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Sessió 14 de la CDI

La sessió de la Comissió de la Infància (CDI), tinguda per videoconferència, s’obre a les 

tres de la tarda i cinc minuts. Presideix Najat Driouech Ben Moussa, acompanyada de la 

vicepresidenta, Saloua Laouaji Faridi, de la secretària, Marta Ribas Frías, i de la secretària 

en funcions Jenn Díaz Ruiz. Assisteix la Mesa la lletrada Clara Marsan Raventós.

Hi són presents els diputats Mercè Escofet Sala, Antonio Espinosa Cerrato, María del 

Camino Fernández Riol, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth 

Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Bar-

celó, Montserrat Macià i Gou i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Anna Caula i Paretas, Rut Ribas i Martí i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà, 

i Rafel Bruguera Batalla i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

Assisteixen a aquesta sessió el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 

Roger Loppacher i Crehuet; la vocal de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar, Car-

me Lazbal Gomez, i la representant de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar, Berta 

Rubio Faus.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a 

informar sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors (tram. 357-00636/12). 

Comissió de la Infància. Compareixença.

2. Compareixença de Berta Rubio, en representació de l’Associació d’Atenció a la Di-

versitat Familiar, per a informar sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades (tram. 

357-00899/12). Comissió de la Infància. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents (tram. 250-

01419/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 655, 32; esmenes: BOPC 

698, 21).

4. Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la Covid-19 en els in-

fants davant la possible segona onada de la malaltia (tram. 250-01453/12). Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 671, 54; esmenes: BOPC 707, 10).

5. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant l’increment de les 

addiccions dels menors a les noves tecnologies i a les apostes en línia a causa del confi-

nament provocat per la Covid-19 (tram. 250-01455/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 671, 57; esmenes: BOPC 707, 11).

La presidenta

Primer de tot, bona tarda a tots i totes. Donar, de nou, la benvinguda a tots els 
companys i les companyes i també a les persones que avui ens acompanyen convi-
dades a comparèixer. 

En primer lloc, procedirem a substanciar l’ordre del dia que tenim avui. 

Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya per a informar sobre els riscos digitals a què estan exposats 
els menors 

357-00636/12

El primer punt de l’ordre del dia és la compareixença d’una representació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant aquesta comissió per informar sobre 
els riscos digitals a què estan exposats els menors. En aquest cas, en nom del Con-
sell Audiovisual de Catalunya, compareixerà, i li donarem la benvinguda i la parau-
la, el senyor Roger Loppacher i Crehuet, no sé si ho dic bé, com a president. Si no 
ho dic bé, li demano disculpes. 
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I dir-los, als compareixents, que tenen un torn de trenta minuts per poder exposar 
la compareixença. Després alguns companys diputats i diputades també tindran un 
torn de paraula per poder fer les preguntes o els aclariments que considerin adients. 

Així que senyor, Roger Loppacher, endavant.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Roger Loppacher 
i Crehuet)

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats, bona tarda a tothom, bona 
tarda, lletrada. És una satisfacció per a mi, com a president del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, poder comparèixer davant de vostès per explicar els riscos que 
presenten els continguts online, els continguts a internet, els riscos que presenten 
als menors. 

Com vostès saben, el Consell Audiovisual de Catalunya fa vint anys d’existència, 
el passat mes de maig va fer vint anys de la seva llei i entre les seves funcions hi ha, 
naturalment, la de vetllar pels continguts audiovisuals davant dels ciutadans, davant 
dels riscos que poden presentar aquests continguts audiovisuals.

Entre les moltes funcions que fa el CAC, òbviament vostès les coneixen bé, plu-
ralisme per una banda, atorgament de llicències per l’altra, un dels eixos verte-
bradors de la nostra funció és supervisar els continguts que poden ser perjudicials 
per al desenvolupament físic, mental i moral dels menors, i quan dic «físic, mental  
i moral» no ho estic dient jo, sinó que és el que diu la normativa. 

Una actuació que fins ara fèiem en ràdio i televisió, però que com a conseqüència 
del canvi tecnològic, després ho veurem amb més detall, estem fent també darrera-
ment online o a internet.

I per què ho fem, això? Doncs, perquè el panorama de serveis audiovisuals ha 
canviat dràsticament, uns diuen que dramàticament, com a conseqüència de la digi-
talització, com a conseqüència de la convergència tecnològica. I això ha comportat 
un canvi d’hàbits d’ús del consum audiovisual. 

Per tant, un panorama que en els darrers anys, com deia, ha canviat i han entrat 
amb força el que és la televisió no lineal. És un canvi important, la televisió no li-
neal, que tècnicament en diríem els serveis de comunicació audiovisuals televisius a 
petició. I també les plataformes d’intercanvi de vídeos i les xarxes socials.

Bé, aquest seria, per tant, el panorama audiovisual, els mitjans i dispositius i les 
tecnologies a través de les quals podem consumir continguts audiovisuals. Estic 
parlant, per tant, de ràdio, televisió –aquí hi haurien els mitjans tradicionals–, la te-
levisió no lineal –la televisió a petició– i, després, plataforma d’intercanvi de vídeos 
i xarxes socials, d’acord?

En l’àmbit en el que ens centrarem avui, que són plataformes d’intercanvi de 
vídeos i xarxes socials, òbviament, han ofertat de cara als menors grans quanti-
tats de continguts educatius, de continguts d’informació, de continguts informatius 
i de continguts d’entreteniment, extraordinàriament positius. Però, juntament amb 
aquests continguts tan positius, també trobem continguts perjudicials. 

Abans, els menors consumien la televisió i dins de la televisió hi havia el que vos-
tès segur que coneixen com a watershed en la seva denominació anglesa, un horari 
d’especial protecció, que existeix encara actualment per als serveis lineals, horari de 
producció que va des de les sis del matí a les deu del vespre. 

Això, òbviament, amb la nova forma de consum audiovisual s’ha transformat, 
podem dir col·loquialment que ha saltat pels aires, perquè els menors consumeixen 
els continguts quan volen, on volen i a través del dispositiu que volen.

Deixin-me dir..., donar algunes dades, eh?, poques, no vull abusar de dades, però 
sí algunes per validar o per reafirmar les afirmacions que estic fent. 

Segons les dades del CAC, en un estudi que vam fer del CAC sobre consum 
audio visual, els menors passen entre una hora i dues hores cada dia, seria el dia 
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d’horari escolar navegant per internet i els dies festius, de dos a quatre hores. Però 
després tenim un 25 per cent de nois i noies que dediquen entre quatre i vuit hores 
a consumir internet o a navegar per internet. D’aquesta navegació per internet una 
gran part –una gran part– es dedica a consumir continguts audiovisuals a través de 
les plataformes d’intercanvi de vídeos, molt particularment estem parlant de You-
Tube, que és qui té la quota de mercat més ampli, a través de les xarxes socials o a 
través d’aquesta televisió a petició que els comentava fa un moment.

El dispositiu preferit per consumir continguts audiovisuals, segons aquesta ma-
teixa enquesta, és, amb un 63 per cent, el mòbil. I, finalment, i una dada que no és 
irrellevant, que jo crec que també és important, els joves s’informen, bàsicament, a 
través de les xarxes socials, molt particularment a través de Facebook. 

Bé, aquesta és una mica la radiografia del consum dels joves, la radiografia que 
tenim nosaltres per al conjunt dels joves, nosaltres i la resta de reguladors europeus. 
Aquí no hi ha una diferència substancial entre països. 

Bé, això preocupa les famílies? Segons la nostra enquesta, sí que preocupa les 
famílies: nou de cada deu famílies, nou de cada deu pares i mares estan preocupats 
pel que poden veure o poden consumir els seus fills i filles a internet. 

Ara bé, se n’ocupen? Aquí ja la qüestió és un punt diferent. Segons la resposta 
que tenim –una resposta que, en principi, l’hem de creure–, un de cada quatre me-
nors consumeix continguts audiovisuals acompanyats. Podem tenir algun dubte so-
bre això, però aquesta és la resposta. 

Utilitzem mecanismes de control parental? No tenim dades precises a nivell de 
Catalunya. Podem agafar alguna dada a nivell britànic, que fa moltes enquestes, el 
regulador britànic. El regulador britànic, conegut amb el nom d’Ofcom, ens diu que 
el 50 per cent dels pares i mares desconeixen com instal·lar mecanismes de control 
parental en els dispositius mòbils, concretament en els telèfons mòbils. Per tant, po-
dem presumir que, si no se sap ni com establir els mecanismes de control parental, 
és difícil que realment s’instal·li.

Bé, aquesta és una mica la primera descripció del marc de consum i de les pre-
ocupacions que tenen les famílies sobre aquest marc de consum.

Em permetran ara fer, fet aquest marc de consum, el marc normatiu, el nou marc 
normatiu, si em permeten. El nou marc normatiu ve marcat per la Directiva de ser-
veis audiovisuals, la nova Directiva de serveis de comunicació audiovisuals, que va 
aprovar el Parlament i la Comissió Europea l’any 2018. Aprofito per dir que s’hauria 
d’haver transposat ja aquesta directiva. No s’ha transposat, ho entenc, com a conse-
qüència de la pandèmia, i em consta que el Govern de la Generalitat hi està treba-
llant intensament, però la realitat és que no s’ha transposat i això és, diguem-ne..., 
la manca d’un instrument normatiu ens fa que no disposem de totes les eines que 
creiem que serien indispensables per combatre aquests continguts perjudicials a la 
xarxa. 

Torno enrere, si m’ho permeten, i veuríem, ràpidament, què diu el marc norma-
tiu, què diu la nova directiva, pel que fa a la protecció de menors, òbviament.

Pel que fa a la protecció de menors, la nova directiva estableix que els menors no 
poden consumir aquells continguts audiovisuals que els siguin perjudicials, és a dir, 
que no poden consumir... Deixin-m’ho dir diferent: els prestadors de serveis de co-
municació han d’evitar que els menors consumeixin aquest tipus de continguts que 
puguin ser perjudicials, hi insisteixo, perjudicials físicament o psíquicament o men-
talment. És a dir, s’ha d’evitar aquest tipus de consum d’aquest tipus de continguts. 

I, concretament, a més a més, s’ha d’evitar el consum de continguts que siguin 
especialment nocius. Quins són aquests especialment nocius? Doncs, la pornografia 
i la violència gratuïta.

Un altre dels elements que estableix la directiva és que no es poden utilitzar les 
dades personals obtingudes per aquests serveis de comunicació audiovisuals amb 
caràcter mercantil, amb caràcter comercial.
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I una última qüestió també, en l’àmbit de la protecció, és que les plataformes 
d’intercanvi de vídeos han d’establir mesures de verificació d’edat, mesures efecti-
ves de verificació d’edat de control parental, i han de fomentar l’alfabetització me-
diàtica. 

Acabo amb la directiva, per no cansar-los, dient només l’àmbit de comunicacions 
comercials. Tres elements en l’àmbit de comunicacions comercials –estem parlant 
de publicitat–: no pot haver-hi publicitat encoberta, és a dir, la publicitat s’ha d’iden-
tificar, una primera qüestió; la segona qüestió, no poden haver-hi comunicacions 
comercials que puguin produir un perjudici físic, psíquic o moral als menors, i, en 
tercer lloc, les plataformes d’intercanvi de vídeos han d’establir codis de conducta 
per tal de reduir de manera eficaç, diu la norma, l’exposició dels infants a les comu-
nicacions comercials audiovisuals relatives a aliments o begudes que siguin perju-
dicials. És a dir, aquells que continguin gran quantitat de sucre, gran quantitat de 
sodi, sal o de greixos.

Bé, aquestes són molt molt sintèticament les mesures més destacades de la Di-
rectiva de serveis de comunicació audiovisual pel que fa a la protecció de menors, 
mesures que, hi insisteixo, encara no estan transposades a la normativa ni catalana 
ni espanyola.

Vostès es podrien preguntar si les plataformes d’intercanvi de vídeos –segur que 
ho coneixen i ho poden presumir–, les plataformes d’intercanvi de vídeos, realment, 
tenen tants continguts audiovisuals. I la resposta és, òbviament, sí. Deixi’m, ràpida-
ment –ràpidament– donar unes dades. 

YouTube, que és la que té quota de mercat més àmplia. Mil milions de persones 
usuàries, 4.000 milions de visualitzacions de continguts al dia, 400 hores de con-
tinguts nous per minut. I estic donant unes dades de fa uns mesos, segur que això 
encara és molt més important.

TikTok, que és una plataforma relativament recent, com vostès coneixen, i que té 
un gran èxit entre el públic juvenil –més del 41 per cent dels usuaris tenen una edat 
entre setze i vint-i-quatre anys, i molts d’ells menors de setze anys–: té 500 milions 
d’usuaris. Això pel que fa a plataformes d’intercanvi de vídeos.

Només Facebook: 1,7 mil milions de persones usuàries, 8.000 milions de vídeos 
i permet la transmissió de vídeo en viu mitjançant la seva aplicació de Facebook 
Live. Twitter, 317 milions d’usuaris actius. 

Podríem seguir amb Instagram o Twitch, però només perquè, diguem-ne, tots 
plegats ens puguem fer una idea de la magnitud de contingut audiovisual que tro-
bem en aquestes noves plataformes. Hi insisteixo, plataformes d’intercanvi de vídeo 
i xarxes socials, eh? Les plataformes d’intercanvi de vídeos i les xarxes socials són 
aquests nous serveis de comunicació que són els que consumeixen d’una manera 
molt àmplia els nostres menors.

Bé, si em permeten, a partir d’aquí el que faria és exposar-los el més ràpidament 
que pugui quines són les actuacions que ha dut a terme el CAC sobre aquesta qüestió.

Les actuacions que ha dut a terme el Consell de l’Audiovisual de Catalunya són 
dobles. D’una banda, el que en podríem dir la regulació o denúncia o rapport o no-
tificacions o comunicacions, com vostès li vulguin dir, davant de continguts que 
considerem que poden ser perjudicials pel menor. 

I, en segon lloc, l’altra cara d’una mateixa moneda, que és l’educació mediàti-
ca. Hem adoptat mesures d’educació mediàtica, que vol dir la idea d’empoderar els 
propis ciutadans, en aquest cas els propis menors, perquè siguin ells crítics davant 
d’aquests continguts, davant de l’amplitud, que vostès han pogut comprovar, que te-
nen aquestes plataformes.

Bé, quin és el nostre mode d’operar, el mètode amb què operem habitualment? 
Nosaltres volem, habitualment, operar amb altres actors, amb altres stakeholders, 
amb altres, diguem, associacions o grups o col·lectius que siguin protagonistes i 
bons coneixedors de la matèria a la que nosaltres ens adrecem. Estem parlant del 
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Col·legi de Metges, estem parlant del Col·legi de Psicòlegs, estem parlant d’asso-
ciacions LGTBI, estem parlant d’associacions que van en contra de l’anorèxia i la 
bulímia, d’associacions contra el suïcidi, eh? I intentem fer aquestes actuacions de 
manera coordinada. 

Bé, si em permeten, llavors començaria per quines són les actuacions que estem 
fent. I començaria per una actuació, per un informe que hem donat a conèixer avui 
mateix sobre pornografia infantil. Em sembla que a vostès els l’han distribuït o el 
poden conèixer. Hem fet avui una nota de premsa sobre aquesta anàlisi que hem fet 
sobre pornografia infantil. Pornografia infantil en les webs i en les plataformes d’in-
tercanvi de vídeos.

Què ens hi hem trobat? En primer lloc, que no hi ha cap sistema efectiu de veri-
ficació d’edat, eh? Primera constatació, que jo crec que realment és greu, perquè no 
estem parlant només d’adolescents, estem parlant de menors, moltes vegades menors 
de tretze anys, que hi poden accedir de manera lliure sense cap verificació d’edat. 
Aquesta és una primera constatació. Com veuen, contradiu el que diu la directiva, 
que diu que s’han d’establir mecanismes de verificació d’edat amb continguts que 
siguin perjudicials, i aquests no és que siguin perjudicials, sinó que a més són més 
nocius. Aquesta és la primera constatació. 

La segona constatació és que el 50 per cent de les webs analitzades incorporen 
continguts o representacions d’actes sexuals sense consentiment de la dona, la qual 
cosa, doncs, es vincula o es pot relacionar, fàcilment, amb una desigualtat i inclús 
amb representacions d’actes de violència masclista. A aquests dos continguts i a 
aquest tipus de continguts hi tenen accés lliure, sense cap restricció, els nostres me-
nors. Crec que, realment, això és un element de preocupació.

He començat per aquesta perquè és la més actual. Em permetran que recuperi 
algun element, diguem-ne, més cronològic per explicar-los les actuacions, les altres 
actuacions que hem dut a terme. 

Això ho vam començar a fer a finals del 2015-2016, igual que els altres regula-
dors europeus. Per citar dos elements, el regulador bavarès, que és un dels primers 
que va constatar que, evidentment, on hi havia més continguts perjudicials era a la 
xarxa, no tant als serveis tradicionals, o el regulador sudcoreà, que, per unes raons 
històriques, hi mantenim una relació fluida, amb ells, que manifestava que de les 
seves actuacions, el 5 per cent era dedicada a serveis tradicionals –hi insisteixo, 
serveis tradicionals, estem parlant de serveis tradicionals, ràdio i televisió–, i el 95 
estava dedicada als nous serveis, molt particularment a plataforma d’intercanvi de 
vídeos. 

Bé, recupero, per tant, les actuacions. Vam fer una primera actuació sobre por-
nografia infantil, que vam trobar catorze webs que oferien continguts de pornografia 
infantil i ho vam denunciar, naturalment, a fiscalia i als Mossos d’Esquadra. Fisca-
lia, que ho va transmetre en els òrgans jurisdiccionals on estaven situades aquestes 
webs.

La segona actuació va ser sobre continguts de pedofília. El CAC també va actuar 
sobre continguts que promovien les relacions sexuals amb infants i que defensaven 
un discurs normalitzador de la pedofília. Es va traslladar també a fiscalia i als Mos-
sos d’Esquadra amb el mateix resultat, és a dir, la fiscalia es va adreçar a aquests 
òrgans jurisdiccionals dels països on radicaven aquest tipus de webs. 

Això ho vam fer amb la col·laboració, ja dic que la nostra actuació és sempre 
intentar col·laborar amb els actors que, substancialment, coneixen aquesta matèria, 
amb la Fundació Vicki Bernadet i amb l’associació Mans Petites.

Un tercer informe, que crec que és especialment rellevant, i ara els diré per què, 
era un tercer informe sobre sexualització de vídeos de menors d’edat. Quina era la 
manera d’operar o quina ha estat la manera d’operar? La manera d’operar era que ví-
deos innocents, sobre noies jugant a la piscina o en jocs infantils, s’incorporaven al 
que es coneix com una playlist, eh? És a dir, una llista, un contingut en el qual això 
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es transformava en contingut eròtic, amb títols, els en dic un per no daixò – «ado-
lescentes calentes» o «pits de totes les mides»–, incorporant també doncs vídeos de 
caràcter eròtic o sexual protagonitzat per dones adultes.

Per què dic que això és especialment important? Primer, perquè jo crec que aquí 
cal alertar, eh?, els pares, les mares i també els nens que, quan es pengen vídeos o 
es puja un contingut personal o familiar en una plataforma... (tall de comunicació) 
...fills o filles es perd i pot aparèixer en altres contextos, en altres circumstàncies ra-
dicalment diferents d’on s’ha situat aquesta posició.

I per nosaltres és especialment important perquè això es va retirar en dotze ho-
res. En dotze hores YouTube va retirar aquests continguts que nosaltres havíem de-
nunciat. I també, a més a més, es va retirar i es va reconèixer que es retirava com a 
conseqüència de la denúncia, del rapport, la notificació o la terminologia que vostès 
vulguin que havia fet el CAC. Per a nosaltres això va ser important, va ser un reco-
neixement clar que la nostra actuació, doncs, tenia una eficàcia, tenia un resultat i, 
per tant, protegia els menors d’aquests continguts.

No sempre han estat una actuació tan ràpida, eh?, també ho he de reconèixer. De 
vegades s’ha tardat, inclús, un o dos mesos en procedir a retirar determinats contin-
guts. Però això també ha tingut un efecte seqüencial. Al començament, la retirada 
no era tan immediata; de manera progressiva, la retirada ha estat cada vegada més 
immediata. 

Deixin-me també ara fer un altre..., explicar-los un altre informe que nosaltres 
creiem que és realment important. No té la mateixa transcendència a Europa, la qual 
cosa em sorprèn, amb les nostres relacions que tenim, com vostès saben, amb altres 
reguladors europeus, però crec que aquí, pel que ens explica el Departament de Sa-
lut i el Col·legi de Metges, sí que té una incidència molt important. 

I m’estic referint a un informe que vam fer sobre continguts que promouen l’ano-
rèxia i la bulímia, continguts que, a més a més, realment afecten molt els adoles-
cents i, en aquest cas, molt les adolescents, i crec que són especialment preocupants 
blogs i vídeos que promovien pràctiques, programes i promovien i aconsellaven die-
tes hipocalòriques, conductes purgatives, curses per perdre pes, ingesta de medica-
ments i, fins i tot, consells sobre autolesions i maneres de suïcidar-se.

Això ho vam fer amb el Departament de Salut, amb la Unitat de Trastorns Ali-
mentaris del Departament de Bellvitge i també amb l’Associació contra l’Anorèxia 
i la Bulímia i vam aconseguir la retirada d’aquests continguts. Aquí amb un temps 
més ampli.

Un altra de les nostres actuacions va ser, precisament, un informe sobre la inci-
tació al suïcidi. I això ho vàrem fer –com deia, sempre intentem buscar el partner 
que conegui la substància–, amb l’associació Després del Suïcidi - Associació de 
Supervivents. Vam trobar quinze continguts a l’àmbit d’internet, que també van ser, 
posteriorment, retirats. Aquí trobàvem títols com Manual del suicida, Diversas for-
mas de suicidarse o Respuestas: algunas pastillas para morir sin dolor. 

I, finalment, el darrer informe relatiu estrictament a menors és un informe sobre 
bullying i ciberbullying que era un dels altres riscos a què estan exposats als menors 
i, en aquesta línia, el CAC va actuar en aquest cas, prèvia denúncia, contra un ví-
deo a YouTube i a Instagram que mostrava l’agressió d’una menor d’edat a una altra  
i que va ser retirat.

Aquests són, sintèticament, els principals informes que hem fet sobre el tema 
de menors. N’hem fet molts altres que, indirectament, també poden afectar me-
nors. Deixin-me només que, en aquest cas, els esmenti. Tres informes sobre violèn-
cia masclista. Creiem especialment greu aquesta temàtica: no afecta només menors, 
però també afecta molt adolescents. Una sèrie de vídeos tutorials que mostraven com 
espiar el mòbil de la parella per tal de controlar els seus missatges, aquí hi havia tant 
parelles més adolescents com parelles més adultes. I continguts que incitaven a l’odi 
envers el col·lectiu LGTBI. Aquí també hi havien adolescents i persones adultes.
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I, finalment, en l’àmbit de la desinformació, que és un àmbit creixent, com vos-
tès coneixen perfectament, que no afecta només el menor, però hem fet una sèrie 
d’informes sobre desinformació en matèria, molt específicament en matèria de sa-
lut, abans de l’àmbit del Covid. Desinformació en matèria de càncer, desinformació 
en matèria de vacunes, una de les preocupacions principals de l’OMS, prèviament 
al Covid. I després hem fet tres informes, en l’àmbit del Covid, sobre productes que 
pretesament curaven el Covid i sobre la desinformació, és a dir, la negació de l’exis-
tència del Covid o bé contra la negació de les mesures de protecció, inclús de nega-
ció d’aquesta que esperem sigui, com més aviat millor, la vacuna.

Bé, he agrupat aquests vídeos, espero que els hagi pogut ser d’interès i aquests 
informes que hem fet. Òbviament, n’hi han més i amb més detall, però he cregut que 
aquests són els que fan referència més particularment a l’àmbit dels menors. 

Deixi’m, pel que fa a l’àmbit dels menors, explicar-los també altres tipus d’in-
forme pel que fa referència a publicitat, el que, diguem, més tècnicament es coneix 
com «comunicacions comercials». 

La primera qüestió és tot un àmbit d’informe sobre el tema de les comunicacions 
comercials en l’àmbit del joc, les apostes. Aquí no només és online, és veritat. Hi ha 
hagut moltes comunicacions comercials en l’àmbit de jocs i apostes tant a ràdio com 
a televisió, però també en l’àmbit online. 

Vostès saben que aquí hem demanat una major restricció sobre aquest tema. Fi-
nalment, diguem, la setmana passada es va publicar el reial decret, un reial decret 
extens i ampli sobre les comunicacions comercials en l’àmbit de joc i apostes, con-
cretament en l’àmbit d’apostes. Nosaltres celebrem aquest reial decret. 

El que sí que hem detectat, eh?, amb una primera i ràpida ullada, és que hi han 
determinats continguts que, precisament, afecten les plataformes i, precisament, 
afecten els menors. I m’estic referint, concretament, a l’article 25, que diu: «Utilicen 
todos los mecanismos disponibles en la plataforma de intercambio de vídeos para 
evitar el acceso de los menores de edad a su cuenta o canal.»

I això, en canvi, no entra en vigor immediatament, sinó que entra en vigor l’1 
de maig del 2021. No acabem d’entendre per què aquest diferiment en l’entrada en 
vigor. 

Dit això, dir que el conjunt del reial decret crec que realment és un conjunt que 
protegeix els menors, en aquest sentit. Perquè el que sí que els vull destacar, conjun-
tament amb el que deia la Unitat d’Addiccions de Bellvitge, és que cada vegada hi 
han més joves addictes al joc, que són cada vegada més joves, en primer lloc i, en 
segon lloc, que la latència és inferior. Què vull dir amb la latència? Del període que 
comencen a jugar fins al període en que es fan addictes és molt més ràpid que, per 
exemple, per posar un exemple, les màquines escurabutxaques. I això els fa espe-
cialment preocupants. I aquí voldria agrair a la doctora Susana Jiménez de la Unitat 
d’Addiccions de l’Hospital de Bellvitge, que ens ha ajudat, igual que el Col·legi de 
Metges, en aquesta anàlisi de per què són tan preocupants aquestes comunicacions 
comercials sobre les apostes.

Deixem ara de banda les apostes i parlem de dues qüestions que creiem que, di-
guem-ne, no tenen el mateix perjudici, però que sí que realment, afecta la credulitat 
que puguin tenir els menors i també, a més a més, estableixen una diferència compe-
titiva amb altres mitjans. Estem parlant de la publicitat encoberta a YouTube i a Tik-
Tok, la publicitat encoberta que fan influencers o tiktokers que utilitzen, diguem-ne, 
la seva influència i, si em permeten també, potser la credulitat dels menors, per fer 
publicitat de tot tipus, eh?

Estem parlant de, per exemple, quinze canals de YouTube protagonitzats per in-
fants de dotze anys. D’entre els productes publicitaris, en destaquen les joguines, el 
marxandatge del youtuber mateix, els articles de moda i les consoles i els videojocs. 
Quin és el problema aquí? És que en cap cas s’identifica això com a publicitat. Per 
tant, estem, clarament, amb una publicitat encoberta. 
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Això està en el mateix nivell a TikTok, amb una gran quantitat, a més a més, de 
visualitzacions. Teníem els 43,4 milions de seguidors o 30 milions de visualitza-
cions i el 93,8 per cent dels vídeos, és a dir, pràcticament el 94,8 per cent d’aquests 
vídeos no identificaven, de cap manera, que això era publicitat. Els altres la identifi-
cació és simplement «Ad», eh?, que vol dir advertising, però, diguem-ne, el màxim 
de poc presencial o poc aparent possible, d’acord?

Aquestes són les actuacions que hem fet sobre comunicacions comercials. Com 
vostès veuen també, contradiu novament la directiva, que diu que no es pot fer pu-
blicitat encoberta. D’altra banda, també ho diu la Llei de societat de la informació, 
que no pot haver-hi publicitat sense identificar. 

I, finalment, i acabo pel que fa a aquests àmbits d’informes, amb estereotips de 
gènere en la publicitat de joguines.

Vostès saben que nosaltres ja fa anys, aproximadament deu anys, que fem unes 
anàlisis sobre l’existència d’estereotips de gènere en la publicitat de joguines en la 
campanya de Nadal. Això ho vam començar a fer, bàsicament, en televisió i hem 
pogut constatar un descens progressiu, no tot el que segur que ens agradaria a tots, 
però sí un descens progressiu de l’existència de publicitat estereotipada, que conté 
estereotips. Per situar-se, bàsicament, al voltant d’un 30 per cent, que és molt, però 
és al voltant d’un 30 per cent. 

Però és que si ens n’anem ara, que són els últims informes que hem fet, en l’àmbit 
de la publicitat encoberta dels youtubers, a part de ser la publicitat encoberta, resulta 
que el 77,2 per cent de l’últim informe que han fet, el 77,2 per cent incorpora també 
estereotips de gènere. Els estereotips de gènere se’ns han traslladat molt majoritària-
ment a les plataformes d’intercanvi de vídeos. 

Bé, vídeos protagonitzats per nenes, que promocionen, principalment, nines i 
jocs d’imitació de les realitats relacionades amb la cura del seu aspecte. I, en can-
vi, els protagonitzats per nens són o promocionen ninots i figures relacionades amb 
l’acció, la simulació de lluita, vehicles en miniatura i representació d’armes. 

Per tant, veuen vostès uns estereotips de gènere relativament clàssics, que havien 
començat, diguem-ne, a evitar-se, a suprimir-se, a no estar tan presents en l’àmbit 
de la publicitat en els mitjans tradicionals i que els trobem molt presents en l’àm-
bit de la publicitat, d’altra banda encoberta, que trobem a les plataformes d’inter-
canvi de vídeos. 

Bé, acabo amb aquest àmbit, per, si em permeten, ja analitzar, breument, tot el 
que feia referència a l’educació en comunicació, només dient, com els deia, que les 
actuacions a les plataformes han anat variant. Han anat variant des del comença-
ment d’una certa ignorància de les denúncies amb una resposta cada vegada més 
immediata i, per tant, la retirada d’aquests continguts, la qual cosa crec que és po-
sitiu. Això ve d’un doble efecte. Primer, d’aquestes denúncies que s’han fet per part 
nostra. Després, també, òbviament, de les denúncies que fan els reguladors europeus 
i, naturalment, de la nova Directiva de serveis audiovisuals. 

Tant és així que hem arribat a un acord amb Google, eh? –hem arribat a un acord 
amb Google–, que no condiciona la nostra independència ni la nostra actuació –ho 
vull dir ben clarament–, en el qual es reconeix el Consell Audiovisual de Catalunya 
com a trusted flagger. Trusted flagger ho podríem traduir com ‘notificador o comuni-
cador fiable o de confiança’. De tal manera que les nostres notificacions, els nostres 
rapports, les nostres denúncies, les nostres notificacions, com vostès n’hi vulguin dir, 
són tractades amb més rapidesa i tenen una certa presumpció de veracitat. I crec que 
això, diguem-ne, facilita les actuacions, facilita també la resposta de la plataforma.

Bé, com els deia al començar, i vostès ho han pogut veure, la quantitat de contin-
guts audiovisuals que trobem, per dir-ho ràpidament, a la xarxa és immensa. I per 
tant, juntament amb aquestes actuacions més, que en podem dir, de regulació, s’han 
de fer actuacions també d’educació en comunicació, educació mediàtica o, utilitzant 
l’expressió anglosaxona, media literacy. Per què? Per tal d’empoderar a la ciutadania 
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i que sigui ella mateixa, i molt concretament els menors, els que puguin respondre, 
eh?, puguin ser crítics davant d’aquest tipus de continguts. Aquest critical thinking 
que reclamen totes les instàncies.

La Comissió Europea posa especial èmfasi en no només dominar la tecnologia, 
que és important, sinó també saber ser crític davant dels continguts que es veuen. 
Moltes vegades posem l’accent en poder conèixer, dominar la tecnologia o dominar 
els aparells. No només és això, sinó que s’han de saber detectar els continguts per-
judicials que podem trobar en aquesta xarxa. 

Bé, això –i és veritat, eh?, i aquí hem tingut alguna actuació recent del Govern 
espanyol– ve molt motivat també per la proliferació de la desinformació, que és ve-
ritat que la Comissió Europea està especialment preocupada per la proliferació de la 
desinformació. Tant és així, que hi ha una proposta, l’European Democracy  Action 
Plan, sobre efectes de la desinformació, un primer punt. I també s’està treballant 
amb la Digital Services Act, també sobre la desinformació. I la mateixa Directiva 
de serveis de comunicació audiovisual que abans els esmentava fa èmfasi en la des-
informació.

Què ha fet el CAC davant d’això? El CAC ha creat un programa que en diem edu-
CAC, un programa que compta amb la col·laboració del Departament d’Educació, a 
través del qual es pretén dotar les escoles, mestres i alumnes, però també les famí-
lies, recursos per fer un ús crític i responsable dels continguts audiovisuals.

A qui ens adrecem? Ens adrecem als nois i noies de deu a setze anys. Per què 
els de deu a setze anys? Perquè és on considerem que comença o hi ha un gran ús 
de l’àmbit dels telèfons mòbils, dels ordinadors, dels iPads. I per tant, ens adrecem 
a aquest col·lectiu. I els continguts que utilitzem estan pensats per a aquests menors. 

També creiem que es poden adaptar a menors més petits, de tercer i quart de 
primària, perquè són els que ja cada vegada d’una manera més ràpida s’estan incor-
porant en aquest món digital.

Aquests materials consten de 12 unitats didàctiques, 4 d’informació, 4 d’entrete-
niment, 2 de publicitat, 2 de bones pràctiques, 4 projectes d’aula –«Jo, periodista», 
«Stories», «Anunciem valors», «Dins i fora de la xarxa»–, 3 itineraris transversals 
–estereotip de gènere, identitat digital, diversitat cultural– i 3 mòduls instrumentals: 
tutorials sobre preproducció, producció i postproducció.

Materials, i està malament que ho digui jo, però que han estat molt ben valorats 
pel conjunt del sector educatiu. Creiem que són uns bons materials. El tema és po-
der-los fer arribar a la gran majoria d’escoles. Tenim en aquests moments més de dos 
mil cent docents subscrits als materials, que és veritat que durant el confinament van 
pujar d’una manera molt exponencial.

Fem també formació del professorat en l’àmbit de l’educació mediàtica i col·labo-
rem amb el Col·legi de Periodistes amb fer tallers sobre les fake news, tallers que han 
tingut també una gran resposta i que han arribat a més de dos mil alumnes. 

Vostès coneixen també unes altres actuacions que hem fet en l’àmbit de l’educa-
ció mediàtica, aquí portem una trajectòria més àmplia, divuit anys dels Premis CAC 
a l’escola, que fomenten l’educació mediàtica a través de projectes educatius de rà-
dio, de televisió i també, naturalment, en aquests moments d’online.

Més enllà de l’escola i més enllà d’aquestes actuacions, vàrem pensar que era 
important que l’educació mediàtica fos coneguda pel conjunt de la societat, que no 
ens quedéssim només amb els mestres i els alumnes, sinó que pogués ser coneguda 
pel conjunt de la societat. I vàrem fer una campanya, una campanya mediàtica que 
segur que tots vostès recorden, que portava per lema «A mi no m’enganyen», que la 
vàrem fer amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i amb l’Obra Social 
«la Caixa», amb la idea de despertar l’esperit crític i fomentar un ús responsable de 
la tecnologia, els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

La presidenta

Senyor, disculpi...
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El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Sí?

La presidenta

Senyor Loppacher, hauria d’anar acabant, més que res perquè ens estem passant 
uns minuts de temps i, llavors, si queda alguna cosa pendent, després li donarem un 
marge de deu minutets per poder respondre de nou.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Perfecte. Doncs, simplement, acabo amb aquesta campanya i una altra campanya 
que vam fer durant el confinament, que es diu «Atura’t, pensa i verifica», que està 
traduïda, en aquest cas, de l’anglès. Diguem, nosaltres intercanviem bones pràcti-
ques, i ve del regulador, en aquest cas, l’irlandès que era «Stop, think and check», que 
em sembla un lema magnífic: verifica, comprova, contrasta la informació.

I, finalment, acabo dient que hem creat una plataforma d’educació mediàtica, 
una plataforma d’educació mediàtica on hi participen professors, i participen acadè-
mics i participen col·legis professionals, el Col·legi de Periodistes, de tal manera que 
puguem difondre, més enllà de lo que és l’autoritat reguladora, l’educació mediàtica, 
amb tres subgrups de treball: un sobre la desinformació; l’altre sobre connexió de la 
societat amb els col·legis i amb els mitjans de comunicació de proximitat, i un altre 
sobre identitat digital.

Em queda la part internacional però, si tinc temps, doncs els hi explico després.
Gràcies, presidenta. Espero que hagi sigut del seu interès. Lamento l’haver-me 

excedit de temps. I, naturalment, quedo a la seva disposició. 
Deixin-me només agrair a tot l’equip del CAC per la feina feta en aquest sentit, 

als consellers, tot el conjunt de l’equip i, molt, molt especialment, a l’àrea de con-
tinguts, que és el que fa aquests informes que jo, en aquests, moments els he pogut 
presentar a vostès.

Gràcies per la seva atenció. 

La presidenta

Gràcies, senyor Loppacher. Aquesta presidència té la fama de ser bastant genero-
sa amb els tempos. Llavors, no hi ha cap inconvenient: a l’hora del torn de paraules 
podrà vostè també respondre, si ha quedat alguna cosa pendent.

Atès que és una compareixença que han demanat diferents grups, que no només 
ho ha demanat un, ho ha demanat el Grup Republicà, el grup de Junts per Catalu-
nya, el Grup Socialistes i el Grup dels comuns, si us sembla, comencem pel Grup 
d’Esquerra Republicana? No hi ha cap inconvenient? (Pausa.) Sí?

Doncs, li donaríem la paraula al diputat i portaveu del Grup Republicà, el José 
Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Loppacher. Primer de tot agrair-li que el 
CAC salti dels continguts de la televisió lineal, de la ràdio, dels continguts online a 
les xarxes. I suposo que també tenen planificat entrar en els continguts de les televi-
sions no lineals, les plataformes tipus Netflix, Filmin, etcètera.

I és evident que canvia molt el concepte de protecció horària infantil perquè l’ho-
rari no existeix, és un consum audiovisual que no està marcat per uns horaris con-
crets, sinó a la disponibilitat i a la voluntat de la persona que els sol·licita.

I connecta molt també amb un informe que va presentar Save the Children sobre 
l’assetjament i la violència digital, on més del 50 per cent dels infants a Catalunya 
havien rebut un impacte no sol·licitat de violència o de pornografia consultant inter-
net, és a dir, sense que ells ho volguessin, s’han trobat amb aquest tipus de violèn-
cies digitals. 

Ens agrada sobretot que la seva feina..., cada cop les plataformes, especialment 
TikTok, Instagram o YouTube, vagin erradicant continguts que no són adequats o 
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que no tenen filtres d’edat, tot i que és molt complicat. I, per exemple –ara ho co-
mentava amb les companyes del meu grup–, a YouTube el primer minut en que estàs 
en YouTube, siguis un adult, un adolescent o un infant, la primera publicitat que et 
trobis, la més probable és d’un casino online.

Per tant, aquesta protecció d’anuncis a YouTube serà molt complicada o a plata-
formes d’aquest tipus és molt complicada perquè ni segreguen per edats, ni discri-
minen si són anuncis de casinos o jocs, si són anuncis de begudes ensucrades o si, 
fins i tot, en el cas dels infants, links a llocs d’internet online de jocs que potser no 
són adequats a la seva edat.

I és molt preocupant, per exemple, que... Aquestes serien les plataformes on 
vostès han pogut fer més feina. Ens preocupa, per exemple, també com a Twitter, 
ja no només els continguts de..., no poden erradicar molts continguts pornogràfics 
i que no hi ha un filtre d’edat, sinó que també, doncs, el nivell d’agressivitat, sec-
tarisme, etcètera, etcètera, que ja són durs per a un adult, que els infants els trobin 
sense filtre és complicat.

Sabem que tot té un límit d’edat d’accés, però això sabem que és fals. Instagram 
no deixa, a partir, crec, que dels onze anys als tretze anys; Twitter a partir dels tretze 
anys. Però sabem que, sobretot, Instagram té..., hi ha infants que són a dins.

També, igual que ens passava d’abans de la internet 2.0, a les webs de Ana i Mia 
i els continguts que promocionen informació i males pràctiques saludables, doncs, 
és un tema que també ens preocupa molt.

Ens ha dit que s’estan enfrontant vostès a... La regulació de tot això és molt com-
plicada. Si ja els diputats i els grups parlamentaris i els governs..., la regulació de 
tot això..., encara que transposem les directives europees, hi ha molts problemes 
de control de tot això. Ja n’hi havia en la l’antiga, en la web 1.0. Ens serà bastant 
complicat com controlar i limitar aquests accessos.

Però sí que també ens agrada una cosa, que és que vostès plantegen apoderar i 
confiar en els infants, en el control de tot això. Jo crec que, des del nostre grup sem-
pre ens n’han alertat les entitats d’infància, els infants, un cop entenen les regles, i 
un cop se’ls expliquen els criteris, són bastant responsables i són capaços ells ma-
teixos de denunciar els continguts que no hi creuen. És a dir, crec que confiar en 
ells, com a actors, no hauria de ser l’únic, però donar part d’aquesta confiança a que 
els mateixos infants i adolescents puguin participar d’aquesta regulació ens sembla 
magnífic.

Sí que, clar, evidentment, com tot, aquí qui fallen són els adults que hi ha dar-
rere d’això, són les empreses que fan negoci de col·locar anuncis a determinats per-
fils d’edat, encara que no tinguin aquesta intenció, són les empreses proveïdores de 
continguts, són les empreses que d’això en fan negoci. És a dir, si posar publicitat 
de jocs online no fos rendible, doncs, no n’hi hauria. Per tant, són el tipus de con-
tingut que hi ha. 

Sobretot agrair-li això, aquesta feina que estan fent vostès des del CAC. També 
demanar-li... Vostè ens ha explicat la seva feina, també ens agradaria que ens do-
nés què podem fer des del Parlament per ajudar-los. És a dir, quin marc regulador 
podríem crear, ja que entenem que el marc regulador ens ve molt marcat d’Euro-
pa, però algun element podem intentar impulsar des d’aquí, encara que sigui des 
del Parlament.

I res, animar-los a seguir i, sobretot, també contemplin la televisió no lineal, no 
només els seus continguts de plataformes i xarxes digitals.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i, atès que veiem que la diputada que portava aquest punt, la Montserrat Macià, no 
hi és, per temes de connexió, per problemes tècnics, diguem-ne, faria aquesta com-
pareixença el diputat Josep Maria Forné. Endavant, diputat.
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Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. Sí, excusar la companya Montse Macià, que, per qüestions 
tècniques, s’ha quedat que no..., amb la connexió tallada i, aleshores, no pot..., que 
és la nostra portaveu del grup i, per tant, doncs excusar-la, eh?

Gràcies, senyor Roger Loppacher, per la vostra compareixença, per la vostra 
informació, per l’allau d’informació que ens heu donat, i que la veritat és que us 
ho agraïm. I no només per la informació i per la quantitat, sinó per la qualitat que 
suposa. El compromís que suposa en defensa dels infants fa valorar encara més la 
importància del CAC, que és ampla i molt gran.

Jo crec que el començament ha estat, vaja, d’aquelles coses que les sabies però 
que no t’adonaves que les sabies, no? Aquesta..., com a mínim, els que ja tenim els 
fills una miqueta més grans, potser els que teniu els fills més petits..., però que sí 
que en deu anys ha canviat moltíssim. Des d’uns mitjans de comunicació en els 
quals la informació, per dir-ho d’una forma, podia estar limitada temporalment, 
cronològicament en el temps, vull dir, en aquest moment, doncs, els infants ja no 
consumeixen unes franges horàries d’informació i de producte audiovisual, sinó que 
el consumeixen a lliure arbitri amb les noves tecnologies i, per tant, quan volen. I les 
dificultats de control de la informació, dels continguts audiovisuals a què puguin te-
nir accés és molt més complexa i molt més difícil.

Està bé que hàgiu assenyalat algunes d’aquestes maneres, diguéssim, d’intentar 
evitar-ho o de controlar-ho, per exemple aquesta col·laboració amb Google, que, 
sense que sigui subsidiària, doncs, en canvi, sí que és, bé, és una de les eines, no 
m’atreveixo a dir l’eina, però una de les eines més potents per poder fer aquest exer-
cici de control. I animar-vos a que això pugui ser estès amb d’altres iniciatives que 
pugueu...

També jo crec que val la pena subratllar la dualitat que heu destacat d’accions, 
una de treballar el domini tecnològic però, sobretot, treballar-ho des de l’educació  
i l’esperit de ser crítics dels joves.

Per tant, és l’única manera. És a dir, l’única manera de no saltar-se els semà-
fors no és posant un guàrdia urbà a cada un dels semàfors, sinó que és portant a 
la nostra consciència, assumida i interioritzada, la norma de no saltar-se el se-
màfor. 

Per tant, no hi ha res millor que interioritzar en les consciències dels nostres in-
fants i els nostres joves aquest esperit crític que permeti ser el millor filtre, eh? Està 
bé que s’hi conjuguin aquests filtres exteriors amb aquest filtre més interior, que és, 
al cap i a la fi, el que ha de bastir la columna vertebral de les persones perquè des-
prés puguin ser adults amb plenitud. Perquè, al cap i a la fi, els continguts més ma-
liciosos i més perversos que puguin consumir els infants i els joves el que faran no 
és perjudicar en el moment, sinó perjudicar la vida, una vida més plena i més realit-
zada i més humana, amb més plenitud humana, no?

En aquesta compareixença seva la nostra posició és d’agraïment, d’escolta, de 
prendre nota, de felicitar-lo. I només una pregunta molt concreta, en tot cas, li de-
manaria. Ha parlat d’una transposició europea que no ha pogut ser possible i, ales-
hores, segur que és interessant que al Parlament, com a cambra legislativa, doncs, 
en prenguem nota i segur que en aquesta legislatura no podrem, però en legislatures 
futures, els que hi siguin, en tot cas, esperonar-los a que puguin fer una transposició 
adaptada a la realitat de Catalunya i al marc, diguéssim, legal en el qual ens mo-
vem, no?

En qui en quin nivell es troba aquesta transposició? Si heu parlat amb grups par-
lamentaris, si preneu alguna iniciativa... Espereu que sigui més iniciativa dels grups 
parlamentaris? Bé, com està?, en quin nivell? A nivell de l’Estat espanyol, també 
com està aquesta transposició? Seria la pregunta i la que li demanaríem si ens po-
gués contextualitzar de la seva intervenció.

Moltes gràcies. 
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La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari Socialistes Units per 
Avançar i tindria la paraula la diputada Beatriz Silva.

Beatriz Silva Gallardo

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? (Pausa.) Okay. 
Primero que nada, me gustaría, bueno, dar las gracias al presidente del CAC por 

esta comparecencia, pero especialmente al equipo del CAC que redacta estos infor-
mes que, bueno, que hablan de temas que son importantes para la infancia, para la 
igualdad también. 

En este caso el que se presenta hoy no es un tema nuevo, es un tema que ya cono-
cemos, que distintos organismos y entidades nos han ido alertado desde hace tiempo 
sobre el fácil acceso que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a contenidos 
pornográficos, pero también de los efectos que tiene visualizar estos contenidos para 
abordar un tema clave como es el abordaje de la lucha contra la violencia machista. 
Si ya es peligroso que la educación sexual se haga a través de los contenidos por-
nográficos que están disponibles en la red, lo es más cuando analizamos el tipo de 
contenidos y constatamos que normalizan la violencia machista en sus formas más 
extremas, la misma violencia que estamos intentando erradicar desde las distintas 
administraciones.

Creo que seguramente todos coincidimos que es especialmente preocupante lo 
que dice este informe del hecho de que la mitad de los videos normalicen la repre-
sentación de sexo forzado, de violaciones múltiples, de conductas vejatorias y dis-
criminatorias, porque lo único que hace es fomentar algo que justamente estamos 
pidiendo que cambie, que es el abordaje de las violencias. Que las mujeres dejen de 
ser objeto de violencias que sufren por el hecho de ser mujeres y que la sociedad sea 
capaz de avanzar en este terreno depende, justamente, de la educación sexual de los 
niños, las niñas y los adolescentes.

Hace unas semanas Save the Children presentó un informe sobre este tema que 
decía que, aproximadamente, el 70 por ciento de los y las adolescentes afirmaban 
que veían contenidos pornográficos y se inspiraban en estos contenidos pornográfi-
cos para sus propias relaciones. Creo que era un 30 por ciento que decía que su úni-
ca fuente de información sobre sexualidad era esta. 

El informe constataba también que la edad media del primer... (tall de comunica-
ció) ...que tenían a este tipo de materiales eran los doce años. También algo que un 
poco ya constataba el presidente el CAC, que se hacía a través de los teléfonos mó-
viles y que la mayoría de los contenidos estaban basados en violencia y desigualdad. 
O sea, eran además contenidos pornográficos especialmente nocivos. 

Yo estoy de acuerdo que es indispensable fomentar los controles parentales, 
como plantea o recomienda el informe, y también la educación afectivo-sexual en el 
sistema educativo. Pero también creo que coincidimos que es necesario avanzar en 
el control de las plataformas que distribuyen estos contenidos. 

Este tema lo abordamos en una comparecencia anterior del presidente del CAC 
en el Parlament y me gustaría pedirle si puede profundizar en este tema, porque la 
semana pasada salió el anteproyecto de Ley general básica de comunicación audio-
visual, que transpone la directiva europea y que afecta no solo a las televisiones y a 
las radios, sino también a las plataformas de intercambio de videos y a los productos 
audiovisuales de las redes sociales.

Catalunya tiene pendiente su nueva Ley de comunicación audiovisual, porque la 
vigente es de 2010, y se supone que el nuevo Govern que salga de las elecciones del 
14 de febrero tendrá este tema sobre la mesa, con la ventaja, creo, en este caso, de 
que la legislación básica estatal ya estará en marcha.
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Me gustaría si puede profundizar en este tema porque el problema de fondo de 
los contenidos de internet es que escapan al control local. Tienen servidores en dis-
tintos lugares del planeta y poner todo esto bajo control no es fácil. 

Me gustaría preguntarle directamente al presidente del CAC qué propone él para 
hacer que estos contenidos de pornografía que normalizan la violencia machista 
sean considerados ilegales y poder prohibir su difusión. 

Muchas gracias. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari dels comuns o de 
Catalunya en Comú Podem, perdoneu, i tindria la paraula la diputada Marta Ribas. 

Marta Ribas Frías

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Gràcies, presidenta. Bé, agrair-li la compareixença al senyor Loppacher i agrair-li 
la feina, especialment a la gent de l’equip de continguts del Consell de l’Audio visual 
de Catalunya, que, constantment, no?, ens van fent arribar informes o publiquen in-
formes respecte a temes molt diversos que sempre ens són útils; traslladin-los que 
els mirem i que els utilitzem, a més.

De fet, ara recordava fa ja un any, de fet era novembre, desembre, que feia jo ma-
teixa en el Ple del Parlament, fa un any, una interpel·lació i una moció respecte del 
tema del joc i les apostes i especialment també en la incidència, com vostè hi feia 
referència, no?, en com cada vegada és en població més jove i amb una duresa més 
gran, en el sentit de que hi ha una ludopatia desenvolupada amb molta més rapidesa 
en el joc d’apostes online i algunes de les dades que utilitzava eren d’un informe, 
precisament, del CAC al respecte de jocs i apostes online i de l’accés a aquests jocs 
i apostes.

Bé, doncs, agrair-los la feina, tant de la part d’anàlisi, de control i de denúncia, 
no?, dels continguts audiovisuals i felicitar-los per aquest acord que ens ha explicat 
amb Google, com també de la part d’educació mediàtica, que sap que també en al-
guna altra ocasió, en aquest cas potser més en la Comissió de Control de la Corpo-
ració, en compareixences seves hem tingut també algun debat al respecte, no?, de 
coincidència més aviat, vull dir, d’instar-los a que intensifiquin aquesta feina de la 
part d’educació mediàtica i de treball concret per generar esperit crític en la pobla-
ció, en com consumim l’audiovisual i com consumim continguts. 

Entenc que l’objectiu de tots plegats i de totes plegades és com maximitzar les 
oportunitats que ens donen les múltiples plataformes de consum audiovisual, no?, 
les noves tecnologies, en aquest sentit, perquè són també noves eines d’oportunitat, 
d’accés a continguts, de producció de continguts, de compartició de continguts, fins 
i tot també per als infants, de desenvolupar potencials, però, alhora, maximitzen 
també riscos, aquestes noves eines. I, per tant, es tracta de minimitzar aquests riscos 
i maximitzar les seves oportunitats. I això, doncs, com bé deia el diputat Forné, no 
es fa a través de policies, sinó especialment d’educació audiovisual... 

M’he mirat, la veritat, és que una mica per damunt, em sap greu, el darrer infor-
me que han fet públic sobre el tema de pornografia. Dedueixo, i també vostè ho ha 
destacat, no?, que entre les coses més greus que denuncien és que no hi ha, clara-
ment, en general, no hi ha verificació d’edat per l’accés als continguts. En cap cas, 
vaja, pel que he vist, hi havia verificació d’edat per accedir als continguts.

I, pel que deia, i és una de les preguntes que li volia fer, veig que on hi ha més 
problemàtica, no només pels continguts que hi ha, sinó també pel poc cas que es 
fa, si de cas, o el poc accés que es té a que s’eliminin aquests continguts és Twitter 
i webs. 

Bé, si és en aquí, si..., o, vaja, quines xarxes i en quins espais és on estan tenint 
vostès més problemes, sigui per accedir al control dels continguts, però, especial-
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ment, perquè els facin cas quan denuncien, doncs, continguts flagrantment antilegis-
latius o antilegals, no?, amb el que estan difonent.

Una altra pregunta que li volia traslladar, en aquest cas, més aviat respecte al 
programa eduCAC: a quantes escoles, instituts, població educativa, diguem-ne, del 
nostre país creuen que estan arribant les eines pedagògiques, itineraris, materials, 
etcètera que vostès han fet a través d’aquest programa de l’eduCAC? Si tenen dades 
ni que sigui, allò, percentuals o aproximades de a quanta població estan arribant 
aquestes eines. I si, vaja, si tenen prou col·laboració o creuen que n’hi hauria d’haver 
més, en quin sentit per part del Departament d’Educació o de les mateixes comuni-
tats educatives per poder fer arribar aquests continguts. 

Una altra pregunta concreta al respecte. Ara, precisament, s’està posant en mar-
xa un programa del Govern de la Generalitat, que es diu «Coeduca’t», en el qual, bé, 
des d’aquest Parlament també hem pressionat bastant perquè existís, que el seu sentit 
és un programa d’educació afectivosexual a la població infantil i juvenil, adolescents 
i infants en totes les edats, en tots els cicles educatius, precisament per formar la po-
blació en positiu però també respecte dels riscos, de les violències i també, per tant, 
de l’accés a continguts pornogràfics amb esperit crític.

Crec que seria important, i no sé si s’ha fet, l’hi pregunto, un cert creuament, no?, 
de materials i de tasca feta des de l’eduCAC i les eines de l’eduCAC en aquest sen-
tit, amb el programa «Coeduca’t», que també, doncs, facilita materials i itineraris i 
recomanacions i continguts a la comunitat educativa per poder treballar alguns dels 
temes que se’ls creuen. Crec que és important que aquesta educació amb continguts 
també sexuals en l’aspecte audiovisual també s’introdueixin al programa «Coedu-
ca’t», i no sé si està creuat o ho estan fent a banda del CAC.

I una última pregunta respecte a les eines legislatives, que és el que ens pertoca 
al Parlament, i normatives, no?, per poder posar marcs reguladors a tot plegat. Evi-
dentment –vostè ho ha destacat–, ens cal la transposició de la directiva europea de 
2018, però ho resoldrem tot a través de la transposició d’aquesta directiva europea? 
Hi ha elements extres que hauríem d’estar treballant des del Parlament de Catalu-
nya, des dels grups parlamentaris, des del Govern, que serien necessaris per posar 
en marcs reguladors en aquests aspectes que vostès detecten, a partir de l’anàlisi 
dels continguts i de la denúncia del que passa?

Em sumo a una pregunta que ja li han fet: en quin punt està aquesta transposició? 
Perquè entenc que s’ha quedat en mans del Govern de la Generalitat. 

I acabarem legislatura i no el tindrem i ens agradaria, doncs, si vostè té més in-
formació, en quin punt està i quin treball han fet conjuntament amb el... (Tall de 
comunicació.)

Ja estic, presidenta. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans i tindria 
la paraula la diputada Elisabeth Valencia. 

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Agradecer la comparecencia del presidente del CAC y, sobre 
todo, los informes que realizan y que nos hacen llegar a los grupos parlamentarios, 
también las denuncias que realizan sobre los contenidos que vulneran los derechos 
de la infancia, tanto contenidos de juego, de apuestas, como el acceso a material 
pornográfico, como contenidos que fomentan la anorexia; son unos contenidos que 
han denunciado, también los incitan al suicidio. Buscar sinergias con entidades y 
con colegios profesionales consideramos que es importantísimo para abordar este 
problema. 

También nos parece muy interesante el proyecto eduCAC para concienciar la in-
fancia y familias, buscando también la complicidad de la comunidad educativa para 
fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías.
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Internet y las nuevas tecnologías son una ventana de información y es verdad 
que, si se usan bien, pueden generar muchas oportunidades, pero también existen 
muchísimos riesgos para la infancia y adolescencia que debemos conocer y, espe-
cialmente, abordar. 

La infancia ha cambiado la forma de relacionarse con el uso de nuevas tecnolo-
gías. Podemos decir que las nuevas tecnologías están presentes en todos los espa-
cios de su vida y son su base para las relaciones con el resto de infancia y con los 
adultos.

Desde nuestro punto de vista, saber reconocer el riesgo en la red es importantí-
simo y este trabajo que ha realizado el CAC les puede ser muy útil.

Además, tener herramientas es útil para saber afrontar situaciones de conflicto 
en la red como, por ejemplo, casos de ciberacoso que pueden ser perjudiciales para 
la infancia.

De hecho, ya está comentado aquí, pero desde Save the Children se alerta en su 
informe de la importancia que tiene tener un marco legal para proteger a la infancia 
de cualquier forma de violencia, en la que también se incluye el ciberacoso. 

Nosotros, desde Ciudadanos, estamos impulsando una ley para proteger a la in-
fancia de cualquier forma de violencia y también es interesante recoger contenido 
que aborde el ciberacoso, y le queríamos preguntar su opinión al respecto.

También su opinión en relación a la ley que, bueno, que se está implementando 
desde el Gobierno de España para abordar todo el tema de violencia.

Y también diversas entidades nos han alertado que ante este contexto de crisis 
sanitaria ha subido muchísimo el consumo de internet entre niños y niñas y adoles-
centes. Esto y la situación de encierro puede derivar en estrés en los jóvenes y en 
los niños. 

Las entidades también alertan de que pueden incrementar las situaciones de con-
flicto en la red en este periodo y nos gustaría conocer su opinión al respecto.

Por otro lado, le queremos preguntar sobre el acceso de niños y niñas y adoles-
centes a contenido sexual. Se han realizado diferentes encuestas para conocer el 
consumo y la percepción del contenido sexual entre niños y niñas y adolescentes. 
En estas encuestas se ha extraído que el 70 por ciento de adolescentes ven contenido 
pornográfico, como ya ha comentado otra diputada, y que basan este contenido en 
sus relaciones sexuales. 

Estos datos de acceso a pornografía en la red y utilización de la misma como 
base para las relaciones sexuales nos preocupa muchísimo y aquí la industria por-
nográfica también debería de hacer un trabajo de estar más concienciada en este 
sentido. Desde nuestro punto de vista es importantísimo implementar la educación 
sexual y reproductiva en los colegios. 

Para finalizar, pues, agradecerles su trabajo, sus informes, sus denuncias y con-
tamos con ustedes en todas las políticas que realicemos desde el Parlament de Ca-
talunya.

Muchas gracias. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Atès que veig que no estan presents ni el Subgrup Parlamen-
tari de la CUP - Crida Constituent ni el Subgrup del PP, ja donaríem de nou la pa-
raula al compareixent perquè pugui respondre a les diferents preguntes que li han 
plantejat els diferents portaveus dels grups parlamentaris. Així que, senyor Loppa-
cher, endavant.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Bé, en primer lloc, voldria agrair totes les reflexions i les aportacions que han fet 
tots els grups. Jo crec que totes elles són de gran interès i, si em permeten també, el 
que faré és traslladar el seu reconeixement i les seves felicitacions a l’àrea de con-
tinguts, que és qui fa aquests informes i que els seguirem fent. 
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Intentaré respondre totes les qüestions, si em deixo algun tema, perquè n’han 
sortit moltes, em perdonaran, i si llavors me’l recorden, els intentaré recuperar. Hi 
ha algunes qüestions que han sorgit, conjuntament, i sí que les miraria de tractar 
conjuntament. 

Pel que fa a una de les qüestions que han sorgit, que és a l’àmbit de lo que serien 
els serveis de comunicació televisius a petició, nosaltres hem fet aquí una primera 
aproximació sobre el compliment de la quota d’obra europea, eh?, no hem entrat enca-
ra en protecció de menors amb això, però ho farem, responent a una de les qüestions 
que ens plantejaven: és veritat, els serveis a la demanda és també un dels elements, un 
dels camps d’actuació del consell. Hem prioritzat en aquests moments les plataformes 
d’intercanvi de vídeos perquè és on creiem que hi han els continguts més perjudicials 
i també en les webs, com bé hem vist ara amb el tema de pornografia.

Bé, una qüestió que ha sorgit, diguem-ne, en diverses intervencions, i que sí que 
voldria resposta i donar la informació que jo tinc i demanar-los el seu suport, és el 
tema normatiu i com està la situació informativa. 

Abans d’entrar en això el que sí que m’agradaria destacar és que, tot i que la si-
tuació a internet és molt àmplia i de vegades difícil d’abastar, això no vol dir que 
la regulació no sigui eficaç. Jo en això sí que vull insistir-hi, perquè la regulació 
cada vegada és més eficaç. Nosaltres ho hem vist. Des de que no hi havia la direc-
tiva fins que hi ha hagut la directiva, des de que els reguladors no actuaven fins que 
han actuat, a poc a poc, les plataformes han hagut d’adaptar el seu comportament, 
diguem-ne, legítimament dedicat als seus beneficis, eh?, l’han hagut d’adaptar a la 
nova regulació. I, en aquest cas, la protecció dels menors és un element essencial, 
absolutament essencial, de la normativa. La normativa..., m’estic referint a la Direc-
tiva de serveis de comunicació audiovisual perquè, com deia, és la directiva que per 
primera vegada incorpora en el seu àmbit d’aplicació les plataformes d’intercanvi de 
vídeos i les xarxes socials. Abans no hi eren, per tant, no estaven regulades, d’acord? 
Això jo crec que és fonamental de dir. Juntament amb això, l’element complemen-
tari i indispensable és l’educació en comunicació, però la regulació és un primer 
principi fonamental. 

Bé, la directiva com dèiem, es va aprovar l’any 2018, o sigui, fa dos anys. S’havia 
d’haver transposat, concretament la transposició acabava l’11 de setembre d’enguany 
i no s’ha transposat. S’ha transposat en alguns països: al Regne Unit, als Països Bai-
xos, parcialment a França i parcialment a Alemanya. 

I, en aquests moments, com està la nostra situació? Per part del Govern de la Ge-
neralitat s’ha fet un avantprojecte de modificació de la Llei de comunicació audio-
visual, que vostès saben que és de l’any 2005. Aquest avantprojecte ha estat sotmès 
a audiència dels interessats –a audiència dels interessats–, que ha finalitzat. 

Per nosaltres és fonamental disposar d’aquest instrument, perquè aquest instru-
ment ens donaria la possibilitat de tenir majors mesures per protegir els menors 
com, per exemple, el tema de la verificació d’edat, per posar un exemple, o el tema 
d’una major fortalesa en l’àmbit de les comunicacions comercials i d’aquells con-
tinguts que siguin perjudicials per al desenvolupament, hi insisteixo, físic, psíquic  
i moral dels menors. Per tant, per nosaltres és absolutament indispensable. Com més 
aviat poguéssim tenir-la transposada, molt millor.

Pel que fa a l’àmbit de l’Estat espanyol, el divendres passat va sortir a informació 
pública l’avantprojecte de Llei general de comunicació audiovisual que transposa la 
directiva. 

Bé, no faré els meus comentaris, perquè serien precipitats, perquè acaba de sor-
tir el divendres, però totes dues normes són absolutament indispensables per poder 
tenir els instruments adequats per protegir els menors. Perquè el que no és, di-
guem-ne, jurídicament..., o és jurídicament dubtós, és si es pot aplicar directament 
la directiva. Nosaltres estem aplicant, si més no, en part la directiva, però no amb 
tota la contundència que ens donaria disposar de la normativa catalana.
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Per tant, si he els de demanar alguna cosa o si els he de dir com ens podrien 
ajudar, doncs, podrien ajudar-nos aprovant, com més aviat millor, amb l’instrument 
normatiu que vostès considerin i que sigui més eficaç, aquesta transposició de la di-
rectiva. 

Bé, agafo algunes altres qüestions. Amb això crec que responc algunes parts de 
les preguntes que, si no ho recordo malament, m’ha fet el diputat de Junts per Cat, 
la diputada en representació del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
i també la diputada d’En Comú Podem. Si no estic equivocat, crec que amb això hi 
dono resposta. 

Pel que fa al Grup Parlamentari Socialistes, hi estic absolutament d’acord, ha 
insistit molt en tot el tema de la violència masclista. A nosaltres ens preocupa extra-
ordinàriament aquesta qüestió, hem fet tres informes sobre aquest tema. Li he de dir 
que les últimes anàlisis que s’han fet per part de l’àrea de continguts han verificat, 
eh?, han verificat o han constatat que els continguts de violència masclista, respecte 
a anys anteriors, han disminuït substancialment en les plataformes d’intercanvi de 
vídeos. També és una bona notícia, eh? No tot lo que a nosaltres ens agradaria, però 
sí que han reduït considerablement, concretament a YouTube. Com que la comparei-
xença no és presencial, no els he pogut, diguem-ne, difondre algun tipus de vídeos 
que havíem fet sobre anàlisi de violència masclista, la qual cosa era absolutament 
horrorós. Aquests continguts, sincerament –i que vam poder exposar a Europa, per 
exemple–, aquests continguts han desaparegut. 

En canvi, el tema de la pornografia crec que és especialment preocupant. Molt 
preocupant que el 50 per cent de les webs estableixin representacions, és veritat que 
són ficció, absolutes ficcions, però representacions d’actes sexuals sense el consen-
timent de la dona. I, a més a més, amb paraules absolutament vexatòries. No les re-
produiré, però vostès les poden pensar; absolutament vexatòries i el tractament de 
la dona com a objecte. 

Això crec que s’ha d’evitar. S’ha d’evitar per dos motius. Perquè crea un mal mo-
del, absolutament un mal model i, per tant, els menors, que són menors, que poden 
ser, insisteixo, menors de tretze anys, no hi haurien de poder accedir. Estem abso-
lutament... Però jo crec que aquí necessitem la regulació, perquè tot el que fem en 
educació, en comunicació, jo crec que aquí no serà suficient. Requeriríem que es 
poguessin establir mesures absolutament d’això, de verificació d’edat per accedir a 
aquest tipus de contingut. Mesures que en aquests moments no podem establir.

Em preguntaven sobre..., bé, i les webs i les plataformes, em sembla que era una 
pregunta que es feia, no sabem ben bé quin nivell de resposta hi haurà en aquests 
moments, perquè és la primera anàlisi que fem sobre temes pornogràfics. Esperem, 
si més no de les plataformes d’intercanvi de vídeos, que últimament són més respon-
sables, tinguin una resposta, diguem-ne, raonable i una resposta immediata sobre 
aquest tema. Ho haurem de veure, ho haurem de seguir. Òbviament, aquí hi han uns 
interessos comercials molt importants i veurem a veure com evoluciona. 

Aquí hi ha una altra qüestió i jo crec que és fonamental, i és que realment també 
sapiguem sensibilitzar la societat i donar a conèixer aquest tipus de continguts per-
què, moltes vegades, com dèiem, els pares i les mares potser no saben que hi han 
aquests continguts tan perjudicials i que aquests continguts perjudicials poden ser 
visionats fàcilment, sense cap tipus de restriccions, pels menors. 

A quants alumnes estem arribant? La nostra idea és que en aquests moments es-
tem arribant aproximadament a cinc mil alumnes de tot Catalunya. He de dir que 
aquests continguts, en part, s’han traduït al castellà i els estem també difonent a al-
tres territoris de l’Estat espanyol i que també a nivell d’Iberoamèrica concretament 
l’autoritat colombiana ens ha demanat un conveni per poder difondre aquest tipus de 
continguts. Creiem que l’eduCAC tothom n’ha valorat molt positivament els contin-
guts i, per tant, els volem fer extensius a Catalunya, amb més amplitud, a nivell de 
l’Estat espanyol i a nivell de Llatinoamèrica.
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La relació entre eduCAC i «Coeduca’t» hi és, i per tant hi ha relació entre ells 
dos, i s’estan treballant. No sé absolutament el nivell de detall, però sí que hi ha un 
creuament.

I no sé si he contestat tot el que m’han dit, però ho he intentat. 
Deixin-me dir dues coses. En primer lloc, a nivell internacional, l’intercanvi de 

bones pràctiques és fonamental, com estàvem comentant en aquests moments. No-
saltres liderem el grup d’educació mediàtica a nivell dels reguladors iberoamericans, 
eh?, del qual sustentem en aquests moments la vicepresidència i també dels regula-
dors de la Mediterrània, del qual en aquests moments encara ostentem la presidèn-
cia, aviat cedirem la presidència a Croàcia i nosaltres ostentarem la vicepresidència. 
L’intercanvi de bones pràctiques és fonamental i només acabo dient que ens fa falta 
la regulació. És fonamental disposar de la regulació. 

La gran majoria de països estan més avançats que nosaltres. Jo crec que s’hauria 
de fer un esforç per com més aviat millor poder tenir transposada aquesta directiva. 

Gràcies, novament, per la seva atenció. 

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Atès que ja hem arribat al final d’aquesta compareixença, li 
tornem a agrair de nou al senyor Loppacher la seva compareixença, les aportacions 
que ens ha fet a la comissió. 

I, si us sembla, suspenem un minut per poder deixar temps que s’incorpori la se-
güent compareixent. 

Moltíssimes gràcies, senyor Loppacher.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Moltíssimes gràcies a tots vostès, a la seva disposició. 

La presidenta

Gràcies. 
(Pausa.)
Bé, bona tarda de nou. 

Compareixença de Berta Rubio, en representació de l’Associació 
d’Atenció a la Diversitat Familiar, per a informar sobre la coordinació 
parental i les famílies enllaçades 

357-00899/12

Reiniciem la sessió, des del punt 2 o substanciaríem ara el punt 2, que és la com-
pareixença de la senyora Berta Rubio, en representació de l’Associació d’Atenció a 
la Diversitat Familiar, davant d’aquesta comissió, per informar sobre la coordinació 
parental i les famílies enllaçades. 

Si no ho tinc entès malament, la compareixença la farà la senyora Berta Rubio, 
com a coordinadora de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar i l’acompanya, 
si no estic equivocada, la senyora Carmen Lazbal, vocal de la mateixa associació. 
Entenc que la compareixença només la fa la senyora Rubio o compartiran el temps 
per a les dues?

Berta Rubio Faus (representant de l’Associació d’Atenció a la Diversitat 
Familiar)

Compartirem el temps.

La presidenta

D’acord. Llavors, simplement, per dir que els donarem un temps màxim de trenta 
minuts, que vostès m’imagino que ja hauran gestionat com dividir-ho. Així que en 
el moment que finalitzi la seva intervenció, jo ja li donaré la paraula o pas a la seva 
companya, la senyora Carme Lazbal. Sí? Així que, endavant, i moltíssimes gràcies, 
senyora Berta Rubio.
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Berta Rubio Faus (representant de l’Associació d’Atenció a la Diversitat 
Familiar)

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, 
doncs, agrair-los la seva atenció i el fet de cedir-nos aquest espai. 

Com molt bé ha dit la presidenta, em dic Berta Rubio i soc coordinadora de l’As-
sociació d’Atenció a la Diversitat Familiar. La nostra associació, com el seu nom 
indica, doncs, vetlla per l’atenció de totes les tipologies familiars, això és la seva vi-
sibilització, la seva normalització i el seu respecte en el si de la societat. I ho fa amb 
un enfocament feminista, integrador i a través de la promoció d’un llenguatge positiu 
per tractar, justament, aquesta diversitat. 

I tot plegat per assolir doncs uns objectius últims, que serien el tractament res-
pectuós i l’equiparació de totes les tipologies familiars en els marcs institucional i 
mediàtic.

Bé, com que existeixen altres associacions que treballen per a l’equiparació de 
drets de tipologies familiars concretes, com pot ser... (tall de comunicació) ...LGTBI,  
etcètera, des de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar podríem dir que ens 
hem centrat en una tipologia familiar, que des del nostre punt de vista, està una mica 
menystinguda, tant a nivell de legislació com de visibilització: les famílies enllaça-
des. Per als que no coneixen aquest terme, són aquelles famílies que es formen quan 
un o dos membres de la parella ja tenen fills d’una unió anterior. Famílies, doncs, els 
infants de les quals pertanyen a dos nuclis familiars, entre els quals, sovint i malau-
radament, veiem que de vegades hi ha tensions i conflictes. 

Avui, justament, el que ens agradaria és posar el focus en aquestes tensions i con-
flictes, que solen ser freqüents, com he comentat, i que sovint, doncs, no es veuen ni 
alleujats ni minimitzats per l’Administració, sinó al contrari. 

Els posaré nomes dos exemples. Ens trobem, per exemple, que no s’accepta el 
doble empadronament, en els casos de custòdia compartida, amb la qual cosa ens 
trobem que una de les dues llars, que tindria dret a aquest empadronament, no el pot 
tenir, amb les conseqüències que això comporta. 

També ens trobem, per exemple, que no s’accepta la doble titulació de famí-
lia nombrosa. I que, de vegades, hi ha dues famílies enllaçades que tindrien dret a 
aquest títol de família nombrosa i que una hi ha de renunciar en favor de l’altra, amb, 
com es deuran imaginar, les tensions que això implica entre els dos nuclis familiars 
i el fet que pugui haver-hi menors que quedin desemparats d’aquest tipus de família 
nombrosa per aquesta no possible duplicació. Però, bé, aquests dos temes són una 
mica llargs de tractar. No tenim el temps ni l’espai per fer-ho i, si ho volen, doncs ja 
els tractarem en una altra ocasió.

Avui som aquí, doncs, perquè ens agradaria molt celebrar la modificació però hi 
ha hagut de la llei de mediació, que ha entrat en vigor fa uns dies, i segons la qual 
serà imprescindible, llevat d’algunes excepcions, haver intentat un procés de me-
diació abans d’encarar un procés judicial. I celebrem aquesta modificació perquè 
considerem que pot ser molt efectiva a l’hora de minimitzar la judicialització dels 
conflictes entre progenitors separats. 

Ara bé, també pensen que amb això no n’hi ha prou i que, d’entrada, el que cal 
per minimitzar aquests conflictes tan freqüents és una feina prèvia, una feina cen-
trada en l’educació. El que caldria és posar la mirada en les generacions futures per 
tal que aquestes, doncs, el que facin sigui deslligar la idea d’amor de la idea de pos-
sessió, ja sigui en... (tall de comunicació) ...un dels motius d’aquestes conflictes entre 
progenitors separats. I pensem que aquest treball educatiu també seria imprescin-
dible per tal que els infants d’avui el dia de demà creïn i desfacin, si cal, les seves 
parelles des d’una perspectiva feminista, amb respecte, sense «inquines» i puguin 
també, si se separen, ser progenitors que entenguin que algú que estimi els feus fills 
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o que pugui estimar els seus fills com ho fan ells mateixos és un regal i no una ame-
naça. Aquest és un altre dels problemes que ens trobem, doncs, per exemple, en els 
casos de les famílies enllaçades.

Dit això, som molt conscients que la feina educativa, doncs, aquest camí, és un 
camí llarg i pensem, com he dit fa uns instants, que per als progenitors separats ac-
tuals i, evidentment, també per als futurs, l’aplicació d’aquestes modificacions de la 
Llei de mediació pot ser molt positiva. En gran part el que farà serà ajudar a arribar a 
acords abans d’arribar a judici, la qual cosa no pot... (tall de comunicació) ...positiva.

Ara bé, de la mateixa manera que els deia que abans de o en un moment previ del 
procés de mediació caldria treballar molt bé en l’educació per intentar evitar arribar 
ja a aquest punt, també pensem que després de la mediació cal anar una mica més 
enllà, abans d’arribar també, diguéssim, al judici, a un jutjat.

Per què? Quan no es pot arribar a aquests acords que es proposen o als quals es 
vol arribar amb la mediació i hi ha una conflictivitat molt alta entre els progenitors, 
pensem que seria molt positiu normalitzar i legislar igualment la coordinació paren-
tal, de la qual la meva companya, la Carme Lazbal, els parlarà seguidament.

Ara bé, abans de cedir-li la paraula, m’agradaria dir que som molt conscients, 
molt, que la figura del coordinador o coordinadora parental genera molta contro-
vèrsia i molts dubtes. I compartim totalment la preocupació per algunes qüestions... 
(tall de comunicació). De fet, les declaracions d’alguns dels defensors de la coordi-
nació parental, com les del jutge Francisco Serrano a Madrid, per exemple, ens pro-
voquen el mateix rebuig que de ben segur els provoquen a molts de vostès.

Això no obstant, i malgrat tot, pensar que no cal demonitzar l’eina, és a dir, que 
no és pertinent demonitzar una eina que, si està molt ben regulada i ben duta a ter-
me, amb una perspectiva de gènere, per exemple, doncs, pot ser molt positiva per a 
totes les parts. I és que una coordinació parental ben feta –insisteixo molt en aquest 
punt, eh?, ben feta–, és a dir, ben... (tall de comunicació)..., ben regulada, que, a més 
a més, pogués ser assumida econòmicament per l’administració, etcètera, doncs, 
no només ajudaria a destensionar aquests conflictes que no es poden resoldre amb 
una mediació, sinó que, a més a més, podria desencallar molts processos judicials i, 
conseqüentment, també podria dessaturar els jutjats de família, amb tot el que això 
comportaria.

Ara bé, insistim molt en que la coordinació parental ha d’estar molt ben regula-
da i supervisada per evitar els riscos, per evitar riscos i injustícies per a les unitats 
familiars en conflicte i també per als membres que les componen.

De la mateixa manera, i si m’ho permeten, aniríem encara una mica més enllà, i 
pensant sempre en la millora de tot aquest procés, eh?, doncs, creiem que és neces-
sari que hi hagi també una especialització en la judicatura. És a dir, que els jutges 
que treballen amb famílies es formin i s’especialitzin justament en això, en famílies, 
la qual cosa els permetria aportar una mirada psicosocial, individual, familiar i/o 
comunitària en el conflicte en qüestió. I això evitaria caure en sentències que no tin-
guessin en compte tot el sistema familiar o que depenguessin en gran part de l’opi-
nió personal al respecte del jutge en qüestió, que tots sabem que, malauradament, 
és... (Tall de comunicació.)

I, bé, és precisament perquè creiem que això és el que es pot evitar amb una bona 
regulació i formació dels seus actors, que ho defensem.

I ara, doncs, sense més dilació, sí que voldria, presidenta, si pot donar pas a la 
Carme Lazbal, que és vocal de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar i tam-
bé he de dir que advocada de família, que és qui us explicarà millor que jo la coor-
dinació parental i els beneficis que podria tenir la seva aplicació. 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Entenc que vostè ja ha fet la presentació, així que ja li donem directament la pa-
raula a la senyora Carmen Lazbal.
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Carme Lazbal Gomez (vocal de l’Associació d’Atenció a la Diversitat 
Familiar)

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Berta. Provinc del món del dret i fa 
més de deu anys que m’hi dedico, sense que cap organisme pugui emetre un certifi-
cat en funció de la meva vàlua. Això el que està provocant és que molta gent s’hi de-
dica, a aquesta àrea de dret tan delicada i que, per tant, cal vetllar perquè, no només 
són progenitors ni famílies, sinó que estem parlant de menors i d’infants. 

Gran part de..., en el nostre territori català no existeix una judicatura específica 
ni tan sols valoren la possibilitat de que existeixin diversos nuclis familiars, que es 
veuen afectats en un moment de ruptura i que, per tant, aquest menor tindrà una do-
ble residencia, un doble desplaçament, un doble empadronament o fins i tot una doble 
situació sanitària diferent.

Aquests conflictes, que moltes vegades són petits i que els advocats a vegades no 
li donem la suficient vàlua, als jutjats no són presos en consideració amb la impor-
tància que per a aquests menors implica. 

La solució no està al jutjat i la prova és que gran part de tots aquests conflic-
tes continuen judicialitzant-se any rere any per decidir, per exemple, una cosa tan 
banal per a nosaltres, però important per a aquella família, si han de fer anglès o 
alemany. 

L’origen de la coordinació de parentalitat s’origina a Estats Units en els anys no-
ranta per ajudar les famílies que, després d’una ruptura, són incapaços o tenen difi-
cultats a l’hora de coordinar la quotidianitat de les necessitats dels seus fills, perquè 
existeix un grau de conflictivitat elevat. 

Això arriba a Espanya gràcies al nostre magistrat de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, el senyor Pascual Ortuño, el qual, amb una sentència pionera en el nostre 
territori, el 28 de març del 2013, i confirmada pel Tribunal Superior de Justícia, va 
dictar en el marc d’un pla pilot, gestionat per l’actual Centre de Mediació de Catalu-
nya, on parts, voluntàriament, acceptaven... (Tall de comunicació.)

(Tall de comunicació.) ...Superior de Justícia dona suport a la figura del coordi-
nador de parentalitat i convalida la seva autorització quan, i cito textualment: «Els 
jutges fonamentadament i en casos de conflicte greu, per tant, excepcionals, a fi de 
preservar les relacions dels progenitors amb els seus fills menors de divuit anys, 
acordin recaptar un recolzament especialitzat, no només per elaborar un dictamen 
estàtic, sinó també per una actuació dinàmica en execució de sentència.» És a dir, 
era una cosa nova i continua sent una cosa nova.

En el nostre territori i en els altres... (tall de comunicació) ...de tot el territori 
espanyol... (tall de comunicació) ...de casos conflictius... (tall de comunicació) ...de 
resoldre.

Tot i així, existeixen algunes... (tall de comunicació) ...per part d’entitats priva-
des... (tall de comunicació) ...per als usuaris i per... (tall de comunicació.) ...és un 
sistema alternatiu de resolució de conflictes centrat en els infants i que el que vol és 
millorar les relacions dels pares.

I com les millora? Doncs reeducant-los, canviant aquestes dinàmiques familiars, 
provocant un canvi que solucioni, no només el conflicte actual, sinó també el con-
flicte futur. I això és molt diferent de la mediació, perquè la mediació és confiden-
cial i el coordinador de parentalitat no ho és, perquè donarà un report o un informe 
trimestral o semestral al jutge que l’ha designat. 

En la mediació qualsevol persona pot aixecar-se de la taula i marxar. En coor-
dinació de parentalitat això no passa, perquè no és el progenitor l’interessat. L’inte-
ressat i el beneficiari han de ser els fills, perquè per culpa de la mala relació o de la 
falta de comunicació dels pares tenim uns fills que es veuen perjudicats i que, lògi-
cament, això tindrà uns perjudicis per a tota la seva essència psicològica. 
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La mediació no és supervisada, i la coordinació ho és. La mediació és empàti-
ca i la coordinació és directiva. I la mediació no té una autoritat limitada pel jutge, 
però la coordinació sí. El coordinador parental esdevé els ulls i les orelles del jutge. 

I podrem pensar que existeixen altres sistemes com, per exemple, els equips 
d’atenció tècnica a la infància, que són uns grups de psicòlegs especialitzats, ads-
crits a cada un dels partits judicials... (Tall de comunicació.)

(Tall de comunicació.) ...vol però que pot no decidir aquest canvi. El canvi no és 
obligat a teràpia. A coordinació el canvi és provocat per canviar aquesta dinàmica i 
canviar aquests rols, aquestes males maneres que gestionen aquest conflicte cronificat. 

Per tant, tal com va manifestar el senyor Pascual Ortuño, el professional de la co-
ordinació de parentalitat ha de tenir formació en psicologia infantil, familiar, tècni-
ques de gestió de conflictes, mediació, conèixer el sistema legal familiar, l’educació 
social, les intervencions socials. I, així mateix, conèixer les crisis i dinàmiques de 
les famílies i de les parelles. Això és molt diferent de lo que tenim actualment. Per 
això hi ha diverses associacions o veus que s’alcen per una coordinació covisionada, 
supervisada, amb equips multidisciplinaris, de diferentes àrees.

I podem plantejar-nos per què hem de fer aquesta figura i l’hem de regularitzar, 
quan ja tenim el que tenim. Llavors, com a advocada de fa més de deu anys, els qui 
posem els peus al jutjat setmana rere setmana veiem totes les carències que per a les 
famílies els suposa. Interposen una demanda judicial i es triga setmanes, sinó me-
sos, a poder obtenir un primer moviment per part del jutjat. 

Arribem al jutjat després de molts mesos d’espera i ens trobem sales plenes, amb 
moltíssima gent, oficines judicials amb poc temps de resposta, amb molta demora... 
(Tall de comunicació.)

La presidenta

Disculpa, senyora Lazbal. Tenim problemes de so. No sé si és millor apagar la 
càmera i només... A veure si així ho aconseguim.

Carme Lazbal Gomez

Molt bé. En definitiva, ens trobem amb greus problemes de vincle que no tenen 
una solució al jutjat per falta de temps, per falta d’espai, per falta d’eines i per falta 
de pressupost. 

No m’agradaria que qualsevol de vostès es veiessin implicats en un procediment 
d’execució de sentència dels que acostumo a tramitar al meu despatx i que patissin 
el que moltes famílies estan patint, on se sentin menystinguts per l’Administració de 
justícia, on hagin d’esperar mesos abans no hi hagi cap moviment judicial. I, men-
trestant, no puguin veure el seu fill perquè l’altra part els hi nega. Que, després de 
tenir una sentència, d’haver patit tots aquests mesos de demora, es repeteixin les 
conseqüències que ja venien..., que vostès han reclamat al jutjat. 

Per tant, de què ha servit aquest procediment, si continuem exactament igual? 
I que quan decideixin: «Miri, després de tant de temps, crec que ha arribat el mo-
ment de fer un canvi.» Ara, o «jo vull exercir la custòdia» o «vull exercir una cus-
tòdia compartida», per fer aquest contrapeu d’aquesta situació d’obstaculització o de 
falta de coordinació o de falta de comunicació, el que sigui.

I quan arriben al jutjat, la resposta del jutge és, en infinitat de vegades: «No 
existeix un vincle, i com que no existeix un vincle, no pot demanar el que m’està 
demanant.» I és clar que no existeix un vincle, si fa mesos que no veig el meu fill 
o fa mesos que no puc comunicar-me amb el meu fill. Com creuen que tot això pot 
afectar un menor d’edat, que un dia el seu pare o la seva mare desapareix de la seva 
vida i no sap per què i no s’hi pot comunicar? I, és més, valorin vostès com afecta 
això la societat i fins i tot quin cost hi té. 

El coordinador de parentalitat reduirà les execucions de sentència. Això vol dir que 
es redueix el volum d’expedients judicials a tramitar en una oficina judicial. I el que això 
fa i provoca és regalar temps a les oficines judicials, temps a les persones que han de fer 
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servir aquests recursos. En el fons és un regal per a la societat. Si tothom tingués més 
temps per poder dedicar-se a cada un dels expedients perquè en tingués menys, doncs 
la qualitat d’aquestes resolucions seria superior. 

Però si, a sobre, jo fos un jutge i hagués de resoldre sobre un conflicte per decidir 
si el nen fa alemany o fa anglès, per decidir si fa la comunió o va a una escola concer-
tada i una infinitat de decisions que realment als jutges no els corresponen, si tot això 
passés i jo tingués algú especialitzat que hi pogués dedicar molt de temps, de fins i 
tot un any, i que pogués provocar un canvi en aquesta dinàmica familiar, en el fons 
estaria trobant l’eina perfecta, que, com tot, no valdrà per a tots els casos, perquè quan 
un conflicte està cronificat, és molt difícil trobar la solució ràpida, econòmica, sense 
dilacions i, a més a més, que a tothom li agradi. És molt difícil això i costarà molt. 

Però molts d’aquests infants necessiten la seva protecció, perquè l’interès superior 
dels menors ha de ser el principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques. 
I en el marc normatiu que ens trobem, amb una convenció de Nacions Unides, amb 
una llei orgànica de protecció jurídica de l’infant, amb la llei LDOIA 14/2010, amb el 
Codi civil català... Tot això no ho està solucionant. Els menors continuen patint i els 
infants continuen sofrint que els seus pares no es parlin o es parlin malament, que no 
es comuniquin. I són ells qui estan pagant aquestes conseqüències. I els perjudicis els 
ha estudiat la societat científica, no és una cosa que acabem de descobrir. 

Aquests infants pateixen durant tot aquest procediment de cronificació de conflic-
te trastorns en l’afecte i de socialització, trastorn d’estrès traumàtic i d’evolució crò-
nica, traumatisme sever i alteracions dels processos resilients. Però, a més a més, si 
no som capaços de resoldre aquest conflicte actual, en el futur aquests infants, quan 
arribin a l’adolescència, patiran i canalitzaran manifestacions com violència, delin-
qüència, abusos de substàncies, d’alcohol... 

Per tot això, cal observar aquestes famílies, cal valorar-les i cal observar que 
moltes d’aquestes famílies que són recurrents al jutjat..., ens trobem amb una manca 
d’enteniment molt profunda, amb una manca de comunicació, on l’allunyament i la 
no comprensió entre ells arriba, fins i tot, als lletrats de vegades, que són famílies 
que han esgotat tots els recursos públics, que estan multiintervingudes, que han pas-
sat per mediació, que han passat per un Eataf, que han passat pel punt de trobada i 
que res no ha funcionat. I quan res no funciona, realment l’única solució que tenim 
és el jutge? Lo que s’ha de fer és reconduir aquesta situació, perquè els menors pu-
guin tenir uns pares que s’entenguin i que no és cronifiqui aquest conflicte que, a la 
llarga, només portarà que pena i decepció i problemes. 

Estem parlant de famílies que estan en risc d’exclusió social i han esgotat tots 
els recursos o, fins i tot, que els menors estan sent instrumentalitzats per algun dels 
progenitors, que no hi ha dret de visites dels avis amb els nets o existeixen proble-
mes de violència domèstica no denunciades. És a dir, estem parlant de situacions 
molt i molt greus. No estem parlant d’una base poblacional estadística mitjana. Però 
estem parlant de que si moltes d’aquestes situacions s’agafen a temps, reduiríem en 
un gran volum l’activitat judicial, que no és tan important... I entenguin-me, amb 
tot el respecte, eh?, que el jutge tingui de decidir si el nen fa dansa o fa anglès, és 
que, realment, és que això ens correspon als pares. És que hauríem de ser capaços 
de posar-nos d’acord. 

Si mirem les dades del Consell General del Poder Judicial de l’any 2019, a Ca-
talunya, només a Catalunya, hi ha hagut 6.115 separacions i divorcis contenciosos. 
Això vol dir que no ens hem posat d’acord i hem hagut d’anar al jutjat perquè deci-
deixi per nosaltres. Però, de revisions de sentències, n’hi ha hagut cinc mil. És a dir, 
el 81 per cent de feina del jutjat a Catalunya ha sigut modificar sentències que ja ha-
via dictat prèviament i que no estem d’acord. No hi estàvem d’acord i, per tant, hem 
hagut d’anar al jutjat a discutir-nos un altre cop –què passa amb la guarda i custòdia, 
què passa amb el règim de visites, què passa amb la pensió d’aliments...–, perquè no 
som capaços de posar-nos d’acord. 
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Per tant, creiem que la societat necessita aquesta figura. Legislem-la, però le-
gislem-la, però fem-ho bé. Fem-ho bé perquè correm grans riscos en aquest tema. 

Actualment hi ha jutges al territori que la fan servir de facto, però només si la 
coneixen, i no la fan servir amb les eines i precisió tècnica que poder correspondria. 
Si les parts tenen capacitat econòmica, es pot fer servir, perquè, si no és així, no està 
regulada, no poden accedir al torn d’ofici. I com que no poden accedir al torn d’ofici, 
de vegades no s’ho poden pagar.

Per tant, com que la utilització és diversa i variada, cal una regulació per formar 
aquests professionals que esdevindran coordinadors parentals. Cal valorar la seva uti-
lització de forma multidisciplinària i no de forma individual, i cal que les seves fun-
cions i els seus límits estiguin ben regulats i ben estipulats. I, sobretot, si se n’obliga 
l’ús, d’aquesta figura, perquè el jutge així ho creu convenient, cal regular la seva retri-
bució, perquè si no es faria insostenible. Obligar les famílies a assistir a una teràpia..., 
a una teràpia no, a una coordinació de parentalitat de més d’un any sufragant-ho de 
la seva pròpia butxaca. 

Crec que aquest projecte és un llarg camí que les enllaçades i la societat en gene-
ral necessitem. Que, si us plau, busquin els millors professionals. Mirin el que està 
passant a Estats Units, com ho estan fent servir a Argentina o al Canadà. Ja han re-
gulat aquesta figura. Contactin amb l’Associació Nacional de Coordinació de Paren-
talitat d’aquí a Catalunya. Contactin amb el jutge pioner que va crear aquesta figura i 
que l’ha introduït a Espanya. Facin la millor proposta en benefici dels nostres infants.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyora Lazbal. Crec que ja pot posar-se la càmera i així 
també la veiem. Bé, s’ha ajustat al temps, l’hi agraïm. Així que ara seria el torn 
dels grups parlamentaris de poder fer-li preguntes o comentaris respecte a les seves 
compareixences. 

Com que la sol·licitud de compareixença l’ha fet el Grup Parlamentari Republi-
cà, en primer lloc tindria la paraula la diputada Jenn Díaz, en representació d’aquest 
grup. Endavant, diputada. 

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Gràcies a la senyora Rubio i a la senyo-
ra Lazbal per les seves intervencions.

Jo crec que començaré per la intervenció de la senyora Rubio perquè, en realitat, 
aquí el que estem fent és fer-li una volta a una qüestió que en principi hauria de ser 
privada, no?, que és l’educació dels nens, i negar el conflicte en separacions ens fa 
un flac favor i jo crec que aquí, més que no pas ocultar una realitat que existeix, hem 
de donar eines i generar mecanismes per poder solucionar-la. 

Un d’aquests canvis d’enfocament..., vostè ha parlat de llenguatge positiu i parla-
ven de tipologies familiars i diversitat familiar. Molt sovint quan parlem de diversi-
tat familiar de seguida parlem, no?, del col·lectiu LGTBI o d’adopcions i ens oblidem 
de les grans oblidades, perquè, a primera vista, és una família tradicional, ja els rols 
estan molt marcats, en principi, però aquesta diversitat familiar ha quedat una mica 
més oculta, malgrat que ara mateix, a Catalunya, hi ha un gran nombre de famílies 
enllaçades, que no és menor, i per tant hem de poder parlar d’aquesta qüestió, doncs, 
amb aquest canvi d’enfocament. 

No sé si ens podria parlar també d’aquest llenguatge positiu, de com la termino-
logia amable ens facilita la vida a les famílies enllaçades.

I fer un apunt sobre per què abans parlàvem de «famílies reconstituïdes», però 
ara parlem de «famílies enllaçades», que va una mica en la línia aquesta de fer el 
llenguatge i fer aquest canvi de paradigma, començant pels mots, diguem-ne, no?

Parlava del doble empadronament, en custòdia compartida, també de la do-
ble titulació de família nombrosa. Probablement, aquest és un dels conflictes ad-
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ministratius que més hauran de resoldre des de l’associació. Bàsicament, perquè 
tots aquests conflictes, que després en parlo, perquè el segon torn hem parlat més 
des del punt de vista del conflicte, però abans d’arribar a aquest conflicte..., l’Ad-
ministració, en funció de si ens dona aquest carnet no ens el dona, ens afegeix al 
conflicte que ja existeix, doncs un nou conflicte, no?, d’on s’empadronen aquestes 
criatures i qui es queda en cas que caigui, diguem-ne, aquest títol de família nom-
brosa. 

Per tant, a tots els conflictes que poden sorgir del fet que hi hagi un nen que tin-
gui criatures, en general, dos nuclis familiars, hi hem d’afegir la titulació, l’empa-
dronament i una sèrie de tràmits que són de l’Administració i que hauríem de poder 
revisar.

A Catalunya es feia la doble titulació de família nombrosa, entenent que els in-
fants, al tenir dues cases i al tenir dues famílies nombroses, havien de tenir dret, no?, 
a funcionar amb aquesta certa dualitat. Però quan el Govern de l’Estat va adonar-se 
d’aquesta duplicitat, ho va tallar d’arrel. I, per tant, diria que a tots aquests conflictes 
familiars l’Administració no en pot afegir més, perquè no donem a l’abast. 

Ha parlat també de no percebre els nous rols com una amenaça i, en definitiva, jo 
crec que el titular hauria de ser que ens hem de separar bé. I per poder-nos separar 
bé, doncs, sembla que això és una qüestió privada, però no ho és perquè també és 
política. I penso que la intervenció que han fet totes dues va en aquesta línia.

A una qüestió tan privada i tan íntima com és separar-se quan hi ha nens pel mig, 
sembla que l’Administració no hi té res a dir, no?, en un acte tan íntim i tan privat. 
I, en canvi, avui ens han demostrat que necessitem també l’Administració per vetllar 
que ens separem bé. I per separar-nos bé no podem anar a cop de justícia, no podem 
anar a cop de sentències, sinó que hem d’anar a l’arrel del problema, que és, senyors 
i senyores, ens hem de separar una mica millor. Els divorcis no poden anar des del 
conflicte cronificat durant anys, no?

I per tant, ja passaria a la segona intervenció, de la senyora Lazbal, que ha sigut 
més específica de quin és el paper que ha de tenir l’Administració en aquesta qües-
tió, que, hi insisteixo, sembla molt privada, molt íntima, que no necessita intervenció 
de polítiques públiques, però que tot el contrari, no? 

La negociació i la coordinació és essencial, la mediació és una manera d’inter-
venir en el procés perquè sigui net, entre altres coses perquè les grans perjudicades 
són les criatures. 

I crec que ha fet molt bé de diferenciar i de posar en contrast què vol dir «coor-
dinació parental», què vol dir «mediació», per fer-nos entendre que en el centre de 
totes aquestes polítiques, de tota aquesta intervenció de l’Administració, hi han d’ha-
ver les criatures, que no estem parlant com a advocats que tenen clients, sinó que 
ho estem fent des d’un principi de neutralitat i des d’un principi del bé superior de 
l’infant, que crec que és molt important, perquè això no és una lluita per la custòdia 
ni per l’amor del nen ni per qui decideix més extraescolars o no. 

De fet, vostè en parla precisament, no? Si és el jutge qui ha de triar si la nostra 
criatura fa dansa o fa anglès, és un fracàs, és un fracàs personal, però també és un 
fracàs de l’Administració perquè no ha donat prou eines perquè això no s’hagi de 
decidir des d’un jutjat.

Ha parlat vostè de gran conflictivitat, de conflicte cronificat i, en definitiva, de 
millorar, i crec que aquesta frase és molt important, millorar la relació dels pares 
perquè siguin reeducats, perquè aquests fills no pateixin aquesta mala maror que hi 
hagi entre els pares. No podem resoldre el conflicte puntual. Per tant, la mediació 
entenc que procura resoldre el conflicte puntual, i el que vostès proposen amb la 
coordinació parental és que vagi més enllà, perquè, si anem resolent conflictes pun-
tuals, el conflicte no ha desaparegut, sinó que anem saltant a la següent pantalla fins 
que tornem a trobar un conflicte que ens encalli, no? I, per tant, aquesta reeducació 
que proposa la coordinació parental. 
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La diferència, com deia, entre la mediació i la coordinació parentals jo crec que 
és a on posa el focus, que ha de ser en les criatures, i l’educació dels fills no es pot 
gestionar, com deia, des del jutjat perquè anirem, doncs, a cop de sentència, amb el 
que tot això suposa d’indefensió també per a moltes famílies que no es poden per-
metre el luxe d’educar les seves criatures, no?, a cop de sentència, que no es puguin 
permetre aquest privilegi de poder accedir o no a la justícia per resoldre un tema 
que, a priori, hauríem de poder resoldre parlant.

Però estem parlant de fer canvis de dinàmiques i que fins ara ens separàvem 
d’una manera, des d’un lloc, no?, que probablement era el conflicte, i el que vostès 
proposen és que fem un canvi de paradigma total. I com que no podem intervenir 
en els processos més personals, l’Administració ha de posar totes aquestes eines.

Modificar els convenis. Vostè ha parlat de totes les vegades que s’han de revisar 
aquests convenis i aquestes sentències, perquè no podem oblidar que les necessitats 
dels menors també van canviant. I, per tant, si nosaltres no anem al nucli del conflic-
te a mesura que el nostre menor vagi creixent i les necessitats vagin canviant, com 
que aquell conflicte no s’ha resolt des del nucli, s’anirà perpetuant.

Per tant, jo volia fer dues preguntes. La primera per a la senyora Rubio, sobre el 
llenguatge i el canvi en la terminologia amable. I per a la senyora Lazbal una qüestió 
molt concreta, no?, que és: aquests convenis que es fan enmig de la tempesta, de dues 
persones que han decidit deixar de conviure i que tenen fills en comú, aquests conve-
nis es fan en els primers mesos de la separació, per tant, els ànims estan d’una ma-
nera determinada. Per tant, aquests convenis s’han de poder revisar. Quina és quina 
l’aportació que faria la coordinació parental en aquesta revisió constant dels convenis 
per poder-se adaptar al bé superior de l’infant, que, en definitiva, és qui prima en tot 
aquest conflicte, que és la salut, el benestar emocional i de tot tipus d’aquests infants.

I res més. Agrair-los les seves compareixences i portar aquest tema abans que 
acabi la legislatura, que personalment per mi era molt important.

La presidenta 

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans i tindria 
la paraula la diputada Camino Fernàndez. 

María del Camino Fernández Riol

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Gracias, presidenta. Dar las gracias a las señoras Berta Rubio y Carme Lazbal 
por su comparecencia. 

Las familias enlazadas comienzan a partir de una pérdida, porque un divorcio, una 
separación, una ruptura o el fallecimiento de uno de los progenitores conllevan pérdi-
das en el núcleo familiar inevitables. Tras esas pérdidas, para muchas familias llega 
una nueva ilusión. Son padres, madres e hijos que comienzan una nueva vida forman-
do un nuevo núcleo familiar, una familia enlazada. Son familias que tienen dinámicas 
distintas y deben comenzar de cero, aunque a veces saltan chispas. Todos requieren 
adaptación y cambios, encontrar cada uno su lugar, crear nuevos lazos, gestionar los 
cambios y las diferencias. Por eso creemos importante normalizar la diversidad fami-
liar y hablar de ella, para que estas familias puedan tener los recursos necesarios para 
afrontar y gestionar los problemas que van surgiendo y encontrar soluciones.

Pero también se encuentran con las relaciones a veces conflictivas con la expare-
ja y el deber de acompañar a los hijos tanto en la separación como en la formación 
y encaje en la nueva familia.

Por eso desde Ciudadanos nosotros apostamos por reforzar los sistemas de me-
diación familiar y también apoyamos el papel que desempeña la figura del coordi-
nador parental.

Creemos en la coparentalidad, más todavía cuando se pasa por un proceso de 
ruptura de la convivencia. De hecho, tanto es así que, como se sabe, abogamos por 

Fascicle segon
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favorecer, siempre que sea posible, la custodia compartida de los menores en casos 
de divorcio o separación legal o de hecho.

En ese sentido... (tall de comunicació) ...la custodia compartida sea la opción de 
defecto en caso de separación o divorcio, siguiendo la doctrina del Tribunal Supre-
mo, incluso aunque no exista acuerdo entre ambos progenitores y siempre que la 
decisión no sea contraria ni ponga en riesgo el interés superior del menor implicado.

Aparte de eso, pues, lógicamente, en el resto de los casos, donde no se dan las 
condiciones para esa custodia compartida, naturalmente, apostamos por reforzar los 
mecanismos de coordinación para las familias, pensando en el interés superior. Ya 
hay figuras, como el coordinador parental, y servicios de asesoramiento, como el de 
la asociación que comparece, resultan fundamentales per asegurar la convivencia, 
el bienestar emocional y el pleno desarrollo personal de todas las partes implicadas, 
especialmente los menores.

Quedamos a su disposición para todo aquello que crean necesario y necesiten y 
muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari Socialistes i té la pa-
raula la diputada Beatriz Silva. 

Beatriz Silva Gallardo

Sí, ¿se escucha bien? (Pausa.) Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, presi-
denta. Gracias a la Berta Rubio y a la Carme Lazbal por lo que han venido a expli-
carnos hoy. Es un tema que en esta legislatura es verdad que no hemos abordado en 
esta Comisión de Infancia y creo que es importante, es necesario. Es un tema que, 
en este caso, personalmente, creo que por lo que implica tiene que ver bastante más 
con Justicia, por lo cual, lo que yo haré en mi caso es trasladarlo a mi compañera 
Rosa Maria Ibarra, que es la portavoz de Justicia, para que ella vea cómo se puede 
vehicular y cómo se puede gestionar.

Yo tengo un par de preguntas que me han surgido al escuchar lo que explicabais. 
Me gustaría saber qué gestiones habéis hecho para promover la figura del coordina-
dor parental y qué resultados han tenido. O sea, me imagino que esta no es la prime-
ra vez que planteáis esto, que habéis acudido a otras instancias antes, entonces me 
gustaría saber un poco el recorrido que ha tenido, también para poder trasladar esta 
información a mi compañera que lleva justicia, para saber cómo está.

Y también me gustaría saber vuestra opinión acerca de los juzgados de infancia, 
porque esto sí que es un tema que en Infancia lo hemos tratado, ha ido saliendo, hay 
diversidad de opiniones si deberían haber juzgados específicos, si los juzgados de 
familia realmente están dando respuesta... 

También hay bastante coincidencia de que, más allá del papel que pueda ejercer 
cada instancia, tenemos una falta de medios importante que impide, muchas ve-
ces..., o sea, todos los problemas que estamos planteando hoy, que quizás la figura 
de un coordinador parental podría solucionarlo, no serían tan graves o no serían tan 
así si los juzgados no estuvieran tan saturados, si hubieran los recursos necesarios 
para hacer frente a los procesos que llegan a los juzgados de familia, que ahora, 
realmente, están muy saturados. 

Básicamente, estas eran mis dos preguntas. Y darles las gracias de nuevo por es-
tar hoy aquí. Muchísimas gracias. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem i té la paraula la diputada Marta Ribas. 

Marta Ribas Frías

Gràcies. Doncs, bé, agrair-vos la compareixença. Crec que realment és molt inte-
ressant que hagueu pogut venir a la Comissió d’Infància, que se sol·licités la vostra 
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compareixença i que hagueu pogut fer-la dins d’aquesta legislatura per visibilitzar 
una part més d’aquesta diversitat familiar múltiple que tenim a la nostra societat i 
que no es veu, realment no es veu, tot i que existeix. Hi han nombrosíssimes oca-
sions y famílies, no?, en el nostre país.

Vaig al gra, però, perquè heu vingut amb una proposta molt concreta, i no diré 
res que no sapigueu, que algú us diria, diguem, perquè vosaltres mateixes ja ho heu 
avançat, especialment la Berta, abans, de dir: sabem que passen aquestes coses. Però 
us vull fer la meva reflexió al respecte del tema de la coordinació parental, que com 
bé heu explicat, no és una figura de mediació, és una figura auxiliar de jutge, per 
dir-ho d’alguna forma. Per tant, amb una funció d’autoritat. Ja només que per això és 
absolutament diferent del que és la funció de mediació, alhora que la funció de me-
diació és de voluntarietat de les dues parts que s’asseuen a una taula i, en canvi, en 
aquesta no hi ha voluntarietat. Per tant, té conseqüències aixecar-te de la taula d’una 
coordinació parental. Bé, és important posar-ho per davant. 

Jo coincideixo amb vosaltres que, molt probablement, és molt interessant com 
a possibilitat, si és una figura ben regulada, ben plantejada, assimilada econòmica-
ment per l’Administració i que vetlli especialment pel bé superior de l’infant, però 
que sigui molt acotat, en quins casos es pot aplicar, en quins casos no es pot aplicar, 
i es faci a partir de jutjats de família amb formació sobre els conflictes de família. 
I, per tant, també amb professionals fent la coordinació parental, amb formació cor-
recta per fer aquesta funció.

La realitat, però, de l’existència d’aquesta figura, ara mateix, és que s’ha creat i 
s’està aplicant per la porta del darrere. Ni té una regulació correcta, ni els professio-
nals i les professionals que ho estan aplicant tenen la formació suficient, ni els jutges 
que utilitzen aquesta figura tenen la formació suficient per discernir en quins casos 
es pot aplicar i en quins no, eh?

I està sent pagat per les famílies a les quals se’ls imposa una coordinació de pa-
rentalitat, a un preu de cost de consulta psicològica privada. O sigui, posa-li, no sé, 
seixanta, vuitanta euros per hora. Un pastón, per a uns mesos, any de coordinació 
de parentalitat.

Però, a més, això s’està fent en les realitats actuals, com us dic, sense el cribratge 
suficient i ben format de a quins casos això es pot aplicar i a quins casos no. Sense 
negar que hi pot haver casos en què sigui positiu, eh? Però això també s’està aplicant 
en casos de violència masclista no denunciada, que és la majoria. La majoria dels 
casos de violència masclista no es denuncien. I per tant, hi pot haver una família en 
què la dona, víctima de violència, se separa, es divorcia, evidentment, amb conflic-
te, amb conflicte amb la parella. Hi ha fills pel mig i se’ls aplica una coordinació 
de parentalitat obligatòria, que acaba servint, i aquesta és la realitat que ens traslla-
den moltes advocades de família també, de casos que porten de temes de violència 
intrafamiliar, tant de violència masclista com de violències contra els fills, com de 
violències sexuals contra els fills, en què la coordinació de parentalitat acaba sent 
una eina d’amenaça, o sigui, una teràpia coercitiva cap a les mares de: «Porta’t bé 
i compleix allò que et marca el jutge o et prenc del tot la custòdia dels teus fills.» 
Constantment, no a través d’un jutge, sinó a través d’una figura que t’obliguen a anar 
a visitar i pagar perquè t’amenaci de que et prendrà la custòdia dels teus fills. I ho 
pot fer, perquè és autoritat i es qui reportarà davant del jutge. 

Això està passant en casos de violència familiar i està passant en casos de violèn-
cia sexual contra els infants i, evidentment, està passant en casos en què hi ha víc-
times de síndrome d’alienació parental, en què ja des d’un inici se li ha aplicat a la 
mare que ha denunciat violència sexual habitualment del pare, no?, o algun membre 
de la família respecte del fill o la filla. S’ha acabat fent un informe en què es diu que 
és que és la mare que té problemes mentals, pràcticament, o obsessió mòrbida, si ja 
no li posen síndrome d’alienació parental. Ha acabat en mans d’un jutjat la situació 
sobre la custòdia, que no té sensibilitat en formació de gènere ni del que hi pot haver 
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aquí al darrere, perquè tot plegat ha acabat en no res, si és que s’ha portat a jutjats, 
no?, el tema de la violència sexual contra aquell infant. I després, a sobre, encara 
hi ha hagut una coordinació de parentalitat al darrere, en què s’ha obligat la mare a 
facilitar les visites del pare a aquell fill o filla que la mare s’ha cregut la paraula del 
fill o filla de que el pare ha abusat sexualment d’ell o d’ella. I si no compleix amb 
portar-lo a les visites amb el pare, «et prendrem la custòdia». I custòdia preses.

Per tant, parlem-ne molt rigorosament de la figura del coordinador parental. Ara 
mateix això s’està aplicant, ara mateix això és un problema molt greu en molts ca-
sos. No nego que pugui ser una eina interessant per a d’altres, però, segurament, i ho 
heu introduït molt bé, eh?, Berta.. Vull dir, m’agrada que ho hagueu dit així de clar. 
Però, segurament, fem un flac favor a les famílies a les quals sí que els pot ser útil, si 
defensem sense tota aquesta part crítica i exigència la possibilitat de..., bé, com s’ha 
de regular la figura de la coordinació parental. O es regula bé, o aturem-ho, si us 
plau. Perquè no per la saturació dels jutjats, acabem fent molt més mal a infants que 
han patit molt mal, per violències masclistes a la família o per violències sexuals. 

Jo soc partidària de que, segurament, al final, en aquestes coses jo soc proregu-
lació en tot (l’oradora riu), i, per tant, segurament en això la millor manera és una 
bona regulació. Però, ara mateix, em fa molt la sensació que està tot molt embolicat 
per fer una bona regulació, però, precisament, cal més que mai i, en aquest sentit, 
tingueu-nos com a alidades, diguem-ne, per intentar vetllar per una bona regulació 
que faciliti les coses a qui ha de facilitar i no s’apliqui mai a qui no s’hauria d’aplicar.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn de Junts per Catalunya i crec que, si no es-
tic equivocada, aquesta compareixença també la farà el diputat... No, al final la farà 
la diputada Montserrat Macià? D’acord, perfecte. Doncs, té la paraula la diputada 
Montse Macià. 

Montserrat Macià i Gou 

Disculpa, presidenta. La farà la diputada Saloua Laouaji. 

La presidenta

Ah! Perdona, és que no m’ho havíeu passat. Perdoneu, no ho tenia comunicat. 
Bé, cap problema. Doncs, llavors, donem la paraula..., demano disculpes i dono la 
paraula a la diputada Saloua Laouaji. 

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. No passa res per l’error. Dono la benvinguda a la Carme La-
zbal i la Berta Rubio, les felicito per les seves intervencions. La veritat, han fet una 
aportació molt científica, anant directament al gra i aportant, diguem-ne, el que és 
la reflexió clara sobre lo que és la qüestió que ens ocupa avui en relació a la vostra 
compareixença. 

L’única cosa..., jo..., m’agradaria fer una reflexió des de la perspectiva social, per-
què ens trobem amb el fet que aquesta realitat familiar està lligada també al context 
de les diversitats familiars. Quan cau el «puzle», diguem-ne, en referència a l’educa-
ció tradicional, i no hi ha manera d’acabar reconstruint les coses amb tota la càrrega 
que tenim a nivell social, tant de prejudicis a tots nivells. 

I aquestes mancances que tenim a nivell jurídic formen part també d’aquesta càr-
rega dels prejudicis que hi ha. Perquè si no hi hagués, diguem-ne, aquesta situació o 
aquesta mirada negativa, que ja portem molts anys carregant i arrossegant, potser el 
tracte i l’abordament de la situació haurien sigut d’altra manera.

Per això jo també focalitzo la perspectiva que hem de treballar des de l’àmbit so-
cial i l’àmbit educatiu. Hem de normalitzar, sobretot..., que a la vostra referència, heu 
fet, diguem-ne, heu parlat dels nens, dels infants, i, sobretot, quan parlem dels me-
nors, independentment dels conflictes familiars, però també aquest conflicte familiar 
es porta a l’escola i al pati i a tota la dinàmica de la vida, del dia a dia de la persona. 
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I, sobretot, que a nivell educatiu els nens i les nenes es troben que, diguem-ne, no 
hi ha un codi normalitzat amb relació al que és la seva situació familiar. I, llavors, 
els costa, els estem posant les coses difícils tant a nivell de l’encaix en lo que és el 
seu dia a dia a l’escola, com a acceptar les diferències que hi ha i les baralles que hi 
ha entre els pares i moltes vegades no acaben d’entendre què està passant i per què 
s’estan barallant.

Perquè potser per a algun nen o una nena el seu pare és bo i la seva mare també 
és bona i no acaben d’entendre, diguem-ne, la conflictivitat. O moltes vegades els 
obliguem a que siguin madurs abans del seu temps i comencin a entendre realment 
i fer de psicòlegs per als seus pares i mares també. 

Bé, amb relació a tot això vosaltres heu focalitzat des d’aquesta perspectiva jurí-
dica les mancances que hi ha en aquest nivell. A mi m’ha agradat, diguem-ne, que 
heu deixat clar el fet de que hem de ser capaços de posar-nos d’acord, perquè ens 
estem jugant el futur dels infants.

I amb relació al tema de la mediació i la coordinació, jo penso que en una con-
flictivitat familiar es necessita tant una cosa com l’altra. És indispensable la me-
diació i és molt indispensable també el context de la coordinació. Però també ens 
trobem que potser s’ha treballat el tema de la mediació familiar, però a nivell de lo 
que és el context de la coordinació parental estem trigant molt a donar una resposta 
ben contemplada des d’aquesta perspectiva.

Res, per no allargar-me, perquè hi ha moltes coses que han explicat ja les me-
ves companyes, l’única pregunta que jo faig: com penseu que podrem millorar, 
diguem-ne, el treball d’aquesta càrrega negativa que hi ha sobre la conflictivitat fa-
miliar? Perquè jo em trobo amb un dilema, de que sempre, quan parlo de la diver-
sitat, en parlo d’una manera positiva, però ens oblidem que el fet de no normalitzar 
la diversitat i el fet que hi ha una càrrega negativa sobre la diversitat no ens ajuda en 
aquestes situacions que estan lligades a conflictivitat puntual i que hem d’abordar i 
hem de tractar amb les millors maneres i amb uns bons professionals. Perquè, sobre-
tot, ha d’haver-hi professionals implicats en aquest tema.

I una referència a un punt que es s’ha comentat. Jo fa poc estava parlant amb una 
dona que està separada i m’estava explicant: «És que em sento més controlada jo 
que...» A més a més, era una dona que ha patit violència masclista i hi ha una ordre 
d’allunyament del pare, però tot i així, des de la perspectiva jurídica, hi ha una càr-
rega més sobre ella a nivell de control que sobre el pare, que està fent trampes, que 
no està pagant lo que li toca en aquest nivell, està treballant en negre... Però des de 
la perspectiva jurídica i la perspectiva social i de serveis socials la càrrega sempre 
està sobre les dones.

Com podem lluitar contra aquest context masclista? Per molt que estiguem par-
lant de la igualtat, quan arribem en aquest punt, les dones continuen patint en aquest 
nivell.

I moltíssimes gràcies per les vostres intervencions. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Atès que tots els grups parlamentaris ja han intervingut, dona-
ríem la paraula a les compareixents perquè puguin donar resposta a les diferents pre-
guntes o qüestions que els han plantejat les portaveus. Endavant, comencem. Fem-ho 
en el mateix ordre que hem fet abans? Començaríem per la senyora Berta Rubio i, 
després, ja vostè mateixa dona pas a la senyora Carme Lazbal. 

Berta Rubio Faus

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

D’acord, moltes gràcies. Moltes gràcies, diputades per les seves preguntes. Si els 
sembla bé, respondré de manera global... (tall de comunicació) ...que es poden tocar 
conjuntament. 
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M’agradaria posar el focus –potser en el moment que he fet la meva intervenció 
no ha quedat molt clar– en que des de l’Atenció a Diversitat Familiar considerem 
que hi ha una seqüència necessària per millorar tot el procés i per començar, digués-
sim, a minimitzar el conflicte des de zero. Amb això es relacionaria amb el que han 
dit la senyora Laouaji i la senyora Díaz.

Aquesta seqüenciació seria un treball... (tall de comunicació) ...ben pensat des 
d’una perspectiva educativa. L’aprendre a separar-se bé, que deia la senyora Jenn 
Díaz, i entendre que els canvis, són això, són canvis, no és un fracàs. 

(Tall de comunicació.) ...perquè considerem que a la nostra societat, si no en-
senyem als nostres infants que les coses doncs de vegades comencen i de vegades 
s’acaben i no s’acaba el món perquè això passi, no podrem mai viure aquests canvis, 
aquests acabaments d’una... (tall de comunicació) ...nova, de manera positiva.

Això que nosaltres fèiem al principi d’aquesta seqüència... (tall de comunicació) 
...un treball molt important... (Tall de comunicació.)

La presidenta

Senyora Rubio, li demanarem... Crec que tenim problemes de connexió. Li de-
manarem que desactivi el vídeo, a veure si d’aquesta manera podem aconseguir sen-
tir-la millor. 

Berta Rubio Faus

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)

La presidenta

Crec que no... Nosaltres... Almenys jo no la sento bé. Així que estaria bé que po-
gués desactivar el vídeo.

Berta Rubio Faus

Sí, perfecte. Ara em senten millor? Em senten millor?

La presidenta

Sí.

Berta Rubio Faus

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Repeteixo el que deia. Creiem des de l’Atenció a Diversitat Familiar que és neces-
sària una seqüenciació, la primera part de la qual seria aquest treball en l’educació, sí, 
en l’educació, doncs, per entendre que els canvis són canvis, que les coses, quan una 
relació s’acaba, s’acaba. No ha de ser un fracàs, no ha de ser vist com un fracàs, se’n 
pot començar una altra. Donar a entendre que les relacions interpersonals s’han de fer 
sempre des del respecte, des d’una perspectiva feminista, cuidant aquestes relacions.

I el que havia apuntat al principi, des de l’educació, des de la... (tall de comuni-
cació) ...social, per veure tota aquesta diversitat i tot aquests canvis des d’una altra 
perspectiva que ens permetés, com comentava, crec, la senyora Jenn Díaz, canviar 
les dinàmiques des de la base. Evidentment, aquesta feina és de llarg recorregut  
i no és fàcil de fer. 

Per això, després, en la segona part d’aquesta seqüència, hi hauria, que crec que 
ho apuntava la... No sé jo ara, disculpi’m, qui ho apuntava, però hi hauria, doncs, sí, 
la mediació, que també és necessària, crec que era la senyora Laouaji. I després, si 
no s’ha arribat a aquest acord, si no ha estat possible un acord entre els progenitors, 
que entenem, com deia la meva companya Lazbal, que són qui han de decidir sobre 
l’educació dels seus infants, doncs passar a una coordinació, sempre molt ben regu-
lada, ara m’entretinc dos segons més en aquest punt, i, a més a més, també una molt 
bona formació i molt bona regulació de les judicatures, perquè no ens passi, com 
ara passa, no?, que hi ha un jutge que està resolent un tema d’un lloguer i després es 
posarà a resoldre un conflicte familiar. 
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Com deia, crec que era la senyora Ribas, doncs, que ha d’haver-hi molta especia-
lització i molt ben feta en aquest punt.

Remetent-me ara al que comentava la senyora Marta Ribas respecte als riscos, 
que totes dues compartim, que poden existir amb la figura del coordinador parental, 
de fet, la nostra compareixença avui aquí era, precisament, per dir: «Ei, això és una 
eina» –com he insistit abans–, «és una eina que, si es fa servir bé, està molt bé. Però, 
evidentment, s’ha de fer servir molt bé.» 

Responc també la senyora Beatriz Silva, que ha fet un apunt per dir..., que ens co-
mentava, em sembla, si havíem anat a altres..., si havíem trucat a altres portes abans 
de comparèixer aquí, a la Comissió d’Infància. Doncs, mirin, l’Associació d’Atenció 
a la Diversitat Familiar vetlla per això que els deia, no?, per la normalització i la in-
clusió de totes les tipologies familiars en els marcs legal, mediàtic, social, etcètera. 
I sempre –sempre– posant el focus en el bé superior de l’infant. Per això considerem 
que aquest és el primer lloc on trucar a la porta.

Tornant altra vegada als riscos que comentava la senyora Ribas, si no es fa molt 
bé aquesta coordinació, si no s’ajusta molt bé aquesta figura, en som plenament 
conscients. Però, de la mateixa manera que sabem que de vegades no tots els ju-
dicis són justos, i no per això renunciaríem a la justícia, doncs, considerem que no 
perquè ara mateix la coordinació parental estigui funcionant d’una manera que té 
molts, molts, molts serrells que s’han d’arreglar, vol dir que és una figura que, si està 
ben feta i ben regulada –en això la Carme us podrà donar una resposta molt més 
complexa que la meva–,no per això vol dir que sigui una figura a la qual haguem 
de renunciar.

Perquè, com us dèiem, aquesta seqüència, quan tot allò que, diguéssim, que que-
di fora de l’educació, que no es pugui resoldre amb l’educació, es pugui resoldre amb 
una bona mediació, tot allò que no es pugui resoldre amb una mediació, tots aquells 
acords als quals no puguin arribar els progenitors, s’hi pugui arribar amb una coor-
dinació, que sempre, si està ben feta, serà millor que els deu minuts que pugui re-
soldre el jutge, i que, malgrat tot, si la coordinació, doncs..., ja hi ha d’haver el pas 
més que sigui el jutge i que sigui un jutge o una jutgessa, que sigui especialitzat en 
conflictes familiars... (Tall de comunicació.)

I espero haver respost les seves qüestions. I passo la paraula a la Carme, que se-
gur que podrà ser més precisa en alguns aspectes que jo.

Carme Lazbal Gomez

Gràcies, Berta. Bé, quant a la primera pregunta, si els sembla, quant al tema dels 
convenis, els convenis es regulen en el pitjor moment de la nostra vida. Aquells que 
hem passat per un divorci hem de prendre decisions molt vitals. La idea i el Codi 
civil català planteja que el conveni ha de viure molts anys perquè lo que li agrada 
al Codi civil català és que les resolucions no es modifiquin. Però la realitat és que 
tenim unes famílies molt variables, on els nens tenen moltes necessitats que poden 
canviar i que les famílies poden diversificar-se i mobilitzar-se tant per feina com 
per localitat. 

Això lo que provoca és que, aproximadament, tenim una estimació de vida d’en-
tre dos, quatre anys... Això pot variar perquè, clar, si tenim unes criatures molt peti-
tes, doncs el conveni vetllarà molt per les circumstàncies d’aquell moment, de quan 
una criatura és molt petita, dos anys, tres anys, però, clar, quan els nens ja en tenen 
dotze, i a mi de vegades arriba gent i em diu: «És que no volen venir amb mi», pen-
so: «Ja, els meus tampoc». No és perquè no vulguin venir amb tu, és perquè tenen 
dotze anys i perquè volen fer la seva vida social. 

Llavors, clar, n’hem d’anar aprenent. Si nosaltres, a partir de l’educació, ens ado-
nem que el que ha passat no és una agressió, és a dir, no he pogut parlar amb el meu 
fill, no perquè l’altra part no m’hagi deixat, sinó perquè poder hi ha un problema de 
cobertura, si podem fer aquesta reflexió, reduïm aquest conflicte. I si som capaços 
de parlar-ne, reduïm aquest conflicte. 
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La coordinació de parentalitat no serà hàbil per a tots els expedients, segura-
ment, no funcionarà, perquè hi hauran procediments on no es pot aplicar, igual que 
a la mediació li passa, és exactament el mateix. Però, si està ben regulada, en aquells 
que funcioni, estem parlant d’infants que estan desnonats per la justícia, que tenen 
una falta de coneixement de què passant, que se’ls posa enmig del procediment ju-
dicial i que han, de vegades, de passar per un servei d’intervenció especialitzada o 
per un Eataf o per un mediador o anar a veure el jutge. O sigui, imaginin-se vostès 
la cara de l’infant quan arriba, amb onze anys, que sap que tothom sabrà lo que pas-
sa allà dintre, qui més qui menys. Ha d’entrar a parlar amb el jutge, son pare a la 
porta, sa mare a l’altra porta. O sigui, quina pressió. «En sèrio» no ens podem po-
sar d’acord? Que els infants no són de la nostra possessió, són criatures i tenen una 
personalitat jurídica.

I la reflexió a la inversa. Si nosaltres ensenyem a aquests infants que quan tenim 
un conflicte no posem una demanda, sinó que intentem dialogar, intentem comuni-
car, intentem buscar la manera d’arribar a un acord, els estem ensenyant a solucionar 
els conflictes sense haver de judicialitzar-ho tot, perquè podem prendre decisions 
per nosaltres mateixos.

I aquí arribo a la pregunta de com funcionen els jutjats d’infància. Doncs, molt 
malament. Em sap molt de greu, soc usuària, vaig moltes vegades al jutjat. Només a 
la ciutat de Barcelona, en l’època de pandèmia, s’han suspès mil judicis. D’aquests 
mil judicis que s’han suspès, s’estan recuperant a un ritme, per temes de pandèmia 
també, de vint-i-cinc judicis a la setmana. Estem parlant de que hi haurà gent que 
haurà d’esperar-se molts mesos per poder tenir una resolució, que implicarà un canvi 
de custòdia o lo que hagi d’implicar. 

A més a més, l’exposició del menor es fa d’una forma molt poc curosa. De vega-
des els jutges no tenen totes les eines. És molt difícil avaluar si t’agrada més estar en 
aquesta situació o si preferiries un canvi. Hi haurà menors que no els sorgirà de dir: 
«És que jo vull canviar», perquè estan en un entorn que no coneixen, perquè «aquest 
senyor no el conec de res i dirà als meus pares lo que jo he explicat», perquè «ves a 
saber si aquesta càmera grava o no grava». I són infants. Si els adults ens impressi-
onem, imaginin-se els infants.

I, a més a més, arribem a situacions com, per exemple, pot ser l’equip d’ajuda 
tècnica al jutjat, que fa una valoració a partir de sis mesos. O sigui, ens hem d’es-
perar més de sis mesos perquè ens valorin. Mentrestant, ens quedem com estiguem, 
amb regulació o sense, si és que no en tenim. I que fa entrevistes amb cada progeni-
tor. Estem parlant de, màxim, dos, quatre hores de visita. On no es passen uns tests 
i unes proves psicomètriques. I per tant, les impressions de lo que jo estigui mani-
festant és la percepció de l’informador i és el que es reflectirà en aquest informe. I si 
l’informe diu que jo, poder, vaig pengim-penjam o que arribar tard a l’escola és un 
símptoma clar de falta d’interès, doncs, llavors tindré un problema. 

Llavors aquesta gent què fa? Amagar informació. I quan van als procediments 
ja saben que no poden dir la veritat i que tots seran avaluats i, probablement, doncs, 
no tindríem una situació. 

I, després, pensin que hi ha gent que fa informes forenses, una pericial de part. 
No és pels diners que es gastin, però és que els pèrits judicials que s’han de contrac-
tar es contracten per no haver-me d’esperar sis mesos a fer una pericial, sinó que la 
tinc ja, que podré valorar el meu fill dintre d’un context, de vegades, pràcticament, 
com si fos en una bombolla, on l’observador, el forense, valora l’activitat de joc amb 
l’infant i el progenitor, pot fer una coordinació telefònica amb l’escola.

Tot això són punts extra, que moltes vegades l’Eataf no té temps. No té recur-
sos. Siguem realistes. A més a més, l’Eataf, concretament a Barcelona, està inclòs 
a la ciutat de la justícia. O sigui, arribes i passes per l’arc de seguretat, amb aquella 
pompositat... Una ciutat molt maca, eh?, però, vull dir, que impressiona moltíssim. 
I arribes allà i se suposa que, davant d’un senyor que no coneixes de res, has d’obrir-
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te el cor i explicar per què tu vols la custòdia del teu fill o per què no li hem de do-
nar la custòdia a l’altre progenitor. Són situacions molt dures, realment, de passar. 

Estic d’acord en que no tots els temes seran avaluables pel coordinador parental. 
Estic d’acord que hi hauran límits, que s’han de fixar molt bé, i que la violència do-
mèstica és un tema que s’hi hauria de ser molt quirúrgic a l’hora d’avaluar de què 
estem parlant, com estem parlant i quina serà la limitació d’això. 

El problema és que, clar, hi ha molta gent que no ha denunciat o no ha pogut 
denunciar o hi han moltes denúncies amagades. Bé, formem uns formadors que, si 
veuen que aquesta situació passa, doncs, puguin aturar aquesta coordinació.

A més a més, pensin que la coordinació de parentalitat no comença com en 
una sessió de mediació, una persona asseguda al centre, un pare i una mare o dos 
progenitors, un davant de l’altre. Moltes vegades no es veuen a les primeres ses-
sions, perquè són privades, perquè tu has d’explicar-li a aquella persona realment 
lo que tu sents i com ho estàs gestionant i quines dinàmiques funcionen. Perquè, 
no ens n’oblidem, hi hauran dinàmiques que funcionaran, altres no, però n’hi hau-
ran que sí. 

Per tant, crec que, de base, és el problema d’una educació. O sigui, els nostres 
infants han de créixer entenent, dintre de lo que és l’escola, de com funcionen les 
famílies, que, de famílies, n’hi han moltes, de molts tipus, que la diversitat és molt 
rica i que tot suma. 

Vull dir, jo tinc tres fills i els hi poso de manifest clarament: tres fills, dos bio-
lògics i un afí, i ells no se senten diferents, els fan sentir diferents. Per tant, aquesta 
situació que es dona, amb els mestres, amb l’educació a l’escola, les extraescolars, 
amb el que passa als casals d’estiu, tot això ha d’estar enriquit i ha d’anar fomentat 
a que no hi hagi conflicte, a que ho fem fàcil. Perquè les famílies enllaçades, mol-
tes, ja tenim conflictes per se, perquè ens hem de posar d’acord molts adults i tenim 
moltes responsabilitats. 

Llavors, això un jutge, actualment, no té temps per valorar-ho. I aquest és un dels 
grans problemes pels quals la coordinació no funciona.

La presidenta

Senyora Lazbal, hauria d’anar intentant acabar.

Carme Lazbal Gomez

Acabo, amb això acabo, amb això acabo. Tenim jutges de família que volen que 
els discutim en cinc minuts per què sí o per què no un sistema o de guarda o un rè-
gim de visites, quan, realment, els progenitors el que volen és explicar tot lo mala-
ment que els ha anat la vida, perquè s’han quedat ancorats en una etapa de divorci  
i no han cremat totes les etapes.

Per tant, no hi ha temps, no estan formats, no tenen coneixement de que hi haurà 
una altra família, amb uns germans afins, que patiran aquesta resolució. Per tant, 
busquem una eina que funcioni quan hi hagi un conflicte greu, alta conflictivitat. No 
per a tots els casos, no per al primer procediment. 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, senyora Lazbal. Em sap greu. No era la meva voluntat, però, si no, ens 
n’estàvem anant ara una mica del temps. Agrair-los de nou, tant a la senyora Rubio 
com a la senyora Lazbal, la compareixença. 

I, si us sembla, suspenem un minut la comissió per poder acomiadar-les i proce-
dir ja als següents punts de l’ordre del dia que tenim pendent per debatre.

Gràcies.

Carme Lazbal Gomez

Gràcies, moltes gràcies. Adeu.
(Pausa llarga.)
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La presidenta

Reprenem de nou la sessió de la Comissió d’Infància. Dir que a l’inici de la co-
missió no he demanat als grups de substanciar si tenen alguna substitució, així que 
ho fem ara. Els demano als grups si poden comunicar quines són les substitucions 
que tenen. Comencem pel Grup de Ciutadans?

Elisabeth Valencia Mimbrero

No tenim cap substitució.

La presidenta

No? Socialistes i Units per Avançar?

Beatriz Silva Gallardo

Sí, presidenta. El diputado Rafel Bruguera sustituye a la diputada Eva Granados.

La presidenta

Gràcies, diputada. Grup de Junts per Catalunya? No té cap substitut?

Montserrat Macià i Gou

No tenim substitucions, presidenta.

La presidenta

El Grup d’Esquerra Republicana entenc que tampoc. 

Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents 
250-01419/12

Llavors, ja sí que entrarem al debat i votació del tercer punt de l’ordre del dia, 
que és la Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents, pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, i té la paraula la 
diputada Beatriz Silva. 

Beatriz Silva Gallardo

¿Se oye, presidenta? ¿Hola? ¿Sí? 

La presidenta

La sento, diputada, la sentim bé.

Beatriz Silva Gallardo

Es que se... 

La presidenta

La sentim bé.

Beatriz Silva Gallardo

...tampoco la imagen. O sea que... 

La presidenta

La sentim i la veiem bé.

Beatriz Silva Gallardo

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Vale. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Con motivo del debate monográfico 
sobre la Covid-19 que tuvimos hace creo que dos o tres meses, el Parlament aprobó 
una serie de propuestas relacionadas con aquellos colectivos más vulnerables. Al-
gunas de estas propuestas estaban dirigidas a la infancia que es, sin lugar a dudas, 
uno de los colectivos que se ha visto más afectado por el confinamiento, pero tam-
bién por lo que ha significado para nuestros niños y niñas el cierre de las escuelas, 
la crisis económica y social, que ha afectado con mucha más intensidad a las fami-
lias más vulnerables.
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Los niños, niñas y adolescentes se han visto expuestos a situaciones estresantes y 
en muchos casos traumáticas y dolorosas derivadas del confinamiento y de la situa-
ción de emergencia sanitaria. El cierre de colegios, la desaparición de las rutinas, la 
imposibilidad de jugar al aire libre con sus amigos y amigas, pero también... (tall de 
comunicació) ...sus seres queridos, ha sido muy difíciles de asumir.

Muchos niños y niñas han perdido familiares. Sus familias se han quedado sin 
trabajo, sin ingresos, se han visto expuestos a noticias inquietantes y, en algunos ca-
sos, también al aumento de la violencia.

Un adolescente explicaba su situación en uno de los informes que han ido saliendo 
sobre el impacto de la Covid y explicaba, decía lo siguiente: «Tener que estar con la fa-
milia cuando no te llevas bien es lo peor que te puede pasar. Imagínate lo que es estar 
encerrada todo el día. Todos en la casa tienen muchísima ansiedad. Antes salía y me 
relacionaba, pero ahora estoy siempre sola. No sé bien cómo explicar lo que me pasa, 
pero me siento bloqueada, me cuesta hacer los deberes, me cuesta concentrarme.»

Esta es la situación de muchos niños y niñas de distintas clases sociales, pero so-
bre todo de las clases más vulnerables, que tienen viviendas más pequeñas, que han 
visto reducidas mucho más sus oportunidades por temas socioeconómicos. 

Desde el Grupo Socialistes i Units per... (tall de comunicació) ...surgía de la crisis 
de la Covid-19, también tomando en cuenta que llegamos a esta crisis en una situación 
previa muy precaria. (Tall de comunicació.) ...ha sufrido recortes en los últimos diez 
años, al mismo tiempo que la crisis económica, que comenzó en 2008, comenzó a 
agravar los problemas de salud mental de la infancia y la adolescencia más vulnerable. 

Ya hemos discutido en esta comisión muchas veces en esta legislatura que cuesta 
mucho acceder a los recursos de salud mental y ahora, en la situación de pandemia, 
esto se ha vuelto todavía más difícil.

Respecto a las enmiendas que nos han presentado los grupos de Gobierno, hemos 
aceptado las enmiendas de los grupos de Junts per Cat y Esquerra porque creemos que 
concretan cómo vehicular este este refuerzo en la atención de salud mental que... (tall 
de comunicació) ...desde el Plan de reactivación económica y construcción social y que, 
además, constata en alguno de los puntos que ya existían unas necesidades previas de 
salud mental que no estaban cubiertas y que estamos de acuerdo que deben ser aborda-
das más allá de que haya o no Covid.

También hemos llegado a una transacción en el punto 1 que no mencionaba es-
pecíficamente en la infancia y la adolescencia, pero creemos que es importante que, 
tratándose de una resolución que va dirigida a estos colectivos, los mencione expre-
samente, aunque es cierto que la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescen-
tes está vinculada estrechamente a la de su familia y a la de su entorno, que era un 
poco lo que se planteaba en la enmienda propuesta. Y, aunque estamos de acuerdo 
que es necesario dar una atención integral a todos los colectivos, a las familias y a 
todas aquellas personas que lo necesiten, creemos que era importante que se hiciera 
hincapié que esto está enfocado a la infancia y la adolescencia.

Nada más que agradecer a los grupos que presentaron enmiendas por su buena 
disposición para llegar a transacciones. 

Y, bueno, muchísimas gracias. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Com molt bé vostè ha dit, hi han esmenes presentades. Li 
passarem... Pel Grup Parlamentari Republicà i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, així que li donarem a la paraula diputada Rut Ribas per poder defensar 
el seu posicionament. Endavant, diputada. 

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta. Primer de tot, molt bona tarda a tots i a totes. Bé, d’entrada, 
he de dir i exposar que la proposta de resolució que se’ns presenta per part del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar la trobem doncs escaient i adequada 
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perquè tracta, doncs, un tema que arran del confinament i la pandèmia s’ha posat so-
bre la taula i, malauradament, s’ha agreujat. Per tant, celebrem que, d’entrada, doncs 
s’hagi pogut situar aquest tema de nou en aquesta comissió.

La diputada Silvia ja ho explicava en el seu argumentari, en la seva exposició de 
motius, que cal situar i posar en el context la situació dels infants durant la pandèmia. 
D’un dia per l’altre van ser el col·lectiu, juntament amb els adolescents i joves, que 
d’un dia per l’altre se’ls talla en sec la seva rutina, d’un dia per l’altre se’ls informa 
que l’endemà no podran assistir a les classes per evitar i posar un tallafocs al contagi. 

Això passava al març i poc ens imaginàvem llavors que no seria fins al setembre 
que de nou podrien accedir als centres educatius.

I crec que això s’ha de tenir en compte perquè és després d’aquestes situacions, 
com ja s’exposava, no?, aquest tallament de rutines que poden involucrar, doncs, una 
afectació emocional, en aquest sentit.

A l’estiu, sí, es van poder garantir els casals d’estiu, campaments, colònies, et-
cètera, i crec que aquest fet s’ha de celebrar positivament en el sentit, doncs, que es 
va poder arribar a acords amb les institucions i amb les entitats per tal de poder-ho 
garantir i així oferir als infants i adolescents fugir d’aquesta rutina que s’havia con-
vertit en quedar-se a casa tancats.

Més enllà de tot això, també cal tenir en compte la situació familiar. Han sigut 
moltes les famílies que arran de la pandèmia, arran del confinament, doncs, és afec-
tat el seu dia a dia, s’ha vist, potser, amb una desestabilització, la seva activitat eco-
nòmica, els seus ingressos. Per tant, tot això també contribueix en un ambient que 
també percep l’infant en aquest sentit. 

Més enllà d’això, la diputada també hi feia referència, que molts infants també 
han perdut persones properes arran de la pandèmia i sense haver pogut fer un comiat 
a la persona que han perdut.

Per tant, els infants rebran un impacte emocional i psicològic arran de la pandè-
mia i del confinament. Per això creiem que és molt necessari, doncs, que els serveis 
públics assistencials psicològics puguin atendre en les millors condicions aquestes 
realitats. I més posant el punt, posant l’accent en aquells infants de famílies vulnera-
bles que, possiblement, la seva situació dins de l’entorn familiar s’ha vist agreujada 
d’alguna manera o altra, com deia, arran de la seva situació econòmica o familiars 
o potser també no podent haver prestat l’atenció suficient que ha requerit dels pares 
i mares cap als infants durant el confinament.

Per tant, dit això, com deia, trobem oportuna la proposta de resolució que se’ns 
presenta. Agrair, doncs, la transacció a la que hem pogut arribar i també l’accepta-
ció de les esmenes. 

I res més, dir que donarem suport al conjunt de la proposta de resolució i agrair-
la de nou. 

Moltes gràcies.

La presidenta

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de la presidenta.)

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i... (tall de comunicació) ...la paraula al diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució ens situa el focus de les po-
lítiques públiques en l’àmbit de la salut mental, centrat, òbviament, en l’àmbit dels 
infants i adolescents. Un àmbit en el qual hem observat els darrers anys una proble-
màtica creixent, una problemàtica que, evidentment, com totes les problemàtiques, 
s’ha vist agreujada per una situació extrema a causa de la crisi del Covid, però que 
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no deixa de tenir un substrat estructural que cal abordar, no només en clau conjun-
tural, sinó que cal abordar també amb... (Tall de comunicació.)

I, en aquest sentit, l’aposta per un abordatge transversal ens sembla indispensa-
ble, indispensable per poder abastar les tres potes centrals que ens han de permetre 
poder ser eficaços, no només, hi insisteixo, en el moment actual, sinó de cara al fu-
tur, que és, d’una banda, la detecció precoç per després poder fer un bon abordatge 
pel que fa a la diagnosi i després el propi tractament.

I quan parlo de detecció precoç, estic parlant molt d’entorn escolar. Aquí la trans-
versalitat i el fet de tenir en compte àmbits molt més enllà de la salut esdevé essen-
cial, més tenint en compte que els trastorns del neurodesenvolupament no deixen de 
ser un àmbit encara molt ocult, molt infradetectat, un àmbit en què els estudis euro-
peus ens indiquen que entre un 18 i un 20 per cent dels nens i joves pateixen trastorns 
del neurodesenvolupament, trastorns que en molts casos acaben derivant en proble-
màtiques posteriors vinculades a salut mental. Però no només això, sinó que són pro-
blemàtiques que també van vinculades a baix rendiment escolar, que van vinculades 
a fracàs escolar o a abandonament escolar prematur. Per tant, problemàtiques que en 
el món educatiu ens traslladen també al món sanitari, però també acaben tensionant 
altres àmbits, com puguin ser el món social i el món laboral. I, més, tenint en compte 
que tot això sempre agreujat en que siguin entorns més vulnerabilitzats. 

Per tant, aquesta proposta de resolució no només la trobem encertada, sinó que 
també..., i en aquest sentit, agraïm al grup proposant que hagi acceptat les esmenes, 
bàsiques que ens serveixen per situar, per donar més concreció a la proposta en el 
marc del Pla de reactivació econòmica i construcció social, que implica unes obliga-
cions i uns compromisos des del punt de vista de dotació pressupostària i d’accions 
concretes, que crec que donen més sentit, donen més força a la proposta de resolució, 
amb una línia que no només pretén ser conjuntural, hi insisteixo, sinó que té aques-
ta voluntat de continuïtat i que pretén que aquestes mesures siguin una millora real 
i efectiva per poder fer un abordatge continuat i de futur en aquesta problemàtica.

I, per tant, agraïm l’acceptació de les esmenes, també la transacció, que entenem 
que dona coherència a la mateixa proposta de resolució, reconeixent que estem par-
lant de l’àmbit de salut mental d’infants i adolescents. 

I, res, agrair a la diputada Silva la predisposició i, òbviament, el nostre ple suport 
a la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara donaríem la paraula a la resta de grups per també fixar la 
seva posició, i tindria la paraula la diputada Blanca Navarro per part del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Gracias, presidenta. Me congratulo de que el Partido Socialista haya presentado 
esta propuesta de resolución, mostrando interés por avanzar en que se garantice el 
acceso a los tratamientos en salud mental para niños y jóvenes. Y también la ver-
dad es que creo que es muy positivo que los grupos de Govern estén, una vez más, 
manifestando su apoyo. 

La lástima es que, además de votar a favor de este tipo de resoluciones, estaría 
bien que, dado que dan apoyo al Govern, pues, por una parte, el Govern cumpliera 
con algo del contenido de las mociones y resoluciones aprobadas por esta cámara en 
este sentido porque, realmente, ya hay aprobada una resolución para garantizar el ac-
ceso a los tratamientos de la red de salud mental infantojuvenil, presentada por Ciu-
dadanos, que también recibió el apoyo de todos los grupos y de la cual ni tan siquiera 
el Govern ha presentado el informe de cumplimiento, a pesar de que se aprobó hace 
más de un año, y hay cuatro meses para presentar el informe de cumplimiento. 
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También hay aprobada una moción de hace más de un año en la que se aprobaba 
el garantizar el acceso a los tratamientos también de la red salud mental infanto-
juvenil, de la que se ha presentado el informe de cumplimiento totalmente fuera de 
plazo, mucho más de un año después, pero que no se ha cumplido absolutamente 
nada del contenido. 

Y hay también una resolución, aprobada en el pleno específico de Covid, que 
pide garantizar el acceso a los tratamientos, tanto para las familias como para los 
niños y los jóvenes, en prevención de las adicciones, la coordinación con las escue-
las, el tratamiento específico de alteraciones de conducta, que es la forma muy fre-
cuente de expresar síntomas de ansiedad en este colectivo infantojuvenil.

Pedimos también que se haga un abordaje biopsicosocial, que se garanticen las 
intervenciones telemáticas en caso de confinamiento que no permita las intervencio-
nes presenciales. Y esto ya también, como digo, está aprobado, con lo cual espera-
mos que, además de todo lo que ya está aprobado, se apruebe esta resolución a la que, 
por supuesto, daremos apoyo y que esperamos también que el departament cumpla. 

Porque la situación en la que nos encontramos es que son las familias las que se 
tienen que organizar para proporcionar a sus asociados el acceso a los tratamientos 
psicoterapéuticos y son los propios proveedores de la red de salud mental infanto-
juvenil quienes, ante la falta de recursos humanos, falta de psicólogos, falta de te-
rapeutas, derivan a las propias asociaciones de familiares. Esto es algo que se sabe, 
que tanto el Departamento de Salud como el de Afers Socials lo consciente y lo pro-
mueve, entre otras cosas porque los contratos que establecen con los proveedores de 
salud valoran mucho más las intervenciones terapéuticas que las subvenciones que 
dan a las familias, que se tienen que apañar como pueden... (tall de comunicació) 
...para abastecerse de algo que por la cartera de servicios del Ministerio de Salud 
debería estar proporcionando este Departament de Salut i Afers Socials.

Por lo cual daremos apoyo y esperamos que empiecen a cumplir, además de vo-
tar, empiezan a cumplir algo de todo lo que se aprueba en esta cámara. 

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem i tindria la paraula la diputada Marta Ribas. 

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs, bé, agrair la resolució. Evidentment, farem suport 
en els tres aspectes que planteja. Tota mesura per fer front aquesta crisi hauria de 
plantejar una estratègia específica que tingui present la salut mental dels infants  
i adolescents del nostre país.

També aquesta necessitat de detectar, no?, quines són les problemàtiques que 
estan sorgint, perquè encara ens queda moltíssim per saber sobre l’impacte de la 
pandèmia, especialment impactes diferents en diferents sectors de la població pel 
confinament, per les limitacions, per les morts, per les incerteses, etcètera. I, evi-
dentment, el reforç necessari en els centres de salut mental infantil i juvenil que, 
com passa en tants altres serveis, doncs, ja estaven debilitats abans de la crisi sani-
tària de la Covid i ara han d’estar fent front en condicions precàries o debilitades, 
com a serveis, a una excepcionalitat brutal com és l’actual. I, per tant, ens cal un 
reforç d’aquests serveis.

Per tant farem suport a tots els punts de la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada...

Marta Ribas Frías

Perdoni, presidenta, disculpi, perdoni. I aprofito per excusar-me, perquè després 
d’aquesta votació hauré d’absentar-me de la comissió. Disculpi.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Entenc que la diputada Silva ja s’ha posicionat sobre les es-
menes i la transacció que han fet o voldria tenir un nou torn de paraula? Entenc... 
(Pausa.) Perfecte. Doncs, si els sembla, procedim a la votació d’aquest punt. 

Entenc que –per una qüestió d’ordre, eh?– que el portaveu de cada grup és qui 
comunica..., o el diputat que hagi portat la proposta, vostès decideixen, comunica el 
sentit del vot.

I un altre tema és que si votaran el conjunt de la proposta de resolució o voten 
per separat. Entenc que, per les seves intervencions, votem en bloc la proposta. 
(Pausa.) Sí?

Doncs, procedim a la votació de la proposta de resolució sobre la salut mental 
dels infants i adolescents. 

El Grup de Socialistes?

Beatriz Silva Gallardo

A favor. 

La presidenta

El Grup Republicà?

José Rodríguez Fernández

A favor.

La presidenta

Grup de Junts per Catalunya?
(Pausa.)
No l’hem sentit i ha de quedar gravat. 

Xavier Quinquillà Durich

A favor.

La presidenta

Grup de Ciutadans?

Elisabeth Valencia Mimbrero

A favor.

La presidenta

Grup de Catalunya en Comú Podem?

Marta Ribas Frías

A favor.

La presidenta

Entenc que aquesta proposta de resolució queda aprovada per unanimitat. 

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la Covid-19 
en els infants davant la possible segona onada de la malaltia 

250-01453/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 3, la Proposta 
de resolució sobre una campanya de prevenció de la Covid-19 en els infants davant 
la possible segona onada de la malaltia, presentada pel Grup de Ciutadans, i té la 
paraula la diputada Mercè Escofet.

Mercè Escofet Sala

Presidenta, és la diputada Camino.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Camino Fernández, perdoni.
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La presidenta

Disculpin, ho tenia mal anotat. Perdoneu. Doncs, diputada Camino Fernández, 
té la paraula –li demano disculpes–, per defensar la seva proposta. 

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Es frecuente que en las infecciones respiratorias en niños 
confluyan diversos virus a la vez y no es rara la coinfección. Pero este año, con la 
pandemia del Covid-19, puede ser la tormenta perfecta.

Ya de por sí, en los casos del virus respiratorio sincitial en un 30 por ciento 
existe también la coinfección con otros virus, con otras clases de coronavirus, ri-
novirus o adenovirus. Este año les sumamos el Covid-19. 

Es raro un niño de dos o tres años que no haya pasado un virus respiratorio 
sincitial, pero las coinfecciones pueden dar casos más graves, más largos en su 
evolución, dejar secuelas o que se compliquen más fácilmente de cara al pronós-
tico.

La convivencia del virus respiratorio sincitial con la gripe i el Covid-19 pue-
den dar casos más graves que en años anteriores, ya que aún no sabemos cómo 
se comporta este último en una coinfección con algunos de ellos y el cuadro se 
puede agravar.

Es cierto que el VRS se presenta de noviembre a febrero, alcanzando el pico a 
primeros de diciembre, y que la gripe se presenta en diciembre, dando el pico en 
enero, pero el coronavirus ya lo tenemos y la posibilidad de casos más graves de 
hospitalización y UCI van a ser mayores. 

Tener un diagnóstico rápido es imprescindible para identificar aquellos casos 
que puedan ser más graves, y de ahí la importancia de disponer de test rápido, ya 
que no podemos quedarnos solo en sospechas. 

Ya existen campañas de vacunación contra la gripe, pero en niños siempre se 
ha sido más reticente a vacunar. Pero este año es especialmente importante la 
vacunación, no solo por el riesgo de que coinfección, también porque quizás los 
niños no sean grandes transmisores del Covid, pero sí lo son de la gripe.

Este año debería ser imprescindible conseguir un alto porcentaje de vacuna-
ción infantil, sobre todo en aquellos que tengan alguna patología de base o aque-
llos que convivan con personas con alguna patología de base.

Por otro lado, necesitamos un canal directo telemático de manera bidireccio-
nal entre pediatría de primaria y hospitalaria, para dar una respuesta ágil, eficien-
te y rápida para los casos de infecciones respiratorias en niños, sobre todo con 
aquellos casos que puedan agravarse.

También nos parece importante recuperar la atención temprana y la rehabili-
tación para que los niños que presenten trastornos en el desarrollo puedan recibir 
ayudas de una manera precoz. Debemos dar respuesta lo más pronto posible a las 
necesidades transitorias o permanentes que presentan estos niños. 

Somos conscientes de los problemas que se presentan con la pandemia, pero 
es un tema que nos parece imprescindible para dar respuestas a estas familias.

Me posiciono ya sobre las enmiendas. Hemos llegado a dos transacciones de 
las enmiendas 1 y 2, y aceptamos las enmiendas 3 y 4. Quiero dar las gracias a 
los diputados de Junts per Catalunya y Esquerra, al diputado Rodríguez y al dipu-
tado Forné, por la buena disposición y el diálogo para llegar a acuerdos.

Y, por último, dar las gracias a todos los profesionales de la pediatría por su 
trabajo y dedicación, y más ahora con la situación en la que nos encontramos y 
por velar por la salud de nuestros pequeños.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. I atès, com ha dit vostè, que hi han esmenes presentades, li 
donaríem la paraula al diputat José Rodríguez, del Grup Parlamentari Republicà. 
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José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. Primer de tot, volem agrair la bona voluntat en arribar a 
acords de la diputada Camino, que ens ha facilitat molt arribar a transaccions amb 
el Departament de Salut entre els grups que donem suport al Govern i el Grup de 
Ciutadans. També volem agrair a la diputada i al grup proposant que facin un enfo-
cament de la campanya de la vacunació de la grip també atenent la infància. 

Segurament, la Covid-19 ens ha fet centrar-nos en les persones de mitjana edat o 
als adults i joves que poden tenir un perfil de risc, oblidant-nos dels infants, ja que 
aquests han resultat ser qui menys pateixen la malaltia i, segons el que la ciència sap 
fins ara, els qui menys la contagien. 

I aquest oblit és injust perquè, segurament, els infants han sigut el col·lectiu d’edat 
que millor ha exercit la seva responsabilitat i han assumit les mesures de seguretat 
millor que qualsevol altre col·lectiu, ajudant-nos i protegint-nos als més grans. Són, 
a més, qui més vam oblidar la primera onada de pandèmia, fins i tot tancant les es-
coles, quan ara sabem, no llavors, que no era necessari.

En tot cas, no podem oblidar-nos que els infants, tot i haver-se comportat com 
a superherois durant la pandèmia de la Covid, no només pel seu comportament ex-
cepcional, sinó per la seva més gran immunitat i menor capacitat de transmetre la 
malaltia, poden ser col·lectius de risc en algunes altres malalties. 

La grip és una d’aquestes epidèmies que tenim anualment i a la que estem acos-
tumats, en tenim vacunes i la sabem combatre. I no ens podem oblidar que alguns 
infants no només són transmissors de la malaltia, sinó que, si la pateixen, poden te-
nir greus conseqüències per a la seva salut. Qui, segurament, tenim la sort de tenir 
una bona salut i encara som joves no som conscients que un refredat o una grip pot 
tenir conseqüències greus a persones vulnerables. 

En aquest sentit, no oblidar-nos dels infants, que poden patir greus conseqüèn-
cies per la grip, és important, i tot i que el Departament de Salut no pensava fer-ho, 
s’agraeix que es faci aquest debat al Parlament i que el grup proposant faciliti aquest 
debat. Bàsicament, encara que sigui per sortir, encara que siguin uns minuts, de la 
visió adultocèntrica de la salut. 

Per aquest motiu, i després d’haver acceptat la nostra esmena i transaccionar-ne 
d’altres que fan que aquesta proposta de resolució sigui més rigorosa i compatible 
amb els criteris de salut i la tasca que fan els professionals, hi votarem a favor. 

La presidenta

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

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. I de manera breu, però, doncs, transmetent dos o tres idees. 
Primer de tot, gràcies per la proposta de resolució al grup proposant i a la dipu-

tada que l’ha defensat, Camino Fernández. Segurament que aquesta proposta de 
resolució està presentada fa temps i està pensada perquè, abans de començar la se-
gona onada, per desgràcia, que ja hi som, doncs, tingués unes propostes. Però no 
ha caducat, i per tant té una plena vigència i està molt bé que la puguem debatre 
avui.

Dues idees, jo diria força, la vacunació de la grip en el món de la infància i el 
tema de la coordinació entre els diferents àmbits de salut, quan els nens, doncs, pas-
sen alguna d’aquestes epidèmies, sigui la grip o alguna d’aquestes respiratòries, però 
ara, especialment, amb la segona onada.

Com ja s’ha dit anteriorment pel diputat Rodríguez, doncs, donar les gràcies a la 
diputada Camino Fernández per poder arribar als acords acceptant les dues esme-
nes, poder arribar a les dos transaccions. I, per tant, per nosaltres es podria votar tot 
en una sola votació i tot serà favorable i positiu.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Socialistes i Units 
per Avançar i té la paraula la diputada Beatriz Silva. 

Beatriz Silva Gallardo

Sí, yo brevemente, porque realmente no escucho ni veo nada, la conexión me 
va falta hoy. Solo agradecer la presentación de esta propuesta de resolución. Nos 
parece oportuna y celebramos que salga adelante y manifestar que votaremos a 
favor.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Si els sembla, i atès que la diputada del grup parlamentari dels 
comuns ha deixat la sessió, ja procediríem a votació. 

No hi ha cap inconvenient en votar tota la proposta en bloc, sí? (Pausa.) Proce-
dim a la votació i fem servir la mateixa metodologia que hem fet en el darrer punt. 

Comencem pel Grup de Ciutadans?

Elisabeth Valencia Mimbrero

A favor. 

La presidenta

El Grup d’Esquerra Republicana?

José Rodríguez Fernández

A favor.

La presidenta

El Grup de Junts per Catalunya?

Josep Maria Forné i Febrer

A favor.

La presidenta

El Grup del Partit Socialistes i Units per Avançar?

Beatriz Silva Gallardo

A favor.

La presidenta

Com no hi ha més grups a votar, aquesta proposta de resolució queda aprovada 
per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant 
l’increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i 
a les apostes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19 

250-01455/12

Doncs, passem al tercer punt i darrer punt de l’ordre del dia, la Proposta de re-
solució sobre l’adopció de mesures urgents davant l’increment de les addiccions dels 
menors a les noves tecnologies i a les apostes en línia a causa del confinament pro-
vocat per la Covid-19, presentada pel Grup de Ciutadans, i té la paraula la diputada, 
ara sí, Mercè Escofet per poder exposar la seva proposta. 

Mercè Escofet Sala

Gràcies, presidenta, i bona tarda a tothom. Ara, amb pandèmia i amb el confina-
ment, pot semblar una manera fàcil d’entretenir els infants i joves amb jocs online 
i videojocs. Però hem de ser conscients que, si s’abusa d’aquestes opcions d’oci, pot 
ser difícil de controlar després.
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Segons un estudi de la UOC, titulat «Perfil dels adolescents jugadors d’atzar a 
través d’Internet», com més aviat comença l’adolescent a jugar, major és el risc que 
desenvolupi un trastorn.

A nivell estatal, les xifres de menors amb algun problema de joc o altres addic-
cions és entre un 5 i un 10 per cent. 

Ja fa anys que diverses entitats, com Acencas, o com el director del CAC avui ha 
subratllat en la seva compareixença, estan alertant de la fàcil accessibilitat que tenen 
els menors per jugar i apostar online, fet que ha afavorit el creixement del nombre 
de joves addictes.

A més, es coneix que en moltes ocasions els menors aposten utilitzant grups de 
WhatsApp en els quals un jove major d’edat recull els diners dels menors i fa les 
apostes a canvi d’un percentatge dels beneficis. 

Des de Ciutadans volem que totes les administracions, centres educatius, centres 
sanitaris i famílies treballin junts per evitar tenir una societat malalta i addicta en el 
futur. Per això avui presentem aquesta proposta de resolució, de tres punts, per sen-
sibilitzar, conscienciar i informar a tots els agents implicats i persones vinculades a 
l’educació dels infants dels riscos, trastorns i patologies que es poden desenvolupar 
davant una addicció als jocs online, apostes online i jocs d’atzar.

Per acabar, presidenta, ja em vull posicionar davant les esmenes i informar que 
acceptem totes les esmenes presentades.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. I atès que hi han esmenes presentades, tindria el torn ara de 
paraula el Grup Parlamentari Republicà i té la paraula la diputada Rut Ribas. 

Rut Ribas i Martí

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Gràcies, presidenta. Darrerament, no?, cada cop en aquest Parlament parlem més 
d’aquesta addicció al joc i a apostes, al joc online i atzar, i crec que és important i 
així seguir-ho fent, perquè és una realitat, fins ara força silenciada, i que cada cop 
va més en augment. I això, a la llarga, doncs, s’està convertint en una patologia, en 
un problema per a molts joves del país. Per això trobem molt oportuna la proposta 
de resolució que se’ns presenta.

El joc d’atzar i d’apostes tota la vida ha estat present i s’ha anat adaptant en funció 
de l’època en què vivim. Ja va ser a l’any 1909, crec, si no vaig equivocada, que ja es 
van crear Las Vegas, únicament, per poder jugar apostant. Aquesta realitat s’ha anat 
adaptant en bingos, casinos, etcètera. A dia d’avui, els bingos presencials cada cop 
tenen menys afluència. Per què? Perquè el tipus de perfil de persona que hi freqüenta-
va no és el mateix que a dia d’avui la necessitat que tenen els joves. La necessitat que 
tenen els joves és, doncs, que sigui més àgil i que s’adapti a les noves tecnologies, 
com ha passat. El mateix passa amb les màquines d’atzar, que també ens trobem que 
cada cop els joves hi freqüenten menys perquè no és el perfil de joc que s’adapta a 
les seves necessitats, a la seva realitat i al que és més usual en ell. Què passa avui en 
dia amb els joves? Doncs, que és això, trobar-ho en una aplicació al telèfon mòbil.

El fet de jugar a apostar a través d’apostar en funció del partit de futbol, bàsquet, 
etcètera, que hi hagi, és el que desperta aquest interès i, a més a més, el problema 
el trobem quan hi ha aquesta publicitat que diu: «Guanya diners en mig minut.» Per 
tant, ja busca la manera d’incentivar i, per tant, doncs que la persona tingui aquesta 
atracció envers el joc. 

La compareixença que hem tingut ja ens ho ha explicat, la realitat que és, cap a 
on estem avançant. Per això cal prestar-hi atenció el més aviat possible, des de ja, tot 
i que ja s’estan fent mesures, però crec que no ens podem adormir en aquest sentit, 
sinó avançar per tal de posar fi a aquesta realitat.
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Durant el confinament, tot i no haver-hi jocs esportius per apostar, igualment ha 
pujat, les dades són que ha pujat un 17,7 per cent el consum de les persones joves 
envers aquest joc. I, clar, si no hi havien esports, ja s’han adaptat a altres tipus de joc 
com, per exemple, el bingo online, aquest sí. 

Per tant, és una realitat que cada cop està més present, que no s’entén, a dia 
d’avui, encara com a addicció i, per tant, hem de caminar cap aquí, entendre-ho com 
una addició per tal de trobar-hi respostes al darrere. 

I, sobretot, com diu la proposta de resolució, conscienciar, conscienciar que aquí 
pots travessar una línia vermella, que el que li pot passar a la persona és, no només 
arruïnar els seus estalvis i crear un deute durant molts anys, sinó arruïnar la vida, 
perquè això el que provoca és, doncs, un aïllament envers el teu entorn, un malestar 
generalitzat, cosa que, al cap i a la fi, provoca una addicció.

Per tant, agrair-li a la diputada Escofet, doncs, la bona voluntat que sempre té 
en poder arribar a acords amb les esmenes. I insisteixo també que crec que és molt 
important parlar-ne en aquest Parlament, seguir-ho fent per tal de crear aquesta 
consciència a de tots els àmbits, no només al parlamentari, sinó focalitzar-lo a tots 
els entorns, sobretot educatius, si els destinem cap a joves per tal, doncs, de frenar 
aquest augment, cada cop ja més present entre els joves, pel fet de jugar i apostar  
a aquestes operadores online.

I fins aquí. Moltes gràcies i, com deia, donarem suport al conjunt de la proposta 
de resolució. 

La presidenta

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

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Agrair al grup proposant la presenta-
ció d’aquesta proposta de resolució, certament, és un tema molt preocupant. 

Si bé és veritat que les noves tecnologies ens han obert tot un ventall d’oportuni-
tats i facilitats, també s’està constatant que caldrà vetllar amb molta més cura aquest 
augment de les addiccions en els menors i els joves, sobretot arran del confinament 
generat per la Covid-19. Les dades comencen a ser molt preocupants i és clar que cal 
continuar incidint molt més en aquesta problemàtica. 

Per tant, ja els avanço que des de Junts per Catalunya donarem suport a tots els 
punts de la proposta de resolució. 

Agrair a la diputada Mercè Escofet que hagi acceptat les esmenes presentades, 
conjuntament amb el Grup Republicà. Creiem que enriqueixen el text perquè, si bé 
ja s’estan fent campanyes de conscienciació específiques sobre el joc online, apostes 
online, joc d’atzar, dirigides als pares i mares, professors, alumnat, personal de cen-
tres escolars i també personal de centres sanitaris, s’està veient que cal continuar- 
les promovent.

La finalitat d’aquestes campanyes ha de ser educar sobre els riscos de les apostes 
online i transmetre que estem davant d’un problema de salut pública i social, dona-
des les moltes conseqüències també per a la salut física i mental dels i les addictes 
als jocs d’atzar. 

Coincidim en que cal reforçar la coordinació interdepartamental per tal de vet-
llar i protegir els infants dels riscos de les apostes online i la possible ludopatia, tot 
i que ja existeix un mecanisme de coordinació, la Comissió Interdepartamental del 
Programa Internet Segura, que va ser fruit d’un acord de Govern, el 143/2008 del 27 
de novembre, pel qual ja impulsava el Programa internet segura per a la sensibilit-
zació i conscienciació de la ciutadania en matèria de ciberseguretat.

Des de Junts per Catalunya pensem que cal continuar tenint més cura en que no 
es normalitzi una activitat de risc, com és el joc online, cada cop més addictiva en-
tre els menors d’edat.
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Ja s’estan duent a terme diferents campanyes i activitats formatives des del De-
partament d’Educació i també des del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies. I també des de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, del Departament 
de Polítiques Digitals i Administració, es duu a terme aquest programa que abans 
parlava, que és el Programa internet segura, que s’alinea amb els objectius de l’es-
tratègia per una internet millor per a nens i nenes, «Crear una internet millor per a 
nens i nenes», de la Comissió Europea.

Des d’aquest canal es pot informar i ajudar a resoldre possibles conflictes o pro-
blemes derivats de l’ús de les noves tecnologies per part dels infants i joves, ja sigui a 
través de l’ordinador, el telèfon mòbil, les tauletes o les videoconsoles. Alguns exem-
ples, doncs el ciberassetjament entre iguals, el «sèxting» o «sextorsió», compartició 
de material explícit, suplantació de perfils de xarxes socials, el grooming, contingut 
violent, apologies delictives o pornografia a la xarxa, gambing, aquest joc ludòpata a 
la xarxa, doncs, els trobem a l’ordre del dia. I l’objectiu ha de ser que aquests menors 
usin les noves tecnologies de la manera més satisfactòria i segura possible.

Per part nostra, doncs, ja ho he dit, donarem suport a la proposta de resolució  
i moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara, per tancar aquest torn, tindria la paraula la diputada Bea-
triz Silva del Grup Parlamentari Socialistes... (Veus de fons.) Ah, no la veia. Enda-
vant, diputada.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Sí, brevemente, para manifestar 
que votaremos a favor de esta propuesta de resolución. Nos parece oportuna. Hay 
distintos informes también, de los que han salido de infancia en las últimas sema-
nas, que indican que este problema, que ya habíamos tratado anteriormente en esta 
legislatura en la Comisión de Infancia, se ha recrudecido o puede haber aumentado 
por el hecho del confinamiento, de que los niños, las niñas, los adolescentes pasan 
mucho más tiempo en casa y que la sobreexposición que tienen a dispositivos mó-
viles les hace mucho más susceptibles a crear este tipo de adicciones, por lo cual la 
agradecemos, nos parece que es una propuesta oportuna y votaremos a favor.

Por si se cortara la conexión, el voto es a favor, ¿okay?
Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Atès que tots ens hem posicionat i la diputada Escofet també 
s’ha posicionat sobre les esmenes en la intervenció, procedim directament a la votació. 

Comencem per la diputada de Ciutadans, Mercè Escofet?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Bueno...

La presidenta

Ah, perdó.

Elisabeth Valencia Mimbrero

El posicionament el dic jo, sí. A favor.

La presidenta

Perdona, diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

No, no passa res. A favor, a favor.

La presidenta

Passarem a la votació de la proposta de resolució que vostès han presentat, i li 
dono la paraula a la diputada Elisabeth Valencia.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, gracias, presidenta. A favor. (L’oradora riu.)

La presidenta

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana?

José Rodríguez Fernández

A favor.

La presidenta

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Imma Gallardo Barceló

A favor.

La presidenta

El Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar?

Beatriz Silva Gallardo

A favor.

La presidenta

Atès que tots els grups ja han votat aquesta proposta de resolució..., tots han votat 
a favor, aquesta proposta de resolució queda aprovada per unanimitat. 

Bé, aquest seria el darrer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió. Abans de fina-
litzar, sí que és cert que voldria dirigir unes paraules, que no les tenia preparades, 
però sí que crec que..., segons la lletrada, possiblement, la propera sessió que ens 
tocaria seria el dia 29. El dia 29 de desembre, evidentment, ja no hi serem perquè el 
Parlament, segurament, s’haurà dissolt. 

Simplement, donar-vos les gràcies a tots, si no hi ha una altra comissió, que su-
poso que, si no hi ha cap canvi... Agrair-los a tots i totes la paciència, la capacitat 
també que han tingut amb mi a l’inici de posar-me en el càrrec, com a presidenta, 
en substitució de la companya Magda Casamitjana. 

I també agrair-los, sobretot, el to cordial i respectuós que hem tingut tots i totes 
al llarg d’aquesta comissió. I dir-los que ha sigut un plaer i ens continuarem veient.

Moltíssimes gràcies a tots i totes. Vinga. Moltíssimes gràcies i, en espacial, per-
doneu, li vull donar les gràcies a la lletrada, la Clara Marsan, i també a la Mercè 
Arderiu, que va ser l’anterior, i a la gestora, la Laia, per la seva professionalitat i 
sempre està donant-nos suport i que intentem fer-ho de la millor manera possible. 

Moltíssimes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i nou minuts.
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