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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 vuit minuts. 
Presideix Montserrat Palau Vergés, de la secretària, Eva Martínez Morales. Assisteix la Mesa 
el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, Chakir el 
Homrani Lesfar, Fabian Mohedano Morales, Eduardo Reyes i Pino, Irene Rigau i Oliver, Maria 
Dolors Rovirola i Coromí, Marc Solsona i Aixalà, Teresa Vallverdú i Albornà i Montserrat Vilella 
Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Elisabeth Valencia Mimbrero, Ma-
ria Francisca Valle Fuentes i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno Mon-
taña, pel G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Marisa 
Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió Jordi Domènech Gustems, cap de la Unitat d’Investigació de 
Persones dels Mossos d’Esquadra; Guiomar Todó Ballester, responsable de Save the Children 
Barcelona; Emilie Rivas, tècnica de polítiques d’infància i sensibilització de Save the Children Bar-
celona; Carlos Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mundial de la Infància, i Carme Escu-
dé Miquel i Jordi Collell Caralt, membres de l’Observatori Internacional de la Violència Escolar.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d’Investigació de 

Persones dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre 
el ciberassetjament escolar i el ciberassetjament a menors i la manera de prevenir-los (tram. 
356-00094/11). Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques d’infància i sensibi-
lització de “Save the Children Barcelona”, davant la Comissió de la Infància perquè informi 
sobre l’assetjament escolar i el programa de “Save the Children” adreçat a les escoles i els 
instituts per a prevenir-lo (tram. 356-00095/11). Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques d’infància i sensibi-
lització de Save the Children, i de Guiomar Todó, responsable de Save the Children a Barce-
lona, perquè informin sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament (tram. 356-00115/11). 
Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Carles Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mun-
dial de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la infància en situa-
cions de risc i violència (tram. 356-00129/11). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, membres de l’Observa-
tori Internacional de la Violència Escolar, davant la Comissió de la Infància perquè informin 
sobre l’assetjament escolar (tram. 356-00208/11). Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Raúl 
Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, Gemma Lienas Massot, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d’entre 
zero i disset anys (tram. 250-00114/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 49, 19; esmenes: BOPC 77, 31).

7. Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena (tram. 250-00164/11). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació (text presentat: BOPC 66, 60).

La presidenta

Molt bona tarda. Comencem la comissió.
Simplement, una qüestió, que és que recordeu, Mesa i portaveus dels diferents grups, 

que després ens trobarem un moment per planificar les compareixences de la propera 
reunió del mes de juliol. Serveixi això.
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Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a l’assetjament 
escolar, el ciberassetjament i la infància en situacions de risc i de 
violència

356-00094/11, 356-00095/11, 356-00115/11, 356-00129/11 i 356-00208/11

En primer lloc, hem d’aprovar diverses sol·licituds que, si les aprovem, compareixe-
ran, i seria aprovar la sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Uni-
tat d’Investigació de Persones dels Mossos d’Esquadra; la sol·licitud de compareixença 
d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques d’infància i sensibilització de Save the Children a 
Barcelona; la sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas –que estava entrada per du-
plicat, per un altre partit– i de Guiomar Todó, responsable de Save the Children –en 
aquest cas les dues persones–, i la sol·licitud de compareixença de Carles Villagrasa Al-
caide, president del Congrés Mundial de la Infància. 

Si us sembla... Ai, perdoneu, com que n’havia fet quatre, les havia comptat malament..., 
perdoneu, eh? I la sol·licitud de compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, mem-
bres de l’Observatori Internacional de la Violència Escolar. Si us sembla, les aprovem 
per assentiment. (Pausa.)

Compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d’Investigació 
de Persones dels Mossos d’Esquadra, per a informar sobre el 
ciberassetjament escolar i a menors i la manera de prevenir-los

357-00130/11

Per tant, donem la paraula a les diferents compareixences. En aquest sentit, aniran 
intervenint, amb una quantitat de temps d’un quart d’hora per a cadascuna de les com-
pareixences; posteriorment, les intervencions dels diversos grups i, si us sembla bé per 
aquest ordre.

En primer lloc, compareixeria Jordi Domènech Gustems, cap de la Unitat d’Investi-
gació de Persones dels Mossos d’Esquadra, a qui li cedeixo la paraula.

Jordi Domènech Gustems (cap de la Unitat d’Investigació de Persones dels 
Mossos d’Esquadra)

Bona tarda, senyores, senyors. Havia previst una intervenció una miqueta llarga, ja 
em van avisar que eren vint minuts; em cenyiré al temps que m’han dit, que és un quart 
d’hora, vint minuts. Ho faré més resumit del que tinc i si hi ha alguna pregunta o alguna 
cosa d’interès vostès mateixos ja podran..., poden interrompre o, si no, quan acabi em 
poden preguntar.

Jo em centraré en el que són els delictes que es produeixen per internet i em centraré 
en dos fets: un seria el cyberbullying i un altre seria el grooming, Un seria el considerat 
els delictes que fan entre els menors per internet i l’altre, el grooming, serien aquells de-
lictes que fa un adult amb un menor, en aquests casos amb una motivació sexual, que 
seria la diferència. Dins dels fets que succeeixen entre els menors, entre iguals, tindríem 
el cyberbullying, les amenaces, calúmnies, sexting, starving –són tots noms anglesos–, 
els informes, el gossip, revelació de secrets, i dins dels que es fan d’adults a menors 
–sempre són de caire sexual–, pornografia infantil, grooming, boylovers i altres més. 
Però em centraré, com els he dit abans, en aquests dos..., no dic delictes, perquè engloba 
més que un delicte, sinó fenòmens.

I parlaré, començaré pel cybergrooming. El cybergrooming és un assetjament es-
colar però fet per internet, és el mateix que el bullying però fet per internet, amb unes 
característiques que el fan molt diferent, encara que al principi sembla que sigui el ma-
teix, traslladar el grooming que es fa a l’escola o a la via pública a internet, però té unes 
característiques que el fan diferent. Si amb el bullying les característiques principals és 
que es realitza entre iguals, entre menors i joves, mateixa edat o similars, que hi ha una 
intencionalitat dels agressors a la víctima, no hi ha una relació en principi causa-efecte, 
simplement ho fan per divertir-se, per fer mal, hi ha un desequilibri de poders molt clar, 
és un grup de persones que assetja un menor o és una persona que és més gran d’edat o 
més forta i la característica principal és que s’allarga en el temps, és una característica 
que, si no, no seria el bullying, hi ha d’haver una continuïtat en el temps.
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Amb el cyberbullying trobem uns components especials diferenciats. Un seria un 
cert anonimat de les accions. Aquí els autors poden fer-ho directament, dir que són els 
autors, que són els companys de classe, però també ens trobem que s’amaguen en l’ano-
nimat, es fan passar per altres persones. Això què li crea a la víctima? Li crea un sen-
timent d’impotència pel fet que no sap quantes persones hi ha darrere, no sap si n’hi ha 
un, dues persones que l’estan assetjant o és una única persona, i el problema de no poder 
defensar-se, perquè no sap qui és l’altra persona.

Una altra característica del cyberbullying, a diferència del bullying, és la desinhibició 
virtual que es dóna als participants de l’assetjament. El fet de fer-ho per internet li dóna 
una desinhibició que no el tindria amb el bullying normal. Suposo que molts de vostès 
són usuaris del Twitter i saben que és molt fàcil insultar, amenaçar, criticar una altra 
persona que cara a cara no es faria. Sí que es fa mitjançant internet.

Una altra característica del cyberbullying seria una molta més audiència, vol dir més 
públic que veurà aquests efectes. El bullying passa al pati o a la via pública i dura el que 
dura en aquell temps; aquí el que tenim és molta més audiència, si hi ha un fòrum tota 
la gent del fòrum, tota la gent del poble, la gent del col·legi podrà veure aquest assetja-
ment que li fan a aquest menor i a qualsevol hora. Això és una característica també di-
ferenciada del bullying: el bullying passa en un temps molt determinat i aquí el noi o la 
noia va al seu domicili, va a casa i continua estan assetjat per aquesta gent. Podem dir 
que és molt més greu, perquè no té un temps, que és el que dura el temps escolar o el 
temps que està a la via pública.

Una altra característica, la dificultat per treure els continguts ofensius. Dins del 
bullying, tot el que entra a internet costa molt treure; això ens passa també en temes 
d’adults, doncs, amb menors passa igual. Tot el que apareix, una vegada està publicat 
costa molt de treure. I un últim punt seria la reacció socioemocional dels agressors. En 
no veure la reacció de la víctima, això treu importància a la seva agressió. No és el ma-
teix veure com està fent mal a una persona i aquesta persona es posa a plorar, això el 
que fa és per molts menors tirar-se enrere, aquí no ho veuen i no són conscients que es-
tan fent molt de mal, que l’altra persona, l’altra part d’internet està patint i ells no senten 
aquest patiment. Això seria una altra de les reduccions.

La manera d’actuar dels agressors també varia. Si dins del bullying trobem els in-
sults, burles, riure’s de la víctima, ridiculitzar-lo, lesions, amenaces, dins del cyber-
bullying trobem altres comportaments, altres maneres d’actuar: distribució d’internet 
d’imatges amb caràcter sexual, ja siguin reals o no reals, donar a la víctima d’alta en 
llocs webs on pugui estigmatitzar-se, ridiculitzar-se, crear un perfil fals en nom de la 
víctima per demandes sexuals, comentaris ofensius a terceres persones, accés a l’ordi-
nador per controlar les seves comunicacions o intimitats, perseguir i incomodar la víc-
tima en espais d’internet... Hi ha una sèrie de característiques –ho estic resumint una 
mica, si no, m’allargaria molt– que es poden donar diferents del que seria l’assetjament 
d’una manera real, el que tenim físicament.

Un dels punts, que és l’últim –aquest sí que crec que és important–, que és excloure 
intencionadament d’un grup online, llista d’amics, alumnes de classe, el que nosaltres 
anomenem l’exclusió social. Això perjudica molt, és dels fets que no serien delictius 
–voluntàriament no el volen posar dins d’un grup social– però que afecta molt el me-
nor, afecta molt psicològicament. El fet d’haver-hi un grup de tota l’aula, de tota la clas-
se, estar dins del grup i aquest noi l’han tret d’aquest grup i no es pot comunicar amb 
la resta, això seria cyberbullying, no seria delictiu i li pot afectar molt al menor a nivell 
psicològic.

Passo a parlar de les causes..., bé, més que de les causes de què podem fer, què es pot 
fer per evitar aquest assetjament i les principals mesures que tenim, igual que ara quan 
parli posteriorment del grooming, és la prevenció, la informació i l’educació; aquesta és 
l’eina que tenim millor, tant la policia com la societat, per acabar amb el que seria el 
cyberbullying.

No és només una necessitat d’ensenyar als nostres nois informació, explicar el que 
és el bullying, no és només a les víctimes, a les possibles víctimes, sinó als possibles au-
tors. Qualsevol dels joves pot acabar essent autor d’un cyberbullying i no assabentar-se 
o no adonar-se o no pensar que el que està fent és tan greu com el que està fent en si. 
Llavors, la informació, la prevenció i l’educació aniria en els dos extrems: amb les pos-
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sibles víctimes, però també amb els possibles autors. Aquí què ens trobem? Un canvi 
generacional dels que són els nostres joves, que són nadius d’internet, nadius tecnològics, 
i els que som més grans o tenim una edat, que som emigrats tecnològics, estem entrant 
dins d’un sistema que per a molts ens és desconegut. Això fa un trencament i fa que 
moltes vegades no sabem el que està passant o el que estan fent els nostres fills o els 
nostres joves dins del que és internet.

Hem de saber quins perfils obren els nostres fills, quines xarxes socials freqüenten, 
quantes hores al dia es connecten, ensenyar que a la vida virtual els insults, les amena-
ces i les bromes fan el mateix mal que a la vida real, que moltes vegades aquesta distàn-
cia emocional –com us explicava abans– no es pot detectar; ensenyar a protegir les nos-
tres dades personals que nosaltres aboquem a internet. Campanyes, és molt important 
fer campanyes, campanyes de la policia, dels col·legis, de diferents col·lectius, explicant 
el que hi ha a Internet, com es pot actuar ràpidament un cop s’hagi produït l’assetja-
ment, protegint la víctima i cessant l’assetjament el més ràpid possible, amb les mesures 
cautelars que es considerin. Però principalment ens basarem amb la informació, infor-
mar el menor, els menors, i les mesures de prevenció.

A nivell punitiu, a nivell de càstig, què podem fer? Aquí ho dividirem en dues parts. 
Àmbit acadèmic, és el que normalment ens trobarem, mitjançant el règim intern dels 
centres escolars, el pla de convivència i, com a casos ja molt extrems, l’última ràtio ens 
trobaríem amb el tema penal, el que es podria fer a nivell penal. Del tema penal, dife-
renciar els menors de catorze anys, que són inimputables, amb aquests nois no podem 
actuar a nivell penal; els menors de catorze a divuit anys, per la Llei de menors, i els 
majors de divuit anys, pel Codi penal; amb els majors de divuit anys poques vegades 
ens trobarem, dins del que són l’assetjament per internet o el cyberbullying.

Sobre el Codi penal sí que els volia fer un esment, que no tenim un article que parli 
del cyberbullying, no hi ha un article concret. El que més s’aproxima seria el 173.1, que 
seria «el que infringeix un tracte degradant, menyscabant greument la seva integritat 
moral», aquest seria l’article que més s’aproxima al cyberbullying, i el segon paràgraf 
d’aquest mateix article parla «d’actes hostils, humiliants, de forma reiterada, que sen-
se arribar a constituir un tracte degradant suposi assetjament greu contra la víctima.» 
Això, que seria una definició bastant bona del que podria ser un cyberbullying, o bu-
llying també, ens trobem que el legislador, en aquest cas, no ha contemplat els casos de 
menors quan aquest article continua, i només parla o només contempla els casos labo-
rals o els casos amb l’objecte d’impedir el legítim gaudiment d’un habitatge, o sigui el 
mobbing immobiliari i el mobbing laboral. No existiria o no estaria dins d’aquest article 
el que seria el cyberbullying.

A part d’aquest article, hi hauria els fets delictius que per cada cas es produeixi: si 
hi ha amenaces, si hi ha injúries, si hi ha calúmnies, si hi ha inducció al suïcidi, com a 
delictes més greus, això estaria a part. En aquest cas, es podria actuar per diferents de-
lictes. De totes maneres, això seria l’última ràtio. A nosaltres ens arriben molt poques 
denúncies relacionades amb el que és el cyberbullying, molt poques, se n’han fet algu-
nes, però serien molt poques; totes arriben, normalment, al que és l’àmbit acadèmic, 
mitjançant el règim intern, i el que nosaltres creiem que és el més important, seria el 
que és la prevenció d’aquests delictes, amb informació i educar els nostres nens en el que 
és aquest delicte.

Vaig més ràpid. Canviaria de fet delictiu, parlaríem del grooming. Aquí sí que el 
grooming, per qui no ho sàpiga, és l’assetjament de l’adult al menor de caire sexual i 
sempre amb una característica, que és l’engany; l’adult enganya el menor per aconse-
guir imatges de caràcter sexual. Aquí sí que està reflectit en el Codi penal, hi ha un ar-
ticle que reflecteix aquest grooming, aquest assetjament de l’adult al menor. Sempre hi 
ha un procés d’engany; el menor no sap que s’està produint aquest tipus d’assetjament, 
i consisteix en diferents maneres d’enganyar aquest menor. Una seria fer-se passar per 
un altre menor i mitjançant un enamorament, una seducció, aconsegueixen informació 
d’aquest menor, comencen a parlar, al principi sense tocar temes sexuals i conforme va 
passant el temps va augmentant aquest contingut sexual fins que aconsegueixen alguna 
imatge, algun vídeo, alguna informació que després ells podran utilitzar per assetjar el 
menor i fer xantatge per aconseguir molts més vídeos. 
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Hi ha una primera part, que és l’enamorament, una part de seducció i una segona 
part: «Ja tinc una imatge i a partir d’ara si vols que no ho digui a ningú, als teus pares, a 
la teva família, als teus amics de classe, m’has de donar més imatges, més vídeos o més 
pornografia relacionada». Aquest engany, ja ho dic, pot ser fent-se passar per un menor, 
es pot suplantar la identitat d’un altre jove –cada vegada ens ho trobem més–, aconse-
gueixen informació del menor i, per enginyeria social, aconsegueixen dades molt per-
sonals per accedir inclús al seu correu; una vegada ja tenen la bústia de correu, ja tenen 
tota la informació, el que fan és utilitzar aquesta identitat d’aquesta persona per assetjar 
un altre menor; es fan passar per algú de la classe per assetjar un altre company de la 
classe o d’un altre grup.

Una altra manera seria el clàssic càstings de programes coneguts, en especial els 
programes de la tele, o càstings de models. Enreden els menors que això és un càsting, 
que hem de cantar, «fes-ho sense roba, a veure amb pijama, amb banyador», per acon-
seguir algunes imatges que amb aquestes petites imatges després faran el mateix, aconse-
guiran moltes més imatges.

Sempre ens trobem el mateix patró: hi ha un procés de desinhibició del menor, dir 
coses maques sobre el menor, aproximació cada vegada més al sexe, mantenir conver-
ses sobre sexe, dir que l’estima, no donar importància a l’acte sexual o tenir excitació 
sexual del menor, dir que la resta d’amics de la seva edat ja ho fan... Bé, hi ha una sèrie 
de continguts per desinhibir el menor conforme van passant les converses. Això no ho 
fan en un dia, poden estar setmanes i setmanes assetjant el menor per arribar a aconse-
guir el que ells volen.

Després, també hi ha un altre procés, que és guanyar el silenci de la víctima, quan 
aquesta víctima, aquest menor ja s’ha adonat o veu que al darrere hi pot haver algun 
adult. Dir que aniran els dos a presó, explicar-li al menor que si això ho diu als pares al 
final acabaran anant els dos a presó; que no passaran més temps junts, que ell l’estima, 
que tot i que és un adult l’estima. Donarà més privilegis, regals... Això és molt habitual, 
és més habitual del que pensem, el tema dels privilegis. Molts menors utilitzen progra-
mes que hi ha una part que és gratuïta, però una part que és de pagament, s’ha de ser 
soci, i el que fan és donar-los accés, ells pagar la llicència perquè puguin accedir a pro-
grames. I jo ho sé personalment perquè tinc un fill de nou anys que està molt enganxat 
–si ho podem dir– a un joc, que és un joc lliure, però hi ha una part que has de ser soci, 
que has de pagar. Ell m’està insistint molt a pagar cinc euros cada mes per accedir a la 
part del joc que és de socis i nosaltres hem decidit que no li donarem aquest accés, però 
sí que hi ha una part... I ell faria qualsevol cosa per accedir-hi, no té diners, no té una 
tarja de crèdit i no hi pot accedir, però faria qualsevol cosa. Si ell trobés una persona 
que parla amb ell i li diu: «Va, mira, si et despulles jo et dono accés i estaràs durant qua-
tre o cinc mesos mirant...», pot ser que el meu fill entrés dintre d’aquest... Hi ha aquest 
perill, o sigui és molt més fàcil del que pensem.

I els assetjadors al que van és precisament a aquests jocs. Aquest joc, que és un joc 
online, té un grup de debat, és un joc on interactuen els participants i darrere d’alguns 
nicks hi pot haver un adult que pot estar assetjant un menor. Parlem de videoconsoles, 
parlem de jocs online a internet, parlem de fòrums exclusivament de menors, que és on 
van aquests assetjadors a buscar menors.

I, per últim, hi ha l’extorsió. Bé, el menor ja diu que no vol continuar i és el que co-
mentava abans, dir que ho dirà tot als seus amics, que ensenyarà les fotografies al seu 
pare o als seus amics, els seus companys de col·legi, que el seu pare el tancarà en un re-
formatori, que el traurà d’internet, que el castigarà. Hi ha la part d’extorsió: «Ja tinc la 
foto, a partir d’ara, si no continues, ensenyarem aquestes fotos.»

Dins de les coses que podem fer, aquí hi ha una diferència amb el cyberbullying que 
crec que és molt important, que és que aquí sí que és molt necessari posar la denúncia. 
Aquí pensem que un agressor, una persona que està fent grooming no està assetjant una 
única persona, un únic menor; aquí podem trobar que, com a mínim, està assetjant al-
hora vint, trenta menors. Són carpetes nominals –té un ordinador–, són diferents carpe-
tes, cada carpeta és el nom d’un nen, d’una nena, i hi ha un procés: cada carpeta l’obres 
–en molts casos que hem trobat ho hem trobat d’aquesta manera–, obres la carpeta i el 
que trobem és: «Hem començat a parlar de sexe, ja ha deixat el seu “nòvio”...» És una 
mena de guió per saber a quina alçada està en l’assetjament d’aquest menor, perquè 
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no podria recordar-se, de vint assetjaments alhora, en quin punt està; d’aquest manera, 
va seguint i va assetjant vint persones. És per això que és molt important la denúncia. 
Aquesta noia, aquest noi, si denuncia aquests fets, nosaltres podem anar a buscar aquest 
agressor i treure’l de circulació. És per això que..., bé, és primordial. La resolució en 
aquests casos és molt alta.

Una altra característica relacionada amb això és que aquí les víctimes són d’aquí, 
parlo de Catalunya, de l’Estat espanyol, i que els agressors també són d’aquí, de Ca-
talunya o de l’Estat espanyol. Per què? Perquè necessites interactuar. Una persona de 
Sud-Amèrica, que sí que parlarà castellà i podrà parlar, a la millor, amb els nostres 
menors –un anglès serà difícil, un alemany serà difícil, però sí que podem parlar d’una 
persona de Sud-Amèrica–, ens trobarem que a la millor no podran relacionar-se perquè 
no parlaran de les mateixes coses que parlarà una persona que és de l’Estat espanyol, 
que mira la tele, que sap els programes que fan, podrà enredar millor, podrà enganyar 
millor aquest menor. O sigui, és important el fet de poder denunciar aquests fets.

Un punt molt important també: no culpabilitzar el menor. El primer que farà el pare, 
la mare que troba pornografia infantil de la seva filla, imatges de la seva filla despullada 
o del seu fill despullat, masturbant-se, fent l’acte sexual, anar contra la filla, castigar la 
filla: «Tu què has fet?» i culpabilitzar-la. Això és el que hem d’evitar, culpabilitzar la fi-
lla per aquest comportament, perquè aquesta filla, aquest fill han estat enganyats, i dins 
de la Unitat de Delictes Informàtics ens trobem moltíssims casos de persones adultes 
que els estan enganyant, que els estan robant diners del banc, que els fan sextorsions –el 
mateix però en adults; es pensen que han lligat i al final el que els fan és treure’ls els 
diners; es pensen que han lligat amb una noia russa o un noi alemany i al final és una 
persona de Nigèria –i dic Nigèria perquè és d’allà on es fan la majoria de sextorsions– per 
treure-li els diners –aquí no és un tema sexual, és un tema econòmic. Si això els pas-
sa als adults, què li pot passar a un menor? Llavors, no culpabilitzar el menor perquè 
no guanyarem res, que és el que primer pot fer el pare o la mare, tancar-li l’ordinador, 
castigar-lo, culpabilitzar-lo. No posar denúncia, de vegades, per vergonya, perquè no se 
n’assabenti la família, i això el que fa és que aquest assetjador, que té vint carpetes, en 
traurà una i hi posarà una altra carpeta.

Aquí també és molt important el que he dit abans del cyberbullying, el que és la 
prevenció, formació, educació, explicar el modus operandi, que els nostres menors sà-
piguen quins perills hi ha a internet, que pot passar això. Nosaltres protegim molt els 
nois; els expliquem quan han de creuar un semàfor, si està en vermell o verd; desconfiar 
de les persones que no coneixem, una sèrie de característiques que nosaltres fem a la 
vida real: «Vigila, nen, si et donen caramels, si et conviden a un gelat», però no sabem 
què fan quan es tanquen a la seva habitació, amb l’ordinador, i quan comencen a reme-
nar... Una part, pel que els comentava abans d’aquesta diferència entre el menor nadiu i 
nosaltres, que ens estem adaptant a aquesta nova tecnologia.

Parlar amb els fills del bo i dolent d’internet, vigilar amb les dades personals –és 
molt important. Aquests assetjadors el que fan és aconseguir informació mentre van 
parlant: «Com es diu el teu pare, on vius, com es diu la teva mascota...», i amb aquesta 
informació poden arribar a accedir al seu compte de correus. Molts menors el que uti-
litzen són noms que ells coneixen, el nom del gosset serà el nom de la contrasenya, con-
trasenyes no molt fortes...

La presidenta

Hauria...

Jordi Domènech Gustems

Sí? D’acord. Acabo ja? Doncs, acabo
Abans d’acabar, si em deixa, passaré un vídeo que dura quinze segons...

La presidenta

Pensi que després també hi hauran les preguntes de cada grup i podran respondre, però 
els demanaríem...

Jordi Domènech Gustems

Passo un vídeo que dura quinze segons. Només dir que és molt important el fet de 
les campanyes que es poden fer als col·legis, i no només als col·legis. La policia anem 
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a fer campanyes, anem als col·legis i expliquem... –com la campanya que li ensenyaré 
ara–, expliquem el tema del grooming. També és molt important que es parli, que es 
parli en els llibres de text, que se’n parli a les novel·les, que surti a les sèries de la tele, 
que se’n parli, perquè d’aquesta manera és com se n’assabenten. A vegades fan més cas 
a un llibre o una novel.la, fan més cas a una sèrie de televisió que no el que pugui dir el 
policia davant d’una aula que «és clar, el policia a mi què m’ha de dir», i més en segons 
quines edats.

Aquesta és una campanya... –la passaré, és molt ràpida, dura quinze segons–, és una 
campanya que fa el Cos dels Mossos d’Esquadra, és una campanya que es fa per Twitter 
i que està prevista que surti d’aquí en breu, un parell de dies. Us la presento en exclusi-
va, com diuen els periodistes, perquè encara no ha sortit.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)

La presidenta

Moltes, moltes gràcies, senyor Domènech, per la seva intervenció.

Compareixença d’Emilie Rivas i de Guiomart Todó, membres de Save 
the Children Barcelona, per a informar sobre l’assetjament escolar i el 
ciberassetjament i sobre el seu programa adreçat a les escoles i als 
instituts per a prevenir-los

357-00131/11

Passem la paraula, en aquest cas, a les senyores Emilie Rivas, tècnica de polítiques 
d’infància i sensibilització de Save the Children, i Guiomar Todó Ballester, responsable 
de Save the Children a Barcelona. Reparteixin el temps entre vostès.

Guiomar Todó Ballester (responsable de Save the Children a Barcelona)

Moltes gràcies. Bona tarda, senyora presidenta de la Comissió d’Infància, diputades 
i diputats, moltíssimes gràcies per convidar-nos a ser aquí.

Violència contra els infants, abús sexual, nens i nenes maltractats, violència familiar, 
bebès sacsejats, nens abandonats, nenes víctimes de tracte són paraules que no haurien 
d’anar juntes perquè són oposades, contràries, i no poden anar en una mateixa frase, 
però la realitat sempre supera la ficció i diàriament sentim parlar d’històries de violèn-
cia contra els infants i, el que és pitjor, cada cop ens habituem més a aquest fenomen.

La violència contra la infància és un problema mundial, molt extens i que afecta 
milions de nens i nenes arreu del món, i Catalunya no n’és una excepció. Segons dades 
de la DGAIA, l’últim quadrimestre de l’any passat a Catalunya hi havia 11.296 nens i 
nenes adolescents que vivien separats de les seves famílies amb mesures de protecció 
per casos de desprotecció infantil o per haver estat víctimes de maltractament. Segons 
dades de l’Institut Català de les Dones, des el 2008 tres de cada quatre dones mortes a 
mà de les seves parelles han deixat fills orfes. I pel que fa al bullying, segons un recent 
estudi que vam portar a terme des de Save the Children a Catalunya, 16.242 adolescents 
són víctimes d’assetjament, dels quals 12.500 ho són de ciberassetjament.

Com es pot justificar? Com ens podem acostumar a una cosa tan antinatural com 
és la violència contra els nens i les nenes? La violència contra els infants no es justifica 
però s’amaga i s’espera que passi, obligant els infants que la viuen a patir en silenci i a 
viure en la por i en la desconfiança. 

Des de Save the Children agraïm molt l’oportunitat que se’ns brinda de fer arribar 
la veu dels nens i de les nenes que pateixen violència davant de Comissió de la Infàn-
cia del Parlament de Catalunya, que és, sens dubte, el millor espai de què disposem per 
obrir aquest debat i per prendre decisions que perdurin i que tinguin un impacte real en 
la situació de vulneració de drets que pateixen els nens i les nenes que són víctimes de la 
violència. Hem vingut aquí per explicar-los el que sentim i veiem cada dia i per com-
partir amb vostès la situació de necessitat i d’urgència social que estan patint els infants 
víctimes de violència.

Com hem dit abans, a Catalunya, cada dia molts nens i nenes pateixen violència. La 
violència contra la infància adopta diferents formes i apareix en diferents àmbits: a casa, 
a les institucions, a l’escola o a les xarxes socials, com ens explicaven ara. Avui com-
pareixem en aquesta comissió per compartir amb vostès la situació de més de 16.000 
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adolescents víctimes d’assetjament i de quasi 12.500 nois i noies víctimes de ciberasset-
jament a Catalunya. Xifres aterridores però que, com explicarem més endavant, s’han 
de revisar a l’alça.

Per posar llum sobre aquesta realitat, des de Save the Children, durant el curs 2014-
2015, vam realitzar una recerca basada en entrevistes a 21.500 estudiants d’entre dotze 
i setze anys de centres públics d’educació secundaria a tot el territori espanyol. Aques-
ta recerca, reflectida en el nostre informe «Jo a això no hi jugo», posa damunt la taula 
l’amplitud, la intensitat i la normalització d’aquests tipus de violència entre iguals. Les 
dades, tant a nivell de tot l’Estat, com de Catalunya, són esfereïdores i conviden a actuar 
de manera immediata, però, abans d’entrar-hi en profunditat, volem definir-los de què 
estem parlant.

L’assetjament cal dir-lo pel seu nom: és una forma de violència. No és un joc de nens 
i no podem justificar-lo. I com a forma de violència que és, cal posar-hi un remei des del 
més mínim indici que es produeix. El bullying o l’assetjament es produeix entre iguals i 
té tres trets característics: hi ha intencionalitat d’agredir, hi ha repetició en el temps i hi 
ha un desequilibri de poder. Existeixen dos tipus de bullying: el directe, on un o diver-
sos alumnes n’assetgen directament un altre, i l’assetjament indirecte, que es realitza a 
través d’altres persones, on no es coneix l’agressor però on la víctima pateix l’exclusió 
social, els rumors o les mentides. 

Per la seva banda el cyberbullying és una nova forma d’assetjament que implica 
l’abús de les TIC per assetjar o intimidar algú. Però, a més dels elements fonamentals de 
l’assetjament, presenta problemàtiques afegides: l’anonimat de l’agressor, que dilueix la 
seva responsabilitat i fa pràcticament impossible que empatitzi amb la víctima; la dilu-
ció de la separació entre l’esfera pública i la privada, que permet que fets privats es facin 
públics en un clic; el fet que el canal sigui sempre obert i que l’agressor pugui cometre 
atacs en qualsevol moment, augmentant de manera dràstica el sentiment d’angoixa de la 
víctima, i finalment, el gran poder de difusió il·limitat en el temps i en l’espai de la si-
tuació d’humiliació a través de les xarxes socials.

Segons l’enquesta de Save the Children, a Catalunya quasi un 9 per cent dels estu-
diants considera haver patit assetjament en els darrers dos mesos i un 7 per cent es con-
sidera víctima de ciberassetjament. De ben segur que aquestes dades no reflecteixen 
totalment la realitat, ja que el nostre estudi no ha pogut entrevistar nens i nenes de pri-
mària, i sabem que és l’últim cicle de primària quan es concentren els primers i els més 
nombrosos casos de bullying, i tampoc vàrem poder aconseguir dades representatives 
d’escoles privades i concertades. A més, aquest estudi pregunta als adolescents si han 
patit bullying durant els darrers dos mesos i, per tant, no ofereix una visió global sobre 
el total d’alumnes que hagi estat víctima d’assetjament en el algun moment de la seva 
vida escolar. Per tot això, podem concloure que la xifra de 16.000 alumnes que han patit 
assetjament o ciberassetjament és només la punta de l’iceberg.

A més d’analitzar els fenòmens de l’assetjament i del ciberassetjament, l’enquesta 
també va preguntar als adolescents per situacions concretes de violència en l’entorn 
escolar que no poden qualificar-se com casos d’assetjament però que poden arribar a 
ser-ho, i són igualment preocupants. Les xifres a Catalunya destaquen que 7 de cada 
10 nois i noies reconeixen haver rebut insults en els dos últims mesos, i 4 de cada 10 
assegura que han estat freqüents. Pel que fa als cops, el percentatge de nois i noies que 
afirma haver-los patit és del 35 per cent. Aquests episodis de violència, malgrat no ser 
considerats com l’assetjament perquè no compleixen amb algun dels tres elements ca-
racterístics del bullying, que són intencionalitat, repetició en el temps i desequilibri de 
poder, sí que són simptomàtics d’un clima escolar preocupant i demanen una interven-
ció directa d’aquells que tenen la responsabilitat de canviar-ho. Estem parlant de molts 
nens i nenes i adolescents que dia a dia són humiliats, colpejats, aïllats, assetjats a l’es-
cola o a través de les xarxes, i no trobem a dia d’avui solució per als seus problemes.

Segons la nostra recerca, les raons que estan darrere del bullying són confuses. Les 
víctimes repeteixen, principalment, tres raons per les quals són assetjades: per ser mo-
lestades, pel seu aspecte físic o perquè els tenen mania. Especialment destacable és que 
els nens i nenes que han agredit van respondre majoritàriament per què exercien aquest 
tipus de violència sobre els seus companys: la segona causa més declarada a l’assetja-
ment tradicional és per fer-li una broma. Encara que amb xifres molt menors, és de des-
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tacar que un 3,2 per cent de les víctimes d’assetjament i un 4,2 de les de ciberassetja-
ment consideren que ho han estat a causa de la seva orientació sexual i un 5,1 declaren 
que el motiu va ser el seu color de pell, la seva cultura o la seva religió. 

El tipus de conducta més recurrent d’assetjament són, per ordre de prevalença: els 
insults, les amenaces, les agressions físiques, el robatori, l’exclusió social i els rumors. 
Finalment, pel que fa al perfil d’assetjador i assetjat, comparteixen una baixíssima auto-
estima en tots dos casos. 

Si estem tan preocupats per aquest tipus de violència entre iguals, no és només per 
la seva dimensió –ja hem vist que afecta molts infants–, sinó també per les seves con-
seqüències. Les conseqüències del bullying en les víctimes són molt diverses i afecten 
la salut física i mental de l’infant a curt i llarg termini i obstaculitzen la seva capacitat 
d’aprendre i de socialitzar, a més de tenir impacte en la seva transició a la vida adulta. 
Aquestes conseqüències poder ser físiques, com les ferides, les autolesions o els tras-
torns alimentaris; psicològiques i morals, com la baixa autoestima, la depressió, l’an-
sietat, l’aïllament, i també socials, podent conduir a l’absentisme o a l’abandonament 
escolar.

Però també l’assetjament i el ciberassetjament poden acabar conduint al suïcidi. 
Aquest és el cas del Diego. Recordaran aquest nen d’onze anys que l’any passat es va 
tirar per la finestra perquè, tal com deixava escrit en una carta dirigida als seus pares, 
no aguantava més anar a l’escola. Entre d’altres coses, la seva carta deia: «Papá, mamá, 
espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Yo no aguanto ir al colegio y 
no hay otra manera para no ir.» Diego anava a cinquè de primària. A l’escola era un 
bon alumne i a casa era molt proper a la seva família, però Diego va viure aquest cal-
vari en silenci. No va obtenir suport de cap tipus, ja que no es va atrevir a explicar-ho a 
ningú per por de represàlies; això va fer que els seus assetjadors se sentissin més forts 
per seguir amb el seu assetjament i, finalment, l’única manera que va trobar per sortir 
d’aquest infern i explicar el que li va passar va ser traient-se la vida i deixant una carta 
als seus pares.

El mateix li va passar a l’Alan, el noi transsexual de disset anys que des dels catorze 
patia assetjament. Després de gairebé un mes ingressat per depressió, l’Alan havia de 
tornar a l’institut i allà era on era la gent que li aixecava la samarreta per preguntar-li, 
entre burles, com podia anar vestit d’home si tenia pits de dona. Per no haver de tornar 
mai més a aquest infern l’Alan va agafar un grapat de pastilles i les va barrejar amb al-
cohol la nit de Nadal. 

La violència paralitza i bloqueja la capacitat de pensar i fa que a la víctima li resulti 
impossible comunicar la situació en què es troba, i fins i tot entendre-la. Les raons que 
porten als nens i les nenes a suïcidar-se són molt diferents d’aquelles que ho motiven en 
els adults. Als onze o als dotze anys el suïcidi no és comú perquè amb prou feines es 
té consciència del que és la mort i de les seves implicacions. Entre les causes més fre-
qüents de suïcidi en aquestes edats es barregen circumstàncies sempre lligades a la vio-
lència, com, per exemple, la violència familiar, el maltractament, l’abandonament, l’as-
setjament escolar o els abusos sexuals. És en l’adolescència quan s’aprecia un increment 
de la conducta suïcida, influenciada per molts factors, com pot ser l’assetjament escolar, 
una cosa profundament destructora per a la salut mental dels infants i dels joves i amb 
conseqüències emocionals molt importants.

En recents treballs s’ha pogut constatar que les víctimes d’assetjament tenen un 
risc quatre vegades superior d’experimentar idees de suïcidi que els que no el pateixen. 
Aquest increment en la ideació suïcida es dóna entre les víctimes de l’assetjament, però 
també entre els assetjadors. Les conseqüències de l’assetjament no només afecten la 
víctima, sinó també l’agressor i els alumnes espectadors, que assisteixen a escenes de 
violència, ja que l’exposició a la violència sempre és nefasta.

Emilie Rivas (tècnica de polítiques d’infància i sensibilització de Save  
the Children Barcelona)

Segueixo jo. Arribat a aquest punt ens farem dues preguntes molt simples. Ens pre-
guntarem: però per què això passa, i si no es pot aturar a temps. És difícil per què passa 
i, per tant, prevenir l’assetjament escolar i el ciberassetjament, ja que les raons són múlti-
ples i diverses, però un abordatge integral, que tingui en compte factors de risc i de pro-
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tecció com a clau per interpretar els problemes de violència escolar, ens dóna una bona 
pista de com es poden evitar situacions de risc que condueixen al bullying.

Passem a citar alguns factors de risc que poden desembocar en el bullying: vincles 
afectius i familiars negatius o febles, història de maltractament en l’àmbit familiar, ús 
de mètodes d’educació basats en el càstig físic i una reduïda xarxa d’amistats, a més de 
la manca d’interès i de comunicació de la família amb l’escola i un clima escolar enrarit 
o no cuidat. Al contrari, els factors de protecció contra la violència contra la infància 
serien: vincles afectius i familiars positius i sòlids, mètodes d’educació positiva, xarxa 
de bons amics, interès de la família en la vida escolar dels fills i un bon clima escolar i 
una actitud positiva de l’escola per promoure la convivència.

Com tots els tipus de violència contra la infància, el major problema al qual ens en-
frontem és la dificultat de detectar-lo, ja que, en general, el bullying es produeix fora de 
les aules, on no hi ha presència del professorat. A més, l’anomenada «llei del silenci» fa 
que els alumnes que en són testimonis no ho denunciïn per por de les represàlies o per 
no ser tractat de «xivato». Als centres educatius no hi ha una persona de referència a la 
qual es pugui acudir, i en el cas de ciberassetjament, l’abús es produeix a l’espai virtual 
al qual els adults no tenen accés perquè pertany a l’entorn privat i íntim del nen. 

Però, malgrat ser un fenomen difícil de detectar, sí que els nens i nenes ens donen 
pistes a través del seu comportament, com, per exemple: canvis de la manera d’actuar, 
estrès, ansietats, malsons, insomnis, baixada dels resultats escolars, delinqüència, van-
dalisme, violència, insults, no voler anar a l’escola, no voler freqüentar els amics, li fan 
mal la panxa o el cap, comencen a consumir drogues o alcohol. Si coneixem aquests 
símptomes, tenim a les nostres mans les eines necessàries per detectar aquestes situa-
cions i, per tant, podem actuar a temps. No obstant això, molts docents afirmen que no 
saben com enfrontar-se a aquest tipus de violència i reconeixen la necessitat de forma-
ció i de disposar d’eines per a la detecció, la prevenció i l’actuació en aquests casos. 
L’escola no és la causa ni l’únic lloc on hi ha violència entre els iguals, però sí que és 
part de la solució.

Des de Save the Children treballem als centres educatius per promoure una educa-
ció positiva i per eradicar tot tipus de violència contra la infància. A Catalunya imple-
mentem el projecte «Prevenció de la violència contra la infància: assetjament escolar i 
ciberassetjament», on durant el curs 2015-2016 van participar 800 nens i adolescents i 
600 adults. 

S’ha de tenir en compte que la majoria de la situació d’assetjament es produeix en 
presència d’altres nens i nenes i que els nens i nenes tenen la capacitat de protegir-se en-
tre ells; per tant, el projecte que duem a terme a les escoles es basa en el treball amb els 
nens i nenes observadors. La meta està posada a fer que els alumnes, en lloc d’acceptar 
silenciosament l’assetjament, o sigui l’assetjador, passin a donar suport a les víctimes i 
demostrin que no accepten, no toleren aquesta violència. El focus, per tant, no està po-
sat ni en l’agressor ni en la víctima, sinó que actua sobre el grup, els que són testimonis 
de la situació de violència.

Aquesta és també la metodologia del projecte finlandès Kiva, que va néixer el 2007 
i ara està present en un 90 per cent de les escoles del país i que, a més, s’ha exportat 
a una desena de països. Després d’episodis dramàtics de suïcidis d’alumnes víctimes 
de bullying, el Govern finlandès va augmentar els fons destinats al projecte i va reduir de 
manera dràstica els casos de bullying. Algunes escoles constaten que només en un any 
d’implementació el projecte va reduir els casos d’assetjament en un 60 per cent. Com bé 
saben els diputats i diputades d’aquesta comissió, Finlàndia és reconeguda per la seva 
excel·lència educativa i apareix sempre als primers llocs de l’informe PISA sobre quali-
tat educativa, i és que existeix una correlació entre una baixa taxa de violència escolar 
i un alt nivell de rendiment acadèmic. Segons afirma una investigadora de la universitat 
finlandesa, la lluita contra l’assetjament escolar ha sigut clau per fonamentar l’excel·lèn-
cia educativa a Finlàndia. Així que la lluita contra l’assetjament escolar i el ciberasset-
jament, a més de tenir un impacte directe en les víctimes que la pateixen, té conseqüèn-
cies positives en el clima escolar i, fins i tot, en el rendiment acadèmic.

És probable que la mateixa relació causa-efecte pugui ser verificada al revés. Si en 
lloc d’invertir en un sistema educatiu procliu a lluitar contra la violència practiquem re-
tallades en terminis de recursos, de personal, d’hores i d’assignatures, segurament serà 
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més difícil que aquest tipus de violència s’aturi i que, per tant, el clima escolar i el ren-
diment acadèmic millorin.

Per la seva banda, Catalunya sempre ha estat preocupada per la violència contra la 
infància i ha estat liderant iniciatives per lluitar-hi en contra. La LDOIA, a l’article 90, ex-
pressa la seva voluntat d’eradicar el maltractament als infants en l’àmbit escolar. No obs-
tant això, la violència escolar entre iguals no està percebuda en la seva integritat i només 
s’hi fa una petita menció, a més a més vista des del prisma del maltractament. Compa-
rant-se amb d’altres tipus de violència, com és la familiar, la masclista o l’abús sexual, 
la violència escolar entre iguals no està prou desenvolupada en la LDOIA. A més, a part 
dels protocols d’actuació impulsats pel Departament d’Ensenyament, l’article 90 de la 
LDOIA no s’ha desplegat com caldria. No s’han impulsat plans de prevenció contra l’as-
setjament escolar, no hi ha mesures pensades de restauració de danys per a la víctima, 
no fa cap referència al ciberassetjament i no s’han fet canvis curriculars necessaris per 
afavorir la tolerància zero cap a la violència contra els infants.

Per la seva banda, la LEC, la Llei d’educació de Catalunya, del 2009, també fa refe-
rència a la violència escolar a través dels articles 33 a 37, però se centra sobretot en un 
cert tipus de violència escolar, que és la perpetrada per un alumne cap a un professor i 
no desenvolupa gaire el tema de la violència entre iguals. Segons la LEC, l’assetjament 
escolar correspon a faltes igualment perjudicials i a faltes especialment greus quan im-
pliquin discriminació per raó de gènere, sexe, naixement o qualsevol altra condició per-
sonal. Les mesures correctores previstes en aquests casos són de caire punitiu cap a 
l’alumne assetjador i no restauratives cap a la reparació de danys de l’alumne víctima. 
Tant la LEC com el Decret d’autonomia dels centres educatius 102/2010, del 3 d’agost, 
es focalitzen en mesures sancionadores i correctores. La resposta que contempla la LEC 
davant aquestes conductes és la realització d’alguna activitat d’utilitat social per al cen-
tre, la suspensió del dret a participar en activitats preescolars i del dret d’assistència al 
centre. Malauradament, la LEC no preveu mesures específiques de prevenció, sinó que 
centra en mesures d’actuació un cop s’hagi detectat l’assetjament.

Pel que fa als protocols, Catalunya és una de les nou comunitats autònomes que té un 
protocol específic sobre assetjament, l’única conjuntament amb el País Basc que té un pro- 
tocol contra el ciberassetjament. No obstant això, malgrat les disposicions de la Llei del 
2010 i la creació dels protocols per part del Departament d’Ensenyament, la prevenció i 
la sensibilització no han entrat amb prou força a formar part de les activitats escolars per 
dues raons principals. Per una banda, perquè la Llei d’infància no s’ha desplegat total-
ment i caldrà que quan ho faci se la doti de recursos pressupostaris adequats i, per l’altra...

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Emilie Rivas

Sí, llavors, em salto... Espera, que ho reoriento... Acabo aquesta frase: i, per l’altra, 
perquè els protocols d’actuació del Departament d’Ensenyament no són prou coneguts 
pels docents, no posen l’accent ni en la prevenció ni en la formació i no impliquen els 
altres actors, més enllà de la DGAIA i de la Fiscalia de Menors.

L’assetjament escolar i el ciberassetjament són formes de violència contra la infància 
que vulneren els drets dels infants i la seva integritat física. El problema de la violència con- 
tra la infància no s’ha abordat mai d’una manera global i coordinada. Per això, des de 
Save the Children reclamem una estratègia integral de lluita contra la violència contra la 
infància que tingui els pilars següents: elaboració de la Llei integral contra la violència 
entre els infants; sensibilitzar la societat en general, la violència contra la infància no és 
una cosa de nens, la societat en el seu conjunt falla quan un nen d’onze anys se suïcida; 
s’han de formar els professionals, els docents i el personal sanitari, a més de les famílies, 
perquè tinguin les eines per prevenir i detectar les principals situacions de bullying; a 
més a més, s’ha de formar els nens i nenes en ciutadania digital i s’han de preveure me-
sures de conciliació, perquè la família és el nucli de referència on s’han d’educar i protegir 
els nens i nenes.

Finalment, acabaré la meva intervenció subratllant que, pel que fa a la violència con-
tra la infància, tot el que no sigui prevenció és arribar massa tard. Si no volem arribar 
massa tard hem de començar ara, ja en aquesta legislatura, a planificar una resposta 
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contundent a l’alçada de la problemàtica de l’assetjament escolar i del ciberassetjament. 
No podem esperar que se suïcidin més nens i nenes per començar a prendre decisions 
per combatre la causa de la violència contra la infància. Frases que hem sentit tota la 
vida com «són coses de nens», «això ha passat tota la vida», «li enfortirà el caràcter» no 
poden seguir essent dites. Són frases que participen en la perpetuació i en la tolerància 
de la violència contra els nens i nenes. El cas de violència pot ser, un cop més, un exem-
ple a seguir i voldríem que complissin la seva obligació legal i moral de protegir els 
nens i nenes que tenim aquí a Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyores Todó i Rives. Perdonin, el tema, evidentment, és molt im-
portant, com ha passat abans. Pensin que els aviso quan els vint minuts ja han passat, 
vull dir que no els feia anar molt de pressa.

Compareixença de Carlos Villagrasa Alcaide, president del Congrés 
Mundial de la Infància, per a informar sobre els infants en situacions  
de risc i violència

357-00132/11

Passem la paraula ara al senyor Carles Villagrasa, president del Congrés Mundial de 
la Infància.

Carles Villagrasa Alcaide (president del Congrés Mundial de la Infància)

Amb la vènia. Bona tarda, senyories. Els agraeixo l’oportunitat d’escoltar-nos en 
aquesta comissió i us felicito per la iniciativa de treballar de valent en un tema de tanta 
preocupació per nosaltres.

Jo vinc aquí com a president del Comitè Internacional de Congressos Mundials dels 
Drets de la Infància i l’Adolescència, que van començar l’any 2003; aquí, a Barcelona, 
es va celebrar el tercer congrés mundial l’any 2007 i ara ja anem cap al setè Congrés 
Mundial de Drets de la Infància i l’Adolescència, al qual estan convidats, convidades, 
que serà del 16 al 18 de novembre a Asunción, Paraguai. En tots els congressos han par-
ticipat directament els representants de nens, nenes i adolescents que representen altres 
nens, nenes i adolescents.

Faré un petit esment al tema de la pobresa, perquè en totes els congressos surt la 
pobresa infantil, que fins ara era un fet exclusiu dels països menys desenvolupats, com 
una xacra que tenim al nostre voltant i que també ens afecta, com es demostra a l’últim 
informe d’UNICEF del 2014, que quantifica en 27,4 per cent la infància en situació de 
pobresa. I ho dic perquè la situació de pobresa s’identifica com un factor clau de molts 
factors d’exclusió social en la infància, com poden ser les dificultats de rendiment es-
colar, com poden ser els trastorns de salut, però també els comportaments antisocials, 
com els que en aquest moment ens convoquen.

Es van fer consideracions i propostes directament pels seus protagonistes i es van 
fer consideracions, i em centro quant a la violència i a la infància en situació de risc. Es 
detecta una major sensibilització social contra situacions de desprotecció, de maltracta-
ment cap a la infància; hi ha un intent de millora dels sistemes i protocols d’atenció, de 
detecció, de comunicació, d’intervenció en les diverses formes de violència que pateix 
la infància a la pràctica. 

Especialment, es detecten, ens preocupen situacions de violència institucional da-
vant la indeguda prestació de serveis públics, molt sovint; la desatenció o el maltracta-
ment que generen no només a l’àmbit familiar, sinó també l’assetjament i l’agressió que 
cada cop més es dóna a l’àmbit escolar, i altres modalitats d’explotació i violència física 
i psicològica en els diversos espais de relació social de la infància, en els quals internet 
–com s’ha vist– ocupa un lloc destacable.

Entre aquests, hem de parar atenció davant de l’abús, l’explotació sexual que es pro-
dueix tant en el fenomen internacional de la prostitució o de la pornografia com en l’àm-
bit de la relació familiar o social de la infància, mitjançant situacions de pederàstia que 
es presenten en tots els sectors de la població. En aquests casos, cal impulsar accions di-
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rigides al coneixement, a la prevenció, sobretot, i a la solució del maltractament infantil 
mitjançant la millora de protocols i dels sistemes de treball interprofessional.

També, un petit esment que feien els nostres representants en els congressos mun-
dials sobre els sistemes de justícia juvenil, que també es constaten noves perspectives 
quant als recursos legals dirigits als adolescents en conflicte amb la llei penal. Recor-
dem que la llei catalana de responsabilitat penal dels menors abasta des dels catorze als 
divuit anys i la legislació més recent introdueix una intervenció penal i educativa més 
acord a la normativa supranacional. No obstant això, l’increment de joves infractors que 
ingressen en aquest sistema requereix un replantejament de les causes i dels sistemes 
que s’apliquen que permeti el desenvolupament de bones pràctiques que incideixin en 
els aspectes preventius, de nou, educatius i de reinserció d’aquests joves. En aquest con-
text, cal millorar els sistemes de l’Administració de justícia, assegurant l’exercici ple de 
les garanties i dels drets fonamentals, malgrat que ens molts casos hi hagi una privació 
temporal de llibertat, definint polítiques i programes que garanteixin una autèntica in-
serció social dels adolescents en conflicte amb la llei penal mitjançant, també, l’assigna-
ció de recursos adequats pel seu resultat eficaç.

També hi ha propostes, propostes davant les situacions de maltractament, de violèn-
cia quotidiana per la qual travessen molts nens, nenes i adolescents com a factors nega-
tius que, com hem vist, influeixen de manera determinant en el desenvolupament de les 
seves capacitats fisicomentals. El maltractament genera condicions d’inseguretat, entre 
elles un correcte desenvolupament en l’àmbit social, reduint d’aquesta manera les pos-
sibilitats d’interrelació amb el seu voltant. A més a més, molts nens, nenes i adolescents 
desconeixen que són subjectes de drets, perquè no han tingut un procés de formació so-
bre aquesta matèria. 

A això s’ha d’afegir la manca d’interès que la societat adulta molt sovint planteja per 
aquests temes. Els mateixos nens, nenes i adolescents van constatar especialment que la 
infància migrant és subjecte de violència física, psicològica i sexual i altres situacions 
deplorables pel fet de ser migrants, quan la convenció estableix que els drets de la in-
fància són innats i no tenen fronteres ni limitacions. Els va preocupar molt la situació 
existent en països que han acollit gran quantitat de nens, nenes i adolescents migrants, 
com és el nostre, i, en particular, els problemes i les diferències socials, econòmiques i 
racionals generades en aquests països.

Davant d’aquestes problemàtiques que van denunciar els mateixos nens, nenes i 
adolescents, van oferir alguna solució; van demanar que les institucions garanteixin la 
formació especialitzada i informin dels drets de la infància i l’adolescència als agents 
socials; que la societat, juntament amb les autoritats, respectin mitjançant lleis i nor-
mativa de desenvolupament els nens migrants, sense importar la seva condició legal, 
per tal que obtinguin seguretat des del seu ingrés al país, que els centres de protecció 
d’infants i adolescents siguin temporals i garanteixin un bon tractament. I amb aquests 
temes ho van relacionar directament amb l’educació com a factor determinant, com tret 
determinant de la plena realització dels drets de la infància i l’adolescència. 

I davant la implantació de les noves tecnologies, com hem vist, a l’àmbit educatiu 
i als mitjans de comunicació i informació, amb efectes globalitzadors, hem de posar 
atenció a aquest nou factor d’exclusió i de desigualtat que es ve definint com l’escletxa 
digital en funció de les diferències quant a la possibilitats d’accés a aquests recursos per 
part de la ciutadania. Aquesta situació internacional també ens afecta al nostre voltant, 
ja que tenim un doble objectiu: per una banda, facilitar l’accés, l’ús de tota la infància 
a aquest mitjà educatiu, que pot ser també de desenvolupament integral, i, per una altra 
banda, assegurar que en la seva utilització es garanteixin els drets de la infància, impe-
dint la difusió de continguts contraris a la seva aplicació.

Davant d’aquests moviments globals, que pugnen pel compliment efectiu del dret 
universal a l’educació, en els països més avançats es qüestionen les polítiques educa-
tives davant l’evidència dels alts índexs de fracàs escolar o, en termes inversos, de la 
constatació d’un rendiment deficient en les etapes educatives obligatòries, a les quals 
hem d’afegir els desajustos que es produeixen per l’increment del nombre de nens mi-
grants que s’han d’incorporar paulatinament a les aules durant l’etapa escolar. També 
en aquest àmbit, així, es constata les diferències per raó de gènere quant a l’absentisme 
escolar de les adolescents provinents d’alguns països del nord de l’Àfrica, especialment, 
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i la desigualtat de sortides professionals com a factor clau del desenvolupament integral 
de la personalitat en atenció al seu gènere. També es va proposar la necessària educa-
ció sexual adequada durant la infància en tot el planeta. S’ha de tenir més informació. 
De fet, a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona portem un 
projecte, ja fa dos anys, del qual sóc l’investigador principal, sobre el coneixement dels 
drets de la infància i l’adolescència pels seus propis protagonistes i l’exercici responsa-
ble. Això ens interessa a efectes d’evitar, doncs, situacions d’exclusió social i, sobretot, 
de violència entre iguals. 

Si Catalunya ha estat pionera –ha estat la comunitat autònoma de l’Estat espanyol 
que va aprovar una regulació específica en matèria de protecció de la infància, de con-
formitat amb la seva competència exclusiva en aquest àmbit–, no s’ha aconseguit l’ob-
jectiu de tenir una llei tan integral com es volia, ja que la seva elaboració va partir d’un 
departament, el departament competent, que va impedir afrontar amb rigor qüestions 
atribuïdes a altres departaments de l’Administració –com ja s’ha vist ho hem de combi-
nar amb llei d’educació, normativa de salut– i, per tant, no es pot dir que aquesta norma 
que tenim, marc, reculli tota la normativa aplicable als drets de la infància i l’adolescèn-
cia. De fet, ho hem de combinar també, com ja saben, amb el llibre segon del Codi civil 
de Catalunya.

Als efectes de l’elaboració de la pròpia Llei d’infància i l’adolescència es va nome-
nar un comitè de persones expertes encarregades de redactar un document de bases 
com a fase prèvia a la redacció del seu articulat, que va ser de composició multidiscipli-
nària, conformat per autoritats destacades en la matèria, independents de l’Administra-
ció pública i amb reconegut prestigi i trajectòria professional en l’atenció i dedicació als 
drets de la infància i l’adolescència, i que considero que va ser una iniciativa exemplar i 
encertada. Però hem de posar de manifest la injustificable absència en el procés partici-
patiu de la llei de la mateixa infància i l’adolescència, quant a destinatària de la norma 
i, sobretot, quan el que s’intentava en la Llei d’infància és reforçar el concepte de parti-
cipació activa de nens, nenes i adolescents en tot allò que els afecti, especialment en el 
disseny de polítiques públiques.

Ara ens queda la iniciativa política de fomentar un rigorós i efectiu procés de parti-
cipació de la infància i l’adolescència. Sé que el Departament de Benestar i Família està 
en aquesta tasca, però que sigui un procés adequat i adient a la manera com es relaciona 
la infància. Molt sovint tenim la tendència a fer les coses com als adults ens agrada, i 
això els nens ho veuen. Des del Comitè de Drets de la Infància a Ginebra també; el pro-
cés de participació intentàvem que fos el mateix que els adults davant dels organismes 
de Nacions Unides, i això a la infància és com dir-los: «Tu no entres.» Aquí hauríem 
d’adaptar-nos també al seu llenguatge i a la seva manera de comunicar-se per aplicar i 
fer efectiu l’article 11 de la llei.

Hem de potenciar sobretot els temes de mediació. Aquí s’ha parlat del mètode Kiva, 
de Finlàndia i, en definitiva, no es tracta més que de mètodes participatius que van més 
enllà de dues persones, de l’agressor i la víctima; s’ha d’implicar el grup perquè l’agres-
sor deixi de tenir seguidors. Perquè la situació dels espectadors de la violència, de l’as-
setjament, opten, normalment, per dues vies: o bé no fer cas, «això no va amb mi», o 
bé afegir-se a l’agressor. Per tant, l’informe de Save the Children ho deia molt clar; és 
a dir, molts no saben per què ho fan, molts pensen que és una broma de mal gust, se’ls 
ha de fer consciència de quins són els seus drets perquè, d’aquesta manera, coneixeran 
els seus límits, perquè són els drets dels altres, la col·lisió de drets, fins on arriben. I no-
més es pot fer des d’un exercici responsable per part d’ells. És a dir, fugint de la nostra 
tendència adultocèntrica, que és evitar que facin o que exerceixin els seus drets segons 
la seva capacitat, com diu el Codi civil de Catalunya, segons les seves condicions de 
maduresa durant la infància, doncs, que comencin a decidir amb responsabilitat tot el 
relatiu als seus drets. 

Per altra part, els professionals de l’educació han d’intervenir obligatòriament quan 
tenen coneixement de la situació de risc en què es trobi un nen, un adolescent, d’acord 
amb els protocols que hi ha i que es podrien millorar. I sobretot en col·laboració i coor-
dinació amb el departament competent en matèria de protecció de la infància i l’adoles-
cència, la DGAIA, però aquí hem de millorar també en l’obligació de cedir dades de..., 
ja s’està fent un treball de millora del RUMI, del Registre unificat de maltractaments 
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infantils, en un procés de millora, però a més a més cal millorar la coordinació interde-
partamental, interprofessional, dels agents que estan en el tema, dedicats a la infància, i 
sobretot la coordinació amb altres comunitats autònomes, d’on poden provenir.

No hi ha dubte, i vaig acabant, que l’eficàcia de la nostra Llei d’infància, que, com 
dic, va ser la primera, pionera, va més enllà del seu caràcter pedagògic, però perquè 
es pugui aplicar rectament, més des del convenciment que des de la imposició, cal una 
correcta assimilació i interpretació del seu contingut. Hi ha una qüestió innovadora a la 
llei catalana, que és de 2010, que era la seva avaluació periòdica. Primer, als cinc anys, 
ja han passat els cinc anys i aquesta avaluació no s’ha fet. No sabem si aquesta llei és 
efectiva o no, malgrat que la llei ho determina, i s’hauria de fer un estudi per un orga-
nisme independent que determini si aquesta llei ha estat efectiva, tal com la llei recull. 
Potser no s’ha fet també perquè no té un desenvolupament reglamentari, després de sis 
anys, i això és una de les mancances que més podem plantejar de la llei. De la matei-
xa manera que com es va fer amb la llei estatal, de l’any passat, de juliol, la nostra llei 
catalana també va ser pionera a no determinar que hi hagi una partida pressupostària 
vinculada i que permeti implantar, de manera efectiva, els recursos i els mecanismes in-
vocats per la llei per a la plena efectivitat dels drets de la infància i l’adolescència, que 
en temes com aquest que ens convoca, i que està tractat a la llei catalana, doncs, ens 
impedeix que puguem donar solucions, i sobretot en temes de prevenció, que és allà on 
hauríem d’incidir.

Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Villagrasa.

Compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, membres de 
l’Observatori Internacional de la Violència Escolar, per a informar sobre 
l’assetjament escolar

357-00133/11

Donem l’últim torn de paraula a la senyora Carme Escudé i al senyor Jordi Collell, 
membres de l’Observatori Internacional de la Violència Escolar.

Carme Escudé Miquel (membre de l’Observatori Internacional de la Violència 
Escolar)

Bé, doncs bona tarda a tothom. Estem molt agraïts que ens hagueu convidat en 
aquesta sessió i poder aportar el nostre granet de sorra, doncs, a millorar la situació 
doncs de molta gent, especialment dels nens. 

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

A veure, nosaltres som psicòlegs, som màsters en psicopatologia infantil i juvenil, i 
treballem a les escoles i els instituts com a orientadors, dintre dels equips psicopedagò-
gics. Som membres de l’Observatori Internacional de la Violència Escolar... (Remor de 
veus.) No? Més? Així? (Pausa.) D’acord.

Deia que érem també membres de l’Observatori Internacional de la Violència Esco-
lar, que és una ONG nascuda el 1998, amb la finalitat de crear una xarxa de professio-
nals per fer recerca sobre el tema exclusivament de la violència escolar. 

Bé. Les persones ens podem tractar bé o malament, per això parlem de mal tracte i 
de bon tracte, i aquest maltractament pot ser entre adults, a casa, a la feina, entre un adult 
i un infant, entre adolescents del mateix gènere, en les relacions de parella, o entre nens 
més petits, eh? De fet, hi ha estudis que parlen d’assetjament al parvulari, amb unes altres 
connotacions i unes altres coses, però també hi és. Es diu que l’assetjament escolar és un 
tipus de violència que s’emmarcaria dintre d’aquí, dintre de l’escola o dintre dels nens en 
edat escolar. O almenys és la forma que tenim nosaltres de treballar i de veure-ho.

Diem que és una forma d’abús de poder perquè té lloc quan es trenca la simetria que 
presideix les relacions entre iguals i s’estructura sobre una forma perversa de domini i 
submissió; una cosa que hauria de ser entre iguals, doncs, no; n’hi ha un que mana més 
que un altre i el força, doncs, a sotmetre’s. És molt interessant perquè comparteix aspectes 
amb altres tipus de violència per abús de poder, com la violència de gènere o el mobbing  
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o la violència de diferents grups humans o entre països o entre estats, allà on hi ha dues 
persones pot haver-hi la forma aquesta d’abús de poder. El bullying és una d’elles, que 
suposa més la vulneració dels drets fonamentals de l’alumne, que és el dret a estar se-
gur a l’escola. Diríem també que és un tipus de violència... A veure, nosaltres agafem 
dels temes de la investigació, hem agafat el que ens interessava per poder treballar. Hi 
ha altres coses que dius: «Bé, mira, aquí poden investigar el que vulguin», però nosal-
tres hem agafat el que ens servia per després planificar una intervenció, que és la nostra 
feina i és el que ens interessa.

Diem que és un tipus de violència que es construeix lentament, d’una manera gaire-
bé imperceptible, en el dia a dia de les relacions personals. Té paral·lelisme, ja ho hem 
dit, per exemple, amb altres tipus de violència com, per exemple, doncs, la que hem es-
tudiat més així a nivell..., per extreure’n coses, per entendre, és tot el tema de l’Alema-
nya nazi perquè, precisament, parlem de processos de victimització, és un procés victi-
mització i, en aquest sentit, té molts paral·lelismes. 

Un altre aspecte important és el tema, el concepte de les microviolències, que aporta 
Eric Debarbieux, que és el fundador de l’observatori, que es refereix a aquells petits actes 
que poden semblar anodins, que poden semblar que no tenen importància o cosa de ca-
nalla, per exemple, doncs, aquells nanos que es posen a la porta de la classe i no deixen 
entrar o fer la traveta al passadís o llançar els estoigs, que a vegades veus que llancen el 
material d’un nano, o aquell clatellot que li van donant a un o burlar-se d’algú. És clar, 
quan això s’esdevé, quan aquestes petites microviolències s’esdevenen de manera quoti-
diana i de manera reiterativa, com ja s’ha dit, és quan pot causar, s’ha vist que pot tenir el 
mateix impacte d’estrès posttraumàtic que tenen les víctimes d’un sol fet molt greu, eh?

Llavors diem, de la mateixa manera que es construeix lentament, la intervenció ha 
d’anar encarada a desconstruir-la també lentament, i aquí hem de demanar paciència als 
pares, sobretot als pares, i als mestres també, perquè una cosa així no s’acaba d’un dia 
per l’altre. Sí que podem aturar el maltractament físic, les agressions físiques les podem 
aturar relativament bé, però que el nano passi a ser el popular de la classe i que el convi-
din a tots els aniversaris i això, això ja costa una miqueta més; s’ha d’anar a poc a poc.

Triem les definicions que emmarquen aquest fenomen, això mateix, les que ens do-
nen elements per a la intervenció. M’agrada perquè una mica tots els ponents hem anat 
repetint una mica el mateix, i jo dic a veure si a base d’anar-ho repetint anem prenent 
consciència i ens acaba entrant. 

L’Anatol Pikas, que l’any 1975 és un dels primers que ho va estudiar, ell ens parla-
va del bullying com un fenomen de grup, és el que diu: «És un fenomen de grup, no és 
una cosa entre dos; és un fenomen de grup». Per tant, si és un fenomen de grup és en el 
grup on hem d’intervenir. En Björkqvist i d’altres també ens parlen que aporten que la 
víctima té poques possibilitats de sortir-se’n d’ella mateixa. A vegades, ens diuen: «És 
que és un nen molt fi, és que té la pell molt fina, és que a casa el porten en cotó fluix i 
ara resulta que aquí a l’escola, és clar, no se sap defensar...» I dius, sí, però jo també he 
vist víctimes que són..., a veure, parlem d’agressors i de víctimes aquí per entendre’ns, 
però quan fem una intervenció en un centre aquestes paraules no les anomenem per res, 
tenim altres noms, els noms de les persones o de pel·lícules, etcètera.

Aleshores, dèiem que quan la víctima..., a vegades hem vist víctimes valentes, però 
que per aquest procés de victimització arriba un moment que no es poden defensar, 
necessiten l’ajuda de fora. Dan Olweus, que és el clàssic, ens parla de la repetició de la 
conducta intencionada, que no és un fet fortuït, que són dos que es troben i s’enganxen; 
no, no, hi ha una intencionalitat; fins i tot també es parla d’una consciència de fer mal.

I, en aquest sentit, tot el tema de l’empatia, que dius: «No veus que li estàs fent mal? 
No veus com plora?» «Ja ho veig que plora, però això és el que volia jo, no? Fer-li mal.» 
Hi ha una consciència de fer mal. També ens parla de la indefensió de la víctima, que 
és un altre dels aspectes importants. La víctima necessita ajuda, per forta que sigui –hi 
insisteixo. En Farrington, que és membre de l’Observatori, ens aporta la perspectiva del 
poder i més concretament del desequilibri de poder, per tant, d’aquest abús de poder.

De totes aquestes definicions i de moltes altres que vénen a dir el mateix, trauríem 
uns aspectes fonamentals que són presents en les conductes d’assetjament, que és aquest 
desequilibri de poder, hi ha una part més forta que l’altra; això no implica a vegades 
nombre, implica només poder, bé, la intencionalitat i tot això que hem dit. Sobretot, que 
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hi ha un entorn que ho tolera i que ho permet, perquè quan aquest entorn, quan es treba-
lla en el grup i el grup es treballa bé i el grup se’n surt, el bullying s’acaba.

No insistirem en els tipus d’accions, que ja sabem que és físic, verbal, d’exclusió so-
cial. Només insistir que els estudis apareixen..., l’any 69 és el primer estudi que es fa so-
bre el bullying, el fa un tal Heinemann, l’any 69, a Suècia, i parlava només d’assetjament 
físic, només de maltractament físic. No és fins al cap de deu anys ben bons que es co-
mença a introduir l’assetjament verbal, és a dir el «pegar amb paraules», que nosaltres 
diem quan treballem amb els alumnes, perquè ells no ho veuen; ells tenen molt clar que 
pegar o que donar-se empentes tot això és maltractar, però insultar-se no és maltractar, 
diuen «ho fem de bon rotllo» o «ens insultem de bon rotllo». Llavors, has de fer-los veu-
re que no és així, que insultar és el mateix que pegar però amb paraules.

I, finalment, l’exclusió social no es comença a treballar fins gairebé a l’any 2000, 
fins a la dècada ben entrada dels noranta, i sabem que l’exclusió social no ho sembla, 
no es diria, però sí que és molt perniciosa. Jo recordo, per exemple, el cas d’una noia 
d’ESO víctima dels companys de l’aula, era nouvinguda, era estrangera, i ens deia que 
el que li havia fet més mal va ser quan li van agafar l’agenda i van signar tots els alum-
nes de l’aula, van signar que no la volien.

Nosaltres no treballem amb casos greus. O sigui, de casos greus, afortunadament, 
n’hi ha pocs, però ens preocupen molt aquestes petites coses perquè sabem d’aquesta 
construcció lenta, eh?, sabem d’aquesta construcció lenta i hem de donar importància a 
aquestes petites coses: si són reiterades en el temps; si són puntuals, «bé, mira, aquí no 
l’han exclòs», però quan d’aquella exclusió veus que passes un qüestionari a segon o a 
tercer, el passes a quart, el passes a cinquè, el passes a primer d’ESO i veus que aquella 
persona sempre ha estat rebutjada o sempre ha estat..., bé, és quan ens hauria de preo-
cupar. Això no hauria de passar. I a més a més, aquí caldria incloure l’assetjament a les 
xarxes, a través de les xarxes, que tal com diu Stefan Zweig, diu: «La violència reapa-
reix en cada forma, en cada època sota formes distintes i hem de reprendre contínua-
ment la lluita en contra seva.» No ens estendrem en el «cíber» perquè ja s’ha parlat.

Bé. Els estudis a Catalunya el que presentem són les dades que dóna el Departament 
d’Ensenyament juntament amb el Departament d’Interior amb la seva enquesta «Joven-
tut i seguretat a Catalunya», que ho van fent cada quatre o cinc anys, ben bé, i el que ve-
nim a dir és que els estudis són difícilment comparables perquè utilitzen diferents instru-
ments de mesura, un fa un qüestionari, l’altre en fa un altre, s’adrecen a diferents edats 
–de vegades de dotze a catorze, l’altre d’onze a tretze–, bé, d’acord, i utilitzen també 
diferents índexs estadístics i llavors són difícilment comparables.

Sí que nosaltres, més que parlar de percentatges, personalment trobem més interes-
sant i molt més útil parlar de tendències. Llavors, sí que en els estudis continuats sí que 
es veu una major implicació de nois en agressivitat física i de noies en la relacional. Més 
incidència en el maltractament verbal..., curiosament als països nòrdics és a l’inrevés, hi 
ha més incidència en el maltractament físic, però aquí sembla que li donem més, som 
més de parlar, d’insultar, de fer el «xulo», més que no d’anar realment a agredir, que 
també. Però sobretot el maltractament verbal i sobretot l’exclusió social.

Bé. Això que dèiem abans, una lleu disminució del bullying tradicional, i després 
també hi ha una major incidència... –que això també és important remarcar-ho–, hi ha 
una major incidència a sisè, podríem dir, cicle superior de primària, d’onze a catorze 
anys, vaja, en el primer cicle d’ESO, però no perquè..., sinó que és més visible, hi ha més 
visibilitat en aquestes edats, però es gesta... –això ho hem vist–, la intervenció ha de ser 
en l’educació infantil i en la primària, perquè és allà on es cova, on es gesten, on es fan 
els aprenentatges d’aquests conductes i d’aquestes experiències. Sí que és veritat que per 
això hi ha una major eficàcia dels programes quan s’intervé precoçment. Moltes vegades 
el Departament d’Ensenyament diu: «No, això és per secundària». Doncs, caram, a se-
cundària ja hem fet tard una mica.

Ho passo a en Jordi.

Jordi Collell Caralt (membre de l’Observatori Internacional de la Violència 
Escolar)

Bé, doncs, ara, amb aquesta mica d’estona que ens queda parlarem una mica de la 
intervenció, com l’entenem i passem a exposar la nostra proposta d’intervenció i el que 
fem normalment a les escoles i els centres.
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(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bàsicament, la idea és millorar la qualitat de vida de l’escola, ja que millorant-la 
afavorim l’èxit escolar, la inclusió, disminueix les desigualtats i disminueix també la vic-
timització. O sigui, aquest seria el primer objectiu que no hem de perdre de vista, mi-
llorar aquesta qualitat de vida, millorar el clima del centre. I per millorar els clima dels 
centres els centres ja fan coses, el que passa és que a vegades cal sistematitzar-les una 
mica. Bàsicament, es tracta d’anar incorporant elements en el pla de convivència.

Al nostre entendre, aquests elements del pla de convivència giren a l’entorn, bàsi-
cament, de tres eixos: el primer eix seria com es gestiona el centre, una mica al voltant 
d’aquest concepte de disciplina positiva, com tractem el conflicte en el centre i de quina 
manera..., com l’abordem, si tenim sistemes, mètodes de resolució alternativa de con-
flictes, si tenim instruments com la mediació escolar. Aquest seria un eix important, 
com gestionar la disciplina, com gestionar el conflicte en el centre.

El segon eix important per nosaltres és el que és l’educació emocional. D’alguna 
manera és molt difícil..., vull dir moltes vegades, quan parles amb nanos, amb adoles-
cents als instituts, no saben posar nom a les emocions. Quan diem «com et sents?», et 
diuen «malament» o «fatal», però, vull dir, realment el primer que caldria seria aquest 
treball d’educació emocional bàsicament centrat en dos aspectes, un que seria la cons-
ciència emocional, és a dir saber posar nom al que sentim, perquè difícilment podré 
saber com et sents tu si jo no sé posar paraules al que em passa; aquí tindria..., sempre 
recordo aquella frase contundent d’en Wittgenstein que diu: «Els límits del meu llen-
guatge són els límits del meu món.» Per tant, d’alguna manera sí que hem de trobar, 
hem d’afavorir aquesta consciència emocional, posar nom al que ens passa.

I el segon punt important seria el de la regulació, la importància de l’autoregulació 
emocional. Un cop sé el que em passa com ho regulo, això. D’alguna manera, en Richard 
Tremblay, que ha treballat molt el tema de l’agressivitat a la Universitat de Montreal, 
ens parla que ells consideren que un infant que a partir dels cinc anys d’edat no ha acon-
seguit uns mínims o ha desenvolupat una mínima capacitat d’autoregulació és un nen 
que hauríem de considerar ja com un nano de possible risc. Per tant, la intervenció –tor-
nem a dir el que es comentava abans– hauria de ser molt primerenca i molt en els pri-
mers nivells, que és quan s’ha demostrat que és més efectiva.

Per tant, tindríem aquests dos eixos: un és la gestió del conflicte, l’altre és l’educació 
emocional, i el tercer eix seria l’aprenentatge cooperatiu i els sistemes de tutoria entre 
iguals, d’ajuda entre iguals. Només hi ha una manera que podem aprendre a cooperar, 
que és cooperant i, per tant, hem de fer un aprenentatge a favor de l’altre i no contra l’al-
tre, eliminar la competitivitat, d’alguna manera, i fer sobretot treballs per projectes i tre-
balls on els alumnes siguin capaços d’ajudar-se ells mateixos; aquells programes de for-
mació, de tutoria entre iguals, que hi ha experiències molt interessants en aquest sentit. 
I evidentment, tot això aplicat no només als alumnes, sinó que també ens ho hem d’apli-
car als professionals que intervenim als centres i als pares i les mares i tots els membres 
de la comunitat educativa.

Malgrat que fem coses d’aquestes, no podrem evitar que segurament ens apareguin 
casos de maltractament o que ens apareguin casos que deteriorin la convivència, i lla-
vors és quan engegaríem programes de prevenció secundària. Heu de tenir en compte 
que, de fet, un programa antibullying, com el Kiva –que s’ha esmentat abans– o el Zero 
a Noruega, programes d’aquests que es fan als països escandinaus i als països anglosa-
xons, tenen una durada d’un curs i mig, dos cursos escolars, eh? Vull dir que són pro-
grames que realment es faran sempre, perquè sempre estan vigents, vull dir, sempre és 
un treball constant a favor de la convivència, a favor de la millora del clima del centre. 

Per tant, és clar, nosaltres, en la proposta que fem ens trobem que hi ha molts centres 
que no adopten aquestes mesures o no tenen els mitjans per adoptar-les, però d’alguna 
manera sí que hem d’intervenir. Per tant, la proposta que fem és una proposta en aques-
ta línia de la prevenció a secundària, un treball en el centre que consistiria, bàsicament, 
a sensibilitzar el professorat, a fer xerrades als pares i mares, tenir protocols d’actuació 
i canals d’intervenció, saber què hem de fer quan ens passen coses d’aquestes; un tre-
ball a l’aula, on treballem específicament amb activitats de tutoria el que és el maltrac-
tament, i un treball directament amb els alumnes de risc, amb els alumnes directament 
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implicats en aquestes situacions. Els objectius de la intervenció serien, bàsicament, bé, 
els propis de tota intervenció per aturar el maltractament: aturar el maltractament, mi-
nimitzar l’impacte als protagonistes i finalment, si podem, millorar la convivència en el 
grup i el clima del centre. 

Bé, en aquest treball individual, d’una banda, treballem amb els alumnes en risc 
amb qüestionaris i altres instruments de detecció que tenim, treballaríem amb els pro-
tagonistes segons la seva tipologia –segons les tipologies el treball ha de ser específic–, 
i després també treballaríem amb el grup, tal com s’ha dit abans. És evident que els pri-
mers estudis se centren bàsicament en la figura de l’agressor –per què una persona fa 
una cosa greu d’aquestes–; després apareix la victimologia i se centra en la figura de la 
víctima –no serà que la víctima té alguna cosa que...–, i darrerament la intervenció se 
centra molt més en el que és el grup. És a dir, ja s’ha dit abans per part dels anteriors 
ponents que d’alguna manera és en el grup el que hem de variar aquesta percepció, per-
què aquestes conductes no són bones per a ningú, perquè s’interposen entre nosaltres i 
el nostre benestar.

Bé. En el cas de la prevenció terciària el que fem és això que dèiem: treballar amb 
els alumnes directament implicats per arribar, si és possible, a acords mínims de convi-
vència. Bé. De fet, l’objectiu de tota aquesta intervenció seria aquesta. O sigui, jo pen-
so que el que seria desitjable en totes les intervencions en casos d’assetjament escolar 
seria que aquests actes fossin immediatament detectats; per la nostra experiència, el que 
sabem que és molt més complex són els casos que es cronifiquen, aquells casos de na-
nos rebutjats, que són rebutjats un any, un altre any, un altre any. Els casos cronificats, 
els casos que el nen no té cap suport, els casos aquests haurien de ser immediatament 
detectats, pensem que hi ha eines per fer-ho; en segon lloc, censurats públicament, i 
aquí cal fer l’excepció de dir: «Censurem públicament la conducta, però no la perso-
na» –això seria una característica important del que diem les aules emocionalment in-
tel·ligents–, sancionem la conducta, «no m’agrada el que fas», «no acceptem el que fas, 
però a tu sí que et volem», i després que fos resolt pedagògicament a favor de tots els 
implicats; o sigui, no només la víctima necessita ajuda, que evidentment la necessita, 
sinó que també necessita ajuda el que agredeix els seus companys, i l’entorn on es pro-
dueixen aquestes accions, eh? 

Em penso que ens hem ajustat bastant al temps. Per acabar, acabem amb la Decla-
ració de Lima, que és l’últim Congrés Internacional de l’Observatori, que va recollir 
més de mil participants de vint-i-cinc països i, en aquest, van acabar amb un decàleg 
de conductes o d’aspectes que serien interessants de recordar o de tenir present quant al 
tema de l’assetjament escolar. En ressaltem uns quants que són obvis però que, bé, val 
la pena, suposo, remarcar. 

Primer, parlen que qualsevol tipus de violència a l’escola és injustificable. Després fa 
referència, també, al que és important..., a la importància del clima escolar, de tenir un 
bon clima a l’escola. Pensen que l’escola hauria de ser..., o pensem que l’escola hauria 
de ser un lloc, com diu en Jaume Funes, on la gent estigués moderadament feliç; no dic 
molt feliç, no, però que com a mínim tothom hi estigues moderadament feliç, eh? El tema 
de la diversitat, que és una fortalesa, no hauria de ser un problema, i també alguns altres 
aspectes importants són aquells com la necessitat d’implicar l’alumnat en la prevenció 
de la violència, en aquest sentit que dèiem que la violència s’interposa entre nosaltres 
i el nostre benestar. Parlem sempre de benestar i de malestar. Per tant, els alumnes no 
poden estar bé si al seu costat hi ha algú que ho està passant malament, i no només 
l’alumnat s’hi ha d’implicar sinó que s’ha de comptar amb la participació de l’Estat, dels 
organismes estatals, de la societat civil i, evidentment, de les comunitats locals i de les 
famílies.

I, en últim lloc –i això també és important i no per això menys rellevant–, és el pa-
per que els mitjans de comunicació juguen en tota aquesta història, no? D’alguna ma-
nera s’hauria de promoure un lleure que fos lliure de continguts violents, que natura-
litzen la violència, que fan de la violència un espectacle, a happy violence, que parlen 
els americans, en sentit que..., bé, aquesta violència com a espectacle, que són aquestes 
conductes que, d’alguna manera, després els nanos no entenem com a l’institut els po-
sen una incidència perquè ells han gravat un programa, han gravat un alumne que rebia 
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una patacada i la nit abans per televisió havia vist com l’insult, la desqualificació, la gro-
lleria eren un espectacle i era una cosa que feia gràcia, eh?

Bé, doncs, si us sembla us deixem amb això. Us deixem amb dues frases que ens 
agrada deixar-les així per a recordar alguna cosa. Gràcies.

(L’orador acaba la seva intervenció amb l’exposició d’un xart amb les dues frases: 
«La violència no cau del cel; forma part d’un llarg procés de desenvolupament que co-
mença en la primera infància», de T. P. Thornberry, i «Els nens mai no han estat bons 
escoltant els adults, però mai no han fallat en imitar-los», de James Baldwin.)

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Escudé, senyor Collell. Passem ara la paraula als diferents 
grups per un màxim de deu minuts; posarem timbre i tot per si de cas... (Veus de fons.) 
Cinc? (Pausa.) Bé. Jo deia màxim deu, però amb timbre i tot; però per als comentaris i 
preguntes, com més breus millor. 

Passo la paraula, en primer lloc, a la portaveu del Grup de Ciutadans, la senyora 
Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots, gràcies a tots per estar aquí i venir a expli-
car-nos una realitat que afecta molts infants a Catalunya i que moltes famílies també 
pateixen, moltes d’elles i molts infants, en silenci. Per això teníem moltes ganes de po-
der compartir amb vosaltres i que poguéssiu venir i posar-nos al dia i dir-nos amb exac-
titud en quin moment estem i poder portar, així, propostes al Parlament i posar tot el 
que estigui al nostre abast per eliminar dels centres qualsevol tipus de violència, que 
porta tant sofriment als infants com a les famílies. 

Quant al bullying a l’escola, trobem que és inadmissible que les famílies deixin els 
seus fills a l’escola sense tenir, encara avui dia, l’absoluta seguretat que els deixen en un 
lloc segur i protegit. Hem d’aconseguir entre tots que el Govern de la Generalitat empa-
titzi i que treballi i s’actualitzi per eliminar la violència en els centres i també, com ens 
heu explicat, també a la xarxa, on potser els pares són qui ha d’estar més alerta i que 
potser l’Administració també caldria que els facilités la informació adequada, no?

Deia el senyor Domènech que, per ser considerat bullying, s’ha de perllongar en el 
temps. Ens agradaria saber on està –això va una mica per a tots–, on està el llindar per-
què sigui considerada una acció un assetjament. Quantes accions, si és que s’ha de re-
petir, s’han de donar perquè un centre reaccioni o perquè activi els protocols i perquè, 
visto lo visto, les dades i les vivències que tenim com a ciutadans, també, de peu, que 
tenim la sensació que mai s’arriba a temps, no? 

Sobretot, ens preocupen també les edats perquè, com deia també... –ha fet el comen-
tari la senyora Escudé–, veiem que situacions de bullying es donen cada cop en edats 
més petites i on és més difícil que el nen ho manifesti o ho expliqui i ho senti com un 
assetjament i corrent el perill que ho normalitzi com a part del seu pas per l’escola. 
Per això trobem fonamental la prevenció i per poder prevenir, com molts de vosaltres 
heu dit, el personal o la gent que conviu amb els infants a l’escola ha d’estar format en 
aquests temes. I a Catalunya ens trobem que no es coneixen, no tenen ni una formació 
específica, però és que tampoc es coneixen els protocols de detecció i actuació, que ni 
s’activen –possiblement entre d’altres– per la manca de formació en aquest sentit que els 
mateixos docents manifesten. 

Trobem que és molt important explicar bé, tant a docents, com a pares, alumnes, 
personal no docent dels centres, inclús, que denunciar una situació, una sospita de con-
ductes que poden atribuir-se a l’assetjament o al ciberassetjament a un menor no té per 
què ser un tràmit difícil, ni s’hi ha de veure involucrat més enllà de la seva col·laboració 
a l’hora de comunicar-lo i que dependrà del departament corresponent l’actuació que 
s’hagi de dur a terme, o si s’ha de portar alguna actuació o deixar-ho córrer. 

Evidentment, un cop detectat demanem a l’Administració que actuï de forma ràpida, 
àgil, coordinada, empàtica, curosa, respectuosa amb els menors, tenint en compte sem-
pre els infants, com deia l’Emilie, tant la víctima com l’agressor, és clar. I per tot això, 
des del nostre grup parlamentari, en els mesos que portem en aquesta comissió hem ar-
ribat a la conclusió que els protocols que existeixen, que en tenim molts, emesos des del 
Departament d’Ensenyament, no funcionen, no són eficaços i que hauríem de fer un pas 
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més enllà, i hem presentat una proposició de llei on, si ens deixen, podrem debatre en-
tre tots –també us convido a vosaltres a participar– quina és la millor manera per donar 
solució, d’una vegada, a l’eliminació de la violència de qualsevol tipus a menors o entre 
iguals.

A més, a Joventut hem presentat també una proposta de resolució per posar fre des 
de la Generalitat, des de l’Administració, al cyberbullying entre els nostres adolescents. 
Algun dels ponents ha dit que som els primers a tenir un protocol de cyberbullying, 
però, analitzant-ho, el nostre grup vam considerar que era bastant pobre i que, per les 
dades que ens heu donat, ens donen una mica la raó, no? 

Quant al senyor Domènech, m’agradaria traslladar-vos ara unes preguntes per acla-
rir quatre punts. Creu que són suficients les mesures que s’estan duent a terme fins ara, 
amb les eines que tenim? Hem vist que hi ha aplicacions que funcionen en altres àmbits 
de la seguretat, no sé si creieu, des del Cos dels Mossos, que seria una bona fórmula 
per intentar..., eh? Qui realitza les denúncies normalment, si és el menor directament 
o són els pares, qui es dirigeix a vosaltres? Hem vist que teniu protocols propis, no sé 
si es fan... Qui ha elaborat aquests protocols, qui ha format part de l’equip que redacta 
aquests protocols? I alguna nota que m’he posat... Diu que hi ha poques denúncies. Pen-
sen que els menors tenen prou informació per demanar ajuda als mossos? L’altre dia, a 
la Comissió d’Infància vam rebre un grup, em sembla que era el Consell Assessor Jove 
del Síndic, que ens deien que no se sentien prou escoltats als centres. No sé si s’hauria 
d’establir un mecanisme perquè poguessin comptar amb vosaltres, per exemple, amb el 
Cos de Mossos d’Esquadra, un mecanisme àgil on ells es poguessin dirigir.

A Save de Children, amb l’Emilie i la Guiomar, molt poques preguntes perquè ho 
han explicat molt bé. Ja hem parlat amb elles també alguna vegada dels protocols que 
emet el departament; no sé si creuen que és qüestió de millorar els protocols existents 
o és simplement cosa de difondre’ls, que arribin a qui han d’arribar, que es puguin apli-
car, la qüestió és que es puguin activar en el moment que toca. No sé si amb els estudis 
que han realitzat, si saben si els docents tenen algun tipus de formació, algun tipus d’in-
formació, alguna orientació que vingui per exemple del departament, per actuar davant 
d’aquests casos.

Al senyor Villagrasa, bé, em va encantar veure la web perquè no la coneixia i vull 
felicitar-vos per la iniciativa, perquè segur que és molt enriquidor fer un congrés mun-
dial, no?, on poder comparar sistemes de protecció entre països. No sé si han arribat, 
en aquests set congressos que diu que ja s’han celebrat, si han arribat a alguna conclu-
sió o han arribat a alguna proposta que poguéssim importar, que es pogués implantar 
aquí a Catalunya. Parla també del mètode Kiva i m’agradaria saber la vostra opinió, si 
és un model que creieu que es podria importar aquí amb facilitat, salvant les diferències 
culturals potser entre països, no?, si seria un mètode que vosaltres creieu que es podria 
implantar aquí.

I al senyor Jordi Collell i la Carme Escudé, vaig estar també mirant la vostra pàgi-
na web. Parlen també de protocols i de plans de convivència. Això que heu explicat, no 
sé si els plans de convivència els tenen tots els centres. Els elabora el mateix centre? Hi 
participa tothom del centre, inclosos els alumnes? I és clar, amb les dades que ens doneu 
no sé si és que els protocols funcionen i ja si els plans de convivència tampoc. També 
han comentat que van a centres o que fan formació als equips psicopedagògics dels cen-
tres, em sembla que heu comentat. No sé si troben si els equips psicopedagògics amb 
qui parlen estan preparats per atendre aquestes xifres tan desorbitades que ens doneu.

Ja hem vist que sí, que té gravíssimes conseqüències el tema del bullying i del cyber-
bullying, les pitjors conseqüències, però potser com a professionals de la psicologia, 
m’agradaria..., quina és la conseqüència, potser, més comuna, psicològicament parlant, 
entre els infants? I ja com a última pregunta, també com a professionals, m’agradaria 
saber quina és la vostra opinió perquè cada cop es doni més aquest sentiment de voler 
fer mal que heu explicat, entre els infants.

I ja està. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Laura Vílchez. Passo la paraula al senyor Raúl Moreno, del Grup 
del Partit Socialista.
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Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Agrair, també, la compareixença de totes les persones que han 
vingut avui a la comissió. Em sembla que és un tema molt interessant; portàvem al-
gunes comissions donant-li voltes, de quina manera podíem fer un monogràfic sobre 
aquest tema, que per a nosaltres és un tema prou important, i, de fet, avui, amb la infor-
mació que ens heu passat també, i les experiències, doncs, tenim segurament una visió 
molt més global de quina és la situació, no?

Parlem, en definitiva, de violència. Parlem de violència infantil, d’assetjament, d’ex-
clusió, de discriminació, per tant, d’aïllament, també, de l’infant. Sobre alguns dels con-
ceptes que vosaltres heu parlat, el cyberbullying, sobretot el que es dóna a través de la 
xarxa, sempre sembla que es produeix en una situació d’un espai privat, és a dir el me-
nor ho viu com un problema seu que difícilment comunica a la resta dels agents, ja pu-
gui ser la família, pugui ser l’escola, fins i tot les seves amistats, que està patint aquest 
tipus d’assetjament, no? I també explicàveu que podríem tenir, pares, escola, entorn so-
cial, algunes pistes que, possiblement, s’estigués produint alguns tipus d’assetjament, 
no?, doncs, aquestes idees de no anar a l’escola, d’un baix rendiment escolar, d’algunes 
dificultats, diguem-ne, d’adaptació. 

I de tots els exemples que vosaltres ens heu posat, jo crec que, fonamentalment, 
hauríem de tenir el menor en el centre de la política, però aquí hem de fer actuacions 
relacionades amb l’àmbit familiar, amb l’àmbit escolar, amb el seu propi entorn social, 
i també –ho deien abans, no?– mitjans de comunicació, internet, la mateixa eina que fa 
que això sigui possible. En el menor, des del punt de vista que ha de ser conscient que 
està essent assetjat, que moltes vegades, i suposo que també en funció de l’edat, no és 
conscient que està patint aquest tipus d’abusos, no? També el doctor Villagrasa ho deia, 
perquè sovint desconeixen els seus drets i, per tant, tenen una certa incapacitat de poder 
denunciar-ho o poder reconèixer que són víctimes.

En el tema de les famílies, doncs, hi ha una part, diguem-ne, d’escletxa o de bretxa 
digital, en alguns casos. Si parlem d’infants, potser no tant, però si parlem d’adolescents 
hi ha algunes famílies que per una qüestió d’educació no han tingut accés a aquestes 
noves tecnologies i, per tant, segurament, és més difícil detectar perquè no poden arri-
bar a imaginar-se el que és capaç de fer el seu fill o filla a través de les xarxes socials, 
no? Aquesta necessitat també de la família de no culpabilitzar el menor que rep assetja-
ment, perquè sovint això fa que el mateix menor, doncs, prefereixi no comunicar-ho als 
pares perquè té la sensació, quan ha tingut ja la certesa que està fent alguna cosa que no 
va bé i que no funciona bé, que és assetjat, justament per por a la recriminacions de la 
família.

I un altre tema també que m’agradaria preguntar-vos, que és la relació o la comu-
nicació que es produeix entre l’escola i la família en el moment que es detecta un cas 
d’assetjament. Perquè aquí jo crec que és on tenim, diguem-ne, algunes coses a par-
lar-ne, no? És a dir, és veritat que els pares són els primers actors en l’educació d’un fill, 
però aquest fill passa a l’escola un temps molt important de la seva vida, és on sobretot 
es socialitza, on es relaciona amb la resta de companys i companyes i, moltes vegades, 
no sempre, però el cyberbullying, ja no parlo, diguem-ne, del grooming, però el cyber-
bullying, fonamentalment, es produeix, en alguns casos, a través dels mateixos com-
panys de classe, no?, que, si bé aquest, diguem-ne, aquest assetjament es produeix en 
l’àmbit privat, però té conseqüències també després en l’àmbit públic, en l’àmbit social, 
on es relaciona el menor.

Pel que té a veure amb l’escola. Formació del professorat. Això és bàsic, no? Abans 
ho deien, tenim protocols –després m’hi referiré. Ara només cal..., no només cal pen-
jar-ho a la web, això ja es dóna per suposat, caldria llegir-los i ja seria «la leche» apli-
car-los, no? Però, diguem-ne, que encara hem de caminar en tot aquest procés. De quina 
manera podem educar els menors per eradicar l’assetjament? I sobretot aquest fenomen, 
que jo crec que és importantíssim, que hi està treballant Save the Children en alguns 
centres i jo he tingut l’oportunitat de visitar-ho, no?, i que està més basat en aquest pro-
jecte de Kiva, que és fer que els altres menors no vegin amb bons ulls ni aplaudeixin 
aquelles escenes que són violentes cap a una persona, cap a un company de classe, no?, 
que jo crec que això és fonamental. També sembla mentida que, una vegada hem detec-
tat un focus important en el qual es produeix l’assetjament, amb la nostra estructura de 
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protecció dels menors però també la nostra pròpia estructura educativa siguem incapa-
ços, en tot cas, de poder tenir alguna acció més decidida en els nostres centres escolars 
que vagin, justament, a lluitar contra aquest aspecte.

Després parlaríem de l’entorn social, del no-aïllament del menor, de la seva socia-
lització, dels mitjans, de la xarxa, de quins mecanismes també disposa, no? És a dir, el 
tema de la protecció de dades és un tema d’adults, és a dir, els nens no es plantegen la 
seva protecció de dades i considero que viuen en un món en el qual les noves tecnolo-
gies i el fet de compartir la seva vida en xarxes socials és i serà, segurament, una qües-
tió habitual i que encara veurem més en un futur, no? Ja ho fem nosaltres mateixos. 
Doncs, els menors que viuen ja amb aquesta realitat ho faran de manera més insistent. 
M’agradaria preguntar també, en aquest sentit, si existeixen mecanismes tècnics que 
permetin algun tipus d’identificació quan s’està produint algun tipus d’assetjament, ja 
sigui fins i tot amb alguns tallafocs, sistemes de tallafocs, de denúncia, diguem-ne, via 
internet d’un menor, de manera anònima, que està veient que està essent assetjat. Si 
existeix des del punt de vista més tècnic –això seria potser una pregunta més per al se-
nyor Domènech– algun tipus de mecanisme d’aquestes característiques.

En quina situació estem? O quina situació tenim? Home, jo crec que tenim una bona 
legislació poc desenvolupada i sense recursos. Ho deien abans també els ponents: la 
Llei d’infància i l’adolescència, del 2010, poc desplegada i sense pressupost associat. 
Tenim també un Pacte per la infància, que parla de violència cap als infants; i tenim 
aquest protocol d’assetjament i ciberassetjament que, hi insisteixo, no cal només que 
estigui penjat, sinó que cal, primer, l’obligatorietat de portar-lo a terme. I em sembla 
que el protocol, que és una manera de funcionar, hauria de ser d’obligatori compliment, 
hauria de venir acompanyat d’un calendari d’aplicació, si és necessari fer-ho, i que sigui 
així en tots els casos i a totes les escoles, no? 

Jo no conec o... Ara mateix hi ha escoles que tinguin més o menys protagonisme en 
relació amb casos d’assetjament, però jo crec que és un fenomen transversal i, per tant, 
que afecta tot l’àmbit educatiu, també. I per tant, considerem que aquest protocol cal-
dria aplicar-lo, caldria insistir a fer-ho perquè, tot i que seria bo, fóra bo tenir una llei, 
també l’experiència en aquest Parlament moltes vegades ens indica que la llei, que és un 
mecanisme molt més llarg des del punt de vista del procediment, tampoc és garantia ni 
de tenir un reglament que la desenvolupi ni de tenir un pressupost que l’apliqui. Per tant 
jo crec que de l’experiència, també, d’algunes de les entitats, tant de l’observatori, Save 
the Children, com d’altres entitats que coneixem, hi ha projectes concrets que estan fun-
cionant en algunes escoles, que estan donant bons resultats i que potser el que caldria 
fer seria traslladar aquests projectes que ja sabem que funcionen a la nostra realitat.

Tenim altres dificultats també, que tenen a veure amb l’accés a les dades. És molt 
difícil comparar dades, és molt difícil comparar, des del punt de vista històric, doncs, 
les tendències, diguem-ne, i les dades que tenim fonamentalment són gràcies als estudis 
que fan algunes de les mateixes entitats del tercer sector i alguns estudiosos del tema, 
no? Però caldria aquí, potser, major facilitat a l’hora d’accedir a les dades.

Finalment, jo crec que aquest és un tema que a tots ens ha de posar una mica negui-
tosos en el sentit que, com a responsables, com a legisladors del país, hem d’intentar que 
aquests fets que es produeixen, hi insisteixo, en l’anonimat, que porten a l’aïllament, a 
la discriminació dels menors, de persones que no tenen capacitat, en aquests moments, 
per la seva formació de poder defensar-se, crec que estem en l’obligació de posar fil a 
l’agulla en aquest tema, ja sigui a través d’una proposta de resolució, a través d’una llei, 
però, fonamentalment, hi insistim, o fent o intentant que el Govern faci més extensiu 
aquest protocol i que, per tant, faci el possible perquè s’aconsegueixi el seu compliment.

Gràcies.

La presidenta

No, no..., perdoneu. És que simplement us ho dic ara, excuso ja el senyor Villagra-
sa, que ha de marxar i, abans de passar-vos la... (Veus de fons.) Gràcies. I l’excuso abans 
que marxi.

Passo ara la paraula a la senyora Gemma Lienas, del Grup Catalunya Sí que es Pot.
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Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta, i moltes gràcies per totes les intervencions. És un tema que ens 
preocupa moltíssim i ha estat molt interessant sentir-los a tots i a totes. Jo he vist que 
hi ha un evident paral·lelisme entre el bullying i la violència masclista, que, almenys, és 
–d’alguna manera ho heu manifestat tots– que és important no només actuar quan ja 
s’ha produït, sinó sobretot prevenir, cosa en què tant els protocols com les actuacions 
que tenim fins ara és una de les grans mancances. He vist també que la formació és 
molt important, no només per al professorat, sinó també per a l’alumnat. Hem vist que 
caldria l’educació emocional. Hem vist també que falten dades i que falta coordinació. 
Nosaltres vam fer una moció sobre abusos sexuals i vàrem demanar totes aquestes co-
ses, vam demanar que hi haguessin dades, vam demanar que hi hagués prevenció, que 
hi hagués formació, etcètera. I, paral·lelament, nosaltres estem treballant en una propo-
sició de llei perquè la infància pugui viure lliure de violència en tots els àmbits. 

M’ha impressionat la qüestió de la llei del silenci, però en realitat no és massa dife-
rent que els passa moltes vegades a les dones que pateixen violència de gènere, que te-
nen un vincle amb el maltractador que, moltes vegades, els impedeix expressar el que 
estan patint. I per altra banda, hi ha hagut una altra cosa que s’ha dit d’una manera co-
muna també, que és l’exclusió, l’exclusió que poden patir, que és encara més dolorosa 
que rebre de vegades un insult o una mala paraula.

Tinc algunes preguntes. Per exemple, al senyor Domènech. Jugo amb avantatge per-
què em va ajudar per a alguns dels meus llibres, i hi va haver algunes de les coses que van 
sortir quan vaig escriure algun d’aquells llibres que a mi em van posar els pèls de punta i 
que ara li vull demanar aquí davant de tothom. Una de les coses que li volia demanar és: 
en els xats de criatures de TV3, de Les tres bessones, etcètera, hi ha infiltrats pedòfils o 
gent adulta disposa a fer grooming? Tal com passava amb la violència de gènere, creu que 
la violència infantil és encara un tabú? Creu que està augmentant el grooming, la quanti-
tat de nanos que són assetjats per adults en les xarxes? I per últim, quin és el perfil d’un 
agressor a les xarxes?

Save the Children. M’ha sorprès que no hagin pogut obtenir dades de les escoles 
concertades i privades. Vol dir que no tenen interès les escoles concertades o privades 
a saber què passa a les seves aules? I per què les públiques sí i les concertades no? De 
fet, les concertades també es deuen al Departament d’Ensenyament, també reben diners 
públics. Bé, i les no concertades, les privades, encara que no en rebin també haurien de 
voler el bé del menor, per tant, també haurien d’estar disposades que es fes una audito-
ria de violència o de bullying a les aules. Creuen que les escoles de vegades tanquen els 
ulls a aquest problema? Ho dic perquè vaig parlar amb l’adjunt del síndic i em va dir que 
ell tenia la sensació que les escoles de vegades tancaven els ulls al problema. 

Vostès deien que les agressions moltes vegades són a causa de l’aspecte físic, a causa 
de l’orientació sexual, del color de la pell, de la cultura, de la religió. Suposo que ha faltat 
dir-los que són també a causa de la discapacitat mental, física o sensorial, i que aleshores 
a mi el que em fa pensar això és que, realment, el que fan és ser un mirall del que som 
tots plegats, que és que tenim molt poca tolerància amb la diversitat i, com deia el senyor 
Collell, la diversitat no hauria de ser un inconvenient, sinó que és una riquesa i, per tant, 
som nosaltres que no els estem educant en aquest sentit.

Al senyor Villagrasa li volia preguntar, sembla que ha dit que molts joves infractors 
entren en el sistema. Vol dir que ha augmentat el nombre de menors que delinqueixen en 
aquest sentit?

I, per últim, a la senyora Escudé i al senyor Collell. Han parlat molt, han insistit 
molt en l’educació; a mi em sembla que és fonamental, en tot, en la violència de gènere 
també; desgraciadament, amb la violència de gènere, per exemple, anem enrere perquè 
l’educació no és només el que els expliquem a casa, sinó també les pel·lícules que veuen, 
els llibres que llegeixen, etcètera, i ja els asseguro jo que els llibres que llegeixen en 
aquests moments són terribles per la violència de gènere, també pel bullying. Veuen que 
seria interessant –nosaltres ho veiem, veiem que sí, però voldria saber què en pensen 
vostès– una matèria d’educació emocional que toqués des de la consciencia emocional 
i l’autoregulació fins a les relacions afectives-sexuals, fins a la resolució de conflictes, 
conèixer els drets de l’infant com a infant, la prevenció dels abusos sexuals, la prevenció 
de la violència, tant com a víctima com a agressor, etcètera?
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I després una altra cosa que em sembla important que és la formació dels pares i ma-
res, de les famílies. Em semblaria important formar les famílies perquè no diguin això 
que «ah! és cosa de nens, ja passarà». Però, per altra banda, també crec que hem d’anar 
amb compte com ho fem perquè jo he pogut constatar que les famílies de vegades po-
den ser elles mateixes un model de bullying. I ho dic perquè jo personalment he anat a 
fer xerrades de vegades a escoles on, perquè no he volgut signar un paperet, perquè jo 
no sóc una famosa sinó una escriptora i dedico llibres, després he tingut atacs dels pares 
de l’escola –dic pares perquè tot eren homes– perquè m’havia negat a signar un paperet. 
I m’ho van fer a través de les xarxes. O sigui, que els pares mateixos són els primers que 
fan bullying. I em sembla que ja he acabat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Lienas, per la seva concreció. Passo la paraula a la senyora Marisa 
Xandri, del Partit Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, igual que han fet la resta de companys, agrair les seves ex-
posicions que avui han fet aquí. Crec que aquesta és una qüestió importantíssima, el 
que vostès han explicat la veritat és que posa els pèls de punta i els puc dir que com a 
mare que sóc de tres adolescents, de divuit, setze i quinze anys, i una nena de vuit anys, 
doncs, el que vostès expliquen encara colpeix més, no?

Bé. El fet de parlar la darrera crec que és un inconvenient perquè crec que ja han 
plantejat totes les preguntes que quasi bé a mi se m’havien plantejat, no? Però sí que vo-
lia fer una reflexió, com a mare. Vostès parlaven que una de les causes de l’assetjament, 
del ciberassetjament, doncs, és que els vincles familiars són insatisfactoris la majoria de 
vegades, i que hi ha una manca de relació de la família amb els centres escolars. 

També, lligat amb això, eh?, parlem que no s’ha de culpabilitzar els infants. Per tant 
dedueixo i crec, i n’estic ben convençuda, que els pares, els tutors, els germans i els pro-
fessors hem de fer entre tots un esforç –un esforç–, no? Perquè jo crec que el que pot 
mancar aquí és una falta de confiança, en el fons és una manca de confiança dels me-
nors envers aquests pares, envers els seus germans, envers el professorat. I aquí crec que 
els pares tenim un paper fonamental. I què suposa aquest paper? Doncs, potser estar 
més temps amb els nostres fills, cosa que a vegades costa molt i –siguem realistes, no?– 
és així. Però aquest temps que dediquem als fills, doncs, també aprofitar-lo. O sigui, que 
sigui de qualitat, perquè ells es puguin desfogar, perquè puguin explicar-nos les coses i 
que, bé, que ens puguin tractar quins són els seus problemes i d’allí poder detectar que 
hi pugui haver algun tipus d’assetjament o que tinguin algun company que està patint 
aquell assetjament i que, com a pares, nosaltres puguem denunciar.

Per tant, els pares i els professors aquí som claus. Crec que hem de ser també exem-
plars, per exemple, en l’ús del mòbils, en l’ús d’internet. A vegades algun fill meu, no?, 
m’ha comentat: «Oh!, és que estem a la classe i el professor està amb el mòbil a la mà.» 
O sigui, per mi això és que..., bé, jo ja ho he denunciat a qui ho havia de denunciar, crec 
que no estem donant l’exemple que s’ha de donar. O a casa quan estem tots, l’un amb la 
tablet, l’altre amb l’iPad, l’altre amb el mòbil, i no hi ha diàleg, no?, per tant crec que el 
diàleg també aquí és fonamental.

Què es pot fer des del Govern, des del Parlament? Quines propostes podem tirar en-
davant? Heu parlat de..., és que ja no me’n recordo qui ho ha dit, eh?, però el tema de 
què hi ha una manca de coordinació entre el Departament d’Ensenyament i el Depar-
tament d’Interior. Tenint en compte que aquesta és una qüestió transversal i que, evi-
dentment, afecta especialment aquests departaments, crec que és necessari, no?, doncs, 
que existeixi o que hi hagi un pla estratègic o un pla comú entre els dos per tal de poder 
donar solució a, bé, per una banda, per prevenir, i per una altra, la de donar solució a 
tots els possibles casos d’assetjament o de ciberassetjament per donar prevenció, infor-
mació, intervenció.

També, no sé si ho ha preguntat la senyora Lienas, eh?, però jo li pregunto al senyor 
Domènech: s’ha parlat molt del perfil de les víctimes, no? M’agradaria saber quin és 
el perfil dels agressors en els casos de grooming, si hi ha un perfil establert o no, o són 
perfils, bé, de diferents tipus, a veure si podria incidir una mica més. També, una altra 
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qüestió, el tema de la reinserció del noi, noia, que ha estat assetjat. Quin tipus d’estra-
tègia o de pla segueixen davant de casos com aquests, que afecten, doncs, ja no sols el 
nen, sinó també la família.

El projecte Kiva. Crec que, bé, si no em desmenteixen el que diré, no?, però crec que 
en algun centre d’Espanya ja s’està duent a terme un projecte similar. S’ha proposat des 
d’aquí, el Departament d’Ensenyament, dur a terme algun tipus de projecte que, bé, que 
sigui similar a aquest? Creuen que és possible implantar, doncs, això, no?, aquest pro-
jecte que el que ve a fer és conscienciar sobre la importància del grup i fer partícips els 
testimonis que, aparentment, són indiferents, però que no ho són a l’hora de la realitat. 
Es pot implantar aquí, a Catalunya?

I no sé, jo crec que ja estic. Si em contesten aquestes preguntes ja estaré contenta. 
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Xandri. Passo la paraula a la portaveu de Junts pel Sí, la senyora 
Montserrat Vilella.

Montserrat Vilella Cuadrada

Gràcies, presidenta. De fet, una mica com comentava abans la diputada Xandri, 
doncs, els que parlem en darrera instància, ja hi ha moltes preguntes fetes i, de fet, mol-
tíssimes, moltíssimes preguntes fetes. Jo volia agrair a cada un dels compareixents el 
que ens han aportat avui, però també la feina que fan cada dia per lluitar contra la vio-
lència infantil, perquè és evident que qualsevol país, doncs, ha de lluitar des de tots els 
àmbits, des dels públics, des dels privats i des de la privacitat mateixa de cada una de les 
actuacions de les persones i els ciutadans en el nostre àmbit, doncs, més familiar o de 
relacions professionals que puguem tenir cadascú.

Nosaltres, des de Junts pel Sí, que donem suport al Govern i que entenem que aques-
ta ha de ser una qüestió d’estat, la lluita contra la violència –qualsevol tipus de violèn-
cia, però la violència infantil ha de ser una qüestió d’estat–, m’ha agradat el que més 
d’un de vostès ha fet referencia a això de què s’ha de trencar el mite de «és cosa de 
nens». Em sembla fantàstic per poder fer aquesta lluita, de la mateixa manera que quan 
es va fer com a societat una qüestió d’estat la violència de gènere i es va deixar de con-
templar com una qüestió d’àmbit domèstic i es va contemplar com a una qüestió d’àmbit 
social, ara també la lluita contra la violència infantil ha de ser això, un àmbit d’estat, un 
àmbit de tots.

I això implica lleis, però implica moltíssimes altres coses. Jo penso que avui ha que-
dat palès, no? Tenim una llei per desenvolupar. El que a mi sí que m’agradaria preguntar- 
los, tot i que hi ha hagut tantes preguntes que potser tindrem ocasió que vostès mateixos 
ens ho puguin fer arribar per escrit o d’altra manera, perquè segurament no totes les 
preguntes avui podran quedar respostes, però sí un compromís de reflexió conjunta, de 
si realment aquesta, que és una cambra legislativa, doncs, realment hem de fer algun 
canvi de tipus legislatiu o no, eh? Aquesta seria una qüestió que ens hauríem de plante-
jar tots. Si la llei, desenvolupant-la de forma adequada, doncs, ens pot servir, o realment 
hem de fer algun canvi estructural. Jo penso que no però, en tot cas, la pregunta que els 
faig és aquesta i estem oberts a poder-ho debatre i a poder-ho plantejar.

I bàsicament, jo penso que seria aquesta la qüestió, eh? Tenint en compte que des-
prés les lleis es desenvolupen, que hi ha un Govern que fa les seves actuacions, també 
dir que potser molts de vostès, doncs, potser no han tingut ocasió, però jo, venint en cot-
xe avui cap al Parlament, sentia la consellera de Presidència, la senyora Neus Munté, 
justament anunciant que el Govern amplia el protocol d’actuació de situacions de mal-
tractament infantil a adolescents en l’àmbit educatiu. Entenent que l’àmbit educatiu és 
justament on passen moltes hores els infants, doncs, s’ha fet aquesta ampliació en què 
hi ha el treball conjunt entre el Departament de Treball, Socials, de Benestar i Famílies 
i Ensenyament. I el que es fa, justament, jo crec que és una mica el que es demanava 
aquí, que és agafar-ho des de la banda ampla, no?, des de la coordinació dels diferents 
departaments i donar-hi aquest sentit més d’estat, de societat. 

Jo penso que això, molt probablement, i també motivat pels fets que han passat 
aquestes últimes setmanes o aquests últims mesos, que a vegades aquestes coses no 
haurien de passar, però aquests casos ens fan reaccionar a tots i, doncs, molt probable-
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ment, tot això ha desencadenat que hi hagi un abordatge més holístic. I esperem que tot 
això pugui anar incloent tots els aspectes que puguin anar sorgint i que, d’aquesta co-
missió, que és una comissió d’estudi sobre la infància, i d’aquestes compareixences pu-
gui derivar el treball conjunt amb els diferents grups parlamentaris que puguem extreu-
re quines són aquelles actuacions que, realment, ens ajudaran a fer que aquests infants 
no estiguin sols i a fer que realment puguem tenir les eines. Perquè si el que pensem és 
que hi haurà un protocol que ho arreglarà tot, això tampoc no serà, i el protocol ens aju-
darà però, segurament, entre tots plegats hem de fer la feina perquè realment no ens do-
nin aquestes situacions, perquè les situacions humanes són molt més complexes que una 
llei o que un protocol. 

Per tant, jo, el que sí que els demanava era aquesta puntualització de si legislativa-
ment els sembla que a nivell català hem de canviar alguna cosa concreta o alguna cosa 
així que sigui més precisa i que puguem treballar en aquesta comissió o en altres àmbits 
d’aquest Parlament. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Vilella. Com acaba de dir la meva companya de grup, són 
moltes les preguntes, són moltes les qüestions. Tenen mecanismes per fer-nos arribar 
els informes que creguin oportú, perquè jo ara sí que els he de dir que responguin amb 
molt mínim de temps, encara que sigui d’una manera general. I un mínim de temps és 
allò, cinc minuts comptats. Gràcies.

No sé si fem com..., per exemple, per l’ordre que havíem fet... (Veus de fons.) O si li 
vol deixar respondre al senyor Villagrasa abans que marxi i d’una manera molt breu. 

Gràcies.

Carlos Villagrasa Alcaide

Doncs li ho agraeixo, moltes gràcies. I disculpin, perquè he de posar un examen a 
les sis de la tarda a Pedralbes, a la Facultat de Dret, i si no, no arribo, i seré molt breu. 
De fet, he portat documentació que deixarem a la comissió, especialment de les conclu-
sions que s’han fet als congressos mundials, perquè d’aquesta manera tindran per escrit 
una miqueta les propostes que s’han recollit i estan totes per escrit, sobretot, no?

S’ha parlat en dues ocasions del mètode Kiva, si es podria adaptar o hi ha altres mo-
dalitats a Espanya o a Catalunya. Realment, inclús, les persones que havien promogut 
aquest mètode, centres educatius que s’han posat en contacte amb ells els han dit que 
cobren uns diners i que han de fer un seguiment i que és un projecte que necessita finan-
çar-se i, per tant, jo crec més adient, doncs, plantejar iniciatives, que aquí també s’han 
apuntat, de mediació i d’intervenció col·lectiva. 

Realment, ens preocupa molt la relació entre família i escola, aquí hi ha una clau 
importantíssima en aquests casos d’assetjament, i tant pel portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista com del Grup Parlamentari Popular s’ha posat de relleu, no?, com s’ha de 
potenciar la relació amb el centre escolar, i que realment les associacions de mares i pa-
res d’alumnes no siguin només associacions de mares i que siguin més representatives, i 
que hi hagi més implicació de les famílies en els centres educatius. Segur que amb això 
hi contribuirien.

També la senyora Lienas deia que sobre si hi ha hagut un increment de delinqüència 
juvenil. Més que un increment, hi ha una diferència quan els delictes lleus o greus es 
cometen i, per tant, les noves tecnologies fan que els jutjats de menors hagin de tractar 
fets que abans no arribaven d’aquesta manera. I finalment, si cal canviar legislativa-
ment alguna cosa a Catalunya, jo crec que sí, però que el que seria molt important seria 
comptar amb aquest informe sobre l’aplicació de la llei catalana, que ens donaria pautes 
sobre inclús institucions, com el Defensor de l’Infant, que no s’ha posat en aplicació, i 
que s’hauria de repensar o almenys pensar en alguna institució que sigui adient i que 
es pugui aplicar sense recursos o d’una manera més correcta avui dia. Jo crec que això 
donaria per a una altra sessió, no?, agafar la Llei d’infància i veure quines institucions 
s’han aplicat, quines no i quines alternatives hi hauria.

Els agraeixo molt que m’hagin permès l’oportunitat de dirigir-me aquesta petita res-
posta. Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, a vostè, per la seva compareixença. Passo ara la paraula també, de manera 
breu, al senyor Domènech.

Jordi Domènech Gustems

Tinc moltes preguntes; miraré de ser el més breu possible. 
Parlaven de les mesures insuficients. Sempre ens agrada fer més, la policia sempre 

volem fer més del que fem. Nosaltres sempre treballem amb un preventiu, assistencial, 
repressiu... Preventiu: podem fer campanyes publicitàries com la que han vist, però no 
podem fer prevenció perquè quan passen els fets passen en entorns privats, en entorns 
que nosaltres no podem accedir –patis de col·legis, per exemple, dins dels domicilis–; si 
no tenim una denúncia prèvia nosaltres, com a policies, no podem actuar, i les denún-
cies entenc que són denúncies en principi greus. Això per una banda. 

I, per una altra, totes les policies fins ara estem treballant per delictes, fem estadísti-
ques, sabem quantes amenaces, quantes agressions. Hem de fer un pas més i s’està fent 
un pas més. El fet que hi hagin –m’ho invento, eh?– cinc mil denúncies per amenaces a 
internet no ens diu res; hem de saber, aquestes cinc mil amenaces, si són per grooming, 
si són per bullying, si són amb violència domèstica, i s’està treballant amb un programa 
d’intel·ligència precisament per saber a internet què és el que està passant. S’han fet di-
ferents programes, un m’ha tocat a mi, que precisament és el d’internet, i estem inten-
tant classificar tots aquests fets per modus operandi i no tant per fets delictius, que és el 
que ens interessa.

Protocols. Tenim protocols sobretot en grooming, tenim una unitat exclusiva que 
s’encarrega de portar aquests tipus de delictes, especialment per evitar la segona victi-
mització del menor. Ens n’encarreguem des de la Unitat Central de Delictes Informà-
tics on es fan exploracions als menors amb psicòlegs que són mossos d’esquadra i són 
els que realitzen aquestes exploracions. Això és un protocol que tenim a l’hora d’actuar.

Poques denúncies, sí, és veritat, tenim poques denúncies, sobretot de cyberbullying 
tenim poquíssimes denúncies. Això arriba al col·legi, a la família, i no arriba a la poli-
cia, és una realitat; a diferència del bullying, que del bullying sí que ens arriben moltes 
denúncies, suposo que perquè les famílies, els tutors veuen que és un delicte greu i sí 
que es denuncien els fets. És molt important això de les denúncies dels menors; ens en 
trobem també molt poques i tenim una Unitat Central de Menors, que està a la fiscalia, 
que precisament és una comissaria per a menors, i tenim poques denúncies fetes per 
menors. Fa poc hi va haver una denúncia d’un noi –ara no me’n recordo de la població, 
em sembla que era Tàrrega– que va denunciar els seus pares per maltractaments. Això 
són coses anecdòtiques, no passen, normalment no va el menor a una comissaria, tot i 
que hi pot anar, hi pot anar i pot denunciar. Això a la millor sí que crec que seria bo fer 
una campanya perquè els menors poguessin facilitar aquestes denúncies. S’ha parlat de 
la confiança en els pares. Primordial, si no hi ha la confiança del menor amb el pare, el 
pare pare, els tutors, no ens arribarà a la policia aquesta informació i quedarà en el seu 
àmbit tancat.

Compartir les dades personals, la desinhibició sexual; cada vegada ens trobem més 
menors que per internet fan una desinhibició sexual. Ara ja no ensenyem fotografies, 
ara el que fem és donar fotografies, això és un hàbit que hem canviat tots; abans ense-
nyàvem l’àlbum de fotos i ara agafo la foto que m’he fet a les vacances i l’envio, banya-
dor, aquesta fotografia la treu una altra persona, que la passa a una altra persona... Són 
hàbits que hem canviat. I mesures, el control parental. Sí que tenim eines informàtiques 
per controlar els nostres nois, perquè no puguin accedir a segons quins continguts; exis-
teixen aquests controls parentals. Sí que és veritat que els menors s’ho poden saltar, 
poden inventar-se que tenen divuit anys; a Facebook és necessari tenir una edat i hi ha 
molts nens que són menors d’aquesta edat i estan accedint a Facebook.

Bullying i violència masclista. Jo crec que és molt important això que s’ha comen-
tat, també, perquè com es va fer una campanya molt bona i crec que és molt important 
la violència domèstica, la violència de gènere, que la dona denunciés els fets, s’ha de fer 
una campanya també perquè els joves, els nois, denunciïn qualsevol tema de bullying o 
de cyberbullying o de grooming. De seguida que ja és un fet, s’ha de denunciar.

Es comentaven pàgines com, per exemple, Súper 3, els Pingüis... És veritat, els pe-
dòfils –perquè estem parlant aquí de pedòfils– van on estan els menors. Igual que a la 
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realitat tenim dos tipus de pedòfils, que són els esporàdics i oportunistes, que aprofiten 
la possibilitat per actuar amb un menor, tenim també els situacionals o aquells pedòfils 
que fan del seu món la pedofília. I on estaran? Els trobarem a instituts, els trobarem de 
professors, els trobarem d’educadors físics, de colònies, perquè ells el que volen és ser 
al costat dels menors, abusar dels menors. A internet, on aniran? A les pàgines on hi ha 
els menors fent-se passar per una altra persona. Això sí que és veritat que és on ens tro-
bem..., i és necessari un control de supervisió perquè no entrin aquests...

Augment del grooming. Augmenta? Nosaltres veiem que hi ha un augment del groo-
ming i seria per fer un estudi sociològic o psicològic de per què està augmentant aquest 
grooming, perquè està augmentant. Si és l’accés a la pornografia, que cada vegada en te-
nim més, i l’accés molt ràpid a la pornografia: qualsevol persona entra a internet i té tota 
mena de pornografia. Això fa que moltes persones, unes persones vulguin més, vulguin 
més, més i van arribant cada vegada a edats més petites i van entrant dintre d’unes al-
tres temàtiques.

I després ja, com últim –segur que me n’he saltat alguna–, la relació famílies - cen-
tre escolar, sí que és veritat que a la millor no hi ha aquesta relació –i això ho dic també 
com a pare, perquè tinc fills a l’escola–, però també hi ha poca relació entre la família 
i el menor o, el que es parlava per aquí, també, la falta de confiança; no hi ha aquesta 
confiança perquè el menor expliqui el que està fent i el desconeixement de l’adult del 
que està fent el nostre nen a internet.

I ja, per últim, acabo –només un momentet–, simplement dir que també els profes-
sors tenen una funció molt difícil de detectar el que és el grooming dins de les escoles. I els 
poso un exemple molt breu: jo vaig anar a acomiadar el meu nen que se n’anava de co-
lònies i vaig veure quatre nens que estaven..., jo vaig pensar «estan assetjant un nen», 
li estaven donant cops al cap i s’estaven burlant d’ell; i jo ho vaig veure i em vaig dir: 
«Clàssic, una acció de grooming.» Al cap d’una estona, aquell que estava essent asset-
jant amb altres dos nens estava fent el mateix a un altre nen; és una violència generalit-
zada i que a vegades és difícil de detectar per part del professor, perquè això és el dia a 
dia, la manera de divertir-se és donar-se cops, burlar-se entre ells i a vegades diferenciar 
el que és un assetjament continu a una persona d’aquests casos particulars és complicat.

La presidenta

Moltes gràcies. La paraula és per a les senyores Todó i Rives.

Guiomar Todó Ballester

Moltes gràcies. Serem breus en les respostes, que també ens les hem repartit. 
Pel que fa a les preguntes sobre la participació en els centres educatius privats i con-

certats en el nostre estudi, nosaltres vam enviar les preguntes per igual a tots els centres 
educatius i només vam rebre respostes dels centres públics. Això, molt probablement, 
està relacionat amb el fet que als centres educatius, més enllà de les sensibilitats que tin-
guin o de la seva composició, els costa moltes vegades reconèixer problemes d’assetja-
ment a dintre del seu centre.

Costa per diverses raons, entre elles perquè la manca de formació adequada moltes 
vegades dels docents i de personal no docent del centre fa que casos que, com ara molt 
bé ens deia l’inspector, a ulls d’un professional o d’algú que ha estat correctament for-
mat es veuria que poden ser un indici d’un assetjament o d’un ciberassetjament, espe-
cialment d’un assetjament, no es reconeixen. I després perquè a vegades es confonen els 
casos d’assetjament amb casos de violència entre iguals i s’aborden de manera, doncs, 
això, més des d’una perspectiva de l’abordatge de la violència entre iguals que més que 
des de la perspectiva del bullying i, en aquest cas, del cyberbullying.

Pel que fa també a la pregunta que deia la senyora Lienas, abundant en el perfil i en 
les raons que s’addueixen a l’hora de ser assetjat, al final una de les coses que dèiem és 
que els factors de risc que poden desembocar en el bullying moltes vegades neixen dins 
de la pròpia família, ser víctima de la violència, tenir vincles afectius i familiars nega-
tius o febles fan que després tu puguis exercir aquesta violència. I aleshores, confirmar 
una mica el que deia la senyora Lienas, que al final neix de la nostra pròpia mala con-
cepció de la diferència, com entomem, com empatitzem amb el que ens envolta, aques-
ta manca d’empatia que tenim moltes vegades com a adults són les que moltes vegades 
transmetem també als nostres fills i això fa que els converteixi en potencials assetjadors.
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Emilie Rivas

Pel que fa als protocols, la pregunta sobre si els protocols són eficients, si estan bé o 
si el problema és fer-los arribar als docents, nosaltres veiem aquí diferents problemes: 
primer, que no consideren el bullying des d’un enfocament global com a problema so-
cial sinó com un problema aïllat, un subtema de violència, d’una subviolència; llavors, 
no parteix d’un enfocament integral, no té en consideració tota la part de prevenció, de-
tecció precoç, actuació ràpida i restauració de dany; llavors, no té aquest enfocament 
global que fa que sí que es limita molt l’actuació. A més a més, és veritat que no con-
sideren el grup classe, sinó que tenen aquest enfocament molt punitiu cap a l’agressor i 
tampoc es considera la víctima en tota la fase de restauració de dany.

Finalment, és cert que aquests protocols, encara que podrien ser millorables, però el 
gran problema és que no són coneguts pels docents, no els coneixen, i això sí que, com 
ho deia el diputat del PSC, caldria fer-los arribar, i fer-los arribar no és només penjar-los. 
Que sí que cal formació, formació i formació. Quan parlem que a Finlàndia han aconse-
guit baixar en un any el 60 per cent els casos de bullying és que hi ha hagut formació del 
professorat i implementació dels projectes a les escoles. Llavors, és cert que un protocol, 
encara que sigui bo o dolent, s’ha de fer arribar. 

Sobre el tema de si s’ha de canviar la llei o no, per nosaltres és molt important que hi 
hagi una llei integral de violència contra la infància. Tal com existeix una llei que pro-
tegeix la dona contra la violència masclista, creiem que realment perquè tinguem aquest 
enfocament integral que la violència contra els infants és un problema social greu ha de 
sortir del seu context i fer-ho com una llei integral, perquè hi hagi també aquesta cam-
panya de sensibilització macro que faci que la llei se sensibilitzi.

I, finalment, sobre el tema a partir d’on posem el llindar per saber si és bullying o no 
bullying, és veritat que és difícil sempre aquesta detecció; tothom s’ha de formar en la 
detecció del bullying i dels símptomes. No només és la repetició en el temps que fa simp-
tomàtic el bullying, sinó també els tres elements conjunts: el desequilibri de poder i tam-
bé la intencionalitat d’agredir. Llavors, sempre s’han de posar aquests tres elements per 
veure quan es tracta de bullying i quan es tracta d’una situació de violència més aïllada.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara, finalment, passem la paraula al senyor Collell i la senyora Escudé. 
Gràcies.

Jordi Collell Caralt

Bé. És que hi han moltes preguntes i realment no dóna temps de contestar-ho tot.
Quant al tema aquest que comentava la senyora Laura Vílchez, del temps que cal per 

considerar una conducta bullying o no, clínicament es considera el tema del mig any; el 
que passa és que, és clar, nosaltres quan intervenim en un centre no ens interessa tant si 
és o no és bullying, sinó que intervenim sempre que hi trobem alguna persona que pa-
teix, evidentment, faci el temps que faci. Però considerant-ho així, a nivell clínic, hau-
ríem de dir, haurien de passar uns mesos, tot i que és molt relatiu això.

Parlaves també, preguntaves sobre les conseqüències més comunes i diríem que, 
és clar, les conseqüències més comunes en les que són les víctimes són els problemes 
internalitzats, és a dir ansietat, depressió, trastorns de l’estat d’ànim que poden arribar 
a casos greus fins al suïcidi. I les conseqüències quant als implicats en les conductes 
d’agressió, serien els problemes externalitzats, o sigui el que seria trastorns de conduc-
tes, tendència al trastorn dissocial o antisocial, conductes antisocials, problemes amb la 
justícia, etcètera.

Has comentat també «cada cop es dóna més», i això no ho he acabat d’entendre, 
però en principi és una pregunta que a vegades sorgeix, si ara n’hi ha més o ara n’hi ha 
menys de bullying que abans. En principi, això és molt difícil de contestar, perquè no 
tenim estudis anteriors i els d’ara tampoc no són comparables. El que sí que diríem, el 
que sí ens agrada comentar és que el que sí que ha canviat és una mica la percepció que 
tenim de la violència, o sigui que conductes que abans, com també s’ha dit aquí, no?, es 
consideraven –entre cometes– «normals», es consideraven coses de canalla, coses que 
els adults no ens hi havíem de ficar, ara sabem que són una forma de violència i, per 
tant, no sabem si és que n’hi ha més o menys, però el que sí que sabem és que la percep-
ció ha canviat.
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També voldria insistir en la idea de la formació, que, evidentment, és necessària, 
però també voldria fer referència que, és clar, nosaltres quan vam començar a estudiar 
tot aquest tema, que va ser pel voltant dels anys 2000, és clar, d’això se’n parlava molt 
poc. Deies la paraula «bullying» i ningú sabia el que volia dir, no? D’alguna manera, jo 
penso que sí que s’ha avançat. S’ha avançat poc, s’ha avançat d’una manera molt lenta i 
molt més lenta del que s’hauria d’haver avançat, però alguna cosa sí que... O sigui, a les 
escoles, quan comentava la senyora Lienas que tanquen els ulls al problema, per exem-
ple, doncs, bé, sí, a vegades sí que es tanquen els ulls al problema, no? Parlar de violència 
és parlar de l’últim, no? I d’alguna manera, doncs, bé, són temes desagradables que, d’al-
guna manera, a vegades sí que s’intenten amagar sota l’estora, però jo penso que hi ha 
un avenç lent, però en els centres hi ha un certa..., vull dir, tampoc no voldria deixar que, 
diguem-ne, tothom és despreocupa del tema, el que passa és que els falten eines, el que 
passa que no saben molt com actuar i, a vegades, això fa que paralitza una mica l’acció 
però, en general, jo diria que sí que els centres, bé, fan el que poden moltes vegades, no? 

Quant al tema que comentava també la senyora Lienas, de la matèria de l’educa-
ció emocional, nosaltres pensem que és imprescindible que als centres es faci educació 
emocional, i bàsicament referida no només a això que comentava de la consciencia i de 
la regulació emocional, sinó també tot això que apuntaves de la resolució de conflictes, 
de la prevenció de la violència i tot això. Ara, tractar-ho com a assignatura, doncs, tam-
poc no ho acabem de veure clar, no? Diem que la societat, quan no sap què fer, quan 
hi ha un problema d’educació vial, doncs, el problema el trasllada a l’escola i diu: «Bé, 
que facin una assignatura a l’escola», no? I l’escola comença a fer, et comença a fer 
tota una sèrie de coses. Per tant, jo penso que no és tant fer una assignatura d’educació 
emocional com educar des de l’emocionalitat, és a dir, posar-hi una mica l’ànima en 
totes aquestes coses. D’alguna manera, sembla que el tema del projecte Kiva, que s’ha 
comentat aquí, també va una mica en aquesta línia, no? No és tant fer una assignatura 
d’això, sinó que l’educació emocional, l’emocionalitat, impregni una mica tot el que és 
els continguts de l’escola. En el fons voldria dir també canviar el currículum de l’escola 
i potser donar més sentit a coses que es fan, no?, en el dia a dia.

I bé, també només insistir una mica en tot el tema aquest de la manca de relació, que 
també s’ha comentat aquí, entre família i escola, la necessitat de parlar amb els fills, 
la necessitat que entre tots veiem això com un problema i que és un problema que hem 
d’afrontar conjuntament.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies a les diverses institucions, als diversos compareixents i com-
pareixents. Crec que tothom..., és a dir, tenim encara molts altres punts de l’ordre del 
dia. Simplement, de dir-los adéu, obrim la porta i continuem ja amb les propostes de re-
solució, i ja, eh?, simplement és el tema.

Gràcies.
(Pausa.)

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a 
càrrec d’entre zero i disset anys 

250-00114/11

Passem a... –moltes gràcies, ja, pels vostres materials–, passem al següent punt de 
l’ordre del dia que és el sisè punt, que és la Proposta de resolució sobre la prestació eco-
nòmica universal per fill a càrrec d’entre zero i disset anys, presentada pel Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot.

Tenint en compte que el Grup Parlamentari de Ciutadans ha comunicat a la Mesa 
que ha retirat les esmenes 1 i 2 presentades en aquest... (Veus de fons.) Sí, però passem, 
en primer lloc, la paraula a la senyora Lienas, que és el grup que ha presentat la propos-
ta de resolució.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. La veritat és que aquesta proposta de resolució té una mica de 
mala sort, pobra, perquè l’havíem d’haver votat a l’anterior Comissió d’Infància quan la 
vàrem aturar, que és veritat que ho vaig demanar jo, perquè poguéssim anar a l’acte de 
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celebració del Dia contra l’LGTBfòbia. I va ser una llàstima perquè, mentrestant, Ciu-
tadans va entrar la seva proposició de modificació de la Llei de famílies que, suposa-
dament, és aquesta proposta de PEUC, però que, a la nostra manera d’entendre, queda 
molt per sota de les expectatives de les entitats. Per això, tot i que pugui semblar reite-
ratiu, tornem a presentar aquesta proposta de resolució i els recordem que ben aviat en-
trarem al Ple una proposició de llei per la prestació econòmica universal per fill, filla de 
zero a disset anys.

Jo no em cansaré mai de repetir-ho, que hauria de ser una prioritat del Parlament 
ocupar-se del benestar de les persones i molt especialment dels col·lectius més vulnera-
bles i, justament, els col·lectius més vulnerables són els que més s’han de protegir quan 
hi ha una crisi econòmica com la que hem patit, i això... –com la que hem patit i enca-
ra estem patint–, i això no és el que s’ha fet. Les polítiques aplicades durant els darrers 
anys han incrementat la vulnerabilitat d’aquests col·lectius. 

Abans no em diguin que no vam aprovar els pressupostos, els vull dir que, a dife-
rència del que creu el Govern, nosaltres creiem que encara hi ha marge fiscal per acon-
seguir més diners per a aquests grups vulnerables, especialment per a la infància. En 
situació de crisi, tots plegats podem ser més pobres, però el que no podem és ser més 
desiguals, i avui les famílies que més guanyen tenen una renda moltes vegades superior 
a les de les famílies que menys guanyen. La crisi econòmica i les polítiques aplicades 
han colpejat de manera transversal totes les famílies de les classes populars i moltes 
famílies de les classes mitjanes, la qual cosa explica dues qüestions. La primera és la 
baixa natalitat de Catalunya. Voldria recordar que als països on hi ha una amplia base 
de prestacions de caràcter universal les taxes de natalitat es mantenen estables fins i tot 
en èpoques de crisi. I d’altra banda, sobretot explica l’increment de la vulnerabilitat de 
la població infantil i de l’adolescència. No sé si cal que us doni dades, perquè ja n’hem 
donat tantes vegades..., però el cas és que, segons tots els informes que hem rebut de 
l’Idescat, del síndic, de Fedaia, a Catalunya hi ha uns 100.000 infants en risc d’exclusió, 
i els experts preveuen que durant els propers vint anys aquests infants continuaran pa-
gant els efectes de la pobresa.

Vull fer un incís també per dir-vos que els i les menors econòmicament més vulne-
rables són també aquells i aquelles que tenen més risc de veure’s declarats en desempa-
rament. Una família amb recursos econòmics no perdrà mai la custòdia dels seus fills 
i filles encara que, posem per cas, el pare o la mare tinguin una malaltia mental greu o 
tinguin un coeficient d’intel·ligència per sota de la mitjana. Resumit, que de vegades es 
declara en desemparament a causa de la pobresa. 

És per tot això que el nostre grup proposa crear aquesta prestació econòmica uni-
versal per fill a càrrec de zero a disset anys, entesa com una inversió social per garantir 
la igualtat d’oportunitats des de la primera infància fins a l’adolescència, de 100 euros 
mensuals. En funció de la conjuntura econòmica, el programa s’iniciarà progressiva-
ment començant per les famílies amb les rendes més baixes, amb l’objectiu que sigui 
sostenible.

La presidenta

Gràcies, senyora Lienas. Com que el Grup de Ciutadans ha retirat les esmenes, pas-
so, en aquest cas, la paraula a la senyora Anna Caula, de Junts pel Sí, que sí que manté 
l’esmena.

Anna Caula i Paretas

Bé. Jo penso que ha fet un bon plantejament la companya Gemma Lienas. Penso 
que, probablement, seria reiterar el que l’altre dia ja es va argumentar en el Ple. Nosal-
tres havíem proposat una esmena que, en principi, hem intentat negociar-la, però no ha 
sigut acceptada perquè, realment, doncs, la paraula «estudiar» o lligar-ho a les disponi-
bilitats pressupostàries, doncs, semblava que no era el que ells volien; però sobretot en 
aquesta situació de tots coneguda, de pressupostos prorrogats, potser sí que obre un al-
tre escenari de com ens ho hem de plantejar.

Realment, penso que tots coincidim –no?, ho dèiem l’altre dia– amb el fons de la 
proposta, tothom entén com a sector prioritari d’inversió perquè, realment, el país sigui 
més potent i més pròsper, però sí que en aquest moment jo penso que vam obrir l’altre 
dia una oportunitat a partir d’haver aprovat l’obertura d’aquesta modificació de la Llei 
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18/2003, per tant, penso que endavant, que és l’espai on hem de debatre com volem i, 
probablement, amb una visió global d’on ho encaminem i no amb pedaços de propostes 
de resolució rere proposta de resolució; ho tenim a sobre la taula, i ara està a les mans de 
tots d’arribar a aquest consens i, realment, ens complagui a tots la solució que trobem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Passo la paraula a la senyora Laura Vílchez, del Grup de Ciutadans.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Bé, una mica el mateix que han dit les meves companyes. Fa 
quinze dies al Ple el nostre grup parlamentari va presentar la proposició de llei, que va 
superar amb èxit l’esmena a la totalitat. No entrarem si va ser abans l’ou o la gallina, 
però sí que li vull dir que compartim l’objectiu d’aquesta proposta de resolució, que pot-
ser no compartim del tot la forma, perquè entenem que aprovar-la en els termes que està 
escrita seria limitar el compromís que vam adquirir amb el Govern en aquesta mateixa 
comissió, d’augmentar la inversió en infància arribant, progressivament, al 2,2 per cent 
en polítiques d’infància. I a més, no seria coherent amb l’esperit de la nostra pròpia ini-
ciativa, que deixava obert en el debat, com deia l’Anna, a tots els grups perquè arribés-
sim a un acord amb aquest objectiu, el més consensuat possible.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Vílchez. Passo la paraula al senyor Raúl Moreno, del Partit Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Molt breument, en termes generals també s’ha dit, no?, però, que 
a Catalunya cal una prestació per fill a càrrec de zero a disset anys; nosaltres hi coin-
cidim, que a més a més la inversió en polítiques de família al nostre país és molt infe-
rior a la mitjana europea, però també a la mitjana espanyola, això també es va dir al Ple 
de fa quinze dies, i que fins i tot ara, en passar de proposta de pressupostos, diguem-ne, 
aquesta que finalment no ha pogut ser, tampoc les ajudes de zero a tres anys hi estaven 
contemplades. No m’escolteu? Ara sí? d’acord. Doncs, això, que les ajudes de zero a tres 
anys tampoc estaven contemplades. Per tant no hi ha, en aquests moments, cap tipus de 
política de renda de famílies en el nostre país. Aquesta és la realitat que tenim.

Ara bé, també hem de ser una mica conscients perquè sí que és veritat que aques-
ta PR, doncs, ha vingut el dia que ha vingut i, justament, tots dos vam ser els que vam 
decidir passar les nostres PR més endavant, no? Després amb la meva passa quelcom 
semblant. Però jo sí que el que m’agradaria és que justament a través de la proposició 
de llei que va fer Ciutadans –i coincideixo amb la diputada de Junts pel Sí–, jo crec que 
generem un espai en el qual tots els grups polítics podrem posar sobre la taula quin és el 
nostre model. El nostre és un model de sí a la prestació econòmica, de sí a una prestació 
progressiva en funció dels ingressos de les famílies, etcètera, etcètera. Per tant, cadas-
cun de nosaltres tindrà possiblement un model diferent. 

I si ja hem generat aquest espai, obert en aquest cas per Ciutadans, i que tots vam 
votar afirmativament, jo crec que caldria aprofitar-lo, perquè si no podem trobar una 
proposició de llei de Ciutadans, més endavant una proposició de llei de Catalunya Sí 
que es Pot, més enllà de l’aprovació al Ple de la pobresa, que vam dir que estudiaríem 
l’aplicació d’una prestació econòmica de zero a disset anys, i avui una proposta de re-
solució que ens diu que ha de ser universal i de 100 euros, no? Llavors, per ser eficaços, 
possiblement això ens ha passat perquè el timing és el que és, eh?, possiblement, i aquest 
és... Però també caldria, en aquest tema, ja que tots tenim consciència que cal fer algu- 
na cosa amb això, establir quin és l’òrgan, que en aquest cas la proposició de llei pot ser 
un bo, doncs, per establir quin és el nostre model de protecció social en aquest tema.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula la senyora Xandri, del Partit Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Sí, nosaltres compartim l’exposició de motius de la proposta 
però, com bé s’ha dit, ja hi ha una proposició de llei que suposa una modificació de la 
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Llei de suport a les famílies i, per tant, nosaltres ens abstindrem, perquè crec que no té 
sentit votar ni a favor ni en contra, no? Perquè el que nosaltres vindrem a fer és intentar 
millorar aquesta proposta i, entre tots, doncs, poder fer la millor llei. Una llei que ha de 
ser realista també, eh?, i que s’adeqüi als pressupostos, perquè si no el de fer volar co-
loms ja sabem el que és en aquest Parlament, i crec que a l’hora de fer aquesta llei ser-
veixi, doncs, de veritat de posar sobre la taula el que tenim i, sobretot, de quins diners 
disposem per fer front al que allí proposem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Alguna consideració, ja que l’ha presentada, senyora Lienas, de la...

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Ho sento, però jo entenc els seus arguments, els de tothom, però 
jo l’havia de tornar a presentar.

La presidenta

Doncs, en aquest cas, passem... És a dir, per tant, no accepta l’esmena que tenien 
presentada. (Veus de fons.) Exacte.

Per tant, passem a la votació.
Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
És a dir, el vot favorable de Catalunya Sí que es Pot, vots en contra de Junts pel Sí i 

abstencions del Partit Popular, Ciutadans i Partit Socialista.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena

250-00164/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia. El següent punt de l’ordre del dia és una 
altra proposta de resolució... –he perdut aquí l’odre–, la Proposta de resolució sobre 
l’acolliment en família aliena, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució, tot i que vam tenir també l’opor-
tunitat de tenir el director –la directora, en aquest cas– de l’Institut d’Acolliment a Cata-
lunya, el que vol una mica és posar negre sobre blanc un dels fets que, a més a més, ens 
consta, segons aquella compareixença que ja s’estava treballant, que és intentar que cap 
nen menor de sis anys estigui ingressat en un centre d’acolliment.

Això vol dir, per tant –i és el que proposem–, desenvolupar abans de finalitzar l’any 
2016 un pla d’acció per incrementar i potenciar el nombre de famílies acollidores a Ca-
talunya, que en aquests moments és un nombre baix, segurament perquè manca infor-
mació, perquè cal fer un esforç, també, d’anar a buscar aquelles famílies acollidores. 
Amb això el Govern també hi està fent alguna tasca, però nosaltres el que proposem és 
un cert calendari per anar desplegant allò que considerem que és oportú; també l’incre-
ment del nombre d’unitats convivencials d’acció educativa, els UCAE, i al cap i a la fi és 
promocionar l’acolliment de família aliena per tal que els infants menors de sis anys no 
estiguin ingressats en un centre.

En aquests moments, Catalunya pateix aquest nombre baix de famílies acollidores, 
622 famílies acollidores l’any 2014, i això sembla que en aquests darrers anys no s’ha 
incrementat, i pel bé dels menors i del seu desenvolupament personal i social conside-
rem que la millor manera és que estiguin en una família d’acollida.

La presidenta

Gràcies. Com que no hi ha cap esmena, en aquest cas, té la paraula, en primer lloc, 
la senyora Elisa..., ja no me’n recordo del cognom, només del nom, del Grup de Ciuta-
dans.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno, queremos manifestar desde Ciutadans que apoyamos 
esta propuesta de resolución porque va en la línea de nuestra moción presentada en el 
Pleno, que lo que intenta es fomentar la acogida familiar frente a que los menores estén 
en centros de acogida. La Ley 14/2014, de derecho de oportunidades de infancia, y la 
Convención de las Naciones Unidas recogen ya este derecho. Bueno, tenemos la legisla-
ción pero lo que necesitamos es voluntad política para que los menores estén en un en-
torno familiar que sea beneficioso para el interés superior del niño.

Son necesarias campañas, como ha indicado el compañero del PSC, de sensibiliza-
ción y de información sobre la acogida familiar. Sabemos que recientemente se han rea-
lizado jornadas de acogida. Creemos que debemos persistir e insistir en que la voluntad 
de todos los grupos políticos vaya en ese sentido y también queremos manifestar, como 
ha informado recientemente El Periódico, de que el 46 por ciento de menores no quie-
ren estar en centros. Desde el propio Departament d’Afers Socials i Famílies se ha re-
conocido que hay cierto colapso en los centros y esto ha supuesto fugas de los menores 
–conocido el caso de los menores que esnifaban cola en Barcelona–, y por ello conside-
ramos que debemos destinar los recursos y la voluntad política a que los menores estén 
en familias de acogida.

En lo referente a incrementar el número de familias UCAE, también estamos de 
acuerdo, damos apoyo, pero consideramos que la propuesta podría ser más ambiciosa 
y estar cuantificada y no dejar esta elección solamente al Departament d’Afers Socials.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Valencia. Passem la paraula, en aquest moment, a la senyora Gem-
ma Lienas, de Catalunya Sí que es Pot.

Gemma Lienas Massot

Nosaltres també creiem que és millor per a les criatures estar en un entorn fami-
liar. A més a més, l’informe del Síndic ja proposava augmentar el nombre de famílies 
acollidores. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, i l’únic 
que pensem o esperem és que es faci realment en condicions aquest acolliment i que les 
famílies tinguin tota la informació que cal tenir respecte a les criatures, perquè de ve-
gades ens deien treballadors i treballadores dels CRAE que, és clar, si es fa massa de 
pressa les família no saben tota la motxilla que porten les criatures i de vegades es pro-
dueixen retorns de la criatura al centre, i això és encara pitjor. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Passo la paraula a la senyora Xandri, del Partit Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Manifestar el nostre vot a favor de la proposta del Partit Socialista.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Xandri. Passo la paraula a la portaveu de Junts pel Sí, la senyora 
Vilella.

Montserrat Vilella Cuadrada

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres també hi votarem a favor. De fet, ja s’ha anat dient 
en diferents ocasions, en aquesta mateixa comissió, en el plenari, Junts pel Sí donem 
suport al Govern, que ja ha manifestat també en seu parlamentària, i com a Govern, el 
treball que estan fent ja en aquest sentit. Em sembla que va en la línia del que exposa la 
moció. Per tant, dir que hi votarem a favor.

Dir també que la realitat que es demanava de coses que anessin passant..., aquest 
dissabte ja hi va haver la jornada que anunciava l’altre dia la consellera de «Fem gran 
l’acolliment», hi va haver més de tres-centes persones, es va estar treballant, de fet se’ls 
va quedar inclús una mica just de temps perquè en un matí van voler posar molts temes 
i això donarà per poder-ho seguir treballant.
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Però també el programa el que pretén és alinear una mica les polítiques per posar 
en valor l’interès superior d’aquest infant, de poder estar en família i, per tant, aquí in-
tervenen, evidentment, les decisions que prenguem a nivell legislatiu i de Govern, però 
també el treball a nivell tècnic, que vagi en aquesta línia, i de tots els professionals. Per 
tant, tot això requerirà caminar conjuntament per vetllar per aquest interès superior de 
l’infant.

I el que també s’està treballant i també s’ha parlat en diferents ocasions i que sembla 
que és una clau importantíssima, és el programa de recolzament a aquestes famílies: 
mirar, parlar amb elles per veure què és el que els fa falta per poder amb millors condi-
cions aquest acolliment i perquè realment sigui un èxit.

De totes maneres, també hem de tenir en compte que si preveiem que aquest aco-
lliment pugui ser a més llarg termini, però també per a les urgències, perquè els nens 
d’entrada ja no passin per un centre, això voldrà dir que hem de diferenciar i que una 
miqueta, com deia la senyora Lienas, hem de diferenciar que quan siguin d’urgència tin-
dran aquest caràcter; després ja es podrà passar la informació, però que no confonguem 
l’una amb l’altra i que, en tot cas, el que posem de manifest és que, en ambdós casos, 
apostem per l’acolliment familiar. Però, en definitiva, votem a favor, perquè és en la lí-
nia que s’està treballant, que està treballant el Govern.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. (Veus de fons.) Senyor Moreno, alguna consideració? (Pausa.)
Passem a la votació, doncs, d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Per tant, s’aprova... (Veus de fons.) No cal, aprovem la proposta de resolució per una-

nimitat.
Moltes gràcies.
Aixequem la sessió i demano, simplement, portaveus i Mesa, pocs minuts per fixar 

les compareixences de la sessió del juliol sobre salut mental infantil.
Gràcies.
La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i dos minuts.
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