori-
tària, d’acord com també diuen els experts.

Vull anar molt directament a la pregunta que se’ns ha fet sobre la cultura dels 
drets dels infants com a subjectes de drets. Seria fàcil començar per l’afirmació in-
ternacional, que no ha de quedar només com una frase solemne: l’interès superior 
del menor, no?

Per què considerem que cal anar a la cultura dels drets? Primer, escoltar-los. 
O sigui, encara tenim centres de menors on no hi ha mecanismes d’escolta, tan sen-
zill com això. I tothom està d’acord en aquesta sala, suposo, que se’ls ha d’escoltar. 
Doncs bé, avui a les cinc menys vint-i-cinc de la tarda, del dia 10 de març, hi han 
centres a Catalunya on no hi ha mecanismes previstos d’escolta, tan senzill com 
això. 

I jo crec en els mecanismes, perquè –perdoni que li digui, no va per vostè ni per 
ningú dels presents– estic fart de conceptes que no tinguin darrere quelcom que es 
pugui comprovar, mesurar i exercir, i els drets són drets quan es poden definir, com-
provar i exercir. El dret a ser escoltats en moltes qüestions avui a casa nostra som 
lluny que estigui present i que sigui realitzable.

Per exemple, que puguin presentar queixes. Ara sembla que vulgui vendre la 
botiga del síndic, que puguin presentar queixes no només al síndic, que puguin for-
mular protestes, queixes, ni que estiguin equivocats o equivocades, però que puguin 
formular quan creuen que no són prou ben atesos. I això o s’estableix, s’estipula, es 
difon, es consolida o serveix de poc ara que entre nosaltres estiguem tots d’acord al 
respecte. I hi ha bastantes recomanacions del síndic en aquest sentit. 

Dos, que hi hagi autèntica protecció. O sigui, els drets dels infants, evidentment, 
com que són sers molt més desprotegits, molt més vulnerables que la majoria d’al-
tres col·lectius, poden ser altres col·lectius com tota la cultura del que abans hem 
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parlat del gènere, com la de la gent gran, com la immigració. Evidentment, que en 
podem identificar, però és dels col·lectius més vulnerables, i en certa forma segura-
ment el més vulnerable, que hi hagi de nou no només la definició de protecció, sinó 
instruments de protecció. 

I, tercer, que hi hagin garanties, o sigui que hi hagin botons que es puguin pré-
mer, per dir: «això que m’has dit, jo puc prémer aquest botó, perquè sigui real», no?

Estem mediàticament molt inundats d’una aparença que els escoltem –i dic me-
diàticament–, potser alguns som una mica escèptics, jo com a mínim al respecte, 
quan veiem a la Greta Thunberg que va i renya els grans dignataris i els grans go-
vernants del planeta, no? I aleshores diuen: «Mira, que bé, les noves generacions que 
ens estan renyant». I tenen raó, perquè el primer dret que segurament estem trepitjant 
dels menors és la terra que deixarem. I ara no voldria fugir d’on som, importantís-
sim, i no ho dic per la Greta Thunberg, que cadascú pot pensar el que vulgui d’aquest 
personatge, i qui l’ha creat, etcètera, però el tema en sí és un dels primers drets que 
si pensem infants, menors, que creixeran i tal –i ho dic jo, segurament, que dec ser el 
més gran de la sala–, que anirem desapareixent, però ells, no; ells hauran d’heretar 
això, i això de moment ho estem deixant molt malmès, també a Catalunya, i el síndic 
està fart de dir-los: «Atenció que les queixes sobre territori ja s’aproximen a les so-
cials». A l’últim informe anual quasi hi ha tantes queixes de territori que de paquet 
social. No havia passat mai. Per tant, hi ha algun indicador que ens està dient aquests 
drets, expressament per a futures generacions, no els tenim ni prou escoltats, ni prou 
protegits, ni prou garantits. 

Però jo tornaria al trio de temes que els posaria pel davant, perquè llavors tra-
guéssim els drets dels infants: el dret a la igualtat d’oportunitats, on els infants no 
aniran a treballar, per sort hi ha una societat on està prohibidíssim el treball dels in-
fants, però sí educar-se. Nosaltres no tenim igualtat d’oportunitats per educar-se i és 
un dels drets més elementals de l’infant, i això avui, a Catalunya, no hi ha igualtat 
de drets per educar-se. I, miri, em referiré al pacte com a un dels instruments, però 
és sobre un principi que està reconegut a tot arreu.

Segona –continuo en aquest trio tan important–, el dret a viure sota un sostre. 
I l’habitatge d’emergència és evident que és un fet que ens ha agafat a tots una mica 
a contrapeu, no? El parc d’habitatge de lloguer a Catalunya és d’un 1,5 per cent. En 
les societats madures és un 20 per cent! Estem llunyíssim, però llunyíssim, i no ho 
solucionarà ni aquest Govern ni el que vingui, no ho solucionarà. Tant de bo s’hi 
posin a solucionar-ho, però sabem que és quelcom que té cinc o deu anys de temps 
perquè aconseguim tancar aquest divorci. Però, és clar, i qui més ho pateix són els 
col·lectius més vulnerables, entre ells els infants. Per això el síndic ve recomanant 
que hi hagi mesures –i hi estem bombardejant constantment– i jo em faig un fart 
de signar resolucions cada matí amb els millors dels meus assessors, dient: «Si us 
plau, això vagi per davant de tot, perquè hi ha un infant immers en aquesta unitat 
que necessita un habitatge d’emergència». I per això jo subratllava el tema de la llis-
ta d’espera. O sigui, no hi hauria d’haver espera per a un sostre, no hi hauria d’haver 
espera per a un sostre. 

I el tercer element d’aquest trio, que ara potser encara no en som prou conscients, 
el dret dels infants a la diferència. Estem estigmatitzant els que venen de nou, els es-
tem estigmatitzant. I perdonin que els ho digui a tots –i m’agradaria mirar-los a tots 
a la cara–: quan he vist líders de partit encapçalant manifestacions contra centres 
de menors, em cau la cara de vergonya, en comptes de posar-se al davant dels qui 
intenten fer la pedagogia que, a més ha donat tanta empenta a Catalunya, que som 
un melting pot, ho som molt més que moltes altres societats europees i, per tant, fins 
i tot és un error històric no saber veure que aquest tema, malgrat que sé perfecta-
ment qui voldria fer-ne d’això el seu futur electoral, que no ens n’adonem que és una 
columna bàsica, bàsica i, a més, és que és estructural. És que m’atreviria a dir-los, i 
perdoni la meva brutalitat en l’afirmació, és tan estructural com que avui és la tarda 
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i d’aquí poc arribarà la nit. O sigui, no hi ha qui pari el que en les societats on tenim 
per menjar i on tenim per viure vindrà gent que no té de menjar ni té per viure. I ho 
dic tan brutalment com puc. I, evidentment, ara han baixat les xifres i sabem que hi 
va haver el boom, però això és un període molt curt d’anàlisi. 

I, per tant, fins i tot per aquesta raó..., els afegiria, perquè ens anem fent tots gue-
tos i perquè Europa i Catalunya està cada dia més envellida, que és un tema molt de 
drets, d’entendre que els menors, aquests menors han de ser reconeguts amb totes 
les seves diferències. Per arrelar-se aquí, per descomptat; per donar-los oportunitats, 
perquè gaudeixin en igualtat amb els demés –no dic per conservar-los en un museu 
com si fossin peces diferents–, però per anar viabilitzant de forma més planera.

O sigui, que els subjectes de drets tenen fets quotidians que ens podrien servir 
per demostrar aquestes definicions tan solemnes.

I un darrer advertiment. Jo els diria que fossin molt cauts quan es critiquen les xi-
fres. Jo m’he repassat les xifres de molts governs de la Generalitat, de tots els colors 
partidaris: no hem avançat tant, eh? Que ningú presumeixi que ha estat en primera 
línia d’invertir diners en polítiques d’infància; repassin vostès, perquè hi ha hagut en 
els darrers anys colors diferents de majories i minories. El que sí que podem consta-
tar és que malgrat tots aquests color diferents som encara molt endarrerits per anar-
nos aproximant a les societats que tenen molt més interès, que ho demostren amb els 
pressupostos, per atendre aquests mateixos problemes.

Gràcies, presidenta

La presidenta

Gràcies, senyor Ribó. De la mateixa manera que també li donem les gràcies a la 
senyora Larios i, si us sembla, suspenem la sessió durant dos minuts per poder «des-
pedir» el síndic i la seva adjunta.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a 
tres quarts de cinc i quatre minuts.

La presidenta

Bé, reprenem la sessió.

Compareixença d’Irene Álvarez, advocada especialista en temes 
de família i protecció de menors, per a informar sobre el sistema de 
detecció d’abusos sexuals a infants i adolescents 

357-00687/12

En primer lloc, donar les gràcies a la senyora Irene Álvarez, advocada especialis-
ta en temes de família i protecció de menors, i que en la seva explicació, en la seva 
exposició ens ha portat un vídeo. Precisar que el vídeo sí que el podrem veure aquí 
a la comissió i que mentre s’estigui emetent les càmeres apuntaran als diputats i les 
diputades i es tallarà el so, més que res perquè hi ha la imatge d’algun menor i per 
preservar els drets dels menors farem això.

Així que, primer de tot, donar-li les gràcies, i té un màxim de vint minuts per fer 
la seva explicació, i després els grups parlamentaris li podran fer també preguntes 
o aportacions, i després li tornarem a donar també uns deu minuts per poder res-
pondre.

Endavant, senyora Álvarez.

Irene Álvarez Sánchez (advocada especialista en temes de família 
i protecció de menors)

Molt bona tarda i moltes gràcies a la comissió, tant per haver-me convidat com per 
haver prestat atenció a un tema que és tan important i tan abandonat en la pràctica dià-
ria per les institucions en general. Jo diria, des del principi, enllaça molt el tema que 
vinc a presentar amb alguna de les referències que s’ha fet de l’assumpció del menor 
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com a subjecte de dret, a l’escolta del menor, que es tingui en compte, perquè trobem 
realment que en aquesta matèria, en la matèria en què són víctimes de delictes tan 
greus com és l’abús dels menors, que determina d’una forma molt greu tot el desenvo-
lupament de la personalitat del que serà un adult, no es presta realment l’atenció que 
s’hauria de prestar, en benefici d’uns altres drets, també molt legítims, com la pre-
sumpció d’innocència, etcètera, però que en general totes les institucions no tenen pro-
blema en sacrificar els drets d’una persona, un ciutadà, que hem de considerar que no 
és valorat com un altre; és de segona, de tercera o en últim lloc, i que són els menors

Des del moment que ens arriba a nosaltres el plantejament d’un tema professio-
nalment hem de distingir dues qüestions: un problema d’abús sexual. Hi ha una qües-
tió que és la persecució del delicte, l’interès en castigar una conducta punible, que 
aquesta persona que ha fet.., vull dir, estem tots obligats com a ciutadans a denun-
ciar un acte i, a part, en aquest cas, a intentar que aquest delinqüent, especialment 
perillós per les seves característiques, quedi al marge de la societat. Però, professio-
nalment –i parlo molt personalment–, per mi hi ha un objectiu primordial, que és la 
protecció d’aquell menor concret.

Aquesta qüestió és especialment difícil, perquè és una conducta delictiva que es 
dona en unes condicions molt específiques que dificulten molt la seva detecció, la 
seva persecució i, en el punt final –que ja li dic que per a mi és secundari–, el càstig.

Vull transmetre l’experiència que és molt important el percentatge molt alt, molt 
elevat, que aquests abusos es produeixen en l’àmbit molt proper al menor, i si ha-
gués d’apostar per un àmbit, diríem l’àmbit familiar. També en l’àmbit escolar, oci, 
etcètera, però la forma en què s’accedeix a un menor habitualment és a través d’una 
relació prèvia, de proximitat, d’afecte, etcètera, que permet accedir a aquest menor 
i traspassar unes barreres delictives. 

Això dificulta molt la denúncia, aquesta relació prèvia. La denúncia..., ho dic 
com a crida d’ajuda que fa el menor, i això és molt greu, perquè quantes vegades o 
ens han dit: «A mi m’ha passat» o hem sentit que persones adultes diuen: «Jo vaig 
ser abusat quan era menor». I habitualment diuen: «I ho vaig dir a la meva mare, ho 
vaig dir a la meva professora, i no em van creure». I això determina, estic segura, la 
vida futura d’una persona en algunes dimensions.

Pensem en la dificultat d’un nen, segons la seva edat, que aprecia com estrany 
un comportament que el rebutja en tots els casos, però que ve d’una persona que 
habitualment estima, i no només estima, sinó que moltes vegades depèn d’aquesta 
persona. Avui, per exemple, avui a La Vanguardia he llegit la notícia d’un pare que 
havia estat jutjat a l’Audiència de Girona, que abusava de la seva filla des dels tres 
fins als catorze anys. La seva mare el va denunciar als tres anys, això va motivar el 
seu divorci; per algun motiu li van donar la custòdia als avis paterns i fins als cator-
ze anys aquesta menor ha estat desprotegida. Vull dir, no s’han adoptat les mesures 
d’allunyament, de preservació de la indemnitat sexual. Quan parlem de «sexual», 
evidentment, parlem d’estabilitat emocional, perquè això afecta, crea ferides.

En aquesta notícia a La Vanguardia deien alguna cosa que jo he sentit alguna 
vegada, i cito textualment: «Llegándole a decir a su hija, como si se tratara de una 
relación de pareja, que estaba enamorado de ella: somos novios, no se le digas a na-
die, esto es algo entre tu y yo.» Vull dir, per a un nen, molt especialment els petits, 
és difícil trencar..., es troben desorientats amb aquest escenari.

Una altra possibilitat són les amenaces: «Li ho faré a la teva germana» o inclús 
«Us abandonaré, us abandonaré econòmicament, i això significarà que anireu al 
carrer» etcètera. I una altra possibilitat que també ens hem trobat és que aquest me-
nor està dintre d’un entorn viciat perquè, per exemple, hi ha una mare a la vegada 
abusada o maltractada, i el nen ho percep. Una mare que no té la capacitat d’actuar 
com a garant, que és la seva obligació. 

Nosaltres hem tingut casos, ara me’n venen a la ment dos; un cas que van ser 
unes nenes que ja arribaven a la preadolescència, que li ho van dir a la psicòloga i la 
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psicòloga va anar directament a la policia. I allí va reaccionar la mare, va denunciar, 
es va divorciar, etcètera, i va denunciar a la seva vegada uns abusos.

Un altre cas, aquest no van ser abusos, sinó possessió de pornografia infantil i 
producció de pornografia infantil. Va ser un fill gran que va denunciar i es va pro-
duir la detenció a la «vivenda», la policia va incautar tota una sèrie de material 
pornogràfic a través del qual es va descobrir que hi havia producció de pornografia 
infantil, on intervenien el fill i alguns nebots. Això succeeix, això no és..., i tinc do-
cumentació aquí que podria mostrar.

Un altre fre que tenen els nens: la vergonya. Quan arriben a tenir una edat supe-
rior no volen ser estigmatitzats, tenen por a no poder mantenir el seu entorn escolar, 
que és el seu bàlsam. Moltes vegades veiem nens que tenen molts tipus de proble-
mes que diuen: «Home, si a l’escola està molt bé». No, si és que ells volen defensar 
el seu espai de l’escola a toda costa, perquè, és clar...

I per això, per tots aquests entrebancs que jo vinc de descriure, és tan important 
que aquell menor que ha superat aquestes barreres trobi resposta, que sigui cregut 
i que sigui protegit pel seu entorn pròxim i, especialment, quan arriba per a totes 
les institucions. I això, com han dit: «No, hem d’avançar molt», no, nosaltres hem 
d’avançar moltíssim. Vull dir, no hi ha gairebé una protecció evident en casos que no 
siguin flagrants i això que de vegades també els agressors es van perfeccionant, cada 
vegada deixen menys senyals físics. Vull dir, hi ha una dificultat per l’entorn on es 
produeix en detectar els abusos. Això no es fa en públic habitualment, es fa en privat.

La decepció que suposa, i això d’alguna manera el vídeo..., he portat un vídeo 
que mostra quelcom que és molt inhabitual de veure, que és una exploració judicial, 
que habitualment es fa..., ni els advocats ens n’assabentem, però en aquest cas s’ha 
gravat, una jutge amb molta experiència que jo admiro molt, i és en l’àmbit civil, 
com el nen explica que no l’han cregut i com es veu que no..., que és molt difícil això 
que diuen que es pugui manipular, perquè el nen per a aquesta vergonya no ho vol 
dir. Acaba dient-ho, però no és quelcom que ell vulgui explicar. 

Llavors, és clar, si després de la denúncia no li donem suport això realment és 
molt decebedor per aquest nen, i de vegades es desencadena una pressió de l’entorn: 
«Escolta, ja et protegirem, però desdiute’n». Per això de vegades hi ha problemes en 
el testimoni, en la valoració del testimoni. Es necessiten professionals molt experts 
en això.

En la qüestió..., o sigui, aquest tema introdueix el tema de la credibilitat. Per 
donar suport al nen se l’ha de creure. Per mi ha sigut molt decebedor veure com el 
nen, que és el que dèiem abans del subjecte de dret, no se’l creu. Jo ho dic perquè 
jo me’ls crec els nens, jo me’ls crec sempre, perquè hem sigut nens i tenim nens al 
voltant i realment no expliquen aquestes coses si no és una realitat. A qui li ve algu-
na persona a dir: «Escolta, em toca, em diu, em mira, li he vist això...» Això no ho 
diuen els nens si no és cert. Per què no ho hem de creure? Quan hi ha una expressió, 
els nens saben perfectament distingir el que és una exhibició natural del que és una 
exhibició patològica o delictiva.

Aquest comentari discordant amb el que seria un relat normal, ens hauria de fer 
a tots encendre una alarma, encendre una alerta. I quan això es desencadena i no té 
la protecció, creguin que és molt dur per al nen tornar amb aquesta pressió a veure 
el seu abusador en el seu entorn. El nen es tanca en si mateix, rebutja els adults, in-
clús els que no han abusat d’ell perquè no l’han sabut protegir, i de vegades o bé es 
resigna o bé..., jo me’n recordava de la noia aquesta de València que es va penjar del 
tendedero, no sé si ho recordeu. És una notícia, l’he portat, del 2019: «Una niña se 
cuelga del tendedero para evitar que su padre abuse sexualmente de ella». Aquí està 
la nena. Jo no sé si va sortir quan venia..., i aquí sí que se la van creure, però jo veig a 
la notícia que posa: «Según las fuentes, no era la primera vez que sucedía». O sigui, 
s’han de penjar del tendal amb risc per la seva vida perquè els creiem, els nens? Això 
és molt greu com a societat. 
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I per què no es creu el nen? Tornem al mateix: perquè és un ciutadà de segona i per 
què el seu testimoni és menys vàlid que l’adult abusador, que són molt freqüentment..., 
no pensem que són gent, diguem-ne, que no estiguin inserits en societat. Jo puc par-
lar de casos..., aquest nen que va denunciar, el pare era el típic oficinista, d’un nivell 
administratiu, una persona anodina. El cas de la psicòloga era un alt directiu d’una 
empresa molt important que tots coneixem. Vull dir, no és necessàriament gent que 
estigui..., és una desviació i no precisa que hi hagi un baix nivell social, en absolut.

Quan arribem al jutjat amb un testimoni d’un menor, jo em pregunto: per què 
hem de tenir un traductor intèrpret, diguem-ne? Per què hem de tenir un psicòleg i 
un informe que es diu de «credibilitat del menor»? I per què quan declara l’imputat 
no tenim un informe de credibilitat d’aquest senyor? Dic «senyor» perquè... Perquè 
hi ha aquesta diferència? Mai he vist jo que es faci una recerca tan intensa de la ve-
racitat del testimoni com d’un menor.

En primer lloc, per això, perquè trobem que no és una persona de primera el me-
nor, i, en segon lloc, perquè si la denúncia es produeix, com és habitual, en el context 
d’una ruptura matrimonial o la motiva, com és el cas aquest de La Vanguardia, de 
Girona, d’avui, ja hi ha una coartada per a l’agressor: l’ha instigat la seva mare amb 
la famosa «alienació parental» en què ella està despechada..., bé, n’hem sentit de tots 
els colors.

I jo realment, com que jo visc la situació i visc el post, i visc les esperes, jo dic 
si realment la gent sabés el que és denunciar aquest tipus de delictes, és com dir 
«s’ha inventat la denúncia d’una violació». Escolta, si vols fastiguejar una persona 
pots imaginar-te altres activitats més còmodes que aquesta, perquè realment és un 
calvari el que passa aquesta gent, el que passen aquests nens. No és si acudeixen..., 
si no gaudeixen de la justícia gratuïta és un treball intens i no és barat, són despeses 
per a aquestes persones. 

Realment, és una manera..., i això té acollida de vegades al jutjat, diuen: «Bé, la 
mare també pot haver instigat...» Aquí en el vídeo es veuen diferents aspectes d’a questa 
qüestió, que per això ho he portat, perquè es vegi amb què ens trobem habitualment.

És molt difícil, ja ho dic, perquè falten proves i falta la decisió de les institucions 
en general de protegir i de donar credibilitat. És més pràctic deixar-ho passar. En 
la conjugació dels dos interessos, dels drets de custòdia d’una persona abusadora i 
els drets de la inanitat del menor, acostuma a prevaldre el dret del pare, almenys en 
justícia penal, perquè el jutge instructor no vol estigmatitzar un senyor per un de-
licte que pot marcar-lo, diguem-ne. «Home, imagina’t que no és cert»... Home, si 
partim de..., però imagina’t que és cert i estàs exposant el nen allà... A mi m’ho han 
dit: «Imagina’t que no és cert», i jo dic: «Escolta, tu què prefereixes, arriscar-te que 
això pugui ser fals –que jo no ho crec– o arriscar-te a deixar aquest nen, que està 
dient que està abusat, en mans d’un abusador?» Doncs jo, sincerament, protegim-lo, 
estudiem-lo i valorem-lo... Però, bé.

I en aquest context que amb els jutges no hi ha decisió habitualment –jo ho dic 
amb tota la claredat–, no hi ha una decisió clara per a la protecció del menor, de ve-
gades obtenim més resposta de jutges civils als quals acudim demanant, diguem-ne, 
una suspensió de les visites o unes visites supervisades, o alguna qüestió amb l’ar-
gument de dir: «Bé, la relació paternofilial està molt viciada, reconduïm-la». De 
vegades, és més fàcil trobar defensa, com en aquest cas va ser, d’un jutge civil, que 
no ha de fer determinació envers la conducta del pare, sinó simplement protegir el 
menor, que del jutge penal, que ha de fer una determinació de la conducta, una va-
loració de la conducta.

I encara que ja els he dit que jo crec els nens, me’ls crec, perquè m’han demostrat 
que són creïbles, que són fiables, també a força de veure testimonis, ja hem desenvo-
lupat un cert test de confirmació. Per exemple, en el meu cas, jo aprecio molt clara-
ment l’adaptació del testimoni al moment evolutiu de l’infant. Un nen de tres a cinc 
anys t’explica les qüestions amb aquesta ambivalència que hem parlat; vull dir, ell 
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sap que passa alguna cosa, que és un comportament que rebutja, però el rebuig és el 
comportament, no és clarament: «Però no voldries veure el pare?» «Bé, jo al pare 
me l’estimo..., o el tiet...» Aquí hi ha una ambivalència amb un nen que no sap parlar, 
perquè no té cap maduresa sexual; sap que hi ha un rebuig, però no determina clara-
ment la gravetat d’aquesta conducta. Llavors, aquí, doncs, moltes vegades aquesta 
ambivalència determina un testimoni oscil·lant que és de vegades molt aprofitat pels 
advocats defensors per dir: «Bé, doncs aquí, això no és determinant» etcètera, encara 
que d’aquesta manera es determina... Si l’experiència pericial no és molt bona, vull 
dir, si no hi ha un pèrit realment bo, és molt fàcil manipular aquest testimoni i dir: 
«Bé, no és contundent, no podem anar endavant amb un procediment penal d’aques-
ta gravetat», perquè és molt greu.

Després hi ha un altre moment evolutiu, com entre set anys fins a deu o onze 
anys, que no hi ha un desenvolupament sexual, però sí que ja hi ha un pensament i 
un llenguatge més estructurat, que permet al menor clarament rebutjar la presència 
de la persona. «No hi vull anar, no hi vull anar de cap manera, i això no vull que 
em passi», i ho expressa, busca ajuda, li diu a l’àvia, li diu a més gent, sap que això 
no és correcte, que no ho vol, ho té molt clar i que no vol veure aquesta persona. Li 
comença a crear problemes ja de personalitat: tristesa, interioritat, una certa irrita-
bilitat. Vull dir, ja es comencen a veure símptomes psicosomàtics. 

I a partir d’aquest moment, de la prepubertat, el nen ja pren consciència de la 
gravetat de la conducta, se sent molt desgraciat: «Per què m’ha passat a mi? Per què 
m’ha tocat a mi això?», etcètera, i es desencadena una marcada agressivitat, vull dir, 
no només enfront de la persona que exerceixi els abusos, sinó també enfront el seu 
entorn que no protegeix, sigui els pares, sigui el jutge, sigui l’hospital, sigui psicòleg, 
sigui qui sigui. Té una agressivitat perquè no vol de cap manera..., ja té una conscièn-
cia clara del que està passant i que és una qüestió que no li succeeix als seus com-
panys i «¿Por qué a mi?» Per què m’ha passat això a mi i m’heu de protegir, i si no 
ho feu jo m’enfado molt.

Bé, a mi si el testimoni en el moment evolutiu, i de vegades trobem en un mateix 
testimoni com passa..., en el cas que veurem en el vídeo, jo vaig agafar el tema ja en 
aquest moment del vídeo, que ja el nen té una certa edat, però abans en els informes 
hi havia aquesta ambivalència que veiem. O sigui, el testimoni s’adaptava perfecta-
ment al moment evolutiu del nen. Això clarament s’ha de valorar.

Després, també quan és a l’entorn familiar, també es pot preguntar. És clar, això 
ja és un tema de dir: «Bé, escolti, una desviació d’aquest nivell potser ha tingut altres 
manifestacions en la seva conducta sexual, al llarg de la seva convivència», etcète-
ra. I sí que és habitual que facin referència a conductes o trastorns sexuals, etcètera, 
impotència moltes vegades, etcètera, que també confirmen d’alguna manera aques-
ta desviació, aquest enfoc d’aquesta dimensió sexual en una qüestió tan perjudicial, 
tan delictiva.

Després, no sé si els interessa, quant a la pràctica del testimoni en sí, o sigui, com 
es desenvolupa, perquè podrien fer..., diguem-ne, això seria una matèria que sí que 
podria donar entrada que es regulés legislativament.

Jo, a veure, no acostumo a parlar als nens perquè habitualment es diu que els 
nens han pogut estar manipulats. Vostès no s’imaginen el difícil que jo trobo que 
seria manipular un nen, l’agafaries en cinc segons. Vull dir, jo recordo que al princi-
pi de dedicar-me..., de tenir aquest tipus de temes, una vegada una mare em va dir: 
«Bé, és que, mira, no se’n recorda i tal, et sembla que parlem i tal?» Bé, si no se’n 
recorda, doncs, parleu a veure si se’n recorda. I va ser entrar per la porta, amb psi-
còlegs, els jutges, els fiscals, i no sé si va dir: «Bon dia», però el següent que va dir 
va ser: «Bé, jo no me’n recordava, però la meva mare m’ha fet recordar», etcètera.

Vull dir que els nens són molt difícils de manipular. Jo he entès perfectament els 
nens..., i a part, no vull que ningú els pregunti si han vist un advocat. Jo vull que 
diguin la veritat.
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Llavors, a través de la mare el que acostumem a preparar és dir, bé, encara que ho 
passem molt malament, perquè no n’estem segurs, però: «Digues-li al teu fill que et 
creuran, que aniràs a un lloc que t’ajudaran i que et creuran aquesta vegada. Ho has 
de dir, perquè et creuran». Donar confiança, perquè estan acostumats que o l’àvia o 
tal diguin: «Bé, no pot ser». «No, no, et creuran, digues-ho». 

Després, què els hi diem? «Bé, aquesta és la teva ocasió, aquí no podràs venir 
cada dia, és el moment que ho has d’explicar, ho has d’explicar tot». I després jo sem-
pre insisteixo que els diguin: «Però si no et creuen, jo et continuaré creient», la seva 
mare o qui sigui: «Tranquil, perquè jo et crec». Perquè els nens arriben a tenir una 
perplexitat quan expliquen això tan greu i no els creuen que jo per això estic tan in-
teressada en transmetre aquesta idea.

I, bé, jo crec que podríem, si els sembla, veure aquest vídeo que havia preparat, 
a veure si en soc capaç..., però veig que no en soc capaç... Prefereixo no tocar res, 
però aquí podríem veure la forma en què els nens... (Es procedeix a la reproducció 
d’un vídeo.)

Seguint amb l’àmbit, aquí es va traduir una protecció en el menor, però no clara-
ment una persecució penal cap a aquesta conducta. Però, bé, això ja dic que el meu 
objectiu principal és protegir el menor.

I després, per concloure, voldria fer una menció especial al col·lectiu de les per-
sones amb discapacitat en relació a l’abús dels menors i els no menors. He pogut 
veure com tant en l’Avantprojecte de llei orgànica de orotecció de menors en el Par-
lament, en el Congrés, com en la proposició de llei de protecció que vostès debatran 
en breu i en tràmit d’audiència, on m’honoro de participar, s’estableix un tracte dife-
renciat, un tracte precís per a aquests col·lectius tan vulnerables.

Jo voldria fer menció de les complicacions que es troben aquí. Hi ha dos casos 
que afecten a Barcelona, a Catalunya, molt concrets. Un és el de l’escola Taiga, que 
malgrat que va ser denunciat per un professor, per un monitor, i malgrat que van ser 
tantes les persones que van denunciar, sé, a través dels advocats que defensen aquest 
tema, que s’estan trobant moltes dificultats per al testimoni. Això a nivell legislatiu 
s’haurà de fer alguna cosa, s’haurà de preparar.

I després un altre tema, que va en relació amb la necessitat de controls, que va 
ser un cas que hi va haver a Vallvidrera, en què es va condemnar una persona per 
abusos sexuals perquè va resultar una discapacitada embarassada, va començar a 
sagnar i es va descobrir, es va evidenciar un avortament; van analitzar l’ADN i van 
trobar el causant d’aquesta violació, una persona que no tenia parla, un nivell molt 
alt de disca pacitat. I, és clar, jo em pregunto: aquesta violació per a la qual va ser 
condemnat per ser l’única? Vull dir, va ser l’única vegada, l’únic accés carnal que va 
desembocar en un embaràs? I va ser l’única persona a la que va violar aquesta que 
va quedar embarassada? Vull dir..., hi ha una bossa tan important en aquest sentit.

Per això, en fi, jo només vull finalitzar amb una frase: creguin als nens, si us 
plau, vostès que són els representants de la voluntat popular, perquè estic segura que 
la gent no vol conviure amb aquestes conductes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Álvarez. Ara és el torn de paraula pels grups parlamentaris i 
pel Grup de Ciutadans té la paraula la diputada Blanca Navarro, per un temps, si és 
possible, de dos minuts i mig. Ai, no, perdona, cinc minuts.

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Bé, moltes gràcies, senyora Álvarez per haver vingut aquí en aquesta comissió a 
transmetre’ns la seva experiència treballant tants anys dins de l’àmbit de la protecció 
del menor des de l’àmbit jurídic. Realment, crec que és molt enriquidor i sobretot 
que és molt important que ens faci a mans aquesta consciència de la importància de 
poder avançar, de treballar en aquest àmbit. 
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Quería mencionar porque, precisamente, desde Ciudadanos somos conscientes 
de la importancia de que es necesario avanzar en la protección de los derechos de 
la infancia y la adolescencia porque, aunque tenemos una ley de los derechos y las 
oportunidades de la infancia, consideramos que es necesario avanzar porque la si-
tuación en la que nos encontramos es que, a pesar de que existe esta ley, como bien 
ha mencionado, los menores tienen derecho a ser escuchados, los menores tienen 
derecho a ser creídos y, sobre todo, los menores tienen derecho a ser protegidos.

Los poderes públicos tenemos la obligación de impulsar todas las medidas que 
tengan como objeto de protección de los menores, no sólo en cuanto al maltrato fí-
sico psicológico, sino también como nos ha hecho evidente en el tema de los abusos 
sexuales.

Y quería hacerle algunas preguntas, porque de otros temas que también hemos 
ido trabajando en esta comisión, saber un poco cuál es su opinión en cuanto a cuál 
es la situación actual en Cataluña. Entonces, realmente lo que nos han ido transmi-
tiendo es que aunque se supone que existe esta ley y que la Administración tiene que 
garantizar esta protección de los menores, la realidad es que la estructura con la que 
contamos para la detección precoz de las situaciones de abusos, la evaluación de los 
abusos y el tratamiento de las víctimas de abusos sexuales, pues lo que nos han ido 
transmitiendo es que toda esta estructura está fragmentada, duplicada, descoordi-
nada y, lo peor de todo, es que actualmente, por lo que no han ido transmitiendo, se 
encuentra cuestionada en cuanto a su actividad.

Lo que nos han transmitido es que existe una unidad, que es la UFAM, que pa-
rece que depende de Salud y que, pese a que sus funciones son la detección precoz, 
parece que está haciendo valoraciones periciales, aunque forma parte de la red de 
Salud, hace valoraciones periciales sin que sean médicos o psicólogo forenses los 
que están haciendo estas evaluaciones, de alguna manera está actuando como un 
órgano forense sin serlo. La metodología que se está aplicando en esta unidad no es 
la metodología forense. Le agradezco que ha mencionado la importancia de las va-
loraciones de los expertos psicólogos y psicopatólogos forenses en las valoraciones 
de credibilidad de testimonio, porque realmente las valoraciones de los menores no 
son a ojo, como bien nos ha dicho, sino que existe una metodología, como por ejem-
plo la técnica de análisis de declaración basado en criterios de B, C, A, o la técnica 
de evaluación de validez de la declaración, y agradezco que lo haya mencionado, la 
importancia que tienen estas evaluaciones, porque realmente no es lo que se pueda 
hacer a ojo, sino que existe todo un grupo de profesionales expertos que son los que 
nos van a poder dar la información acerca de esta credibilidad de los testimonios 
mediante las valoraciones psicopatológico forense y psicológico forenses.

Entonces, lo que estamos viendo es que en esta UFAM estos informes, por lo que 
nos han transmitido, no siguen esta metodología forense y sin embargo los informes 
que imiten luego van a tener consecuencias, porque a menudo van a dar pie a poner 
en marcha procedimientos judiciales o bien en el ámbito penal o bien en el ámbito 
civil, generando una cierta duplicidad con los EATP, con los equipos de atención 
técnico penales, o con los SATAV civiles y que muchas veces estos órganos sí que 
realizan valoraciones forenses y, bueno, a menudo no hay concordancia entre las 
valoraciones, tanto de los expertos de la UFAM como de los equipos de expertos 
psicopatológicos forenses.

Y, bueno, realmente reseñar que estas evaluaciones psicológicas, dado que no hay 
unas pruebas objetivas como un TAC, pues que realmente es importante que esta 
metodología sea fiable, porque realmente es en lo que van a poder basar la credibili-
dad de las valoraciones periciales.

Entonces, preguntarle un poco, desde su experiencia como letrada, cómo ve que 
ahora mismo está todo este entramado de UFAM, EATP y el SATAV, y sobre todo 
que también lo que nos han informado es que lo que son más las intervenciones de 
apoyo a las víctimas, que sería la parte clínica dependiente del sistema sanitario, a 
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menudo se están llevando a cabo con derivaciones a entidades privadas y fundacio-
nes como Vicki Bernadet, porque en la red sanitaria no hay toda esta red de psicólo-
gos para atender a las víctimas. No sé su experiencia en este sentido cual es.

Y, en fin, realmente poner encima de la mesa el modelo Barnahus, también cuál 
es su opinión respecto a la pertinencia de que estas valoraciones globales, transver-
sales que permitan unir el ámbito sanitario, social y judicial, que permitan evitar la 
duplicidad de las valoraciones y, por tanto, de la victimización secundaria, ¿cómo ve 
como respuesta, precisamente, a estas situaciones, tal como la que ha comentado, en 
la que, bueno, es necesario una metodología seria y sólida, más allá de la valoración a 
ojo de algunos profesionales que sí que tienen mucha experiencia, pero realmente es 
necesario una valoración sólida metodológicamente? ¿Cómo ve el modelo Barnahus, 
ya que desde esta comisión se nos ha presentado este modelo y, bueno, precisamente 
es hacia donde estamos avanzando, donde se está pretendiendo avanzar, pese a que 
los presupuestos 2020, pese a que el Parlament de Catalunya ha votado y ha apoyado 
el paso a este otro modelo Barnahus, los presupuestos 2020 no han dotado de presu-
puesto para que este modelo pueda aplicarse más allá de esta pequeña prueba piloto 
que se está llevando a cabo ahora mismo en Cataluña? Desde su experiencia como 
jurista, ¿cómo vería este paso a este modelo Barnahus? 

Muchas gracias. 

La presidenta

Gràcies diputada, abans de continuar, m’agradaria demanar disculpes a la dipu-
tada Silva, que hauria sigut ella qui hagués iniciat el torn d’intervencions, atès que 
va ser ella, en nom del seu grup parlamentari, qui va sol·licitar la compareixença de 
la senyora Álvarez. Demano disculpes i és el torn ara de la diputada Beatriz Silva, 
del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidenta. No pasa nada, pero...
Bueno, quería agradecer sobre todo a la abogada Irene Álvarez de estar aquí, 

porque, bueno, hemos tenido contacto a raíz de casos de abusos y yo pensé que era 
interesante que realmente pudiera explicarnos su experiencia en esta Comisión de 
Infancia, pero también en la ponencia que estamos teniendo con el proyecto de la 
ley de maltrato infantil.

Es un tema recurrente el hecho de la credibilidad, o sea que se pone en cuestión 
la credibilidad de los niños y de las niñas, y que en la práctica lo que nos encontra-
mos es que prevalecen los derechos del padre o de la madre por sobre del interés 
superior del menor, que según nuestra ley de infancia debería prevalecer. O sea que 
ante la duda se descarta el testimonio del menor y se pone por encima la presunción 
de inocencia del abusador, lo cual implica que el niño o la niña sigue en manos del 
abusador y que además ese abusador puede seguir abusando de otros niños y niñas. 
No es sólo el caso concreto, sino que dejar a un delincuente que causa mucho daño, 
libre.

Yo tengo algunas preguntas respecto..., me gustaría si pudiera hacer una valora-
ción, uno, sobre la ley integral de violencia contra la infancia, si realmente desde su 
punto de vista va a subsanar parte de los vacíos que tenemos actualmente en las dis-
tintas instancias, o sea no sólo la judicial, sino a nivel de salud, a nivel de servicios 
sociales. O sea, si realmente logra como cerrar el círculo para avanzar en la solución 
a este problema, porque el tema de la credibilidad no es solo a una instancia, sino 
que yo entiendo que son las distintas instancias las que tienen acceso el menor las 
que dudan de su testimonio. O sea, no es sólo alguno juez o jueza, sino también el 
sistema de salud, también el sistema educativo... 

En el fondo son como muchas patas que hay que solucionar y si a nivel legislati-
vo esto realmente permite el avance o tenemos que ir más allá, porque las leyes no 
lo solucionan todo, hay otros cambios que necesitamos implementar.
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Y dentro de nuestras competencias que tenemos como Parlamento de Cataluña, 
¿qué podemos hacer? ¿Mejorar los protocolos? ¿Mejorar la formación de los profe-
sionales que intervienen? Y, en este caso, claro, mencionábamos antes, cuando fue 
la comparecencia del síndic, que hay mucha..., bueno, que hay consenso que lo que 
necesitamos es sacar adelante la Barnahus, ¿el hecho que el niño pueda dar el tes-
timonio en una Barnahus subsana estos problemas de credibilidad de que estamos 
hablando o también hay cosas que tendríamos que tomar en cuenta al ponerlo en 
marcha para que realmente esto se garantice? Porque quizá el modelo tiene tan afian-
zado el hecho de que lo que decíamos, o sea, pide un informe de credibilidad del 
menor y no un informe de credibilidad del agresor, que es probable que este nuevo 
modelo también arrastre estas deficiencias y que no haya como un cambio de men-
talidad. No sé si...

Y también hay una cosa que me interesaría saber y es a nivel del acceso que tie-
nen las familias a la defensa. Porque, claro, si tú tienes los recursos para poder tener 
un abogado o una abogada que te defienda, es distinto a si puedes acceder a la justicia 
gratuita. Si se produce mucha diferencia entre las familias que pueden hacerlo o es 
justamente lo contrario, o sea el hecho de que el agresor tenga la capacidad de pagar-
se un buen abogado dificulta que al final haya un resultado, una sentencia que permita 
que el delito sea castigado.

Básicamente esto. 
Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Republicà i té la paraula la diputada 
Rut Ribas.

Rut Ribas i Martí

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, donar les gràcies a la senyora Irene Ál-
varez per avui venir a comparèixer a la Comissió d’Infància i també traslladar-nos 
aquesta perspectiva des del seu àmbit professional que també agraïm, doncs, per 
poder avançar en temes per combatre l’abús sexual a la infància. 

Jo m’he remarcat una de les qüestions que ha explicat, perquè crec que són im-
portants no oblidar-les i poder-hi trobar la solució el més aviat possible. Quan ha 
començat la seva compareixença dient que detectar l’abús, la seva detecció és molt 
difícil, segurament el percentatge deu ser esgarrifós. No sé si hi haurien dades al 
respecte d’aquells casos que es detecten i després es poden trobar solució, i d’aquells 
que no.

Per tant, d’aquí se’m formula la pregunta de si els protocols actualment s’apli-
quen correctament o faltaria una millora, o no funcionen, o cap a quina via hauríem 
d’anar perquè aquesta detecció fos més real i així evitar després les conseqüències 
que hi ha, i fins i tot que es pugui prevenir i no arribar fins a l’extrem. 

D’altra banda, també ha comentat que molts cops no s’adopten les mesures 
d’allunyament adequades i, per tant, no hi ha aquesta estabilitat del menor i ens pre-
guntem què passa aquí, com és que un cop l’infant formula la denúncia, fa el pas, 
etcètera, com és que no s’acaben d’aplicar les mesures adequades per tal que l’infant 
estigui en una situació d’estabilitat i lluny de l’agressor en aquest sentit?

Hi ha hagut un moment que també ha comentat que la justícia penal fa prevaldre 
abans el dret del pare que el de l’infant. Això ens recorda també altres casos d’asset-
jament sexuals i violacions, on justament els agressors, els violadors són qui en sur-
ten millor d’un judici i no es repara la víctima. Veiem, doncs, que aquí el problema 
també el trobem dins del cos judicial, que no hi ha aquesta perspectiva de gènere, 
que al cap i a la fi no només protegeix les noies, sinó que també protegiria en aquest 
sentit l’infant, perquè el que faria seria castigar i posar la pena adequada a l’agressor, 
en aquest cas, en comptes de fer prevaldre el seu dret i tenir en compte aquesta pos-
sible estigma que li pugui aparèixer a l’adult, en lloc d’acompanyar i reparar l’infant.
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Ens ha sobtat també, i lamentem doncs que sigui una realitat, que un cop l’infant 
decideix fer el pas i denunciar es troba que l’entorn pocs cops l’acompanya; no és 
que el qüestioni, sinó que li crea aquesta incertesa. On està el problema aquí? Com 
es podria trobar solució? Com es podria fer la feina paral·lela per tal que la família 
l’acompanyés en aquest camí?

També voldríem preguntar..., que la meva companya ja se m’han avançat, sobre 
la llei integral estatal. Si creu que amb la seva aplicació hi haurien millores. I també 
s’ha fet referència a la intervenció anterior de Ciutadans, sobre el model de les cases 
d’infants. Si des del seu punt de vista creu que l’atenció a l’infant i la cura cap a l’in-
fant, a través d’aquest nou model, prevaldrà, es posarà al centre, per tant hi haurà una 
millora i tot allò que avui manca serà assumit i, per tant, es posarà fi a aquesta revic-
timització i doble situació que avui encara apareix.

I per acabar, també en feia referència la diputada Silva, què passa quan la família 
no té el cost necessari per poder fer front a un advocat expert especialista en el cas? 
Què passa quan hi ha la denúncia? Que passa amb el tipus de sistema judicial que es 
troba? Si l’infant està protegit de les mateixes maneres o realment hi ha una manca 
de perspectiva en aquest cas i, si és així, com es podria millorar?

Dir-li que gràcies per haver vingut. Que jo en breu potser hauré de marxar, pot-
ser no em puc quedar a la seva rèplica, però en tot cas els meus companys i compa-
nyes, doncs, assumiran les seves respostes i ens ho traslladaran.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
té la paraula diputada Montse Macià.

Montserrat Macià i Gou

Gràcies, presidenta.
Moltes gràcies, senyora Álvarez; gràcies per transmetre el missatge o aquest SOS 

de les nenes i dels nens víctimes d’abusos sexuals. Gràcies també per focalitzar la 
mirada, per fer-nos focalitzar la mirada en un aspecte concret però absolutament bà-
sic i fonamental, que sovint es minimitza o passa desapercebut, que és això: escoltar 
i donar credibilitat als nostres infants víctimes d’abusos. 

Abans hem tingut la compareixença del síndic, que l’ha precedit, i entre moltes al-
tres idees fonamentals ens ha deixat precisament que ens cal un canvi de cultura, un 
canvi de cultura que entengui els infants com a subjectes de drets que són. És impor-
tantíssim, perquè a més a més vostè també ha començat la seva intervenció precisament 
amb aquest prec. Els menors subjectes a drets: dret a ser escoltats i dret de ser creguts. 
I més quan, sobretot –ho han dit ja les diputades que m’han precedit– quan aquest dret 
de ser escoltat, i dret sobretot de ser cregut, quan un alt percentatge d’abusos sexuals es 
fan dins de l’àmbit més proper, que és l’àmbit familiar, la qual cosa implica una major 
dificultat a l’hora de denunciar-ho per vergonya o, senzillament, per no saber ni com 
explicar-ho. Per tant, això comporta una indefensió absoluta dels nostres infants. 

Per tant, està clar, hem de poder trobar la manera per poder garantir aquest dret 
que hauria de ser inalienable dels nostres nens i nenes de ser escoltats i, per tant, 
tenim l’obligació de posar l’interès superior de l’infant, tal com –també ja ho han 
dit– ens marca la nostra llei.

Ser l’última té, doncs, que moltes vegades et repeteixes i pràcticament totes coin-
cidim, i les que jo ara no esmentaré també m’afegeixo a les que han dit les diputades 
que m’han precedit, però sí que a mi m’interessa especialment –i ja ho han dit, però 
jo m’hi afegeixo–, com valora vostè el model Barnahus que ara implementarem, 
aquesta casa que està basada en els models nòrdics i que vol atendre en un sol espai 
els menors víctimes d’abusos sexuals? 

El fet que es pugui agilitzar en un sol espai el procés judicial, evitar la revictimit-
zació, que comporta explicar dues, tres i quatre vegades; que tots els professionals 
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es puguin coordinar, vostè creu que això ajudarà precisament a aquest dret de ser 
escoltat i a aquest dret de ser cregut? Això per una banda.

Per a una altra, ara el Govern també ha endegat la revisió de tot el sistema de pro-
tecció de la infància i la reforma de la qual els grups parlamentaris d’aquesta casa hi 
participaran a través d’un grup de treball. En relació a la prevenció, més que preven-
ció..., que és difícil, sobretot si parlem de l’àmbit de la família, la detecció, la detecció 
d’abusos sexuals dins d’aquest àmbit, de l’àmbit de la família, com creu que aquest 
canvi de mirada, aquest canvi d’enfocament, amb aquesta revisió, aquesta reforma 
del nostre sistema d’atenció i de protecció de la infància, què hauríem d’incorporar?

I, finalment, també, perquè crec que en algun moment o altre ens hi hauríem de 
posar molt seriosament –i recollint una mica el que deia la diputada Rut Ribas– pel 
que fa al sistema judicial. És clar, està claríssim que cal reformular els protocols per 
evitar la vulnerabilitat dels menors sobretot, sobretot, sobretot una vegada han de-
nunciat i quan el jutge atorga la custòdia en un entorn del maltractador, del violador 
i de l’abusador. Què podem fer? 

Vostè ho deia, no?, el jutge no té mai una decisió clara per a la protecció dels 
menors, no la té clara. Què podem fer per avançar en aquest sentit? Què cal fer per-
què dins la justícia prevalgui el dret superior de l’infant? Com ho podem fer? Com 
creu vostè, com a jurista experta, que s’hauria de fer per aconseguir aquest canvi de 
mirada, aquest canvi d’òptica, en definitiva, aquest canvi de mentalitat, jo crec, no? 
Ja sé que això és molt difícil, però una vegada detectat jo crec que és lo que hem de 
començar a actuar.

I moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara li tornem a donar la paraula a la senyora Álvarez perquè 
pugui respondre a les diferents qüestions que li han plantejat. 

Irene Álvarez Sánchez

Es que son muchas y todas interesantísimas y no sé, porque hay muchas cues-
tiones que se me plantean que exceden; por ejemplo, de presupuesto. Yo de eso no 
tengo ni idea, ni sé cómo funciona ni realmente me interesa demasiado.

En cuanto a la pregunta de la diputada del Grupo de Ciudadanos, que me ha 
hecho en relación al funcionamiento de las unidades de detección que actualmente 
funcionan y que si se verían mejoradas por un modelo de Barnahus. Bueno, yo no 
sé cómo funciona todavía el modelo Barnahus. Teóricamente, parece positivo reu-
nir en un mismo lugar a todos los especialistas que tengan que ver con los aspectos, 
desde diferentes ámbitos, de detección, de tratamiento, de identificación. Tienen 
que ser personas, en primer lugar, con una sensibilidad y, en segundo lugar, con una 
voluntad..., bueno, con unas características especiales, con una vocación, etcétera. 
Tampoco es una cuestión fácil ni agradable, pero tienen que ser personas que sean 
conscientes de la relevancia de su decisión, de las consecuencias graves que tiene 
sobre un menor que va a marcar el resto de su vida si no aciertan. Es decir, los de-
rechos de un adulto hay que protegerlos, pero los derechos de un menor..., está en 
información, son los adultos que seremos mañana.

Entonces, la cuestión del EAT penal o de la UFAM, ¿qué elegir, parece que en 
este momento que todavía no están las Barnahus? Bueno, son cuestiones..., como 
profesional, nosotros disparamos a todas partes, porque hemos de conseguir la pro-
tección en cualquier lugar. Claro, el EAT penal es una visita o dos visitas, todo lo 
más, y es digamos un elemento..., es como una declaración de un testigo en un jui-
cio, es algo que has de encontrar que el menor esté preparado, es un entorno, bueno, 
es como en las películas, con un cristal –quizás lo habrán visto–, y al otro lado está 
el fiscal, está un policía, estamos nosotros. Es algo, digamos, puede funcionar muy 
bien en los casos en los que haya una madurez del niño o una claridad, o un testimo-
nio que evidencie de una forma muy evidente lo que sucede.
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El caso de la UFAM, en teoría, tendría que ser mejor, porque se trata de un estu-
dio más elaborado, con más visitas, con profesionales médicos y psicólogos. Lo que 
pasa es que, claro, en el resultado a veces pues tenemos..., yo aquí traía un informe en 
el que ante un reportaje fotográfico que habían obtenido la policía de unas imágenes 
de un padre, pues la conclusión que establecía la UFAM era: «Els indicadors que mo-
tiven la consulta són poc consistents.» Bueno, luego les puedo enseñar las fotografías 
para que vean la consistencia de los indicadores: «Explorem els recursos d’aquest nen 
per a autoprotegir-se i són adequats.» No, no. 

El nen de cinc anys no s’ha d’autoprotegir de res, perquè és un nen; nosaltres els 
hem de protegir, i especialment si tenen un pedòfil o un pederasta pel voltant.

O sigui, és veritat que en el passat la UFAM..., jo últimament he de dir que no 
m’han arribat aquestes queixes, potser no ho sé exactament, però sí que hi havia ha-
gut un model que estava donant problemes i que la Barnahus és una proposta que 
jo crec que té unes condicions que pot..., puede solucionar estas cuestiones de una 
forma positiva, y es de esperar que funcione así.

Luego habíamos hablado de que en respuesta a la diputada, la señora Silva, claro, 
¿por qué el testimonio del menor se valora menos? Bueno, pues, yo me lo pregunto, por-
que para mí no es un ciudadano de segunda, pero, claro, quizás es que no se queja, que 
sus quejas no cuentan, que no vota, que no lo consideramos realmente como un ciuda-
dano a proteger, yo creo, que como marca la ley, como marca la Convención, con mayor 
relevancia incluso, porque por una razón, porque él no se puede autoprotegir; no, le te-
nemos que proteger los demás, y es nuestra obligación, no solo como padres, sino como 
ciudadanos, garantizar un desarrollo integral de esa persona.

Luego, había otra pregunta en relación a la ley integral de violencia..., el ante-
proyecto, si va a suponer un avance. Yo lo he analizado, a mí me ha gustado por-
que incorpora muchos aspectos que habían quedado..., o sea, se nota que esa ley ha 
consultado afectados, ha estado trabajada, ha habido participación de testimonios e 
identidades más allá de la política.

Por ejemplo, uno de los aspectos que recuerdo, al que he hecho velada mención, 
si tu envías, le dices: «Le toca a usted declarar la semana que viene, váyase usted a 
su casa», y entonces qué, ¿me voy a mi casa donde tengo todo el problema? Hom-
bre, y me va a acompañar allí de la mano mi papá y mi mamá... Claro, eso la ley lo 
prevé, que se prevea el aislamiento de aquellas personas sospechosas de tener inter-
vención o de estar próximas..., claro, que se prevea de alguna...

Hay cuestiones que habitualmente no se aprecia esa sensibilidad en el legislador 
y en este caso sí que se aprecia que se ha tenido en cuenta y que hay una verdadera 
voluntad de defender y de proteger al menor. Siempre hay cuestiones a mejorar y 
creo que es un anteproyecto y que seguramente serán mejoradas en el trámite parla-
mentario, pero yo creo que ya adopta una línea muy interesante. 

Y luego hay una cuestión muy clara en relación a las otras cuestiones del proyec-
to de ley que ustedes van a elaborar. Claro, una ley orgánica puede realizar modifi-
caciones de unas leyes muy importantes y muy necesarias para la protección de los 
menores, como son el Código Penal, como son la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
–aquí muy importante–, incluso la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este procedimiento 
al que he hecho referencia es un procedimiento civil.

Claro, apostarlo todo a la Barnahus, bueno, es que son muchos pasos, es que los 
casos se van colando en cada uno de esos aspectos, por eso hablábamos de porcen-
tajes. Aunque no es mi especialidad, yo recuerdo en alguna ocasión un juez de la 
audiencia que había dicho: «Hombre, los casos que nos llegan después de haber pa-
sado por tantísimos filtros, claro, el nivel de condena es muy elevado, porque, claro, 
el que llega a ser juzgado por unos abusos es que aquello está probado pero, vamos». 
Claro, es muy elevado el nivel de condena, hablaban de un 80 y tantos por ciento, 
pero, claro, es que a mí lo que me vale es todas aquellas personas que han quedado 
desatendidas, desprotegidas antes, y que hemos de intentar que queden ahí.
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Sí que es una carrera de obstáculos para nosotros, sí que es ir superando pues que 
alguien te acompañe, que te crean en tu entorno, que lo trasladen a un profesional. 
Claro, si hay diferencia, si hay profesionales en el turno de oficio excelentes, pero, 
claro, es incierto que sea un profesional especializado. No hay, como hay en otros 
ámbitos, cursos. Por ejemplo, sí que hay cursos para habilitar los profesionales en 
materia de menores, de justicia de menores, es decir de menores delincuentes. Es 
decir, no puedes acceder al turno de oficio si no has hecho un curso de violencia de 
género para dedicarte. Yo no sé, hasta el momento, que haya esos cursos que garan-
tizan que la persona que es asignada como profesional para la defensa de un caso de 
abusos de menores tenga especialidad alguna. Puede darse esa casualidad, pero ade-
más son temas verdaderamente que hay que implicarse, que consumen mucho tiem-
po, que consumen muchas energías y, claro, pues nos encontramos muchas veces 
que la diferencia de recursos sí puede determinar que el padre aparezca con un ca-
rro de informes psicológicos excelentes en el que hay gente, hay psicólogas que a mí 
me han dicho, con toda tranquilidad, pues que unas imágenes... «No, esto es como 
el manga. Esto aquí...» Bueno, unas imágenes que impresionan, que es tan normal. 
«Oye, el manga es una cosa...», después de que la policía, el fiscal haya dicho que 
eso hay que analizar unos dispositivos y, claro, luego van psicólogos allí y dicen..., 
claro, son informes periciales, son informes muy costosos y, claro, la diferencia de 
medios puede tener una cierta relevancia.

Había alguna otra cuestión que vuelve a lo mismo, que vuelve a la credibilidad 
que planteaba la representante del Grupo de Esquerra Republicana. Son los débiles, 
¿por qué...?

La presidenta

Diputades...

Irene Álvarez Sánchez

...¿por qué, al igual que una mujer tiene...

La presidenta

Diputades...

Irene Álvarez Sánchez

...una labor de hacerse creer, ¿por qué tenemos que dar credibilidad a un menor? 
Pues, porque es el débil, porque todavía hay ese estigma, sí que es así. 

Yo creo que la ley de violencia, con todos sus déficits, ha conseguido que las 
mujeres seamos escuchadas, pero de momento los niños no lo son, no lo son en la 
medida en que debieran. Los discapacitados no lo son, hay que establecer medidas.

La presión del entorno, a la que hacía referencia usted. Es muy difícil sustraerse, 
es muy difícil. Incluso vemos que en un primer momento de tensión sí que se apoya 
y luego pasa el tiempo y yo recuerdo un caso en que me decían: «No, es que le han 
dicho a mi hijo que, oye, si tu papá va a la cárcel, no os pagará la pensión, y a ver si 
os vais a la calle si tu papá va a la cárcel». Oye, bueno, quiero decir que el entorno... 
«Oiga, es que me dicen que si va a la cárcel a ver de qué voy a comer». Bueno, hay 
una presión muy importante, claro, es un tema...

Y luego, me ha interesado en cuanto a la detección, ¿qué plantearíamos? Yo creo 
que eso es una cuestión más bien de la proposición que ustedes van a tratar, pero a 
mí me parecería muy interesante, ya que el entorno familiar es un entorno más re-
fractario, poner incidencia en el aspecto escolar. Sí que hay educadores, monitores, 
gente joven muy sensibilizada con estas cuestiones y yo creo que habría que intro-
ducir presión en ese ámbito. Es decir, que nadie pueda decir: «Me voy a meter en 
un fregao y me van a dejar luego...» No, no, igual que hay inspectores de educación, 
pues, no sé, ahora estoy haciendo un órdago, establecer una figura de un inspector es-
pecializado en eso, que tuviera como cometido aparecer por sorpresa en el centro y, 
en condiciones de confidencialidad, hablar por separado con las personas que tienen 
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acceso a los niños. «Oye, algún niño...» o «¿Has visto algo raro?» Ese, por ejemplo, 
yo creo que sería una forma, además de la formación, de hacer que todos los educa-
dores... Yo a veces lo digo en alguno de estos centros que han tenido problemas y me 
han preguntado, digo: «Mira, todos tienen que ser policía de todos. Cada uno tiene 
que estar...» «Oye, y este que va todo el día al lavabo con...» 

És a dir, tothom ha d’estar en la responsabilitat que això és molt seriós i que fer 
la vista grossa pot tenir unes conseqüències molt greus en això, molt determinants.

I, bé, espero haver pogut contestar als seus dubtes i a la seva disposició per a 
qualsevol que puguin tenir i pugui ajudar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Álvarez. Li agraïm la seva compareixença. De ben segur 
que entre tots els que estem aquí és perquè realment la majoria estan bastant sensi-
bilitzats amb el tema que avui vostè ha tocat i els que som pares encara ens ha colpit 
més la seva explicació.

Moltes gràcies per la seva compareixença i està convidada sempre que algun al-
tre grup parlamentari així ho decideixi, o el mateix grup parlamentari per a altres 
temes.

Moltes gràcies.
I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i tretze minuts.
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