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Sessió 5 de la CDI

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

Presideix Najat Driouech Ben Moussa, acompanyada del vicepresident en funcions Xavier 

Quinquillà Durich, i de la secretària en funcions Montserrat Macià i Gou. Assisteixen la Mesa 

les lletrades Anna Casas i Gregorio i Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, José María Cano Navarro, María 

Luz Guilarte Sánchez, Sergio Sanz Jiménez, Elisabeth Valencia Mimbrero i Laura Vílchez 

Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer i Imma Gallardo Barceló, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Anna Caula i Paretas, Jenn Díaz Ruiz, Rut 

Ribas i Martí i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; Eva Granados Galiano i Beatriz Silva 

Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya 

en Comú Podem, i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó Massó, acompanyat de 

l’adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, Maria 

Jesús Larios Paterna. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2018 (tram. 

360-00009/12). Síndic de Greuges, de la Institució del Síndic de Greuges. Presentació de 

l’informe (informe: BOPC 212, 56).

2. Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels professionals dels cen-

tres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (tram. 250-

00480/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 43; esmenes: BOPC 

236, 8).

3. Sol·licitud de compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de so-

ciologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi 

sobre la situació de la pobresa infantil a Catalunya (tram. 356-00312/12). Beatriz Silva Ga-

llardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Moltes gràcies. Primer de tot, voldríem condemnar qualsevol atac 
xenòfob que hàgim patit. I dit això no només com a presidenta, sinó que parlo en 
nom també dels meus companys d’aquesta comissió.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent  
al 2018

360-00009/12

I voldria passar la paraula al senyor síndic, el senyor Ribó, que avui ens presenta 
l’Informe del síndic sobre els drets de l’infant corresponent al 2018. Té la paraula el 
senyor Rafael Ribó.

Gràcies.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, presidenta. A efectes procedimentals, li demanaria la possibilitat de que 
jo ara fes una breu introducció a l’informe; després, l’adjunta per als infants entrés 
en el contingut dels primers apartats, i després jo remataria la intervenció. (Veus de 
fons.)
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Voldria, seguint el que ha dit la presidenta, comunicar-los que jo, aquest matí, 
m’he reunit amb el president de la Generalitat i li he demanat, amb la màxima ur-
gència, que convoqui a tots els dirigents dels grups parlamentaris de Catalunya a 
una trobada de posicionament i compromís conjunt en contra d’esdeveniments que 
s’han produït els darrers dies en tot allò que puguin tenir de contingut de xenofò-
bia. Catalunya ha estat sempre –sempre– una societat de conjunció, del que es diria, 
amb expressió prou coneguda internacionalment, «de melting pot»; dit amb termes 
més nostrats, com fa servir en Joan Fuster, «de barreja de moros, jueus i cristians», 
que tots en portem sang diversa –i el que ho negui que s’ho faci mirar– i que ha 
estat el gran enriquiment del nostre país, i que mai hem de permetre el més mí-
nim brot de xenofòbia. I crec que això hauria de començar pel compromís tornat 
a explicitar amb tota la força possible per part dels dirigents de totes les opcions 
democràtiques sota la presidència de la Generalitat, i, si cal –ja ho decidiran ells–, 
portant-ho a les sessions plenàries que hi ha la setmana vinent en aquest Parlament, 
amb totes les mesures que es poguessin reimpulsar tant en el camp educatiu, co-
municatiu, social. Demanaria tolerància radicalment zero amb la xenofòbia, sortir 
al pas ja de bell antuvi.

Dit això, tinc l’honor de presentar-los l’Informe sobre els drets de l’infant de 
l’any 2018. Vostès saben que és un dels quatre informes que el síndic té mandat 
parlamentari de presentar anualment, junt amb l’informe anual que vèiem ahir en 
comissió: l’informe sobre la transparència, que l’acostumem a discutir a l’entorn del 
mes de juliol, l’informe sobre el mecanisme català de prevenció de la tortura i mal-
tractaments, que el portem a finals d’any, i l’informe sobre els drets de l’infant, que 
el presentem, com hem fet també el 2018, a l’entorn del mes de novembre.

Hem de dir que és un informe, el del 2018, que aporta pocs avenços significatius 
pel que fa a la política d’infància, i que encara arrosseguem els resultats d’una crisi 
que va comportar paràlisi en aspectes essencials. Quan intentem aplicar els paràme-
tres de la convenció internacional sobre la realitat concreta, ens trobem amb aquests 
divorcis. Afegeixin-hi vostès, l’any 2018, l’afectació, molta o poca –cadascú de vos-
tès, ja ho coneixem, segons les seves posicions, la graduarà–, del que va ser tot el 
debat polític, l’aplicació de l’article 155, els avenços o retrocessos en els factors que 
afecten l’autogovern.

Sí que, com a síndic, vull assenyalar que, per exemple, celebrem que el dilluns 
que ve, en aquest Parlament, signarem el Pacte contra la segregació escolar, però que 
hauríem pogut signar-lo, si no fos per aquests esdeveniments, durant el 2018, o el  
que puguin haver estat les mesures reals de finançament de centres, i, sobretot, tot  
lo que afecta el sistema de protecció.

En aquest informe parlem del sistema de protecció, parlem de l’equitat en l’edu-
cació; el gran repte, l’autèntic repte de l’educació a Catalunya. I ho reiterarem tantes 
vegades com calgui. Quin és el problema de les escoles a Catalunya? No és l’adoc-
trinament; no desviem les qüestions. L’autèntic repte és que avui no hi ha igualtat 
d’oportunitats en l’educació a Catalunya; igualtat també en el lleure, com plantegem; 
fer front a les transferències socials necessàries davant de la pobresa infantil; pre-
venir tota mena de violència en els menors; aconseguir la seva igualtat en serveis 
tan importants com la salut, o també la igualtat en lo que és tota la cultura i el po-
sicionament LGTBI, i tot un conjunt de drets que tenen relatats en aquest informe.

Jo, en aquest sentit, li demano a la presidenta que li passi la paraula a la meva 
adjunta, i, tal com he dit abans, després clouré les nostres intervencions inicials amb 
els darrers apartats d’aquest informe.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, síndic. Ara té la paraula la senyora Larios.
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L’adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i 
dels adolescents (Maria Jesús Larios Paterna)

Moltes gràcies. Bona tarda. Me referiré als punts de l’informe que fan referència 
al sistema protector, a l’àmbit del sistema educatiu, igualtat d’oportunitats en l’edu-
cació, dret al lleure i situacions de pobresa infantil.

Comencem pel sistema protector. Un dels punts que planteja l’informe és la ne-
cessitat de fer una reforma estructural d’aquest sistema, perquè, doncs, els últims 
anys, el síndic ha posat de manifest com una de les mancances més greus d’aquest 
sistema és la manca d’adequació de les mesures de protecció dels infants tutelats, i 
les mancances en l’acolliment familiar, i l’acompanyament d’infants tutelats, i la di-
versificació dels recursos com a prioritats.

Com els deia, un dels problemes més importants del sistema protector és l’ele-
vat nombre d’infants i adolescents que esperen el recurs de protecció més adequat a 
les seves necessitats, moltes vegades, doncs, fixades per la proposta tècnica. Segons 
dades que a l’informe es posen de manifest, de setembre de 2018, aquesta situació 
afecta aproximadament uns sis-cents infants tutelats, el 7 per cent del total.

A més a més, una de les, també, mancances, doncs, ja consolidades del sistema 
protector a Catalunya és com l’acolliment residencial encara segueix sent un recurs 
per a infants menors de tres i de sis anys. El síndic ha mantingut la necessitat de 
que hi hagués un pla de xoc per combatre sobretot que infants menors de tres anys, 
doncs, tinguin com a recurs d’acolliment el residencial, i fins i tot ha demanat i torna 
a plantejar en aquest informe la necessitat de modificar la Llei 14/2010, per prohibir 
l’ingrés en centre dels infants menors de sis anys, tal com estableix la Llei estatal 
26/2015. Encara no s’ha fet aquesta reforma de la llei, i encara, doncs, tenim infants 
menors de tres anys que continuen ingressant en centres residencials.

Una de les mancances del sistema en general és també la manca de desenvolu-
pament de les mesures d’acolliment familiar, no ja per als infants més petits, sinó 
en general per a aquells infants que tenen aquesta proposta recollida a la llei com a 
mesura preferent sempre a les que comporten un internament. I encara ens trobem 
que tenim més de cinc-cents infants amb una proposta de mesura d’acolliment fa-
miliar pendents d’assignació d’una família aliena, i amb una proporció d’infants en 
l’acolliment familiar, doncs, que encara no és majoritària.

També, l’anàlisi de les queixes ens palesa altres dificultats, com, de vegades, les 
dificultats que tenen els infants en el sistema protector de tenir una mesura alterna-
tiva estable i permanent. Això ens trobem en situacions com l’acolliment d’urgència 
i diagnòstic, quan s’allarga més dels sis mesos i aquest infant ha d’anar a viure amb 
una família d’acolliment preadoptiu, o en adolescents amb itineraris, moltes vega-
des, amb nombrosos canvis de recurs residencial.

En aquest sentit, també, tot i reconèixer, doncs, els esforços que s’han fet per 
part de l’ICAA per fomentar l’acolliment i millorar processos d’atenció a les famí-
lies i infants, aquests esforços encara no han donat els fruits esperats, en el sentit 
d’increment de la disponibilitat de famílies acollidores, i encara també el que serien 
les unitats convivencials d’acció educativa, les UCAEs; és la mesura que preveu la 
llei, de professionalitzar l’acolliment. Encara està lluny de ser desplegada adequada-
ment, i, per tant, de ser un recurs disponible per als infants en els que la seva mesura 
més adequada és un acolliment familiar.

També destaquem algunes situacions en les que els infants no tenen el recurs 
més adequat quan aquest és un centre residencial d’educació intensiva, CREI, o cen-
tre terapèutic. Tot i que hi ha hagut un lleuger increment en les places de CREI, i, en 
aquest sentit, s’han incrementat també les de centres terapèutics, encara ens trobem 
que no són suficients per donar cobertura a les propostes que fan els equips tècnics.

També, repassant alguns aspectes d’aquest sistema protector arran de les visi-
tes que fa habitualment el síndic en els centres de protecció, doncs, alguns d’ells no 
reuneixen els que serien els estàndards de qualitat dels centres en acolliment resi-
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dencial, amb les mesures publicades tant pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, com altres mesures, com altres instruments de caràcter internacional que 
estableixen uns estàndards de qualitat que no tots els centres de protecció com-
pleixen. I aquesta situació s’ha vist agreujada darrerament amb l’arribada d’infants 
migrants no acompanyats, que ha generat la necessitat de crear centres d’urgència, 
amb un esforç important, però centres que no compleixen les condicions adequades. 
Estem parlant de centres diferents on no es compleixen les condicions que el siste-
ma protector estableix per als centres d’acolliment, i, per tant, aquest tipus de cen-
tres que, diguem-ne, fan front a la urgència, doncs, sí que, inicialment, el síndic, en 
un informe extraordinari i en informes ordinaris, ha exigit que es vagin adequant a 
aquests estàndards de qualitat.

També, monogràficament, l’informe analitza els dèficits de suport a famílies ex-
tenses, a famílies acollidores extenses, per exemple, quan acullen un infant amb 
discapacitat, que no tenen el mateix tractament que les famílies acollidores alienes; 
o també les mancances de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat, que dona su-
port als infants que deixen el sistema protector, i aquesta àrea, que és molt positiva 
i fa una tasca molt positiva, no pot arribar a tots adequadament, a tots els infants, 
i especialment, doncs, de nou ha patit l’efecte del col·lapse del sistema de protecció 
per l’arribada d’infants i adolescents migrants sense referents familiars.

Per tant, les recomanacions en aquest punt –les hi esmento–, doncs, en el sistema 
protector: la promoció de l’acolliment familiar; garantir l’execució immediata de les 
mesures de protecció; modificar la Llei 14/2010 en el sentit de prohibir l’ingrés en 
recursos residencials als infants menors de sis anys; garantir suficiències de places 
de CREIs i centres terapèutics; garantir la qualitat residencial de recursos, adoptar 
mesures per garantir l’estabilitat vital dels infants i adolescents.

Pel que fa al segon punt, garantir el dret a l’educació en condicions d’igualtat, la 
igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu, el plantejament que fa el síndic és la ne-
cessitat de millora del finançament de l’educació i el seu caràcter redistributiu per fer-
lo més equitatiu i inclusiu.

Feia esment, el síndic, del Pacte contra la segregació escolar, que promou des 
de finals del 2016, que és un pacte que finalment es podrà signar el dilluns que ve, 
el dia 18. I d’entre les diverses mesures que preveu el pacte, doncs, precisament és 
la millora d’aquest sistema de finançament per poder fer front a les desigualtats i 
també combatre la segregació escolar. Un dels àmbits d’actuació és aprovar un nou 
decret d’admissió de l’alumnat que substitueixi el del 2007, i també, doncs, altres 
mesures, com la millora de tots els instruments que ja preveu el mateix ordenament 
jurídic, com la reserva de places, com les adscripcions a centres, que són mesures 
que ja estan en el mateix ordenament jurídic i es podrien utilitzar de manera més 
eficaç en el combat contra la segregació.

També fa esment, l’informe, de manera específica, monogràfica, de la millora dels 
recursos als centres amb més complexitat educativa. El departament sí que ha des-
envolupat unes polítiques de discriminació positiva en aquests centres, dotant-los de 
més recursos, dotant-los de professionals, doncs, des de dotacions docents com les 
d’acollida o tècnics d’integració social, però aquestes mesures, diguem-ne, no són su-
ficients per atendre adequadament les necessitats d’aquest alumnat, i l’informe mono-
gràficament analitza les dificultats, per exemple, de donar el servei educatiu en les ma-
teixes condicions que a la resta de centres, com, per exemple, les dificultats d’aquests 
centres d’alta complexitat per organitzar colònies escolars. En aquests centres, moltes 
vegades, doncs, no poden realitzar aquesta activitat tan important que complementa 
l’activitat reglada que es realitza amb caràcter ordinari, i moltes d’aquestes escoles no 
poden realitzar aquest tipus d’activitats.

Per tant, doncs, de nou, recomanacions de manera molt sumària: garantir que els 
centres amb composició social desfavorida tinguin dotacions més grans de docents, 
d’acord amb les seves necessitats educatives del seu alumnat; regular i garantir la 
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dotació de plantilles multidisciplinàries, garantir la qualitat de projectes educatius 
dels centres amb complexitat social, entre d’altres.

També, en l’àmbit del dret a l’educació, un dels punts cabdals seria la millora del 
finançament de l’educació infantil de primer cicle. Hi ha un repte pendent, des de fa 
anys, d’accessibilitat econòmica. Un dels problemes importants de l’educació infan-
til és la manca i les desigualtats d’accés per raons de caràcter econòmic, i el síndic 
des de fa anys que demana al Departament d’Educació que restitueixi la convocatò-
ria anual de subvencions a ajuntaments per a l’escolarització d’infants de zero a tres 
anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides; s’havia estat ator-
gant fins a l’any 2010-2011. El Departament d’Educació ha exposat el compromís de 
tornar a participar en el finançament de l’educació infantil de primer cicle a patir de 
l’any 2019, en principi, un cop aprovats els pressupostos. La recomanació del síndic 
en aquest punt, doncs, és que aquesta garantia del finançament de l’educació infan-
til de primer cicle no sigui lineal, sinó condicionada a la realitat social de l’entorn 
on s’ubica el centre, i que es garanteixi que, en part, aquest finançament es destini 
a que tots els ajuntaments disposin sistemes d’ajuts que promoguin aquest accés en 
condicions d’igualtat.

També, en aquest apartat del dret a l’educació, la millora de finançament de po-
lítiques de beques i garanties de la gratuïtat. Constatem que moltes famílies tenen 
dificultats per fer-se càrrec dels costos d’escolarització, i tant les beques condiciona-
des que deriven de la inversió del ministeri, com els ajuts que finança directament el 
Departament d’Educació, doncs, són insuficients per garantir la gratuïtat de l’ense-
nyament com l’equitat de l’accés a les oportunitats escolars.

També, un punt important en aquest àmbit del dret a l’educació és l’increment 
de la dotació de recursos per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials 
amb garanties d’inclusió escolar. El síndic constata la manca de recursos suficients 
als centres per atendre alumnat amb discapacitat, amb necessitats educatives espe-
cials. La Convenció de drets dels infants i la Convenció de les persones amb disca-
pacitat, doncs, estableixen el dret dels infants a escolaritzar-se de manera inclusiva 
i amb les garanties plenes del màxim desenvolupament possible, i, a la pràctica, ens 
trobem amb les dificultats de poder accedir a aquest ple desenvolupament.

Certament, el Departament d’Educació va publicar un nou decret, 150/2017, 
d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que, a 
grans trets, doncs, sí que aposta per garantir el dret de l’alumnat a escolaritzar-se 
en centres educatius ordinaris, mantenint-se la possibilitat excepcional de sol·licitar 
una escolarització en centres d’educació especial. El que succeeix és que el des-
plegament d’aquest decret requereix més recursos per poder atendre les necessitats 
educatives especials que tenen els alumnes escolaritzats en els centres ordinaris. El 
síndic constata que hi ha un lleu increment de la dotació de recursos per promoure 
un sistema educatiu inclusiu el curs 2017-2018, amb contractació d’hores de moni-
toratge, provisió de les USEE, dotació de CREDAs, EAPs, però, igualment, encara 
que hi hagi aquest increment, lleu increment, doncs, encara el sistema requereix una 
dotació més gran per garantir la inclusió de l’alumnat.

Pel que fa al tercer punt, el dret al lleure, constatem també desigualtats en l’ac-
cés al lleure. En aquest sentit, no hi ha hagut avenços significatius en l’àmbit tant de 
les convocatòries d’ajuts per a activitats extraescolars, que estan suprimides des del 
2012, com altres ajuts per donar suport a l’accés a les activitats del lleure en condi-
cions d’igualtat; encara no són suficients per a garantir aquesta igualtat d’oportuni-
tats.

A l’informe, monogràficament, es posa l’accent també en les garanties del dret 
al lleure als infants amb alguna discapacitat. En aquest àmbit, doncs, no hi ha hagut 
grans avenços en aquesta direcció, més enllà de mantenir alguns recursos, com els 
programes de Respir o Respir-Estiu.
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I, també, específicament, monogràficament, es tracta l’exclusió no tant per raons 
de caràcter econòmic..., d’accés d’infants a activitats esportives i de lleure per cir-
cumstàncies de caràcter personal, ja sigui en infants que pateixen diabetis, per 
exemple, elements conductuals, actitud. De vegades, ens trobem amb decisions des 
de l’àmbit del lleure, ja sigui de pràctica d’activitats esportives, federades o no, o ja 
sigui en l’àmbit dels casals o activitats de lleure, doncs, que infants –i ens n’arriben 
les queixes– s’exclouen d’aquests programes o de les pràctiques esportives per no 
adequar-se a les normatives o per problemàtiques de comportament, un món on de 
vegades no es situa, no es posa l’accent en el dret d’aquests infants, sigui quina sigui 
la seva condició, a participar en aquestes activitats i a tenir els suports i les adapta-
cions necessàries per poder participar en aquestes activitats.

I ja com a últim punt en aquest repàs ràpid dels aspectes estructurals de l’infor-
me, el plantejament del combat, la lluita contra la pobresa infantil i la consolidació 
de les polítiques per garantir els ingressos necessaris a les famílies, per garantir el 
dret a un nivell de vida adequat que reconeixen la Convenció sobre els drets de l’in-
fant i la Llei 14/2010.

Primer punt que hem d’assenyalar és que constatem que la millora de la conjun-
tura macroeconòmica no ha comportat una millora dels indicadors de pobresa, i, 
específicament, els indicadors de pobresa infantil. La pobresa infantil continua sent 
un fenomen estructural que afecta gairebé el 25 per cent dels infants, i la privació 
material severa, prop del 7 per cent dels infants.

La primera causa d’aquest alt índex de pobresa infantil és la baixa inversió públi-
ca comparada en polítiques de transferència econòmica focalitzades en la infància. 
I això és una de les principals, per no dir la principal causa que explica l’elevada 
prevalença de la pobresa infantil a Catalunya.

Es posen de manifest febleses estructurals del sistema, com la bona part dels 
ajuts existents destinats, doncs, estan orientats més a famílies, però no necessària-
ment focalitzats en els infants i a assegurar l’accés dels infants a oportunitats so-
cials. Les prestacions universals són molt limitades, i, a més, són poc extensives al 
llarg de la trajectòria vital de l’infant. 

Certament, l’aprovació de la renda garantida de ciutadania és un instrument que 
té un efecte: combatre la pobresa infantil, perquè protegeix les famílies amb menys 
ingressos i en situació de vulnerabilitat, però el síndic sí que reclama, doncs, una 
adequació més des de la perspectiva de l’infant, d’aquestes rendes garantides, a les 
seves situacions de vulnerabilitat, discriminar de manera més específica les famílies 
amb infants, i atorgar als infants el dret subjectiu a accedir a aquestes rendes o a les 
condicions que garanteixen el gaudi d’aquestes rendes.

El síndic també va posar de manifest com..., va demanar la reforma, en aquest 
cas, del reglament de desplegament de la llei per cobrir una mancança, com era que 
els joves extutelats que tenen una prestació per a joves extutelats i que arriba fins als 
vint-i-un anys, i, excepcionalment, fins als vint-i-tres anys..., i va demanar la modifi-
cació d’aquesta normativa, la interpretació de la llei, en el sentit de cobrir aquest buit 
que pot quedar entre els vint-i-un i vint-i-tres anys als joves extutelats que accedei-
xen a aquesta prestació, que no són tots, però hi havia la previsió d’aquest gap. I hem 
conegut, doncs, que el decret de desplegament de la Llei 14/2017, que està en tràmit 
d’informació pública, incorpora –està encara a nivell de projecte– la possibilitat de 
modificar les..., afegir com una excepció, al tenir vint-i-tres anys, la condició de per-
sona en situació de risc social, entenent que sigui una persona amb situació limitada 
de la seva autonomia personal i integració social. Un redactat que encabiria la pos-
sibilitat de que hi poguessin accedir els infants extutelats des dels vint-i-un..., cobrir 
aquests vint-i-un, vint-i-tres anys, eh? Però parlo d’un projecte, i, per tant, esperem 
que s’aprovi amb aquest contingut.

Altres aspectes –ja per anar acabant– que no..., estan en l’informe, i només els 
esmento, i que són tractats en l’informe, és l’excessiva restricció de la consideració 
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del risc greu en les beques menjador, eh? Com es regula aquesta consideració de risc 
greu fa que poques famílies puguin demostrar..., malgrat tenir una situació de molta 
vulnerabilitat, accedir a aquest risc greu que pot donar la beca del cent per cent. O la 
necessitat d’incrementar programes de suport i de recursos per atendre adolescents. 
També, els serveis de menjador als instituts amb jornada compactada, eh?, que s’ha 
de garantir el servei de menjador, independentment de la jornada per a aquells alum-
nes que tenen una situació de necessitat i vulnerabilitat. I també l’assignació d’ha-
bitatges d’emergència social per a les famílies amb infants, que encara ens trobem 
amb que hi ha temps d’espera excessius, i aquests recursos, doncs, no són adequats 
i que fan que famílies amb infants s’hagin d’allotjar amb recursos inadequats per a 
les seves necessitats.

Bé, doncs, aquesta seria la primera intervenció.

La presidenta

Gràcies, senyora Larios. Ara té la paraula el senyor Rafael Ribó, síndic, per...

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. Voldria fer notar, a efectes d’acta, que ens acompanyen i 
són corresponsables de l’elaboració d’aquests informes d’infància, que en la ses-
sió d’avui estan aquí presents, assessores i assessors de l’àrea, com l’Anna Piferrer, 
com la Mònica Arbeláez, com la Judit Sartorio, com el Bernat Albaigés, com l’Eva 
Querol, també l’Estel·la Viladot, que treballa a l’àrea, i la directora del Gabinet del 
Síndic, la senyora Judith Macaya. I em permeto de nou dir, altra vegada, que, sense 
la col·laboració de tota aquesta gent, que estan diàriament treballant al síndic, seria 
impossible expressar-se davant d’una comissió com aquesta i amb els materials que 
estem presentant.

Jo complementaria ràpidament la intervenció de la meva adjunta, assenyalant-los 
els apartats finals d’aquest informe.

Del primer –i seré tan breu com pugui–, el que assenyalem és un major esforç 
per prevenir i tractar la violència contra els infants en la lluita contra l’abús sexual, 
el càstig corporal i la violència. Es va crear un servei d’atenció especialitzada als 
infants i adolescents víctimes d’abús sexual. Es va anunciar que es crearia i estem 
pendents de la seva autèntica creació i desplegament. Hi han dos serveis especialit-
zats, el de Germans Trias i el de Sant Joan de Déu –en part, privats–, però caldria 
que, amb els compromisos que tenim, però sobretot per les necessitats, això fos al-
gun dia una realitat més desenvolupada. Hem detectat dèficits en la provisió d’uni-
tats multidisciplinàries de diagnòstic contra aquest tipus d’abusos.

I el mateix en el que fa a l’àmbit del lleure. Hi ha un protocol, publicat per la Di-
recció General de Joventut, però ens falta molt camí a recórrer per combatre aquest 
abús. Saben que l’any 19 hem anunciat –i hi estem treballant també–, amb esforç 
monogràfic i amb una comissió d’experts que ens assessora, contra els abusos a me-
nors en temes sexuals en l’àmbit de l’Església. De sempre havíem combatut aquests 
abusos. Tenen, en informes com el del 2016, que va provocar aquesta reacció de 
l’Administració, el que afectava un centre educatiu. Hem de fer aflorar aquests abu-
sos. Hem de crear el clima de normalitat perquè les víctimes es puguin explicar. 
I hem d’anar a la reparació, a tot tipus de reparació, sigui l’àmbit que sigui. No s’hi 
val l’excusa de dir: «Això no és públic; això és privat.» No hi ha àmbit privat per 
cobrir cap mena d’abús a menors. S’ha de reparar i s’han de crear les condicions de 
formació i de prevenció per anar, si és possible, erradicant tot aquest tipus de praxis.

Tenen, en aquest mateix apartat, una referència a la violència masclista i com 
afecta els infants. La violència masclista en una parella té un impacte profund en 
fills i filles, i sovint els infants poden ser utilitzats com un instrument per fer mal, la 
majoria de les vegades, a la mare. Hem de millorar la prevenció i hem de detectar 
els signes que puguin evidenciar-nos patiments d’infants.
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Dediquem tot un apartat a la igualtat d’oportunitats dels infants en l’àmbit de la 
salut. Hi han incompliments de temps màxims d’espera garantits i és una vulneració 
al dret dels infants, que mereixen especial protecció –de nou diríem l’interès supe-
rior del menor. El síndic insisteix en que la condició d’infant doni lloc a una priorit-
zació en l’accés a la salut. Se’ns ha contestat de vegades, per part del departament, 
que no és necessària, que ja tenim terminis màxims garantits. Sí que és necessària. 
La tramitació de queixes que ens arriben al síndic ens indica que és necessari. Evi-
dencien que els professionals clínics no sempre tenen en compte la condició d’infant 
als efectes de salut i sobre el seu desenvolupament integral. Hem vist diversos exem-
ples de llistes d’espera, alguns que hem aconseguit reduir, altres no tant, o altres 
s’han incrementat, com és sobretot el que afecta les proves diagnòstiques. Per tant, 
demanem a l’Administració una especial atenció en aquest tema, com al seu dia van 
fer també, i s’ha citat, en el tema de l’habitatge.

Demanem, en el camp de la salut, una carta de drets dels infants amb relació a 
la salut; una elaboració per part del departament d’una carta que arribi a descriure i 
a reconèixer també específicament aquests drets i que s’incloguin en la cobertura de 
la salut pública temes com l’assistència bucodental o oftalmològica, que avui hi són 
absents o no estan cobertes de forma plena.

Demanem el tractament d’una sèrie de qüestions que no estan incloses en la car-
tera, i aquí podem tenir discrepàncies, però que, si més no, fossin tractades indivi-
dualitzadament, que veiéssim en cada cas què és el que caldria fer i com a quant 
anem a aproximar la cartera a aquestes situacions que demanen, ho torno a dir, el 
respectar l’interès de l’infant.

Altres polítiques d’igualtat en l’àmbit de la infància les assenyalem en temes que 
hem avançat prou, però cal anar molt més enllà, com és la llei d’LGTBI o tot el que 
és la coeducació en l’àmbit educatiu. Cal combatre l’homofòbia i la transfòbia tam-
bé en l’àmbit de l’educació. Hem demanat desplegament reglamentari sobre la llei 
–tan citada– del 2014 a aquest efecte i que realment féssim efectiva la coeducació 
dins de les aules.

Tenim un apartat perquè hi hagués més –cosa difícil– conscienciació social que 
els infants són subjectes de dret. Segurament, si comencéssim per aquí, moltes de 
les coses que estem parlant les podríem solucionar. Els infants tenen drets, i aquests 
drets han de ser respectats per les administracions, per la societat i per totes les uni-
tats de convivència. Citem el cas més esclatant que ha donat lloc a moltes controvèr-
sies: el dret de vaga. Està reconegut per la legislació espanyola i per la legislació ca-
talana, a partir d’un cert nivell. Per què hem de fer controvèrsia al respecte? Només 
que per interessos d’uns o dels altres? Deixem aquests interessos de banda, quan els 
infants poden, com diuen els tractats internacionals i com diuen la legislació espa-
nyola i la legislació catalana, voler exercir drets propis que ningú els pot negar; com 
també n’assenyalem alguns que afecten els adolescents en espai nocturn.

L’informe assenyala alguns increments, algunes millores en, especialment, l’es-
forç inversor en matèries d’infància. Es va fer un esforç important en recursos per 
a l’arribada d’immigrants, de menors no acompanyats, que els hi dic el dia 12 de 
març de 2019, un any que està disparant-se a xifres encara superiors a les que po-
díem imaginar en aquesta qüestió, com passa a la majoria de països d’Europa, es-
pecialment els que podríem anomenar «més fronterers». És necessari, evidentment, 
dotar-nos de mesures urgents, però el que hem de millorar són els dèficits estructu-
rals de tota mena, també d’acolliment familiar, per fer front a aquest fenomen. Hi 
ha un avenç, però potser estem desbordats per tot el que ens està arribant. I, òbvia-
ment, tant la presidenta com jo mateix ens hem referit a quelcom absolutament re-
butjable que ha provocat a una població –no només en una, en algunes poblacions– 
aquest fet.

Hem vist algunes millores en el reforç de la xarxa de salut mental i juvenil. Per 
nosaltres..., tenen vostès les xifres que tractem, encara les considerem insuficients i 
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els raonem per què. Han millorat les ràtios de serveis socials d’atenció primària, i sí, 
cal actualitzar encara més la cartera de serveis que s’aplica en aquest cas. I, per úl-
tim, trobem també un progressiu desplegament del servei d’intervenció socioeduca-
tiva, amb un factor importantíssim, que és l’acompanyament socioeducatiu d’infants 
i d’adolescents. Per tant, trobaran també la part que el síndic valora de com s’estan 
seguint recomanacions i com podem fer front a aquestes problemàtiques.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Ribó. Ara tenen..., ara és el torn d’intervenció dels grups parla-
mentaris. Té la paraula, en nom del Grup de Ciutadans, la diputada Elisabeth Valen-
cia, per un temps màxim de cinc minuts.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta, a ver si tengo tiempo de decir todo lo que quiero decir en 
cinco minutos. Quiero empezar, como siempre, agradeciendo la comparecencia del 
síndic y su adjunta en el Parlament.

La presidenta

Perdó; deu minuts.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Ah, vale, gracias, presidenta. Nosotros queremos condenar el suceso que hemos 
conocido esta mañana sobre la muerte de un bebé en Montcada. Lamentamos este 
suceso y esperamos que la justicia actúe inminentemente contra esta falta de hu-
manidad. Por otro lado, nos sumamos a la condena del ataque de los adolescentes 
que llegan a Cataluña sin referentes familiares que se ha realizado en el centro Can 
Ganxo de Castelldefels.

Al hilo de este suceso, le queremos realizar la primera pregunta, y es: ¿cómo 
valoran desde el síndic que los menores estén en un centro destinado al ocio? ¿Uste-
des consideran que este centro es el adecuado para estos menores? Lo comentamos 
porque hemos tenido constancia de declaraciones de la alcaldesa de Castelldefels 
en las que hace referencia a que este tipo de centro es inadecuado para acoger a es-
tos menores y que la Generalitat ha realizado esta acogida en este centro unilate-
ralmente. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario lamentamos, como siempre, 
pues, la falta de coordinación con el territorio, como se deja de manifiesto ante esas 
declaraciones y esperamos que los menores vayan a un centro..., al centro en el que 
tienen que estar, que es un centro o bien de emergencia preparado o un centro de 
primera acogida y de una manera temporal. Quiero anunciar que hemos realizado 
preguntas al respecto para conocer con mayor detalle este tema.

Volviendo al informe, ustedes tocan muchos temas. Nosotros nos centraremos 
en algunos de ellos que consideramos muy importantes. Para empezar, quiero de-
cirle sobre el informe, al síndic, lo que hace referencia en su informe general, que 
nos presentó ayer en el Parlament, y es que parece que ustedes justifican la inacción 
del Govern en materia de infancia con relación a la aplicación de la Constitución, y  
nosotros queremos dejarles desde aquí constancia de que no estamos de acuerdo, 
porque ha habido nueve años para desplegar la Ley de infancia, que no se ha hec-
ho, ha habido una falta de inversión en políticas de infancia, Cataluña sigue estando 
por debajo de la media española en inversión en políticas de infancia, y de la media 
europea estamos a años luz, y nos parece que hacer aquí referencia y reflejar en su 
informe que esto..., o justificar que es por la aplicación de la Constitución en Cata-
luña durante meses, nos parece que no es acertado y queremos dejarle constancia 
de este tema.

Queremos comentarle sobre el sistema de protección de infancia. Ustedes han 
hecho referencia, como han indicado en muchas ocasiones, a la elevada acogida resi-
dencial que tenemos en Cataluña. Nosotros estamos de acuerdo, tenemos una elevada 
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acogida residencial; los niños y niñas deben estar con familias de acogida, debemos 
ir hacia este modelo. Pensamos que el Govern ha realizado esfuerzos, pero no ha 
conseguido elevar el número de familias de acogida. También, en los centros..., los 
centros no cumplen los estándares de calidad, como indican en su informe. Nosotros 
estamos de acuerdo y hemos podido comprobarlo; hemos visitado centros y hemos 
podido comprobarlo. Además de que hay centros que pensamos que se están creando 
de la noche a la mañana y también coincidimos en que no cumplen estos estándares 
de calidad.

Durante el 2018 hemos tenido muchos problemas en el sistema de protección de 
infancia. Hemos tenido niños durmiendo en la Ciudad de la Justicia. Hemos tenido 
niños durmiendo en comisarías; el Govern lo ha negado, pero nosotros teníamos 
constancia de ello. Después hemos tenido niños también en la ludoteca de la direc-
ción general, y lo voy a decir las veces que haga falta. Esta no es una manera de 
acoger a la infancia. Ahora es cierto que se están realizando esfuerzos, pero todavía 
falta mucha coordinación y falta mucha voluntad política para solucionar este grave 
problema, que es estructural.

Ustedes hacen referencia también a muchos problemas del sistema de protec-
ción, pero hemos echado de menos que no comenten nada sobre..., ya sabemos que 
se está investigando al anterior director de Infancia, que adjudicó contratos a funda-
ciones en las que estaba en la dirección, de estas fundaciones. Ustedes llevan años 
haciendo informes y no han hecho nunca referencia a este tema. Nos gustaría saber 
su opinión al respecto.

Por otro lado, queremos saber cómo valoran ustedes la..., bueno, la falta de trans-
parencia que tenemos con las fundaciones de la Dirección General de Infancia. 
Tenemos más del 80 por ciento del sistema de protección del que no tenemos in-
formación, no se hacen auditorías, las hemos pedido en este Parlament en muchas 
ocasiones y el Govern continúa mirando hacia otro lado.

Respecto al sistema educativo, continuamos siendo líderes en barracones. El Go-
vern sigue..., bueno, en estos cuatro últimos años ha destinado cero euros a edu-
cación cero-tres. Este Govern se puede llenar la boca hablando de igualdad, pero 
cuando hablamos de una medida cuya eficacia está demostrada para garantizar la 
corresponsabilidad, pues, cero euros de inversión. Además, nuestra comunidad au-
tónoma, pues, tiene graves problemas. Es una de las comunidades autónomas donde 
la renta de los padres continúa influyendo mucho en la educación de los hijos.

Por otro lado, sobre abusos sexuales infantiles, hemos presentado una ley. Espe-
ramos que los grupos que han apoyado al Govern no nos presenten una enmienda a 
la totalidad de la ley como ya nos han hecho en la anterior legislatura. Nos gustaría 
saber su opinión sobre la falta de coordinación entre departamentos para combatir 
los abusos sexuales. Sabemos que el comité interdepartamental para la prevención 
de estos abusos no se reúne desde el año 2017. Hemos pedido las actas y no nos las 
han facilitado desde el Govern. Falta formación a los profesionales y falta coordina-
ción interdepartamental para combatir estos abusos. Además, también hemos pedi-
do más unidades para la detección y el tratamiento de estos abusos sexuales.

En el ámbito de la salud también tenemos muchos déficits, tanto en la lista de 
espera como en el acceso a la salud dental y oftalmológica, y hemos presentado ini-
ciativas en este sentido y estamos de acuerdo con su informe.

Me parece que no me dejo..., bueno, me dejo muchos temas, pero digo los gene-
rales y los más importantes para nosotros.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de la diputada Beatriz Silva, del Grup Socialis-
tes i Units per Avançar.
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Beatriz Silva Gallardo

Sí; muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las 
gracias a todo el equipo del síndic por este informe y por los informes que realiza 
anualmente, porque creemos que realmente la situación de la infancia debería ser 
una prioridad política y realmente los datos que ponen de manifiesto estos informes 
revelan que no es así. Nos gustaría también que..., dado que realmente la situación 
que describe es bastante crítica, quizá sería conveniente que alguna vez este infor-
me fuera presentado en Pleno, como ha sido con otros, creo que ya se lo comenté 
con motivo del informe sobre los menores extranjeros no acompañados, que creo 
que ayudaría a dar relevancia a esta cuestión y que todos y todas nos lo tomáramos 
más en serio.

No tengo mucho tiempo, entiendo. Me gustaría destacar algunas cuestiones del 
informe que nos parece que son importantes. Una de ellas es el hecho en lo que ha-
cía relación con el número de niños, niñas y adolescentes que están en lista de espe-
ra para tener un recurso de protección, que son el 7 por ciento del total, que nos pa-
rece demasiado, porque muchos de estos niños han pasado por distintas situaciones 
antes de estar en esta situación y que debería dárseles respuesta. En este sentido, el 
informe hace referencia a que en muchos centros de menores no se están respetando 
los estándares de calidad y me gustaría saber si tienen algún tipo de dato acerca de 
si se ha incrementado el número de inspectores, inspectoras que tienen el encargo de 
garantizar que las condiciones en los centros de menores sean las adecuadas y si hay 
alguna recomendación al respecto, cómo se ha avanzado en este sentido.

Queremos también destacar el hecho de la propuesta de que haya un plan de 
choque para que los niños menores de tres años, pero también de seis años, no estén 
en ningún caso en un centro y que puedan acceder a una familia de acogida. Cree-
mos realmente que para que se haga efectiva la recomendación que se hace cada 
año en el informe sobre la necesidad de aumentar las familias de acogida, también 
sería necesario aumentar los recursos, no solo para la captación de nuevas familias, 
sino también para hacer el acompañamiento necesario a esas familias, porque una 
de las quejas que las familias de acogida siempre expresan es el hecho de que no 
tienen el suficiente apoyo ni asesoramiento profesional para hacer frente al acogi-
miento de un niño o de una niña. Porque, a lo mejor, en el caso de un niño peque-
ño o de un bebé, las familias lo reciben con alegría y es mucho más fácil, pero un 
niño más grande, que tiene toda una trayectoria de problemas, realmente necesita, 
la familia, mucha ayuda profesional para poder hacer frente a las situaciones que 
van surgiendo.

Respecto a las recomendaciones que tiene el informe del sistema educativo, nos 
preocupa que constate que, a pesar de que ha mejorado la situación macroeconó-
mica y que hay más recursos, se sigan produciendo..., que muchos niños no tengan 
acceso a cosas básicas, como a las actividades extraescolares, los libros de texto, y, 
sobre todo, el comedor escolar. O sea, realmente creo que no deberíamos permi-
tir que hubiera niños que no puedan comer. Es que esto es una cosa básica y no sé 
cómo no estamos haciendo lo suficiente. Sobre todo creemos que..., desde nuestro 
grupo parlamentario hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de recuperar el 
comedor escolar en los institutos que han adoptado la jornada compacta y no hemos 
conseguido avances.

La última vez que se planteó esto, se nos dijo que iba a haber un plan piloto para 
intentar garantizar que en algunos institutos los niños pudieran acceder a la alimen-
tación adecuada, pero no se ha hablado de recuperar las becas, porque no se trata 
solo de poner un microondas y que los niños se puedan calentar la comida, sino que 
realmente los niños a partir de los doce años puedan seguir teniendo garantizado 
su derecho a una alimentación adecuada, y, por ello, a una beca. Y a una beca que, 
realmente, en los casos de las familias más desfavorecidas, cubra el cien por cien de 
lo que significa y no solo una parte, porque nos encontramos con casos de que hay 
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muchos niños que la familia tiene que hacer frente a una parte de lo que significa el 
comedor escolar y pasan cinco o diez días del mes sin comer. Esto pasa no solo..., o 
sea, pasa en todas las etapas educativas.

Otra cosa en la que queríamos hacer hincapié es el tema de la educación infantil 
de primer ciclo, que sigue sin ampliarse ni recuperarse, que desde 2012 la Genera-
litat ha dejado de aportar lo que le correspondía, lo cual ha significado un recorte 
en guarderías, escoles bressol; en una etapa que todos los informes los especialistas 
nos dicen que es clave para combatir la desigualdad, pero que también es indispen-
sable para que las mujeres que han tenido que abandonar el mercado laboral por los 
recortes en dependencia y en guardería puedan volver a trabajar.

También nos preocupa la incidencia que hace el informe en el hecho de que en 
2018 no han habido avances en el acceso a la vivienda protegida de las familias más 
vulnerables. Habla de familias con niños y niñas que están viviendo en pensiones, 
en centros de acogida u otros recursos residenciales en los que comparten con per-
sonas extrañas los espacios. Yo querría añadir que estas familias además llegan a 
estos recursos después de haber sufrido desahucios, de haber estado realojados en 
condiciones muy precarias, en infravivienda, lo cual produce mucha inestabilidad 
emocional; o sea, es difícil que un niño pueda tener un buen rendimiento escolar, 
pueda desarrollarse adecuadamente si está viviendo en esas condiciones y es algo 
que, realmente, pasan los años y no solo no mejora, sino que empeora.

Antes de terminar, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que el informe 
constata que no conseguimos rebajar la tasa de pobreza infantil, que es un problema 
estructural, que se encuentra en un 28,5 por ciento, y que realmente la renta garan-
tizada de ciudadanía podría ser una herramienta útil para hacer bajar la tasa de po-
breza, pero no es así. Los últimos datos que tenemos disponibles son que, desde el 
15 de septiembre de 2018 al 9 de enero de 2019, habían solicitado la renta garantiza-
da de ciudadanía más de veintinueve mil personas, solo se habían valorado a vein-
titrés mil y habían sido aprobadas apenas el 21 por ciento. Es de..., da que pensar, 
que realmente gran parte de estos expedientes que no salen adelante corresponden 
a personas o a familias que tienen a niños y niñas a su cargo y que son estos niños 
que se encuentran bajo el nivel de la pobreza.

Me gustaría saber si, de alguna manera, al elaborar el informe, se ha cuantificado 
esto, o sea, que si realmente la renta garantizada de ciudadanía estuviera aplicándo-
se tal como fue diseñada, ¿en cuánto habríamos conseguido bajar la tasa de pobreza 
infantil? No sé si es mucho pedir, pero...

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara té la paraula la diputada Marta Ribas en nom del Grup 
Parlamentari Catalunya en Comú Podem.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, agrair-los a tot l’equip del síndic l’informe. Permetin-me 
començar, però, amb una condemna –l’hem fet abans unitàriament des de la mesa– 
als atacs xenòfobs que hi ha hagut, i dir-los, síndic, per la interpel·lació que ens feia, 
no?, també en aquest sentit de que seguim tractant aquest tema i que hi hagi..., més 
enllà d’iniciatives des del mateix Govern de parlar amb tots els grups parlamenta-
ris, també des del Parlament ens moguem, que aquesta comissió intentarem fer una 
declaració institucional, consensuar una declaració institucional per al proper Ple 
del Parlament perquè hi hagi, doncs, també un pronunciament formal del Parlament 
respecte dels atacs xenòfobs i racistes.

Els deia: agrair-los la feina a tot l’equip del síndic amb aquests informes, no 
els ho dic retòricament, els mirem amb molta atenció, els informes del síndic. Ens 
serveixen molt de guia de quins temes cal seguir tractant des del Parlament, d’en 
quines propostes centrar-nos en cada un dels temes, i, per tant, d’on anar enfocant la 



DSPC-C 201
12 de març de 2019

Sessió 5 de la CDI  15 

nostra activitat com a grups parlamentaris de l’oposició, tant en la part propositiva 
com la de control del Govern, i els ho dic molt de debò. Els ho vull explicar més,  
i manifestant diversos dels casos dels elements que reflecteixen en aquest informe i 
que han explicat també en la seva exposició.

D’una banda, respecte al tema del sistema de protecció, realment tenim un pro-
blema d’un sistema de protecció desbordat en si. No és només l’efecte d’un incre-
ment de la població d’infants i joves migrats no acompanyats que venen al nostre 
país, sinó d’un sistema de protecció deficient. Ja hi havia molts problemes en el ma-
teix sistema de protecció, ja hi havia molt a resoldre en el mateix sistema de protec-
ció a la infància, ja hi havia un desbordament del sistema. I la no previsió de l’incre-
ment ja sabut que tindríem d’infants i joves migrants no acompanyats, doncs, ho ha 
incrementat encara més. I dic «no previsió d’un increment que ja se sabia», perquè 
l’arribada d’infants i joves no acompanyats és un tema que ve de dècades enrere  
i que ja fa anys que sabíem que s’aniria incrementant i que ara mateix també sabem 
que seguirà incrementant-se.

Ha costat, vull posar-ho si de cas en positiu, però s’ha fet finalment, no?, un abor-
datge integral, com a govern i amb altres institucions, amb els professionals del sis-
tema, amb els ajuntaments, amb les entitats que treballen en el sector, per intentar 
posar una estratègia de país en aquest sentit. Vam insistir-hi molt, nosaltres també, 
com a grup parlamentari, en aquest sentit, després especialment, i durant la crisi de 
l’estiu passat amb el tema dels infants i joves no acompanyats i de com s’estava ata-
cant aquesta emergència en aquell moment.

Però ara tenim un problema: aquesta estratègia no està calendaritzada i no està 
dotada pressupostàriament. I ho estem denunciant nosaltres, ho estan denunciant les 
entitats, i, per tant, tenim un paper molt bonic, però és un paper, no tenim cap acció 
en aquest sentit. Entenc que des de l’oficina del síndic segurament també han pogut 
col·laborar en dissenyar aquesta estratègia, i, no ho sé, els volia preguntar, doncs, si 
consideren també que aquesta hauria de ser la prioritat en aquest sentit ara mateix. 
Ja hi ha una bona feina a partir d’aquesta estratègia dissenyada, si això ja pot ser 
un bon full de ruta, però si l’exigència per part del Parlament al Govern ha de venir 
prioritàriament de que hi hagi els recursos suficients per poder dur a terme aquesta 
estratègia.

Hi ha molt bones experiències en el territori també d’acció comunitària que s’es-
tà fent des de tots els serveis comunitaris, especialment moguts des d’ajuntaments 
o des d’administracions locals, per dir-ho més en genèric. Els darrers casos que hi 
ha hagut d’atacs xenòfobs han estat a centres que no estaven integrats en aquestes 
xarxes comunitàries. La millor manera d’evitar..., hem de lluitar contra el racisme, 
però el que sobretot crec que ens pertoca és evitar-ho; és prevenir-ho i és evitar-ho. 
La millor manera d’evitar-ho és que els joves que estiguin..., aquests infants i joves 
tinguin una feina d’integració en la comunitat on estan vivint, i que les comunitats 
on estan convivint els coneguin, coneguin la seva situació, la seva problemàtica, per 
què han vingut aquí i la positivitat que pot tenir per al nostre país que aquests col-
lectius s’integrin bé i visquin després en el nostre país i convisquin amb nosaltres. 
Això es fa a partir de la feina del treball comunitari.

Mirem bé, exactament, els casos que hi ha hagut d’atacs a centres: quins tipus 
de centres han estat, quin tipus de treball comunitari no s’havia fet en aquests dos 
casos especialment, de Canet de Mar i Castelldefels; i, en canvi, com sí que estan 
funcionant a Castelldefels mateix altres centres amb una integració comunitària ben 
feta, amb treball des de l’Ajuntament i no està havent-hi problemes amb el veïnat. 
Ho dic perquè no generalitzem res, mirem-nos les coses bé, amb la lupa necessària i 
ataquem els temes principals. M’agradaria que també, si és possible, senyora Larios, 
doncs, ens diguin si vostès també ho veuen en aquest sentit.

Un parell de..., bé, tres elements més, molt ràpidament. La qüestió dels..., i els deia, 
per dir-los: «Ens escoltem i ens llegim molt els seus informes.» El tema dels extute-
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lats. Nosaltres, com a grup parlamentari, vam intentar que hi hagués una modificació 
directament de la Llei de la renda garantida de ciutadania perquè s’inclogués aquesta 
modificació de les edats en què s’hi pot accedir. No va ser possible, no se’ns va accep-
tar una esmena que vam fer en el debat que hi va haver de modificació de la llei. En 
el reglament s’està intentant resoldre, dubtem que la via del reglament sigui suficient. 
No ho hem abandonat i seguim treballant, com a grup parlamentari, en aquest tema i 
ja els explicarem mesures que tenim preparades.

Respecte al tema de salut, a banda d’elements diversos, estem a les portes de que 
en un proper ple, no la setmana vinent, sinó algun dels propers, es debatrà i s’iniciarà 
la tramitació, perquè no hi ha esmenes a la totalitat, d’una proposició de llei del nostre 
grup parlamentari perquè hi hagi atenció de dentistes gratuïta des del servei públic 
per a tots els infants; el que ja existeix en altres comunitats autònomes, però que aquí, 
a més, ho podem assumir des del servei públic dels CAPs. Amb la voluntat que, a 
més, sigui per a tota la població i de forma universal, però que comencem la progres-
sivitat d’aplicació d’una llei d’aquest tipus pels infants, perquè és la millor garantia de 
salut pública a partir de la salut bucodental també dels nostres infants.

Amb el tema dels serveis per temes de violències sexuals, ho estem treballant 
amb el màxim rigor possible com a grup parlamentari i hem entrat diverses reso-
lucions i seguim treballant en aquest sentit. I, a més, també amb un element que 
creiem que s’ha de fer en un parlament, que és trencar silencis; no només promoure 
que hi hagi els serveis suficients d’atenció, no només promoure que hi hagi preven-
ció, sinó trencar silencis, perquè aquest ha estat un dels greus problemes i també 
ens ha passat amb les violències masclistes, no?, i ens passa amb totes les violències 
sexuals, que també les institucions hem d’ajudar a que es trenquin silencis que han 
estat, doncs, la gran manta que ha tapat que es poguessin estar també abordant com 
calia les violències sexuals contra els infants i joves.

I respecte a l’educació afectivosexual, és una obsessió d’aquesta diputada, que 
hem estat treballant intensament en el cas de l’Intergrup de Població, Desenvolupa-
ment i Salut sexual en unes jornades amb experts i amb unes conclusions que, bé, 
crec que van donant fruits també, no?, perquè diversos grups parlamentaris estem 
fent iniciatives en aquest sentit en el Parlament. Esperem que realment aconseguim 
que sigui una realitat, perquè és la millor prevenció possible per a les violències se-
xuals contra infants i joves, per a les violències masclistes; evidentment, si és edu-
cació afectivosexual, amb perspectiva de gènere, però també per al propi gaudi del 
plaer, no?, (l’oradora riu), vull dir, no només per la part negativa, sinó per aprendre 
a gaudir del plaer sexual i per conèixer-nos el nostre propi cos i per evitar moltes 
altres qüestions relacionades amb malalties sexuals, etcètera.

I acabo amb una preocupació, en to més positiu: els compliments. Al final, què 
ens passa? Que totes aquestes coses que estem fent des del Parlament, des dels grups 
parlamentaris de l’oposició ens trobem amb el topall de sempre: el compliment per 
part del Govern, especialment en recursos. Aquesta havia de ser la legislatura de la 
infància, així vam dir-ho en la primera sessió de la Comissió d’Infància en aquesta 
legislatura, i no està sent-ho. I si tothom coincidíem en que alguna cosa era la ma-
nera de fer la legislatura d’infància és que calia acostar-nos a la inversió en infància 
directa dels altres països on la infància té la inversió suficient. I estem a la meitat, 
sent generosos. Hauríem de doblar el pressupost d’infància, com a mínim. I no hi 
ha manera que ho aconseguim per molt que el Parlament ho aprova reiteradament, 
l’última vegada en una moció defensada per mi mateixa, al febrer, en el Ple del Par-
lament de Catalunya.

Veig que tampoc el compliment de les recomanacions del síndic..., bé, que se-
gueixen també el mateix camí. I em preocupa que les úniques sis recomanacions 
que han anat fent, no?, en els últims anys, que tenen un compliment acceptable són 
precisament temes que no requereixen molt pressupost. En canvi, tot allò que és de 
més substància està en uns compliments molt inacceptables. Bé, no és diferent del 
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que ens trobem respecte a les iniciatives que fem com a Parlament i com a grups 
de l’oposició, però, realment, doncs, el «mal de todos», vull dir, no ens consola pas, 
perquè la situació és que continuem tenint molts molts deures pendents.

I, res, agrair-los de nou el seu informe. Perdó, sí, una pregunta; una pregunta res-
pecte al tema de pobresa infantil, que també me n’he fet un fart, de treure elements 
en aquest Parlament sobre aquests temes, però si hi ha una cosa que també tothom 
coincidim al final en qualsevol anàlisi no només és que falta inversió, sinó que, a 
més, està mal feta, mal enfocada, que són poc eficients, els diners que invertim en la 
lluita contra la pobresa infantil. Cal que ens posem la manta al cap d’una punyetera 
vegada i apostem per una prestació universal per fill a càrrec, que és el que es reco-
mana en tots els informes per part de les entitats que treballen en infància?

Acabo, presidenta. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup de la CUP - Crida Constituent i té 
la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Voldria, aquest subgrup, en primer lloc, començar per una 
qüestió a què ja s’ha fet referència, que no guarda relació directa amb l’informe del 
síndic, però, al final, és expressió directa de l’informe que el síndic ens trasllada 
avui. Hem tingut atac i assalt en un centre de menors, de caràcter racista, amb armes 
blanques, amb crits clarament racistes, encara hem de veure si també n’hi havia, 
d’altres armes. I sobre això volem fer dos o tres reflexions.

Primer de tot, que tots i totes siguem conscients que estem parlant d’un atac a 
allò que és un servei públic d’aquest país, però, a la vegada, també és un habitatge. 
Un habitatge és segurament del poquet, des d’un punt de vista material, que tenen 
uns determinats grups de menors. La resta de la societat podem tenir més limita-
cions, però, segurament, és del poc que alguns menors tenen des d’un punt de vista 
material. Coincidirem amb alguns grups que això és una manca de mitjans humans, 
de mitjans materials, fins i tot també d’un deficitari model de gestió, i podríem anar 
a veure qui està gestionant alguns d’aquests centres, que potser algú s’emportaria 
una sorpresa de veure coincidències.

Però, més enllà del que això significa, a aquest subgrup se li provoca una altra 
reflexió, que és el que no han fet els Mossos d’Esquadra. I volem dir, evidentment, 
que, per a la CUP, mai l’acció punitiva i el càstig són una solució per a aquests 
problemes, però, mirin, fem una reflexió col·lectiva: si els que estem aquí hagués-
sim sofert al nostre habitatge un tipus d’atac com el que s’ha donat aquest cap de 
setmana, ens semblaria normal que, havent identificat alguns dels assaltants, a dia 
d’avui no estiguessin detinguts o detingudes? Semblaria normal? Què s’estaria dient 
si haguessin estat aquells menors del centre els que haguessin assaltat un dels nos-
tres habitatges, amb aquesta diferenciació, eh? Per a aquest grup o aquest subgrup, 
evidentment, estem en una situació d’anormalitat absoluta –absoluta. Traslladem al 
síndic i a la síndica adjunta la reflexió també i pregunta de què pensen que provoca 
aquesta inacció o aquesta forma de donar respostes diferenciades segons qui sigui a 
qui li assalten el seu domicili.

Continuant amb el que és el contingut de l’informe. Una de les primeres qües-
tions que es plantegen és la discriminació en l’accés a l’oci. I se’ns diu, a més, clara-
ment, que és de manera, o que és per raó de raça i per raó d’origen. Per a aquest 
subgrup, hem d’anar ja amb una perspectiva més contundent, que és l’accés a bona 
part dels drets que tindran uns quants milers de menors una vegada deixin de ser 
menors, una vegada deixin de tenir cap prestació i es trobin sense permís de treball 
a les nostres viles i a les nostres ciutats. Què hauríem de fer o què hem de fer quan, 
d’aquí a pocs anys, i seran entre dos i quatre anys, tinguem una realitat que hi haurà 
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uns quants milers de joves que no tindran ni tan sols permís de treball i que es tro-
baran a les nostres viles i a les nostres ciutats?

També ens diu, i li ha cridat l’atenció a aquest diputat en la lectura de l’informe, 
amb relació a la discapacitat, d’una manera contundent que hi ha manques de recur-
sos. Es diu expressament. No es valora si es fa bé o es fa malament, si es gestiona 
bé o es gestiona malament, sinó directament que hi ha una manca de recursos. Se’ns 
traslladen, amb relació a les desigualtats que aquest subgrup caracteritza de classe, 
problemes afegits quan parlem de desnonaments, problemes afegits quan parlem de 
segregació escolar; doble segregació escolar, entre la pública i la privada, aquella 
privada que paguem entre tots i totes, que es diu «concertada», però també hi ha una 
segregació doble dins de la mateixa xarxa pública: unes públiques amb una realitat, 
i unes altres públiques molt diferents. I, la tercera, que alguna diputada ja també ho 
ha manifestat, d’alimentació. Es parla, a l’informe, com hi ha problemes d’alimen-
tació de menors al nostre país.

També es fa referència al dèficit per la intervenció en l’abús i l’assetjament. Sí 
que voldríem traslladar alguna pregunta concreta sobre aquest supòsit a què es fa 
referència en l’informe, sobre quines mesures es pensa, des de l’oficina del síndic, 
que serien necessàries per donar les respostes que a dia d’avui no s’estan donant 
amb relació a abús i assetjament per part de l’Administració; quin tipus d’interven-
ció hauria de donar-se.

Sobre els centres de menors, hi ha un informe específic, i, per tant, no ens hi de-
tindrem gaire, però, segurament, és una de les expressions més violentes; ja hi hem 
fet referència abans amb el supòsit concret d’aquest cap de setmana. Però volem, 
també, valorar la insuficiència que es manifesta per a allò que haurien de ser alter-
natives. Se’ns parla de la renda garantida, se’ns parla de la prestació d’extutelats, 
se’ns parla de les beques menjador, i s’expressa molt bé, perquè es diu: «Això podria 
ser una alternativa, però una part de la seva regulació o una mala gestió estan impe-
dint que ho pugui ser», no la resolució. També fora bo que es pogués insistir més en 
aquesta idea: que tenim algunes eines que potser no resolen absolutament, però que 
podrien resoldre més, i que la gestió d’aquestes eines està significant no un avançar 
sinó un retrocedir, un anar cap enrere en la realitat dels menors.

I, per anar acabant amb qüestions de visió general; podem trobar-nos cada any 
amb aquests informes, que, si no actuem sobre inversió suficient, sobre mitjans sufi-
cients, per una banda; per una altra banda, també per les condicions laborals de tots 
els treballadors i les treballadores que actuen amb relació als menors –tots i totes–, 
i, en tercer lloc, i això és el criteri d’aquest grup, amb un altre model de gestió, que 
no sigui amb gestió directa privada, doncs, realment poca actuació podrem fer.

I dues conclusions per acabar. La primera: deu mesos de govern. I comparar l’in-
forme de l’any passat amb l’informe d’aquest any no ens aporta que hi hagi hagut 
gaire avançament; es fa alguna petita referència, però la tònica que expressa l’infor-
me del síndic no és que s’hagi avançat.

I la darrera qüestió, que no fem crítica, sinó que fem autocrítica o crítica conjun-
ta, i ens expliquem: ens van de meravella, aquests informes; és una feina, a més, de 
rigor des d’un punt de vista jurídic, però també des d’un punt de vista d’aprofundi-
ment sobre dades. Però hi hem trobat a faltar una cosa, que és el mateix que troba 
a faltar aquest diputat en la seva intervenció: crec que no he fet i no hem fet, segu-
rament, una anàlisi des d’un punt de vista feminista, o des d’un punt de vista que 
podrien altres dir «de gènere». I, per tant, emplacem, més enllà de que a l’informe 
s’expressen qüestions en clau de gènere, doncs que el síndic, l’oficina del síndic no 
faci també el mateix que aquest diputat, que és no expressar-se en qüestió de gènere 
o en una clau feminista, i, per tant, que avancem també en aquesta anàlisi.

Gràcies, presidenta.



DSPC-C 201
12 de març de 2019

Sessió 5 de la CDI  19 

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara té la paraula la diputada Rut Ribas, del Grup Parlamentari 
Republicà.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta. Primer de tot, doncs, començar la intervenció agraint tant al 
síndic com a l’adjunta i tot el seu equip que també ens acompanya que avui estiguin 
aquí presentant-nos l’informe del 2018. Creiem que és primordial i del tot important 
que tinguin totes aquelles inquietuds a què l’Administració no arriba i no pot donar 
sortida, i així nosaltres també ser aquí per vetllar que totes aquestes inquietuds que 
hi han ara mateix en aquest informe i sobre la taula, doncs, puguin..., hi pugui haver 
una solució al respecte.

Anant una mica punt per punt, com s’ha presentat, en diverses ocasions ja s’ha 
dit que el sistema de protecció a la infància i l’adolescència, doncs, necessita aques-
ta reforma estructural i de tot el que conforma l’informe. Pel que fa a la promoció 
de l’acolliment familiar, doncs, no podem obviar que hi ha hagut una campanya 
molt intensa de l’ICAA, anomenada «Entre tots fem gran l’acollida», que sí que té 
els seus fruits, però, malauradament, creix el nombre de famílies acollidores, però 
també creix el nombre d’infants que necessiten aquesta família. Però, en tot cas, 
nosaltres defensarem que qualsevol infant, doncs, necessita una família per al seu 
millor desenvolupament. Per tant, seguirem picant pedra, doncs, perquè l’acolliment 
familiar sigui la principal prioritat.

També s’ha parlat de l’acompanyament als infants tutelats. Tot i que ha augmentat 
el nombre de places, com es deia, en CREIs i centres terapèutics, doncs, no és sufi-
cient. Per tant, aquí seguirem vetllant perquè aquestes places siguin garantides per 
a tots els infants que ho necessiten. Però, d’altra banda, també ho voldria relacionar 
amb que la conselleria de Salut ha creat la direcció del Programa d’abordatge integral 
de casos de salut mental d’elevada complexitat, amb infants tutelats com amb infants 
no tutelats, i que qui ho està encapçalant era la que fins fa uns mesos era la presiden-
ta d’aquesta comissió. Doncs aquí també voldríem saber si haver apostat per aquest 
camí és positiu en aquest cas, ja que nosaltres li donem molta importància.

Pel que fa als joves que migren sols, és cert, ja hi han fet referència la resta de 
portaveus que m’han precedit, sí que venim d’una situació d’emergència, però que, 
malauradament, ara ja no és una situació d’emergència, sinó que ja és una realitat de 
país. Fins ara el sistema ha estat desbordat i no es pot permetre, doncs, que els joves 
segueixin en situacions precàries, però, a la vegada, també, el Govern ja ens va pre-
sentar el seu programa anomenat «La inclusió del jovent que migra sol: una oportu-
nitat de país», on també ja ens explicava, doncs, tota l’estratègia que durien a terme 
per tal de que tots aquests joves tinguin garantides les seves oportunitats.

Pel que fa als joves extutelats, els joves que surten del sistema de protecció tenen 
diverses opcions després, fins a una certa edat. Cal fer referència també que Catalu-
nya i el País Basc són els únics que donen suport a aquests joves extutelats un cop 
surten del sistema. Tot i així, s’ha de tenir en compte que un jove que té disset anys 
i un que en té divuit, doncs, tenen les mateixes necessitats. Per tant, creiem que tu-
telar ha d’anar més enllà i que aquesta feina s’ha de fer des d’un principi, no que hi 
hagi aquest canvi només pel simple fet de que passin d’una edat a una altra.

També s’ha fet referència al sistema educatiu. Jo, aquí, només faré un parell de 
pinzellades a dos temes concrets i després si la presidenta m’ho permet li passa-
rem la paraula al diputat Solé perquè acabi de completar-ho. Pel que fa a les beques 
menjador, actualment ens trobem només amb dues franges de percentatges. Hi ha 
la voluntat d’incrementar aquesta franja en un 80 per cent, que crec que és una ini-
ciativa molt positiva.

D’altra banda, però, en aquest cas, com a educadora social que en el seu moment 
va haver de treballar amb les beques menjador, l’indicador de negligència, després, 
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si tu expliques les teves observacions, és un bon mètode perquè l’educadora social, 
doncs, pugui garantir al cent per cent la beca a aquell infant sense haver de marcar 
certs altres indicadors que no contempla. Per tant, amb això em vull referir a que 
és un mètode on es pot atorgar el cent per cent sense que l’infant tingui una situació 
molt precària i molt greu dins de casa seva. En tot cas, amb això vull fer referèn-
cia que potser hi hauria..., podríem treballar la manera de canviar aquest indicador, 
però que sí que pot ser necessari un indicador que..., on l’educadora en aquest cas, 
doncs, faci la seva valoració, per què creu que s’ha d’atorgar el cent per cent de la 
beca menjador.

I tema colònies escolars; crec que s’ha de garantir a tots els infants que puguin 
gaudir d’unes colònies escolars. Tots sabem que són uns dies de convivència i que, 
per poder-los garantir, s’ha d’anar més enllà, no només en garantir-ho de manera 
econòmica, sinó que també treballant amb les famílies de per què és necessari que 
els seus fills, doncs, puguin conviure aquests dies amb la resta dels seus companys 
i companyes.

Un altre tema que fins ara se n’ha parlat molt poc i que crec que és molt impor-
tant és sobre el lleure. Crec que és necessari que tots els infants i joves puguin gau-
dir de les activitats fora de l’horari escolar. Hi han subvencions, en podrien haver-hi 
més, òbviament; també els ajuntaments treballen autònomament, en aquest cas, per 
acabar de completar, doncs, que els infants puguin gaudir d’aquestes activitats ex-
traescolars o de lleure. D’altra banda, hi han centres oberts que ho garanteixen, 
també «L’estiu és teu!», i, com ja es feia referència, amb alumnes amb discapacitat, 
el Respir. D’altra banda, nosaltres creiem en una mesura com és l’educació a temps 
complet o l’educació 360, que és una mesura que ja engloba tot el sistema educatiu 
obligatori, i després les extraescolars. No sé si el coneixen ben bé, però, en tot cas, 
voldríem saber com valoren que qualsevol infant, un cop surti de l’horari lectiu, 
doncs, pugui seguir fent aquestes activitats extraescolars, que ja es garanteixi de 
manera..., sense perdre el fil conductor d’un cop arriba la tarda. 

Cent per cent en el combat contra la pobresa infantil, que encara queda molta 
feina a fer. Sí que és cert que, durant el 2018, s’ha augmentat, pel que fa a la renda 
garantida de ciutadania, l’import per menor membre d’unitat familiar, i també hi 
han hagut prestacions addicionals amb ajudes socials i escolars. Cal fer referència, 
però, que no s’ha denegat cap renda garantida a aquella persona que n’hagi tingut 
dret, i que tothom que en té dret ha rebut la resposta, però, tot i així, encara creiem 
que queda molta feina, com ja s’ha fet referència amb altres persones que m’han pre-
cedit en la paraula, altres diputats i diputades, doncs, que encara queda molta feina 
per combatre la pobresa infantil. 

Un altre dels temes que s’ha parlat és de les polítiques d’igualtat. Creiem que 
s’ha de promoure la igualtat d’oportunitat dels alumnes; per tant, s’ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere. (L’oradora estossega.) Perdoneu. Per tant, també prevenir 
i gestionar certs comportaments i evitar qualsevol actitud discriminatòria per raó 
d’identitat que pugui passar a les aules, als centres d’oci, de lleure i als carrers. 

I, per anar acabant, i així passar la paraula; temes de salut, doncs, només dir 
que seguirem vetllant perquè desapareguin les llistes d’espera i que als infants se’ls 
tracti com a infants quan hagin d’anar a un centre de salut. I, per tant, doncs, acabar 
amb que a nosaltres ens trobaran al combat contra l’abús sexual i les violències als 
infants. I, també, com s’ha dit al principi d’aquesta comissió, contra la xenofòbia, i 
així evitar situacions de les que s’han produït recentment que no volem que es tor-
nin a produir, i, des del Grup Republicà, tot el suport a aquesta declaració que farem 
properament i també per acabar amb totes aquestes actuacions.

I, ara, si em permet...

La presidenta

Té la paraula el diputat Bernat Solé, per poc temps.
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Bernat Solé i Barril

Intentaré ser el màxim breu possible. En tot cas, gràcies, presidenta. Síndic, ad-
junta, equip del síndic, gràcies per la vostra exposició. Bé, és evident que compar-
tim, des del nostre grup, la diagnosi que s’ha fet avui, però ens alegra, ens satisfà 
que, a més a més, compartim gairebé bona part del model que es planteja per a re-
soldre la segregació infantil. 

Nosaltres, com a grup que dona suport al Govern..., em permetré citar una sèrie 
de mesures que s’han dut a terme... Se sent malament, no? (Veus de fons.) Sí, ara. 
Ara millor. Em permetré de citar una sèrie de mesures que s’han dut a terme des del 
departament i apuntar quines són les perspectives que té el departament per resol-
dre aquesta problemàtica. S’ha parlat del zero a tres anys, del finançament del zero 
a tres anys, el conseller ho ha dit en nombroses ocasions: recuperar la correspon-
sabilitat del departament. Evidentment, això passa per disposar d’uns pressupostos. 
I aquells grups que demanen que es retornin els pagaments que van quedar pendents 
durant els darrers anys, doncs, fer-los arribar a la reflexió que sí que és important 
que aquests pagaments es retornin a aquells ajuntaments que ho van reclamar o a 
aquells ajuntaments que realment ho necessiten per la seva situació socioeconòmica.

Pel que fa a les instruccions d’inscripció escolar, com bé saben, s’han modificat 
i en les instruccions que hi haurà el proper curs, doncs, hi hauran criteris que no 
seran iguals com els que hi havia fins ara. Per posar un exemple, doncs, el cas del 
desempat en aquells casos en què els pares havien estat escolaritzats en aquella es-
cola desapareix, aquest cas de desempat. I, per tant, això ajuda a no repetir models 
en centres educatius, o, per altra banda, doncs, exigir la publicació de les quotes pel 
que fa als centres concertats.

L’altre dia vam tenir l’oportunitat d’assistir a la valoració del pla pilot que s’està 
fent des del Departament d’Educació pel que fa a la jornada continuada en infantil 
i primària, i la conclusió a que arriba el departament és que el vol prolongar un any 
més, però sempre tenint com a punt de mira que aquest model en primària i en in-
fantil sigui aplicable sempre que no posi en perill les oportunitats de tots els alum-
nes, i que, per tant, es garanteixi un àpat a aquelles famílies o a aquells alumnes que 
realment ho necessitin.

Ja acabo, sí; falta poc? (Veus de fons.) Trenta segons, uf. Dir també que nosaltres 
signem el pacte del síndic contra la segregació escolar. Agraïm que alguns grups 
s’hi hagin afegit a darrera hora. Nosaltres entenem que és un bon document de par-
tida en el qual s’inclou una partida, la petició d’una partida pressupostària. Precisa-
ment, parlant de pressupost, dir que aquest 2018, amb el pressupost prorrogat, s’han 
habilitat cinquanta-una unitats de suport i nou aules integrals, i que, amb pressu-
postos 2019, tal com els planteja el departament, doncs, hi hauria un increment de 
tres-cents professionals que ajudarien precisament a combatre la segregació esco-
lar i infantil. Hi ha grups que demanen compliment. Nosaltres demanem suport als 
pressupostos.

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 també gràcies, síndic, síndica adjunta i tots els correspon-
sables d’aquest informe, que és una eina imprescindible; una eina imprescindible 
anualment, però una eina realment que ens fa un diagnòstic de la situació dels in-
fants al nostre país que ha de servir per portar polítiques públiques que permetin 
que els infants gaudeixin de les possibilitats i les perspectives que es mereixen com 
a tals.

Condemnar i expressar el dolor que..., aquest matí, doncs, el fet de Montcada i 
Reixac, aquest nadó que han trobat en un contenidor. I també condemnar els fets de 
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Castelldefels principalment, i a Canet de Mar, que s’han produït. Una petita reflexió 
només en aquest tema de les condemnes als centres dels MENA de Castelldefels: 
condemnar òbviament amb contundència tot el caràcter racista i xenòfob que pu-
guin tenir aquests atacs, però, abans ho comentàvem al dinar amb un company del 
grup, que això no es converteixi en una mena de conflicte, guerra entre desplaçats 
perquè no estaríem fent cap favor entre aquelles persones o aquells joves que han ha-
gut d’emigrar o que emigren per unes circumstàncies que els fan, això, deixar casa 
seva, i altres que consideren atacats aquests drets. Hem d’aconseguir que això no es 
converteixi, o nosaltres ho entenem així, en una mena de conflicte entre desplaçats, 
perquè seria el pitjor que podríem fer des de l’absoluta condemna a la xenofòbia i al 
racisme en el qual hem de treballar de totes totes, eh?

Però, ja passant a l’informe pròpiament i seguint una miqueta l’estructura que 
heu anat fent a la part expositiva, agrair-vos el diagnòstic que ens feu de la situació 
dels infants tant en aquells punts que són més punyents, com poden ser el sistema 
protector; sistema protector en què jo crec que hi han tres accents que heu desta-
cat, els dels menors de tres anys, en aquest dels menors de tres anys que no vagin a 
centres, diguéssim, institucionals i mirar de donar-los sortides a aquells menors. És 
veritat que cada cop n’hi ha menys, però n’hi ha, i hem de donar resposta des de la 
proposta o la solució de l’acollida familiar.

El tema dels extutelats és un tema que ens preocupa perquè constatem la proble-
màtica que hi ha d’aquells joves que acaben divuit anys i aleshores se’ls acaba tot el 
tipus de protecció amb les dificultats. Com s’ha dit anteriorment, també ho ha dit la 
diputada Ribas, el tema de la renda de garantia pot ser una eina que permeti un tràn-
sit, però, tot i així, hi hem de pensar en aquests joves que, quan acaba la protecció, 
diguéssim, institucionalitzada o normativitzada, es troben sense cap mena de recurs. 
I, després, els menors no acompanyats, amb tota la complexitat que suposa, i, com 
deia també la diputada Rut, doncs, ja no és una qüestió només puntual i d’emergèn-
cia sinó que és una qüestió de país, que hi hem de donar una resposta. I indiqueu 
algunes de les vies cap a on hauríem d’anar.

El tema de la garantia d’igualtat d’oportunitats, l’educació com a garantia d’i-
gualtat d’oportunitats és una peça fonamental en la infància. Això s’ha repetit mol-
tes vegades en tots els contextos teòrics, diríem, però no per més que es repeteixi 
deixa de tenir la importància que té, que és que l’educació ha de garantir l’oportuni-
tat de tots els infants del nostre país i d’arreu, eh?, d’on sigui. Per això, tres..., heu as-
senyalat, o posem també l’accent en tres punts i creiem que val la pena d’insistir-hi: 
el pacte contra la segregació escolar, que tan ample com pugui ser, doncs, aquest és 
un èxit pel que us felicitem i que, a més a més, ens en podem congratular; el tema 
del decret d’admissió dels alumnes és una eina importantíssima, perquè és el que 
permet donar una garantia, diguéssim, jurídica i formal a aquesta igualtat d’oportu-
nitats. Aquí sí que nosaltres veiem una diferència amb alguns posicionaments d’al-
tres grups, en els quals, la doble línia del servei públic d’educació, alguns la veuen 
com una mena de diferenciació quan nosaltres ho veiem com una mena d’enriqui-
ment, eh?, en aquest sentit, i no pel fet de que hi hagin centres concertats, pagats 
pels diners de tots, no vol dir que sigui pel benefici d’uns, sinó que és per donar un 
servei a tota la comunitat, que és el que al cap i a la fi està fent aquest servei educa-
tiu en la seva diversitat de formes. I, per últim, l’atenció en recursos, principalment 
recursos econòmics, com recursos també personals als centres de complexitat alta o 
d’alta complexitat, que requereixen una atenció especial per tal de que les oportuni-
tats educatives siguin garantides per igual a tots els infants i joves.

L’educació no acaba només en l’educació formal, en l’educació que està reglada, 
sinó que l’educació va molt més enllà i se transmet de moltes maneres. Els mitjans 
de comunicació són un element educatiu, però un altre element educatiu important 
formatiu seria el lleure, i, per tant, l’accent o l’atenció en l’oportunitat de gaudi del 
lleure de forma, diguéssim, propositiva i de forma educativa per tots els nostres in-
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fants és semblant als reptes que tenim. Heu posat l’accent i aquí també ens el fem 
nostre en el tema especial dels que tenen discapacitats o també algunes diferències, 
com poden ser la diabetis o d’altres, en l’atenció del lleure, que cal, d’alguna manera, 
en aquest diagnòstic, anotar i que cal corregir.

El quart punt que assenyalàveu és el de la pobresa infantil i la necessitat d’uti-
litzar les polítiques que garanteixin els ingressos a les famílies per tal de corregir 
aquesta situació de la pobresa infantil; això és cert. Aquí, segurament que hi haurà 
la discussió de si hem d’invertir més recursos, si els hem de gestionar millor del que 
els gestionem, o si, d’alguna manera, és una combinació de les dues coses, una qües-
tió de més recursos i millor gestió d’aquests recursos.

Pels altres temes que no és que siguin complementaris, però que s’afegeixen en 
aquesta llista, que són els de la lluita contra la violència com un dels elements que 
pot afectar la infància, crec que aquí hi ha una unanimitat absoluta de tots els grups. 
I jo m’atreviria a dir que no només en la condemna, sinó en la manera, diguéssim, 
d’abordar aquesta lluita contra la violència infantil en totes les seves formes, violèn-
cia sexual, violència en qualsevol de les altres expressions que puguin patir.

El tema del dret a la salut, els drets a la salut, pròtesis principalment i la salut 
bucodental, és un dels reptes que tenim. Aquest matí s’ha plantejat fins i tot en la 
Junta de Portaveus l’oportunitat de tractar-ho de forma legal, i, per tant, amb una 
proposició de llei que segurament que en algun moment, no sé en quin punt, doncs, 
s’haurà d’incorporar; és una manera de donar-hi resposta. Considerar la diversitat 
com un element de riquesa, de diversitat, i, això, fer-ho des de l’inici, des de la in-
fància. I, en darrer terme, valorar en aquest diagnòstic la necessitat de considerar 
els infants com a subjectes de dret i no com algú que va a remolc d’algú que sí que 
té drets d’alguna forma.

Ara, en el diagnòstic hi coincidim i l’agraïm moltíssim. En el tema de les re-
comanacions i les propostes, el debat en el fons està en que bàsicament les vostres 
recomanacions i les vostres propostes són de modificacions o d’incorporacions d’or-
denament jurídic i l’ordenament normatiu. I, en aquest sentit, jo crec que aquí no 
tenim excusa per no incorporar o per trobar des de les opcions i des de les posicions 
ideològiques dels diferents grups, i especialment els que donen suport al Govern 
com a majoritaris en la cambra, però el tema està en els recursos. I aquí sí que, una 
petita reflexió: és veritat que han de créixer, aquest és un compromís que hi era i 
hem de mantenir, però els recursos són limitats i els hem d’administrar d’una for-
ma que siguin, permetin, diguéssim, donar resposta a totes les necessitats en tots els 
àmbits que hi hagi.

En prenem nota. Agraïm aquest diagnòstic, aquestes recomanacions. I esperem 
que aquells «encares», aquells «de nou», aquells «no hi ha hagut avenços» no es re-
peteixin en l’informe del 2019 en aquestes recomanacions.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn de respostes, i té la paraula la senyora Maria Jesús 
Larios, adjunta del síndic.

L’adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i 
dels adolescents

Sí; bé, hi ha moltes coses. Realment podríem estar molt de temps debatent, es-
pero contestar-les totes, i, si no, doncs, m’ho plantegen a la rèplica o quan sigui. Hi 
ha un tema que n’han fet esment, com no pot ser d’una altra manera, tots els grups: 
tant el fet..., diguem-ne, la situació més estructural que tenim d’una certa situació 
de crisi o una situació que s’ha d’afrontar per part de les administracions i que és 
un enorme repte, m’atreviria a dir que no només per nosaltres sinó per molts països 
europeus, doncs, vull dir, com es poden gestionar tots aquests fluxos migratoris que 
estan fugint de moltes situacions, des de situacions de violència, conflictes bèl·lics, 
persecucions, però, sobretot, els que arriben a Catalunya i a Espanya són bàsicament 
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migracions per raons de diferències abismals de condicions de vida en els seus paï-
sos i en el nostre entorn.

Per tant, aquest és un..., nosaltres sempre ho hem dit, i, de fet, l’estratègia de país 
que es va presentar ho plantejava així: no és un deure que només afecti la Direcció 
General d’Atenció a la Infància, això és quelcom que afecta a tot el Govern de la Ge-
neralitat, a tots els ajuntaments, com se’n feia esment, a tots els departaments, perquè 
els drets que se’ls han de garantir són tots, no només és un lloc on viure i un lloc dig-
ne on viure; tots els departaments, i també coordinacions amb la resta de comunitats 
autònomes, amb l’Administració de l’Estat. És a dir, és un..., no en podríem parlar 
aquí, perquè, a més, ja vam fer un informe extraordinari, ja ho vam poder debatre 
i segurament és una realitat molt més dinàmica. I molts de vostès en feien esment, 
molts d’aquests adolescents, la majoria nois, cada vegada més ens estan dient que 
arriben noies que invisibilitzem moltes vegades, eh?, vull dir, també migració eco-
nòmica, però arriben amb unes edats molt properes a la majoria d’edat. I, per tant, 
tenim, doncs, la necessitat d’atendre i que aquesta gran caiguda en l’obligació de pro-
tecció, que s’intenta acompanyar, eh?, també és cert que la major part dels centres i 
la mateixa direcció general es preocupen, vull dir, no deixen de preocupar-se quan 
s’arriba a la majoria d’edat, però en unes situacions, doncs, no sempre en condicions.

Podríem parlar des de com es gestionen les arribades a la frontera sud, com en 
altres comunitats autònomes, com es gestiona la primera acollida, com es gestio-
na l’atenció immediata, les proves d’edat, els centres de primera acollida... Com 
aquests, no?, primeres acollides que de vegades es perllonguen en el temps, i, per 
tant, no estan rebent l’atenció adequada, quina és la transició que tenen a altres 
centres, etcètera. És que, segurament, estaríem aquí molt de temps, i, segurament, 
doncs, no podem dedicar-hi... Jo estic a la seva disposició per debatre-ho quan si-
gui necessari i pel que calgui, però segurament no és suficient. Però, el síndic, en 
això, ha fet mil i una propostes des de la consciència de la complexitat, eh? També 
és cert que sempre hem estat molt conscients de l’enorme complexitat, de que un 
sistema protector pràcticament es dobli en un any per fer front a aquestes situacions. 
Per tant, hem de ser-ne conscients, sense que això signifiqui, doncs, que hàgim de 
ser complaents en l’atenció que es dona i que s’ha de garantir, però, certament, di-
guem-ne, s’hi ha de fer front. 

Per tant, un cop dit això..., i en això estem en treball constant amb la direcció 
general, secretaria general, amb qui calgui, visitant centres, eh? Hem visitat tots 
aquests centres que estan, dels que han parlat –no el de Castelldefels, però el de 
Canet sí que el visitàvem fa dos setmanes–; visitant centres, fins i tot detectant al-
guna situació, resolent-la de manera més immediata. És a dir, estem fent una tasca 
constant, i..., però hi ha tantes arestes, és a dir que és impossible, ara, doncs, entrar 
en totes i cadascuna d’elles, però sí que millora en tots aquests àmbits. Certament, 
reconèixer, doncs, que hi ha situacions clarament des de comissaries, des de llocs 
inadequats, des de segurament les cases de colònies que poden fer un paper inicial 
com en altres àmbits o països fan altres tipus d’acollides, que es fan també en altres 
països europeus, que són totalment inadequades però que han de ser molt i molt ex-
cepcionals i durant molt poc temps, no?, amb condicions també, però, segurament, 
fer centres amb les mateixes condicions, doblar el sistema en uns mesos, això no és 
possible. 

Però l’atenció d’urgència, doncs, s’ha de donar. S’han de crear aquests centres 
que s’esmenten en l’estratègia i que em semblen molt adequats i que estem molt..., 
pràcticament, eh?, segurament sempre hi ha qüestions i matisos, però l’estratègia 
presentada fa unes setmanes, uns mesos, era molt adequada, però, evidentment, s’ha 
de dotar, s’ha de dotar de calendari, de pressupostos. I la disponibilitat, en aquest 
sentit, era molt positiva, era molt bona, però, evidentment, és que no és que arribi 
l’estiu, és que és constant, l’arribada, vostès ho saben. I, per tant, és necessari, doncs, 
que totes les administracions i que tots posin..., també les administracions locals, 
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que l’Administració de la Generalitat també, quan això també s’ha plantejat, quan 
a l’hora de dissenyar aquests espais es coordinin abans amb els ajuntaments; això 
és clau. Això és molt important, i que, evidentment, doncs, s’integrin en el territori, 
etcètera, eh?

Per tant, crec que no puc estendre’m més, perquè, segurament, la presidenta em 
dirà que no tinc més temps. Però el que deia també el diputat, sí que m’agradaria 
contestar específicament el que, evidentment, el diputat de la CUP, és a dir, si aques-
ta invasió en el domicili, a la casa, allò que ha de ser la casa, diguem-ne, on mante-
nim aquests infants, s’ha de perseguir, doncs, en les mateixes condicions, i, si no es 
fa, doncs, segurament haurem d’exigir-ho, eh? Se’ns han plantejat, doncs, que..., acu-
sació particular per part de la Generalitat. Per tant, s’ha d’exigir una contundència 
en la..., davant d’aquests atacs, tant per l’element de xenofòbia, per l’element d’inva-
sió domiciliària, etcètera. Per tant, en això, totalment d’acord. I, per tant, condemna 
absoluta i millores del sistema amb caràcter general.

Bé, entrant en altres temes, eh? Vagi per endavant que podem comentar tot el que 
calgui quan vostès ho considerin. Sí que voldria fer una petita precisió o explicació al 
que he dit amb relació al sistema protector als infants tutelats pendents d’un recurs. 
No vol dir que no tinguin cap recurs, el que vol dir és que no tenen aquell recurs ade-
quat, ja sigui un centre residencial específic, o ja sigui un centre o una família d’aco-
llida, eh? Per tant, suposo que s’ha entès, però, per si no... És a dir, no és una llista 
d’espera per al recurs sinó per al recurs adequat, que també pot ser, fins i tot, que no 
tingui un recurs, però la major part ja estan identificats i ja tenen algun recurs, però 
els falta aquell recurs més adequat.

Pel que fa al tema..., sí, em preguntaven per si s’han incrementat les inspeccions. 
Doncs no; no tinc coneixement de que s’hagin incrementat les inspeccions en els 
centres de protecció, eh? Per tant, en aquest sentit, nosaltres ho fem habitualment, 
però cal garantir la qualitat en tots els centres, i, per tant, també, si cal, per garantir 
aquests estàndards de qualitat, doncs, incrementar aquestes supervisions.

Pel que fa, també s’ha dit, a les famílies. Nosaltres tenim molt clara, i fa molts 
anys, eh?, no només des d’aquest informe; es fa, crec que des de l’any, el mateix 
any d’aprovació de la llei i es diu la necessitat de desenvolupar la llei, proveir les 
famílies, invertir més en la provisió dels recursos de la família acollidora, no és su-
ficient. Segurament, si mirem, i tampoc ens hi podem detenir, la inversió que es fa 
en recursos residencials i la inversió que es fa en famílies acollidores, això ens ex-
plica molt per què sempre diem «no tenim famílies acollidores», però és que potser 
no invertim prou en la provisió del recurs. I és aquí on hem de posar molt èmfasi, 
en la inversió, en la provisió del recurs.

També ens plantejaven el tema del que seria tot el paquet de les mesures per 
combatre la pobresa. Hem parlat de la renda de suficiència, de la renda garantida, 
ciutadania. Nosaltres hem demanat, i en l’informe ho expliquem tant en el capítol de 
seguiment com al capítol general, doncs, la necessitat de que hi hagi una..., i també 
relacionada amb una pregunta de la diputada Ribas, és a dir, les mesures per què la 
inversió en infància és tan poc eficient. Per què no som capaços de reduir, un cop 
abans i després de les transferències, per què no reduïm la pobresa infantil? Doncs, 
perquè, és una pregunta que requeriria molts matisos, però perquè no estan focalit-
zades, les polítiques de famílies, en el que és la infància. És a dir, la mateixa renda 
garantida és un exemple; és a dir, són ajudes a les famílies i no és un element, el fet 
de tenir infants, o sigui, el que computa són els membres de la unitat familiar inde-
pendentment de si són infants o no –és un exemple, eh? 

I, per tant, la focalització de les polítiques de família, d’ajudes a la família, com 
altres països europeus, en la infància és el que ajuda a combatre la pobresa. I em 
feia la pregunta una mica del milió, és a dir, si hem de recuperar els ajuts per infant 
a càrrec. Bé, aquesta és també una de les qüestions que nosaltres sempre posem de 
manifest: 2011 es suspèn i estem recuperant l’economia teòricament des de fa uns 
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quants anys, però encara no hem recuperat la prestació per infant a càrrec o la te-
nim d’una manera molt suspesa i molt, molt precària. Per tant, en això també hi ha 
teoria, però, diguem-ne, segurament la prestació universal o condicionada a renda 
però més extensiva, que no sigui només una, un any, que és absolutament insufi-
cient. I, per tant, que sigui més extensiva, la vida de l’infant, doncs, clarament seria 
un instrument per combatre la pobresa infantil evidentment. És un instrument que 
tenen, diguem-ne, els països europeus que més eficaços són en la reducció de la po-
bresa infantil. 

I, a això, també voldria afegir, perquè han plantejat diverses qüestions sobre 
prestacions, beques menjador, prestacions d’aquest tipus: una de les mesures que 
el síndic fa molts anys que planteja en matèria de pobresa infantil és que hi hauria 
d’haver un mapa de prestacions. Realment hauríem de tenir les prestacions econò-
miques i potser una prestació que garanteixi un dret al nivell de vida adequat, i no 
la prestació, doncs, de beques menjador, prestacions per a ajuts a les activitats ex-
traescolars, etcètera. Demanem un mapa de prestacions, uns plans integrals contra 
la pobresa, per lluitar contra la pobresa infantil i també racionalitzar una mica tots 
aquests recursos i tots aquests esforços també administratius a l’hora de gestionar 
totes aquestes prestacions.

Segur que hi ha més coses. Em preguntaven per..., totalment positiva, la propo-
sició de llei per a la prestació de dentista gratuïta per a infants –totalment. Sobre 
l’abús sexual, també se n’ha fet esment per uns quants grups parlamentaris. Nosal-
tres creiem que és aquí un àmbit també d’una gran..., no «creiem», afirmem que és 
una gran preocupació. Hi ha mancances en la detecció, en la formació també de pro-
fessionals, en la capacitat dels professionals per detectar-ho, perquè si els professio-
nals no tenen suficient temps o les ràtios són molt altes, tampoc ho poden detectar. 
Per tant, en aquest sentit, doncs, formació als professionals ens preguntaven. Millo-
ra –hi està molt relacionat– de l’educació afectivosexual perquè els infants mateixos 
reconeguin quan hi ha alguna situació, doncs, d’abús, que la puguin reconèixer i de-
nunciar; també escoltar-los. També fer front a les seves..., donar-los credibilitat, eh?, 
que, algunes vegades, quan apareixen, doncs, informacions de possibles abusos, ja 
han relatat aquests abusos, i, en canvi, no s’ha reaccionat. I, per tant, en aquest sen-
tit, també, molt important, aquesta millora.

També, no per defensar-me –defensar l’informe–, però sí una petita precisió amb 
relació a la perspectiva de gènere. Hi estic d’acord, qualsevol intervenció ha de ser, 
vull dir, amb perspectiva de gènere, però sí que em permetrà dir-li que tenim tres 
temes: dret a rebre una educació afectivosexual; intervenció en infància i adoles-
cents víctimes de violència masclista; introducció a la perspectiva de gènere en els 
centres de protecció, foment de l’ús del llenguatge transversal a les escoles. Aquests 
quatre temes, en l’informe. 

Es pot fer més, però crec que s’ha fet un esforç per treballar la perspectiva de 
gènere en tots els àmbits, eh?: centres de protecció, coeducació, etcètera, perquè es-
tem, evidentment, convençuts de que s’ha d’intervenir quan hi ha alguna vulneració 
directa de drets, però la prevenció al final és el que ens permetrà, doncs, garantir 
aquestes situacions. I una de les quals, un dels elements clau que encara està per des-
plegar és la coeducació, l’educació afectivosexual a les escoles, eh? El Departament 
d’Educació, d’alguna manera, ho ha anunciat, però creiem que aquest és un tema 
fonamental per desenvolupar.

Jo crec que li passo la paraula al síndic; si no, em dirà que m’hi estenc massa. 
I, si hi ha qualsevol qüestió, doncs, me la tornen a plantejar.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Larios. Ara té la paraula el senyor Ribó, el síndic.
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El síndic de greuges

Sí; molt breument, presidenta. Moltes gràcies. Una qüestió de metodologia que 
ha estat citada per la diputada del PSC sobre la necessitat de dur aquests informes 
a Ple; totalment d’acord. Celebro coincidir-hi. Fa molt de temps que demano que hi 
han informes monogràfics, si més no els quatre que són encàrrec específic del Par-
lament per llei, que estem obligats a fer anualment, seria bo que arribessin a Ple. Jo, 
aquest síndic que li parla no ha entès mai per què el mecanisme de prevenció dels 
maltractaments i tortura no pot ser debatut a Ple, o el de transparència, o, òbvia-
ment, el dels drets dels infants. Totalment d’acord.

Una altra puntualització metodològica. Nosaltres no diem enlloc de l’informe que  
les mancances en polítiques d’infància enguany siguin atribuïbles al 155. Diem que, des-
prés d’una perspectiva, com acaba de resumir molt ràpidament la Maria Jesús Larios,  
de mancances, que anem assenyalant algunes d’elles any rere any, i ara m’estava 
repassant l’apartat de compliments, coses tan flagrants com evitar que els autèntics 
nadons no vagin a centres residencials, que poguessin tenir acolliment real. Això 
encara ho hem de plantar als nassos de l’Administració, perquè està per complir, no? 
El que diem, que, l’any 2018, un factor que en alguns casos pot, i jo dic que cadascú 
de vostès graduarà com a quant ha d’haver influït, és el 155. Jo he donat un exemple 
concret que celebro que el dilluns que ve el superarem, i és que vam haver de recti-
ficar molt el calendari del pacte contra la segregació escolar; per exemple, una cosa 
tan senzilla, una consellera tanca –a punt de signar– el pacte, aquesta consellera ja 
no és consellera, no em faci qualificar per què, ni com, i hem d’esperar mesos i me-
sos a que ens puguem tornar a reunir amb el Govern, tornar a convocar-nos, tornar 
a començar, etcètera. Però ho volia puntualitzar sense donar-li més transcendència 
que aquesta.

Jo insistiria molt en el tema que l’adjunta ha subratllat al principi: hem de par-
lar molt, cada vegada més, de menors no acompanyats. Tenen vostès un informe 
monogràfic sobre el tema per part del síndic, i no gaire llunyà. Hem assenyalat en 
molts comunicats i funcionaments després de múltiples visites lo que significava 
trobar-los dormint a la ciutat de la justícia o a les comissaries de policia. Un dels 
primers escàndols que jo em vaig endur al començament del primer mandat va ser 
anar al carrer Roger de Flor, on aleshores hi havia tots els menors que es trobaven 
allà concentrats, on hi havia de tot i barrejats, des de temes penals, temes de protec-
ció i temes de migració. 

Clar, hem fet passes endavant molt importants, però són lluny de trobar la solu-
ció, que l’hauríem de separar del sistema de protecció. Clar, jo entenc que ara, avui, 
ja per urgència, algunes coses van a cavall del sistema de protecció. Són dues co-
ses radicalment diferents. I, al sistema de protecció, posin-s’hi dempeus i governi 
el color que governi: els macrocentres per a polítiques infantils no serveixen. Hi va 
haver governança i van posar la dèria que construirien més grans els centres. No 
serveixen. I lamento dir-ho, perquè alguna de les persones que creien en això potser 
té dificultats per defensar la posició contrària, però està més que demostrat. El més 
adequat per tractar la problemàtica infantil no són macrocentres. I, evidentment que 
hi ha un problema de recursos, un problema de pressupostos, però, com he dit abans, 
lo de «més nadons», també ho dic en general per a tot el sistema de protecció. 

Però el sistema dels no acompanyats és tot un altre fenomen. És una allau crei-
xent. Hi ha països que ho combaten posant murs, o intenten construir murs. I podem 
riure tot el que vulguin, però el que passa allà acabarà venint aquí. Què vull dir, amb 
això? Que de vegades no som conscients que aquesta és una problemàtica pràctica-
ment planetària. I que, de vegades, hi han societats que han anant més lluny, al nos-
tre entendre, amb solucions radicalment injustes i que també seran inútils i costoses, 
però que poden tenir públic. Per això jo demano la resposta immediata –i perdonin: 
que encara no s’ha donat– als fets de Castelldefels i abans a Canet. Estic totalment 
d’acord en separar-ho de que segurament no són els centres més idonis per ubi-
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car-los, de que els Mossos d’Esquadra han de fer-hi una actuació més decidida. Tot 
el que vostès vulguin, però aquest síndic torna a dir: «Si us plau, una resposta en els 
propers dies immensament unitària.» No conec cap força política a Catalunya que es 
vulgui excloure d’aquesta resposta. No ho podria dir a nivell d’Estat, això, però ho 
puc dir a Catalunya. Aquí no sobra ningú, i no és cap broma. Ens ho podem pren-
dre com la notícia del dia, «mira, ha aparegut al telenotícies», però és que el síndic 
vol subratllar que no és la notícia del dia, és un fenomen que només que treguin el 
cap una mica per sobre dels Pirineus, veuran que està creixent arreu. I esperem-nos 
als resultats de les eleccions europees, per exemple. I, per tant, cal una pedagogia 
molt més decidida del que avui estem prenent. Discuteixin vostès tot el que vulguin, 
afrontin-se a tot el que vulguin; aquest tema és cabdal. És la primera esquerda serio-
sa que pot obrir-se a la nostra societat en temes de convivència. I, per això, jo, aquest 
matí, li urgia al president de la Generalitat una resposta el més immediata possible. 
Són atacs que poden acabar canviant la societat i convertir-la en una altra cosa. 

Voldria acabar amb una nota molt positiva que se’ns ha passat, tant a l’adjunta 
com a mi mateix, d’explicar-los. Saben vostès, i ho coneixen perquè s’ha practicat 
en aquesta casa, que tenim un instrument com el Consell Assessor Jove, que repre-
sentants d’arreu de Catalunya ens ajuden en aquesta tasca. Doncs, bé, en l’informe 
2018, deuen haver vist que l’any 2018 s’ha reunit a Catalunya, a Barcelona, la Eu-
ropean Network of Young Advisers, que són els consells de joves d’arreu d’Europa. 
I que hem tingut un fructífer, molt fruitós intercanvi d’experiències, i que és un ele-
ment que dona molta esperança, continuar treballant en aquesta via.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Ribó. No sé si algun grup vol... (Pausa.) No? (Pausa.) Doncs si 
cap grup vol fer ús de la paraula, simplement agrair-li al síndic, i a la seva adjunta, 
la presentació d’aquest informe. I també donar les gràcies a les altres persones del 
seu equip que l’acompanyen a la sala. 

Moltes gràcies. Suspenem la sessió dos minuts per poder acomiadar-nos.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i es reprèn a les cinc i vuit minuts.

La presidenta

Bé. 

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels professionals 
dels centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència 

250-00480/12

Comencem amb la Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels pro-
fessionals dels centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència; la defensa la diputada Beatriz Silva com a portaveu del grup propo-
sant.

Beatriz Silva Gallardo

Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias. Me gustaría, primero que nada, agra-
decer a los y las educadoras de los centros de menores que han querido hoy acom-
pañarnos, en que vamos a debatir esta propuesta de resolución. El pasado mes de 
enero, un grupo de educadores y educadoras que trabajan en centros de menores de-
pendientes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia pro-
tagonizaron un encierro en las oficinas de la DGAIA, porque reclamaban mejoras 
en las condiciones de trabajo. Estas reivindicaciones no son nuevas. Ha salido hoy 
día en esta comisión el tema del hecho de que la llegada masiva de menores extran-
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jeros no acompañados ha provocado saturación y problemas extras en los centros, 
pero lo cierto es que estas reivindicaciones se arrastran desde que comenzó la crisis, 
y, con ello, los recortes.

Los profesionales que atienden a los niños, a las niñas y a los adolescentes tu-
telados hablan, desde hace años, de un deterioro de las condiciones laborales, que 
también están repercutiendo en la atención a los menores. Reclaman, por ejemplo, el 
hecho de que la media de edad de los educadores y educadoras supera los cincuenta 
y cinco años; que, cada vez más, tienen que atender a usuarios..., más usuarios de los 
que recomiendan las ratios que establece la propia conselleria; que las sustituciones 
no son cubiertas; también que hay un envejecimiento de las plantillas porque no se 
están incorporando nuevos profesionales respecto a las necesidades en la medida en 
que se necesitan, y piden también que se desarrollen medidas de atención socioedu-
cativas alternativas para aquellos jóvenes que no responden al perfil habitual. 

En este sentido, la propuesta de resolución va encaminada a responder en gran 
parte a estas reivindicaciones, pero también a garantizar la seguridad de los lugares 
de trabajo, porque esto también es un tema que se ha ido agravando en los últimos 
años y que los educadores están reclamando. Me gustaría recordar que, en mayo 
de 2017, ya se aprobó una resolución, aquí en el Parlament de Catalunya, que hacía 
mención a todas estas cuestiones, a las condiciones laborales de los profesionales, y 
que realmente desde entonces no se ha producido un avance.

Desde mi grupo parlamentario nos gustaría subrayar que realmente el trabajo de 
las y los educadores que atienden en centros de menores es clave. Los niños y niñas 
que llegan a estos centros llegan después de haber sufrido situaciones muy dolorosas 
y realmente la implicación que requiere el trabajo de atender a estos niños y niñas 
es grande. Requiere también que haya una constancia; los niños establecen vínculos, 
y, por eso, tiene que haber..., las plantillas tienen que ser estables, porque los niños 
encuentran un educador o una educadora de referencia que se convierte en la per-
sona que les ayuda en el día a día. Y que el hecho de que además haya cambios en 
las plantillas y substitución constante impide que los niños y las niñas establezcan 
estos vínculos que son necesarios para poder superar la situación que han atravesa-
do y salir adelante.

En este sentido, bueno, esperamos que la propuesta de resolución salga adelan-
te. Hemos llegado a una transacción con el Grupo Parlamentario Republicà y el de 
Junts per Catalunya en el punto que decía «relación al protocolo de prevención y 
actuación frente a situaciones de violencia», que existe desde julio de 2017 pero los 
educadores y las educadoras dicen que realmente no se cumplen todas sus fases. 
Y, en este sentido, todos estamos de acuerdo en que realmente queremos que este 
protocolo se cumpla porque es necesario.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Com hi han esmenes presentades, té la paraula el diputat Ber-
nat Solé pel Grup Parlamentari Republicà.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, doncs, traslladar l’agraïment al 
Grup Socialistes, a la Beatriz Silva, per la bona predisposició que hi ha hagut per 
arribar a aquesta transacció. De fet, hi havia molts punts d’aquesta proposta de reso-
lució que compartíem; probablement, el resultat o la valoració final dels objectius a 
assolir, en això potser hi discrepem una mica, però pel que fa a la diagnosi i al mo-
del a seguir, doncs, el compartim.

També vull especificar accions que s’estan duent a terme des de Govern, i per 
aquest motiu això ens fa donar suport a aquesta proposta de resolució perquè sabem 
que s’estan fent coses.
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Vostè s’ha referit a la Proposta de resolució 618/XI, de l’any 2017 o 2018 –ara ja 
no ho recordo–, i li voldria recordar unes paraules que va dir el seu company Mo-
reno, que deia, quan es referia a les situacions de violència en aquests centres, deia: 
«Des del punt de vista professional, aquests fets no són nous. I, per tant, dins de la 
relació d’acompanyament que fan els professionals amb els usuaris dels centres resi-
dencials d’acció educativa, sempre hi ha hagut i segurament sempre hi hauran fric-
cions, hi hauran comportaments que puguin fregar, en alguns casos, les agressions. 
Això forma part també del caràcter de la mateixa professió.» Amb això no vull ex-
cusar-me que no s’hagin de posar tots els mitjans necessaris per a combatre aquesta 
situació, però no hem d’oblidar que estem amb un col·lectiu determinat, que es do-
nen unes situacions determinades i que, per tant, evitar-ho és, penso, del tot impos-
sible i seria mirar cap a un altre lloc, no considerar-ho d’aquesta manera.

En el primer punt ens parlen de mesures per fer front a l’envelliment de planti-
lles. Des d’aquí li dic, i ho he corroborat, que des del departament i amb els sindi-
cats, doncs, s’està arribant a acords. S’ha arribat, de fet, a acords amb el personal, i, 
per tant, doncs, aquests acords passen per millorar les condicions laborals, etcètera, 
per tal de que aquestes persones de més de cinquanta-cinc o cinquanta-vuit anys tin-
guin menys càrrega. I des d’aquí, doncs, fer un reconeixement especial a tots aquests 
professionals per tota la càrrega física i sobretot emocional que suporten en els seus 
llocs de treball.

També, des del departament, dir que s’aposta per un model més educatiu i no 
tant repressiu. Això, aquest canvi no es fa d’un dia per l’altre; és evident. Cal intro-
duir eines, cal introduir formació, però el que és evident és que, si avancem cap a 
un model més educatiu, probablement aquestes situacions de violència disminuiran. 
També, des del departament, s’està fent un treball transversal, on posem en la ma-
teixa taula la mateixa DGAIA, Justícia Juvenil i salut mental, a través d’una nova 
comissió que s’ha creat. Per tant, treballem en aquesta línia. Ens parla també de les 
substitucions. Pel que m’arriba a mi, les substitucions s’estan complint, o almenys 
es compleixen les ràtios, i, per tant, si es compleixen les ràtios, estem complint amb 
la legislació vigent.

I, finalment, doncs, en la transacció que hem arribat, totalment d’acord en seguir 
reforçant i sobretot garantir que, en totes les fases d’aquest procediment, es complei-
xi aquesta inspecció i que tot pugui funcionar de la millor manera possible. 

Per tant, donar les gràcies i hi votarem totalment a favor.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn de paraula del Grup de Junts per Catalunya i té la 
paraula la diputada Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, presidenta. M’afegeixo a l’agraïment del company diputat Solé, 
a banda de la feina bona que han fet i la bona predisposició de la diputada Silva. De 
fet, aquesta proposta de resolució que ens ha plantejat el Grup Parlamentari del PSC 
i Units per Avançar, doncs, sobre aquestes condicions laborals dels professionals 
dels centres dependents de la DGAIA, pensem que no podem fer més que donar-hi 
suport. Tot el que suposi poder millorar les condicions laborals d’aquests professio-
nals, pensem que és del tot encertat i cal revisar-ho, sobretot en aquests col·lectius 
tan sensibles que són els que atenen.

Per tant, com he dit ja, no podem fer més que donar suport a aquesta proposta 
perquè tots els punts fan referència a temes que de ben segur ajudaran a millorar 
aquesta pràctica diària d’aquests professionals. Per tant, hi votarem a favor, perquè 
no només sempre es tracta de temes econòmics, que també, sinó del reconeixement 
d’aquesta feina tan important que fan tots aquests professionals, i, amb l’aplicació 
de les mesures que es plantegen en la proposta de resolució, de ben segur, hi haurà 
aquesta sèrie de millores.
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Algunes reflexions que voldríem aportar al respecte. L’atenció directa, i ho co-
mentava la diputada Silva, és molt gratificant, però pot arribar a ser molt dura, i 
l’ambient de treball pot veure’s agreujat en algunes situacions. Per això, també hau-
ria de considerar-se important el treball emocional per part de professionals ade-
quats amb aquests educadors i educadores dels equips educatius per poder reforçar 
millor aquestes dinàmiques. I, a banda, segurament, de més reconeixement salarial, 
segurament algunes formacions més especialitzades capaces de donar resposta a les 
problemàtiques actuals i canviants amb les que s’enfronten.

Coincidim en que cal desenvolupar aquest espai d’actuació transversal entre la 
DGAIA, Justícia Juvenil i salut mental però també considerem que seria important 
crear espais compartits entre les diferents professionals que treballen a l’entorn de 
les persones joves per enriquir-se de les visions de cada àmbit professional i treba-
llar en xarxa entre tots els actors partícips de l’educació d’aquests.

Un altre tema que també s’ha comentat és l’envelliment per part del col·lec-
tiu d’aquests professionals. I també coincidim que caldria possibilitar la regeneració 
d’aquests equips educatius a banda de facilitar, doncs, aquestes mesures que es pro-
posaven a la PR, d’alliberar a partir d’una certa edat, segurament promocionar més la 
professió a nivell de que hi haguessin altres joves que estiguessin interessats en poder 
fer aquesta feina tan bonica.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup de Ciutadans i té la paraula la dipu-
tada Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Bé, rebem aquesta proposta de resolució del PSC amb bons 
ulls, però amb la desesperança, una mica, d’haver de tornar a parlar per enèsima 
vegada de la situació dels educadors als centres de la DGAIA; desesperança, perquè 
som ja molts grups que a través de moltes propostes aprovades en comissió, mo-
cions aprovades al Ple, hem denunciat la situació en molts àmbits i en molts fòrums 
diferents. I res d’això fa que el Govern es mogui ni per voluntat pròpia ni per donar 
compliment almenys a totes les iniciatives que portem aquí de forma propositiva per 
als grups de l’oposició.

Res fa que el Govern mogui fitxa, tenint en compte que tenim: inacceptables 
ràtios educador-infant; una mitjana d’edat entre educadors molt elevada per tractar 
perfils cada cop més complexos; una evident manca de recursos que ja fa impossible 
als professionals fer la seva feina; una alta rotativitat dels educadors, quan són els 
referents dels infants als centres; cap mena de previsió ni empatia a l’hora d’adjudi-
car recursos als infants i joves en situació de risc o desemparament. Per exemple, 
veiem com..., joves dormint a terra o entrant de matinada a centres que no els poden 
acollir ni donar l’atenció adequada.

Per tant, i valorant la transacció que ens han fet arribar els grups sobre el proto-
col d’agressions, la valorem com una nova presa de pèl, quan sabem que els centres 
que pertanyen al Consorci de Barcelona i les fundacions privades no en tenen ni no-
tícia, doncs, tornem a pensar que és una presa de pèl per part del Govern, aquesta 
transacció que avui ens presenten.

El reconeixement; als grups de Govern vull dir-los que el reconeixement als pro-
fessionals s’ha de fer amb fets i no amb paraules. Nosaltres, per tant, continuarem 
treballant, continuarem insistint, i, de totes formes, com no pot ser d’una altra ma-
nera, votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de Catalunya en Comú Podem i té la paraula la 
diputada Marta Ribas.
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Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, presidenta. Evidentment, també farem suport a aquesta proposta de 
resolució. Ja s’hi ha fet referència; ho hem presentat diversos grups per diverses vies 
en diversos moments, mesures que es creuen, no?, amb algunes de les que estan en 
aquesta proposta de resolució, i, per tant, primer de tot, lamentar que no s’hi estigui 
donant compliment, perquè en altres ocasions ja s’ha aprovat. Evidentment, reite-
rar-nos en la nostra voluntat d’insistir en la necessitat d’aquestes mesures. 

I, també, doncs, aprofitar, per aquest element de fons, el que s’està denunciant, 
que és no només la preocupació i les dificultats, no?, en què es treballa en els cen-
tres de la DGAIA respecte a condicions laborals i respecte a condicions de salut 
laboral pel fet que no hi hagi les substitucions cobertes, que hi hagi situacions de 
violència, que hi hagi un envelliment de les plantilles preocupant, que no hi hagi 
recursos suficients, etcètera, sinó especialment per la preocupació d’aquests ma-
teixos treballadors i treballadores pel sistema en si, que crec que és el que més els 
pesa, no?, per la preocupació pel fet que no s’estan complint els projectes educatius 
de centre, si n’hi ha. Que els centres no compleixen la funció del tipus de centre 
que haurien d’estar fent, no? Que s’estan barrejant infants i joves de condicions 
molt diferents amb necessitats molt diferents, en centres a on, no?, això dificulta 
que els professionals puguin estar donant l’atenció necessària a cada un d’aquests 
joves. 

I que això, jo crec, com ens passa amb tots els servidors públics, amb tots els ser-
veis públics retallats en aquests darrers anys, és segurament també un dels elements 
de més estrès i de més tensió i de més patiment per aquests treballadors i treballa-
dores que es creuen la seva feina, que tenen una part de vocacional i que veuen com, 
no?, un sistema i una feina que ells voldrien estar fent amb unes condicions determi-
nades no pot ser feta així i no té els resultats, per tant, pertinents, perquè no... I, per 
tant, no els comporta la satisfacció com a feina que els hauria de comportar i que 
els permetria, ja que ha permès durant uns quants anys als professionals dels siste-
mes públics diversos i dels serveis públics diversos suportar condicions laborals que 
no haurien d’haver suportat, no?, però que ho feien per la voluntat de servei públic. 

Quan tampoc el servei públic et satisfà, tot plegat et cau al damunt. I, per tant, 
bé, tenim un problema quan els treballadors ens posen aquestes condicions damunt 
la taula i ens diuen: «No només és l’element laboral sinó també l’element de com 
fem, com podem exercir la nostra funció en aquest servei públic.» Tenim un proble-
ma, perquè vol dir que se t’està desmuntant el sistema. I, per tant, crec que..., de nou 
hi torno a posar el punt d’atenció: si us plau, complim-los d’una vegada, per part del 
Govern, aquests elements que s’inclouen en aquesta resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de la CUP - Crida Constituent i té la paraula el 
diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Quan vam veure per primera vegada aquesta proposta de 
resolució, la reacció ràpida era pensar «venim de fa dos mesos, o una miqueta més, 
d’un ple on es parlava específicament d’infància o de la protecció de la infància i 
es parlava de la DGAIA». I, per tant, una primera reacció potser no positiva, però 
veient tot el que ha passat les darreres setmanes, hem de valorar-la com a opor-
tuna. No com a oportunista, evidentment, sinó a l’inrevés, com a profundament 
oportuna.

Més enllà dels continguts que s’apliquen o no s’apliquen, i després hi farem re-
ferència, sí que valorem com a positiu que hi ha elements concrets. De fet, de les 
quatre peticions que es fan, tres tenen una concreció en quant a contingut i que 
podrien afectar positivament, si es desenvolupessin o si es fessin efectives, les con-
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dicions de seguretat i higiene dels treballadors i les treballadores, en la forma que 
es refereix.

Això sí, fèiem la referència a «podrien» i «si s’apliquessin» perquè la naturalesa 
del que s’aprova en aquestes comissions, doncs, és que, majoritàriament, després no 
té una afectació perquè no es duen a terme; així de simple. Nosaltres no ens cansa-
rem de dir-ho, de que aquí en podem parlar molt, aquí podem aprovar moltes pro-
postes de resolució, però que després no es fan efectives. 

Això sí, mesures necessàries: les aprovades pel Comitè de Seguretat i Salut l’any 
2016, que és el primer punt; la necessitat de les substitucions dels treballadors i les 
treballadores d’una manera immediata; el desenvolupar abans del primer semestre 
del 2019 el protocol de prevenció, i el que és donar compliment, i per això la nostra 
queixa, d’una resolució que, a més, no és ni d’aquesta legislatura, és de la legislatura 
anterior i potser això és causa de justificació, perquè, com decau, doncs, benvinguda 
sigui aquesta recuperació i tant de bo es faci efectiva.

Aquest subgrup també tenia el dubte de com es posicionava amb relació a l’es-
mena, perquè ens costava molt això de veure si reforçar el desenvolupament del pro-
tocol o desenvolupar el protocol. Agraïm, això sí, per part del grup proposant i dels 
grups que han arribat a la transacció, doncs, que s’hagi arribat a un acord. I, per tant, 
atenent a aquestes circumstàncies, hi votarem a favor.

La presidenta

Gràcies, diputat. No sé si la proposant vol comentar alguna cosa.

Beatriz Silva Gallardo

Solo agradecer la buena disposición de todos los grupos parlamentarios a votar a 
favor y que esperamos que esta vez sí que estas medidas salgan adelante.

La presidenta

Gràcies, diputada Silva. Doncs procedim a la votació d’aquesta proposta de re-
solució.

Vots a favor? 
Llavors queda aprovada per unanimitat. 

Sol·licitud de compareixença de Margarita Mari-Klose, professora 
agregada de sociologia de la Universitat de Barcelona, perquè informi 
sobre la situació de la pobresa infantil a Catalunya 

356-00312/12

Bé, passem al tercer punt de l’ordre del dia, i l’últim, que és la sol·licitud de com-
pareixença de la Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància, perquè informi sobre 
la situació de la pobresa infantil a Catalunya. Té la paraula la diputada Beatriz Silva 
del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Sí, he presentado esta solicitud de comparecencia 
porque la Marga Mari-Klose ha estado trabajando en los últimos meses en un infor-
me sobre pobreza infantil focalizado sobre todo en Barcelona, pero tiene datos muy 
interesantes acerca de la situación en Cataluña que reflejan, por ejemplo, cuáles son 
los colectivos, dónde se focalizan en este momento las formas más agudas de po-
breza, y que creemos que sería interesante que los diputados y las diputadas de esta 
comisión pudieran valorar para que podamos presentar propuestas y desplegar po-
líticas que sean efectivas en la medida que tengamos una radiografía más detallada 
de la situación de la pobreza infantil. 
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La presidenta

Gràcies, diputada. Si hi ha algun grup que... (Pausa.) No? (Pausa.) Doncs proce-
dim a la votació de la proposta.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat, la sol·licitud de compareixença.
Moltes gràcies. Donar les gràcies a les persones que ens han acompanyat a la 

sala. 
I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i tretze minuts.


	Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2018
	360-00009/12

	Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels professionals dels centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
	250-00480/12

	Sol·licitud de compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la Universitat de Barcelona, perquè informi sobre la situació de la pobresa infantil a Catalunya 
	356-00312/12




