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Sessió 11 de la CDI

La sessió de la Comissió de la Infància (CDI) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. 
Presideix Montserrat Palau Vergés, acompanyada del vicepresident, Carlos Sánchez Martín, 
i de la secretària, Eva Martínez Morales. Assisteixen la Mesa el lletrat Fernando Domínguez 
Garcia i la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Magda Casamitjana i Aguilà, Anna 
Caula i Paretas, Anna Figueras i Ibàñez, Àngels Ponsa i Roca, Eduardo Reyes i Pino, Ire-
ne Rigau i Oliver, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Marc Solsona i Aixalà i Montserrat Vilella 
Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Noemí de la Calle Sifré, 
Elisabeth Valencia Mimbrero i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno 
Montaña, pel G. P. Socialista; Joan Giner Miguélez i Gemma Lienas Massot, pel G. P. de Ca-
talunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Gabri-
ela Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 
l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios Paterna, i 
de l’assessor de l’àrea d’infància, Bernat Albaigés Blasi. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant (tram. 360-00016/11). Síndic 

de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 275, 189).
2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres de menors tutelats 
(tram. 354-00115/11). Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels centres de menors 
tutelats (tram. 356-00464/11). Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures pediàtriques 
pal·liatives (tram. 250-00704/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 275, 150; esmenes: 
BOPC 316, 23).

5. Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin analitzar la situació 
social d’infants i joves (tram. 250-00717/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 275, 165; esmenes: BOPC 316, 24).

6. Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves (tram. 250-
00718/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 275, 166).

7. Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya (tram. 
250-00743/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 12; esmenes: BOPC 316, 24).

8. Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge (tram. 250-00744/11). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 281, 13; esmenes: BOPC 316, 25).

La presidenta

Bona tarda. Comencem aquesta sessió de la Comissió de la Infància amb el primer 
punt de l’ordre del dia, que és la presentació de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
els drets de l’infant. (Pausa.)

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant

360-00016/11

M’he interromput, només un moment, perquè està entrant el lletrat. Donem la pa-
raula, en primer lloc, a Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, que des-
prés passarà la paraula a la senyora Maria Jesús Larios. I també ens acompanya avui el 
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senyor Bernat Albaigés i Blasi, assessor de l’àrea d’infància. Passo la paraula, en primer 
lloc, al senyor Rafael Ribó, síndic de greuges.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Moltes gràcies. Dues qüestions metodològiques, per començar. Primer, avui som 
aquí Maria Jesús Larios, com a adjunta al síndic i responsable de tota l’àrea dels infants; 
la senyora Judith Macaya, com a directora de gabinet i de l’àrea social del síndic, i un 
conjunt d’assessors i assessores de l’àrea d’infància, com és el senyor Bernat Albaigés, 
que està a la taula; la senyora Judit Sartorio; la senyora Eva Querol; la senyora Mónica 
Arbeláez; la senyora Ruth Blázquez, com a tècnica de l’àrea, i la senyora Viladot.

Segon advertiment: deuen saber que ahir i avui estem celebrant a Barcelona i en 
aquest Parlament un seminari internacional sobre populisme i llibertats i democràcia 
organitzat per l’Institut mundial de l’Ombudsman, que jo..., em toca presidir la secció 
europea, amb la presència del comissari europeu, de l’Agència Europea dels Drets Fo-
namentals i tots els titulars europeus. I, per tant, i això estava convocat de fa mesos, i, 
per tant, jo intervindré en la presentació de l’informe, però, després, demanant totes les 
excuses pertinents per aquest motiu, la sessió continuarà, quan vostès comencin a inter-
venir, amb la presència de l’adjunta i de la resta de l’equip per respondre qualsevol de 
les preguntes o intervencions.

Entrant ja en matèria, vostès saben que presentarem i discutirem, en els extrems que 
els sembli, l’Informe sobre els drets dels infants, d’acord amb la Convenció de Ginebra, 
que ens ve encarregat, des de l’any 2010, al Síndic de Greuges, i que fou dipositat al Par-
lament el novembre de l’any passat. Ho dic amb tota la prudència del món: si us plau, 
aproximem més la data de presentació amb la data de discussió. No ens creiem el melic 
del món, però no és positiu que tinguem, el 2017, al segle XXI, aquesta distància entre 
un esdeveniment i l’altre.

L’informe recull les principals anotacions del síndic, tal com se’ns encarrega, i el 
tenen dividit en cinc parts, totes les qüestions que hem tractat durant l’any 2016, ja si-
gui en la funció protectora, com la part de drets socials i de provisió. Des de la funció 
protectora, nosaltres hem centrat el nostre treball en tot el que significa situació de risc 
greu, situacions també de migracions que presenten una vulnerabilitat, d’adolescents 
amb conductes disruptives, d’adolescents residents en centres d’alta complexitat o de 
centres d’acolliment d’adolescents en general, i també tota la temàtica de la protecció 
davant del maltractament, de l’abús sexual.

I, fins i tot, enguany, amb una certa polèmica amb poders públics, hem assenyalat 
el que significa la necessitat d’anar suprimint per complet tota referència a càstig cor-
poral. I no perquè s’ho inventi el síndic, sinó perquè està en els codis europeus i en un 
conjunt de normatives internacionals, que, formalment, són d’obligat compliment, però 
que, molt més enllà d’això, són substancialment importants per defensar els drets dels 
menors i dels infants.

En el segon apartat, parlem principalment de tots els drets socials de la infància: 
dels ajuts als infants dependents, dels drets en l’àmbit de la salut, d’infants amb TDH, 
del dret a l’educació. Hem fet, com vostès saben, durant el 2016, dos informes sobre la 
segregació escolar a Catalunya. I, per si sols, mereixerien la màxima atenció, perquè as-
senyalen com a..., quant el principi, també de drets humans i de validesa internacional, 
d’igualtat d’oportunitat a l’educació està erosionat; el dret al lleure, el dret a l’accés i al 
gaudi de les activitats de lleure. En un altre apartat de l’informe, els relatem tots els ex-
traordinaris que hem fet durant l’any. Saben vostès que, independentment dels anuals, 
els anem presentant informes monogràfics específics.

Tenen un tercer apartat que analitza el grau de compliment de les recomanacions 
d’informes anteriors a mesura que les administracions han anant responent.

En un quart apartat, els expliquem de nou el que ja coneixen directament, perquè 
han vist i han tingut ocasions de debatre amb ells: el que és el Consell Assessor Jove del 
síndic i tot el que ens han pogut generar i els hem anat traslladant a vostès. Saben que és 
un consell elegit des de tots els centres educatius de Catalunya, i que, per tant, dona una 
realitat del que avui és aquesta participació.

I, per últim, hi ha, en l’informe, la declaració de la Xarxa Europea de Defensors de 
la Infància, la European Network of Ombudsmen for Children, xarxa de la qual l’adjun-
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ta, la senyora Larios, és secretària del comitè executiu, i que crec que també val la pena 
tenir-lo en compte.

Enguany, per primera vegada, hem presentat, l’any 2016, basant-se en el 2016, un 
informe alternatiu sobre l’aplicació de la convenció sobre els drets dels infants, comple-
mentari a la informació que presenta l’Estat sobre el cinquè i sisè informes. No ho ha-
víem fet mai, ens ha semblat important fer-ho, i, més, a partir de l’encàrrec que rebem el 
2010. Val a dir que, fins i tot, se’ns havia reclamat, des d’instàncies internacionals, que 
activéssim, a partir de la nostra experiència, trametre’l també amb un vehicle concret 
al respecte. Els plantejaríem, ja que ha estat admès a tràmit per la Mesa, que, en algun 
moment, quan vostès ho considerin oportú, pogués ser objecte de debat, de presentació 
i debat, en aquesta mateixa comissió.

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

La presidenta

Moltes gràcies, síndic. Tindrem en compte aquest informe. Simplement, deixi-me-li 
dir que aquesta vegada sí que hem anat una mica puntual perquè vam suspendre l’últi-
ma convocatòria. I, per tant, vostè, en comissió del desembre, ens va dir que tenia l’in-
forme, i, a la primera que hem pogut, l’hem convocat. Deixi’m fer un prec a favor de la 
nostra comissió i aquesta puntualitat que sí que hem tingut aquesta vegada. Moltes grà-
cies per la seva intervenció.

I passem ara la paraula a la senyora Maria Jesús Larios, adjunta per als drets dels in-
fants i adolescents del síndic.

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

Moltes gràcies. Bona tarda. Com ha assenyalat el síndic, l’informe conté una sèrie 
de temes. I una de les parts importants de l’informe, que nosaltres considerem de molt 
valor i especialment explicar-la aquí, en comissió, és la part que analitza quin ha estat 
el compliment de les mesures que, en els darrers informes, ha anat presentant el síndic, 
perquè, molts d’ells, com vostès saben, doncs, fan referència a elements molt estructu-
rals i és molt important el seguiment que fem d’aquest compliment. 

Jo començaré per aquesta part. Aquesta part, crec que la podríem resumir en que, en 
els últims anys, o els darrers, el darrer any, s’han..., detectem, destaquem alguns aven-
ços en algunes mesures específiques per atendre situacions de vulnerabilitat; però, en 
canvi, manquen encara avenços en canvis estructurals en polítiques d’infància.

Començant pels avenços, polítiques de prevenció del risc i maltractament, consta-
tem i valorem molt positivament un increment de la dotació de personal dels equips bà-
sics d’atenció social i dels EAIA, a través de contractes programa del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies amb diversos ens locals. En aquest sentit, doncs, quant 
que aquests equips fan una tasca molt important en l’atenció primària i especialitzada 
als infants i adolescents, és del tot, era del tot necessari aquest augment, tot i que és pos-
sible que encara no s’hagi arribat a la ràtio fixada per la llei.

També positivament destaquem l’anunciat –hem de veure com es desenvolupa– model 
de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situa-
ció de risc, que s’ha anunciat per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, i s’estan aplicant, amb una funció preventiva i protectora del risc, i, en aquest sentit, 
doncs, també pot suposar una ampliació del servei que, fins ara, s’oferia des dels centres 
oberts.

També, mesures que s’han parlat també en altres moments en aquesta comissió, 
també: l’adopció, per part del Govern, de mesures per millorar la intervenció davant de 
situacions de maltractament infantil, i, especialment, en l’àmbit de l’abús sexual. Des 
del comitè interdepartamental de seguiment i coordinació, la Comissió Interdeparta-
mental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant dels Maltractaments, la revisió del 
protocol d’Ensenyament i del Departament de Treball i benestar, i altres mesures com 
la també anunciada de –que s’està també implementant– la creació d’una figura, d’un 
referent en matèria de victimització i abús sexual en els centres de la DGAIA. Per tant, 
aquestes mesures són avenços positius en la prevenció del risc i el maltractament.

En l’àmbit del dret a l’educació, també constatem una millora en les beques menja-
dor, un avenç, en els últims anys, especialment, quant a la cobertura que dona als in-
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fants que sol·liciten aquesta beca, i amb un canvi de barem de l’índex de renda de su-
ficiència al llindar de pobresa, i també en l’àmbit de la garantia del dret a l’educació, 
doncs, a les actuacions específiques en els centres amb situacions d’elevada complexitat, 
derivades de les característiques socioeconòmiques de l’alumnat.

També en aquest àmbit, l’àmbit educatiu, valorem positivament l’avenç que suposa 
la posada en marxa del pla pilot d’itineraris formatius específics que permet donar una 
sortida formativa a alumnes amb una discapacitat intel·lectual lleu o moderada que no 
hagin obtingut el títol de graduat en ESO o que l’hagin obtingut i no es puguin acollir 
als ensenyaments de formació professional; com, doncs, aquest pla pilot, que també 
n’esperem un desenvolupament més ampli, dona, pot tenir una..., donar una cobertura 
parcial a situacions que abans no eren ateses en la seva necessitat, d’aquests infants amb 
aquestes necessitats educatives especials.

En l’àmbit de sistema protector, s’estan adoptant mesures amb caràcter normatiu, 
com el projecte de decret que regula els drets i deures dels infants i adolescents en el 
sistema de protecció, que és encara un projecte, s’ha aprovat el Pla marc de centres 
–aprovat recentment; s’han..., avui mateix hi havia una nota de premsa de la consellera 
que anunciava l’obertura de centres a Lleida; doncs, des de centres residencials d’acció 
educativa o centres d’acció educativa intensiva. Per tant, en aquest sentit, doncs, aquests 
anuncis de la creació de centres, de centres residencials més petits i amb una distribució 
territorial que permeti atendre totes les necessitats, són elements positius que no podem 
deixar de destacar i de valorar positivament.

Pel que fa a aquells elements que encara necessiten majors avenços o mesures més 
estructurals, doncs també els constatem en l’informe, com ara el que fa referència al 
combat de la pobresa infantil. El síndic, des de l’any 2012, on va analitzar de manera 
monogràfica la pobresa infantil a Catalunya, doncs, ha recomanat l’establiment d’una..., 
establir per norma els mínims considerats essencials per garantir el nivell de vida ade-
quat dels infants per tal de determinar una renda de suficiència econòmica, i, conse-
qüentment, crear una prestació específica condicionada a renda. Això encara no s’ha..., 
no hi ha hagut avenços significatius.

I com ja... En l’informe del 2012 es feia una simulació per avaluar quin seria el tipus 
de prestació, en un context pressupostari limitat, que podria combatre millor la pobresa 
infantil –un ajut universal, un ajut condicionat a nivell de renda o ajuts condicionats a 
pertànyer a un dels grups amb major risc de pobresa–, i el síndic va arribar a la conclu-
sió en aquell informe, doncs, que el més eficaç per reduir l’abast de la pobresa és un ajut 
condicionat a renda. I, en aquest àmbit, encara no s’ha arribat a aprovar aquesta impor-
tant eina per lluitar contra la pobresa infantil.

Un dels temes que hem parlat en diverses ocasions, perquè està present en tots els 
informes, és el dret a la salut dels infants i els adolescents, i un dels temes, diguem-ne, 
on des de la institució del síndic i també des d’altres àmbits, doncs, s’ha plantejat la ne-
cessitat d’una millora és la cobertura de la salut mental infantil i juvenil; sens perjudici 
de que s’ha anunciat i que s’han aprovat unes partides pressupostàries que poden mi-
llorar aquest àmbit d’atenció a la salut mental infantil i juvenil. Com que estem parlant 
d’un informe del 2016 i encara haurem de valorar com s’implementen aquestes millo-
res pressupostàries pel que fa, fins ara, doncs, a la cobertura de la salut mental infan-
til i juvenil, tant a l’àmbit ambulatori com residencial..., presenta mancances com ens 
mostren, per exemple, les dades de juny del 2016, on es posava de manifest com les..., 
perdó, del 2015, entre el 2010 i 2015, es posa de manifest com s’han anat incrementant 
els pacients atesos a la xarxa de salut mental, infantil i juvenil, i que això ha comportat, 
si bé un increment de la població atesa, una certa afectació negativa en la intensitat del 
tractament, que s’ha vist incrementada per l’augment de la cobertura, però la insuficièn-
cia de l’atenció específica.

I també, doncs, el síndic, en l’àmbit de la salut, ha demanat al departament que esta-
bleixi la condició d’infant com a criteri de priorització en l’accés dels pacients a les pres-
tacions sanitàries, que tenen establert un termini de referència, un tractament específic; 
que la condició d’infant sigui un criteri de priorització, perquè entenem que aquestes..., 
la llista d’espera, el temps d’espera d’un infant té un efecte específic, donada la idio- 
sincràsia de la població infantil. I també, encara, està pendent de desenvolupar aquest 
criteri de priorització.
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I, en l’àmbit de l’educació, com ha esmentat el síndic, i no m’hi estendré, hem presen- 
tat informes extraordinaris que plantegen l’encara insuficient combat de la segregació 
escolar en el sistema educatiu, i en l’informe, en l’apartat de seguiment, doncs, consta-
tem que encara cal avançar en la lluita contra les desigualtats en l’àmbit de l’educació, 
tant garantint l’accessibilitat econòmica a l’educació infantil de primer cicle, com me-
sures de combat de la segregació escolar i també les beques de suport a l’escolaritat. 
I, com són temes que hem plantejat en informes extraordinaris, no m’hi estendré aquí. 
Si tenen alguna qüestió, doncs, contestaré a l’apartat corresponent.

Ja per acabar amb aquest repàs del seguiment i de l’evolució de les mesures que han 
estat recomanacions del síndic, encara continuem detectant mancances importants en 
l’adequació dels recursos al sistema de protecció, sens perjudici de l’avaluació positiva, 
com els deia, d’alguna de les mesures que s’estan implementant. Caldria que el model 
de protecció s’orientés a l’acolliment familiar. Encara estem lluny de poder afirmar que 
tenim un model de protecció orientat a l’acolliment familiar, eh?, per qüestions que ja 
hem parlat en altres ocasions i que tenen també explicades en l’informe que avui els 
presentem.

Respecte de l’acolliment residencial, doncs, les dades que tenim, les dades que cons-
tatem en l’informe del 2016..., hi ha infants en espera –gairebé un 10 per cent– d’un re-
curs més adequat. La majoria dels casos són infants pendents d’una família aliena, però 
també pot tractar-se d’un infant que necessita un recurs especialitzat i que està en un 
recurs ordinari o en un centre d’acolliment. Per tant, la dimensió del sistema protector 
ha de permetre donar aquesta cobertura i que els temps d’espera siguin el més reduïts 
possibles.

Igualment, s’ha fet un esforç per reduir l’acolliment residencial, eh?, que és una..., de 
menors de sis anys en els últims temps, però encara continuem tenint infants menors de sis  
anys en centres residencials, i és un mandat de la llei i és un objectiu del sistema pro-
tector reduir aquest nombre d’infants el màxim possible i fins que no hi hagi cap infant 
menor de sis anys en un centre residencial, si no és que el seu interès superior requereix 
aquest tipus de recurs de protecció.

Pel que fa a la provisió del recurs de les famílies acollidores, alienes, també hem de 
reconèixer aquí unes actuacions per promoure l’acolliment familiar, que està, a més, en 
fase..., per part de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, i que encara no tenim 
resultats objectivables, per bé que sí que se’ns anuncia que, davant de les últimes cam-
panyes, les últimes mesures, doncs, s’ha incrementat el nombre de famílies que s’ofe-
reixen a poder ser família acollidora. S’haurà de veure, doncs, quin és el resultat efectiu 
d’aquestes actuacions. I també, doncs, se’ns ha informat que s’estan analitzant fórmules 
jurídiques per poder proveir adequadament les UCAE, les unitats convivencials, que 
també compleixen aquesta funció d’acolliments més especialitzats.

I ja en l’àmbit de la protecció, acabo amb la mesura que el síndic, també, pràctica-
ment des de la seva aprovació l’any 2010..., doncs, com és la previsió de la disposició 
addicional setena de la Llei 14/2010, que és l’afectació de les pensions i prestacions de 
la seguretat social dels menors tutelats per la DGAIA, encara no ha estat plenament  
desenvolupada la modificació de la previsió de la llei per tal de garantir que les pen-
sions, siguin d’orfenesa o siguin altres tipus de pensions i prestacions que tenen re-
conegudes els infants, es puguin gaudir, els infants o les seves famílies, i no quedin 
afectades al cobriment d’un servei que, com a tal servei, està establert com a servei de 
caràcter gratuït.

El síndic considera que l’afectació d’aquestes pensions, siguin d’orfenesa, que ja la 
llei d’acompanyament, la Llei 5/2017, ja hauria suprimit l’afectació de les pensions d’or-
fenesa dels infants tutelats, però la resta de pensions també són pensions que s’assignen 
a infants o a les seves famílies, i no a l’Administració pública, que temporalment assu-
meix la seva tutela. Per tant, en aquest sentit, caldria, per garantir el principi d’igualtat, 
per evitar l’establiment d’un copagament d’un servei de caràcter gratuït i per garantir 
que la finalitat de la prestació vagi als que la tenen destinada, a les famílies o als seus 
infants, i no a una administració pública, doncs, que sigui també suprimida l’afectació 
referida a la resta de prestacions i de pensions.

Bé, jo, abans de que el síndic faci la resta de la intervenció, els faré, un cop feta la 
part referida al seguiment d’elements estructurals d’altres informes, algunes recoma-
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nacions destacades de l’informe de l’any 2016, que també tenen relació amb elements 
estructurals. El primer que els voldria destacar són les mancances o les necessitats de 
crear més recursos i més programes per als adolescents amb conductes disruptives; 
adolescents que..., la complexitat de la mateixa vivència de l’adolescent, doncs, moltes 
vegades el sistema protector o els sistemes de salut, els sistemes d’ensenyament no do-
nen la cobertura adequada a adolescents que poden estar en edat d’escolarització obli-
gatòria, que tenen..., i, en qualsevol cas, encara no han assolit la majoria d’edat i que el 
sistema no troba, de vegades, els recursos per atendre les seves necessitats.

Seria molt com per plantejar aquí totes les qüestions amb relació a aquesta qüestió, 
però sí que els destaco algunes recomanacions en aquest àmbit: necessitat de crear pro-
grames i recursos específics per atendre les necessitats dels adolescents; incrementar 
dotació de recursos humans, materials i econòmics en centres de salut mental infantil i 
juvenil, i altres recursos de la xarxa de salut mental infantil i juvenil, dissenyar recursos 
de protecció adequats per atendre les seves necessitats, eh? Hem de veure que hi ha uns 
programes d’intervenció individual, que suposa, a més, un acompanyament a domicili 
dels adolescents. Hem de veure i avaluar com estan funcionant aquests programes i si 
realment estan donant la protecció adequada a aquells adolescents, estiguin declarats o 
no formalment en desemparament, però que, materialment, presenten una situació de 
desemparament. I també, molt important, planificar adequadament el retorn dels ado-
lescents amb les seves famílies i proporcionar el suport necessari abans del desinterna-
ment o del retorn a la seva família, en el seu cas, i també un cop ja s’ha dut aquest retorn 
per garantir, doncs, una evolució positiva en aquestes situacions de conductes més dis-
ruptives i més complexes.

Altre element important que hem recollit monogràficament en l’informe del 2016 
seria l’atenció als infants i adolescents migrants no acompanyats en els centres d’acolli-
ment. Un dels principals problemes als centres d’acolliment, entre d’altres, amb relació 
a infants migrants no acompanyats és la sobreocupació d’aquests centres i les estades 
que s’allarguen més enllà dels sis mesos que estableix la llei que han d’estar els adoles-
cents en un centre d’acolliment.

No és quelcom exclusiu dels centres que acullen els adolescents migrants no acom-
panyats, sinó que, en molts centres d’acolliment, s’allarguen les estades més enllà dels 
sis mesos establerts per la llei, i, en aquest sentit, el síndic recomana reduir els temps 
d’estada dels infants, garantint, doncs, la seva acollida o el recurs..., que accedeixin a 
un recurs de protecció més adequat, i reduir la grandària dels recursos d’atenció resi-
dencial –recursos d’acolliment– en qualsevol tipus de centre, sigui un centre residencial 
ordinari o sigui un centre d’acolliment, que és el domicili, que és la llar d’aquell infant 
mentre està tutelat per l’Administració.

En l’àmbit de..., i en aquests dos últims punts que esmento, i per no allargar-me més, 
en l’àmbit de la protecció davant del maltractament també hem destacat de manera mo-
nogràfica les situacions d’assetjament homòfob i transfòbic a l’escola. En aquest àmbit, 
amb diverses actuacions, hem conegut, doncs, problemàtiques d’assetjament escolar, 
discriminació i violència que afecten adolescents LGTBI a escoles i instituts; difícil de-
tecció d’aquestes situacions i el patiment que pateixen els infants i adolescents quan es 
detecten tard o no s’hi intervé adequadament.

En aquest sentit, les recomanacions anirien de fomentar l’aplicació de prevenció, 
d’atenció i intervenció davant de situacions d’odi o discriminació en tots els centres 
educatius, promoure mesures preventives als centres que facilitin un clima de convi-
vència positiu en l’aula, i que..., assegurar que tots els continguts materials tinguin en 
compte la diversitat en l’orientació sexual i identitat de gènere, i facilitar directrius als 
centres educatius per a l’abordatge integral de totes aquestes situacions i dificultats.

Bé, doncs, per part meva, aquestes serien les qüestions més destacades de l’informe.

La presidenta

Gràcies, senyora Larios.

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

Moltes gràcies.

La presidenta

Tornem a passar la paraula al senyor Ribó.
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El síndic de greuges

Gràcies. Hi ha una sèrie de temes molt directament de drets socials que voldríem 
subratllar, com és la qüestió dels ajuts per naixement condicionats a renda i a residència 
durant cinc anys, que és una mica estrany que, amb la renda mínima, estem parlant de 
dos anys, i, en aquest cas, posem cinc anys. El síndic vol assenyalar que això és desi-
gual, i, evidentment, no que és desigual perquè ho elevem tot a cinc anys, sinó que in-
tentem anivellar amb la màxima atenció instruments tan necessaris, modificant aquest 
requisit previst en les bases de la concessió dels ajuts. 

També aquí, amb l’atenció sobre temes de salut quant a drets socials i el seu enri-
quiment, ho he citat abans –ho torno a dir ara: el tema del TDAH. Som conscients que 
a Catalunya hi ha un debat entre els professionals, que no és gens fàcil de tancar-lo, el 
síndic no ho pretén tampoc, però sí que això es fomentés de la forma més rigorosa pos-
sible. Saben que hi han posicions molt enfrontades i que es garantís dins del sistema 
nacional de salut un tractament psicoterapèutic, quan fos necessari, garantint sempre i 
respectant sempre l’escolta o..., a l’infant o a l’adolescent implicat. 

Insistim en la igualtat en l’educació. Ho ha dit l’adjunta, tot el tema de l’accés, tot el 
tema de la transparència; no entenem com encara no podem donar màxima transparèn-
cia a les dades, quan és l’entrada en el sistema educatiu i quan és la llista de sol·licituds, 
quan hi han les vacants, etcètera. Però també una igualtat en l’accés al menjador esco-
lar, en general; en concret, també, quan hi ha una jornada compactada que ho pot com-
plexificar. Som conscients de que en aquest Parlament hi ha un debat, al ritme que sigui, 
sobre la conciliació i sobre el canvi d’horaris però aquest és un debat. Mentrestant, hi 
ha una realitat, eh? Mentre hi hagi aquesta realitat..., i, si volen, un dia parlem també 
d’aquest debat i del que el síndic intentaria empènyer al màxim perquè tots guanyéssim 
vida, però mentre tinguem la situació que tenim, per intentar solucionar el tema. Asse-
nyalem també, en aquest apartat, qüestions que no són innovadores però que les hem 
tractat poc, com són els drets i les noves tecnologies, eh?, l’ús que es fa d’internet i les 
noves tecnologies en el sistema educatiu. 

Per exemple, el cas..., en general, tant la igualtat d’accés a les noves tecnologies 
com el risc que pot suposar, en alguns moments, de vulneració de drets de la privacitat 
dels alumnes. Hi hauria d’haver, en aquest sentit, més polítiques proactives per adquirir 
competències digitals per part dels infants, però, al mateix temps, garantir la seguretat 
de l’ús d’aquestes tecnologies, d’un ús responsable, i, evidentment, prevenint les addic-
cions. 

Jo voldria cloure la nostra intervenció amb unes consideracions finals fortes. Vostès 
–o els seus predecessors– van aprovar una llei molt avançada, que era la Llei d’opor-
tunitats. Encara no hem fet el gran salt endavant de garantia de drets a partir d’aquesta 
llei. Evidentment, és una afirmació molt categòrica però que va plena d’exemples i de 
polítiques públiques que podrien donar aquesta empenta. Començant per una de molt 
senzilla: tenim una baixa inversió pel que fa a les polítiques d’infància i de família a 
Catalunya: el 0,8 per cent del PIB l’any 2014 –havíem estat a l’1 per cent. Ens podíem 
consolar? No, perquè a Europa estem al 2,4 per cent. I jo vull ser europeu a boca plena, 
eh? I, per tant, una manera molt senzilla de saber-ho, com..., quant ens hi aproximem, 
són les dades, no són els discursos ni...; són les dades. I aquesta dada és molt punyent al 
respecte, no?

Aquesta reducció de la despesa pública, malgrat que ara puguem anar-la millorant, 
segur, espero i confio, a partir de la millora de la situació econòmica i d’una major re-
captació, contrasta amb que les necessitats socials de la infància van in crescendo per 
múltiples factors però van in crescendo, eh?, d’ençà del 2008. Hi ha hagut un increment, 
especialment, d’un tema..., a mi, que hem estat discutint ara amb tots els meus col·le-
gues a nivell europeu, eh?, el concepte de vulnerabilitat. Segurament, si vostès em fan 
dir on hi han els més vulnerables, estan a la infància, i, per tant, és on més hauríem 
d’aprendre quelcom que no és només per als sociòlegs; és especialment per als polítics, 
per als legisladors, per als que han d’atacar aquestes desigualtats, importants desigual-
tats socials en l’efectiu exercici dels drets en l’educació.

En tenen múltiples exemples. Hi torno a insistir, Catalunya té un sistema públic 
d’educació; parlin de la propietat que vulguin del sistema escolar però un sistema públic.  
I tots els que hi són, concertada o pública-pública estan obligats en el sistema públic; és 
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un dret públic i s’ha de garantir la igualtat d’oportunitats. Ho torno a dir, el síndic, per 
res critica la diversitat de centres, el que sí que critica és que no hi hagi una vocació ple-
na i coherent en el sistema públic, en la vocació pública i amb la igualtat d’oportunitats. 
Desigualtats en l’accés al lleure, eh?, que va, una mica, a continuació de l’anterior, o en 
l’accés a la mateixa salut, no? I que hi ha una dificultat important, que la tornem a asse-
nyalar: per què no hi ha un organisme que ho coordini? 

Hi ha gran diversitat d’administracions i una gran diversitat de serveis i de políti-
ques dins de la mateixa Administració de Govern. No hi pot haver tal multiplicitat, i, 
de vegades, desconeixement entre tantes polítiques per a la infància. Per què no es crea 
un organisme, tal com estava enfocat en el mateix Pacte per a la infància, que ho coor-
dini? No estem advocant ni per la centralització ni per la sostracció de competències de 
ningú; sí per fer aquest esforç molt més efectiu. Per tant, incrementem la inversió, incre-
mentem i enfortim la prevenció, anem directament a combatre les desigualtats i amb un 
gran sentit de transversalitat.

I, ara, amb un altra puntualitat, si m’ho permet la presidenta, jo deixaria la sessió i 
poden continuar amb l’adjunta i amb tots els seus assessors i assessores, que són els au-
tèntics protagonistes, eh?, perquè, com sempre els dic, aquest síndic seria mut si no fos 
per l’ajut que té de tota la gent que treballa amb ell.

La presidenta

Moltes gràcies, síndic. Continuem, per tant, la compareixença, si us sembla, entre 
cinc, deu minuts –cap allà als vuit minuts, posem-ho– per grup, per fer els comentaris 
i les preguntes pertinents. Donem la paraula, en primer lloc, a la senyora Valencia, del 
Grup de Ciutadans.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. En primer lugar, como siempre, agradecer, al síndic y a su equi-
po, la presentación de este informe sobre derechos de infancia de 2016, que nos permite 
hacer una evaluación del sistema de protección y de los derechos de los menores en esta 
fecha y también nos sirve como base para presentar iniciativas y nos sirve para reali-
zar nuestro trabajo parlamentario, como he comentado. Por lo que hemos podido com-
probar en su informe –se divide en varias partes–, se habla, por un lado, del sistema de 
protección, del cual pasaré a detallarle preguntas y consideraciones; también de los de-
rechos de los menores, en el ámbito educativo y también en lo relacionado con el acceso 
a la salud de la infancia, al ocio, etcétera. 

En cuanto al sistema de protección, nosotros compartimos que se debe aumentar el 
personal de equipos de EAIA para realizar una mejor atención en los centros. Es cierto 
que, gracias al contrato programa, se ha podido aumentar este personal pero no llega-
mos a alcanzar la ratio de 2010 y queríamos preguntarle qué opinión tienen sobre los 
continuos..., bueno, que este Gobierno no ha conseguido implantar medidas para al-
canzar esa ratio de servicios sociales..., establecida en la cartera de servicios sociales, 
perdón. Respecto a los adolescentes –a que ha hecho referencia– con conductas disrup-
tivas, son adolescentes que suelen tener adicciones, están generando problemas en los 
centros. Coincidimos en que debe existir una coordinación interdepartamental con las 
diferentes administraciones públicas para atender estas necesidades.

No podemos volver a ver menores inhalando cola en las calles de Barcelona, como 
el pasado año. Pensamos que la Generalitat debería actuar con mayor diligencia en este 
sentido, para combatir este tema. Comentar que hacemos nuestras sus recomendaciones 
en cuanto a la importancia de seguimiento que se deben realizar en los EAIA; el segui-
miento debe ser exhaustivo por el personal, se debe hacer un seguimiento de estas vi-
sitas porque estos..., de las visitas que tienen los menores con sus familiares, porque es 
fundamental para tener un sistema de protección que funcione correctamente. 

Sobre menores..., me voy de un tema a otro porque hay muchos temas; sobre meno-
res migrantes no acompañados, tuvimos la oportunidad de asistir a la comparecencia de 
Oriol Amorós, que es el secretario de Migraciones, vino a presentarnos un informe, en 
el Parlament, sobre migraciones y le preguntamos por el colapso que sufren los centros 
de acogida. Presentamos una iniciativa que pedía reducir el tiempo de espera en estos 
centros porque hay una espera considerable, a la espera de que al menor se le asigne el 
recurso adecuado. Sobre menores refugiados, recogemos sus recomendaciones y pen-
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samos que se les debe garantizar la asistencia y el acompañamiento adecuado a estos 
menores. 

Después, en relación con el acoso por homofobia en las escuelas, pensamos que la 
formación al profesorado es importante. No obstante, queremos dejar constancia de que 
nos siguen llegando casos de acoso por homofobia en las escuelas. De poco sirven pro-
tocolos, si los profesionales no conocen o si no se usan estos protocolos de manera ade-
cuada. 

Respecto al abuso sexual infantil, nos consta que se ha creado un comité interdepar-
tamental de seguimiento y coordinación de los protocolos, además de diferentes medi-
das. Es importante que se haya creado pero nos gustaría saber más, supongo que esto se 
lo tendremos que preguntar al Govern, sobre el trabajo que está realizando este comité 
interdepartamental. No sabemos si ha realizado informes, si no los han realizado; en 
cualquier caso, es algo que, como he comentado, le preguntaremos al Govern.

Nosotros también pensamos que la formación al profesorado y el conocimiento e 
implicación del alumnado son muy importantes para acabar con estas situaciones de 
abuso. La comunicación de los centros educativos al Departament d’Ensenyament y a 
la fiscalía, en caso de riesgo de abuso sexual, de abuso…, de cualquier tipo de abuso, 
es fundamental. Tanto en situaciones de acoso como las de abuso tienen graves conse-
cuencias para los menores y en esta legislatura hemos sido testigos de casos como ma-
ristas o suicidios de menores que estaban siendo acosados. Necesitamos más interven-
ción de la Administración pública para acabar con estos casos de acoso y con abusos 
sexuales de una vez.

Sobre pobreza infantil, coincidimos con ustedes en que falta inversión en políticas 
de infancia y de apoyo a las familias; pensamos que es fundamental para apoyar a nues-
tros menores. Hemos presentado una iniciativa, hemos presentado una ley para tener 
una prestación para menores –menores a cargo, menores de dieciocho años–, aprove-
chando nuestras competencias autonómicas. En relación con los menores a que se ha 
hecho referencia, que tienen TDAH, coincidimos con sus recomendaciones; los CDIAP 
existentes son insuficientes, era elemental que había que hacer una inversión en salud 
mental también. Los CSMIJ también son insuficientes, se ha hecho..., reconocemos la 
inversión que ha hecho el Govern, pero es insuficiente y era inminente que era necesa-
rio hacer algo.

Sabemos que los recursos económicos de las familias son determinantes para los 
avances en los tratamientos de sus hijos. Pensamos que esto no puede ser, la Adminis-
tración debería intervenir de una forma más inminente. Le queríamos preguntar sobre 
lo que hace referencia en su informe, sobre la atención a la salud bucodental y oftalmo-
lógica; no se ha hecho ninguna actuación, pensamos, en relación a esta atención a la 
salud. Luego pasaré a comentar los aspectos relacionados con la educación; entende-
mos, como usted, que la Administración..., como ustedes, que la admisión del alumna-
do debe atender a criterios de transparencia y queremos preguntar su opinión respecto 
a la inversión que ha hecho el Govern..., que ha realizado el Govern en la educación in-
fantil de cero-tres años. 

Lo comento porque la falta de inversión en educación infantil acaba recayendo en la 
responsabilidad de diferentes administraciones. Los ayuntamientos tienen que soportar 
esta inversión en sus presupuestos y pensamos que quien tiene competencias es la Ge-
neralitat y debe asumir sus responsabilidades. Volviendo al sistema de protección a la 
infancia, que usted ha hecho referencia a que se han abierto nuevos CREI –es verdad, 
se han anunciado hoy estas nuevas aperturas de CREI–, ha hecho referencia a la dimen-
sión de estos CREI. Le queríamos preguntar su opinión sobre si considera que esta di-
mensión de plazas es la adecuada. 

Y, luego, también queríamos preguntarle sobre el nuevo centro que se ha abierto en 
Girona. Nosotros hemos podido visitarlo, no nos queda muy claro si son..., es un centro, 
si son dos centros; lo pregunto por el tema de las plazas. Nosotros pensamos que debe-
mos tender a modelos de protección más pequeños para atender mejor a los menores y 
siguiendo la convención de Naciones Unidas, las recomendaciones, debemos atender a 
este tipo de sistema de protección.

Respecto a la acogida residencial, comentar que es cierto que se ha reducido el nú-
mero de menores de seis años en centros. En la actualidad, nos constan, según los in-
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formes que tenemos, 180 menores de seis años que todavía están en centros. Por tanto, 
consideramos que el objetivo que perseguía el Govern de cero menores en centros no se 
ha cumplido.

Le queríamos preguntar o si puede ampliar más esta..., bueno, lo que acabo de co-
mentar, y si considera que vamos en la línea adecuada, si se podría hacer algo más. Es 
cierto que se está promocionando la acogida familiar, pero de momento no se están 
cumpliendo los objetivos.

Y, para finalizar, agradecerles el trabajo que realizan y comentarles que desde nues-
tro grupo parlamentario queremos seguir trabajando conjuntamente para conseguir me-
joras en los derechos de nuestros menores.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem la paraula al diputat..., al senyor Raúl Moreno, del Grup 
Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. En primer lloc, m’agradaria esmentar que avui és el Dia Mun-
dial contra la Prostitució Infantil, i, com a Comissió de la Infància, crec que hauríem de 
tenir-ho en compte i poder fer algun pronunciament, sobretot en aquests dies assenya-
lats, ja que crec que parlo per tots els partits polítics. La xacra de la prostitució infantil 
és la cara oculta de la mateixa prostitució, i, per tant, vagi per endavant la condemna del 
meu grup parlamentari cap a qualsevol tipus de prostitució, i també la prostitució infan-
til, en aquest sentit.

Agrair, en segon lloc, la presència del senyor Rafael Ribó, del síndic de greuges, 
també de tot el seu equip, que any rere any ens posen davant nostre un document que 
ens serveix molt com a responsables polítics, perquè ens dona una visió molt general 
de quina és la situació de la infància al nostre país. A més a més, són informes que any 
rere any el que ens estan demanant des del punt de vista general és un canvi d’estructu-
ra, un canvi estructural en les polítiques d’infància al nostre país, i jo crec que des d’allò 
que es demana, no només des del síndic, sinó també des d’altres entitats socials, aquest 
canvi estructural, en aquests moments, el Govern de Catalunya i també nosaltres com 
a Parlament encara ens queda molta feina a fer, perquè sí que anem d’alguna manera 
aprovant lleis, proposicions de llei o fins i tot algunes accions concretes, però no parlem 
mai del canvi estructural necessari que ha de portar el nostre país, Catalunya, a ser un 
país on els drets dels infants estiguin absolutament garantits.

Vagi per endavant, també, que aquest informe ens serveix molt perquè ja que tenim 
dificultats per accedir a les dades, i, per tant, per analitzar moltes vegades quina és la si-
tuació de la infància a Catalunya, perquè no existeix, i això també ho hem denunciat en 
altres ocasions, i volia fer-li la pregunta: si en això hem pogut avançar. És a dir, la capa-
citat que té el Govern de donar a conèixer les dades amb relació a la infància, a la seva  
situació, moltes vegades i després en aquesta mateixa comissió aprovarem alguna pro-
posta de resolució en aquest sentit, de poder tenir, com a mínim, les dades com a país, 
de quina és la situació de la infància, i no només referir-nos a aquells informes no no-
més que fa el síndic de greuges, sinó que fan també altres entitats i col·lectius a Catalu-
nya.

Vostè destacava alguns progressos importants en temes d’infància; destacava, 
doncs, l’increment de personal de les EBAS i dels EAIA a través del contracte progra-
ma; és destacable, és important perquè s’ha fet aquest esforç econòmic per tal de com-
plir la llei, per tal de que finalment puguem tenir les ràtios que compleix la llei. Per tant, 
tot sigui dit, benvingut després d’haver passat uns anys de crisi en què els serveis socials 
han quedat absolutament desbordats per la situació i encara avui estan desbordats per la 
situació, però, en tot cas, aquesta és una millora que nosaltres aplaudim i que cal desta-
car. Ara només cal que el Govern també pagui allò que se li deu als ajuntaments encara 
pel contracte programa d’anys anteriors.

Destacar també l’increment en mesures per millorar l’atenció en casos de maltrac-
tament infantil; ho destacaven vostès i específicament en casos d’abusos sexuals, i po-
saven com a exemple en l’informe que s’ha creat la comissió interdepartamental de 
seguiment i coordinació dels protocols existents, que jo no em cansaré de repetir, de de-
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nunciar, ja ho vaig fer la setmana passada o fa dues setmanes al Ple del Parlament, però 
en aquesta mateixa comissió, que és un comitè interdepartamental de seguiment i co-
ordinació de protocols existents en temes d’abusos sexuals molt important, jo crec que 
és cabdal i vaig celebrar molt la seva posada en marxa, però que només s’ha reunit dos 
cops durant l’any 2016, i, per tant, la deixadesa del Govern en aquest tema és flagrant i 
és preocupant i és temerària.

Per tant, el que demano..., i fins i tot també hem aprovat propostes de resolució en 
aquesta comissió, que es reuneixi un cop, com a mínim, cada dos mesos. No podem te-
nir una comissió, un comitè de seguiment dels protocols a abusos sexuals que no es re-
uneix. Per tant, jo crec que això no costa diners, és una qüestió de voluntat política que 
en aquests moments no s’està expressant per part del Govern de Catalunya.

Feien referència també a l’informe a temes d’habitatge i emergència social, que tam-
bé després dels anys més durs comencem a veure una mica la llum en el sentit de que 
sembla que ha millorat una mica la coordinació, però jo crec que perquè l’anàlisi sigui 
absolutament correcta, també s’ha de fer esment de l’esforç que fan els governs locals a 
l’hora de tractar amb les famílies i els infants que tenen a càrrec. Ja sé que potser no és 
l’objecte del síndic de greuges o d’aquest informe analitzar també la tasca dels governs 
locals, però jo crec que cal fer un esment de l’esforç que els ajuntaments de Catalunya 
han estat fent i fan per intentar garantir un habitatge a aquelles famílies que es troben 
en risc de desnonament o que han de fer una ocupació forçosa per motius de pobresa.

Pobresa infantil: la reducció de la taxa, en aquest cas, de la pobresa infantil a Ca-
talunya és mínima, és molt poca. Per tant, el que sí que ens indiquen altres informes 
és que els infants tindran més dificultats per sortir d’aquesta pobresa i correm el risc  
de que sigui una pobresa estructural durant els propers anys. Qui més ha patit els efec-
tes de la crisi són els infants, són els infants que viuen en famílies que estan en aques-
tes condicions i nosaltres considerem que la resposta per part del Govern ha estat molt 
minsa, és a dir, no hem actualitzat l’índex de renda de suficiència de Catalunya des de 
l’any 2011, i quan nosaltres hem plantejat, i s’ha plantejat també en la mateixa ponència 
de la renda garantida, que aquest índex de rendes..., que aquesta prestació, diguem-ne, 
per infant, s’inclogués en la renda garantida de ciutadania, doncs, ens vam veure amb 
la proposta del Govern el desembre, de que proposaven cent euros l’any, per tant, dot-
ze euros al mes per infant a càrrec, cosa que ens sembla que no només està per sota de 
l’ajut a l’infant a càrrec que es feia quan abans teníem la prestació, sinó que, a més a 
més, és irrisòria. Sort que després amb la negociació s’ha pogut canviar, i, en principi, 
com encara no hi ha acord amb el Govern, esperem que la renda garantida inclogui ja 
aquesta prestació, diguem-ne, per infant a càrrec i puguem superar aquest 0,8 del PIB, 
que en aquests moments està per sota de la mitjana europea quant a inversió a infància.

Salut mental: les llistes d’espera del CSMIJ i dels CDIAP encara hi són i són molt 
importants, i és cert que s’ha fet i era necessària i cal lloar també aquesta bona inversió 
que s’ha fet en temes de malalties mentals, en general, per part del Govern en els pres-
supostos, i esperem que es noti. Però ja no és una qüestió només de diners, no és una 
qüestió de quants diners posem en el sistema, sinó si el sistema en aquests moments està 
donant solució als pares, a mares i sobretot als nens que tenen algun tipus de problema. 
És a dir, els CSMIJ i els CDIAP tenen sessions d’atenció amb els infants que no superen 
els quaranta-cinc minuts, i el que diu l’informe del síndic de greuges és que no per po-
sar més diners o no per atendre més infants estem augmentant la qualitat de l’assistèn-
cia. Per tant, i..., fins i tot el nombre de vegades que l’infant va a rebre aquests serveis és 
exactament el mateix, i fins i tot una miqueta menys que el de l’any 2016, per tant, pot-
ser hi posarem més diners i espero que sigui per contractar més professionals, però tam-
bé espero que sigui perquè aquells infants i joves siguin atesos més vegades a la setma-
na o tinguin una atenció per tal d’incrementar i de ser més potents en el seu tractament.

Per altra banda, veiem com les llistes d’espera dels infants per a proves diagnòsti-
ques i intervencions quirúrgiques l’informe també diu que s’estan incrementant, lleuge-
rament, però s’estan incrementant, i això és un problema, diguem-ne, en general de les 
llistes d’espera al nostre país. Però quan es tracta, sobretot, d’infants que estan en una 
situació molt complicada des del punt de vista de salut, hauríem de tenir una sensibilitat 
especial, i veure que augmenten les llistes d’espera és un problema.



DSPC C 375
4 d’abril de 2017

Sessió 11 de la CDI 14

Escolaritat: s’ha parlat de molts aspectes, jo voldria posar sobre la taula que si cre-
iem en els temes d’infància que l’educació zero-tres és una educació important, que 
és fonamental per a la formació dels nens, dels infants del nostre país, no pot ser  
que aquest Govern continuï destinant zero euros a les escoles bressol, tot i que aquest 
Parlament va aprovar en una moció quelcom diferent. I hem tornat a veure com aquests 
pressupostos que alguns s’entesten en dir que són molt socials continuen apostant zero 
euros a les escoles bressol del nostre país.

Infants tutelats: tenim 644 infants pendents d’obtenir un recurs en el nostre sistema 
de protecció –644–, i en un any no hem avançat res, perquè encara n’hi han 83 que es-
peren entrar en els CRAE i l’any anterior eren 82. És a dir, estem en la mateixa –en la 
mateixa– capacitat d’atenció en el tema dels CRAE i esperem que aquelles 300 places, 
que també aquest Parlament va aprovar en una moció, es posin finalment en marxa. Jo, 
fins que no ho vegi, no m’ho creuré.

Temes d’acolliment familiar: el Govern va fer una bona aposta i jo ho vaig celebrar, 
també, quan va dir... (Veus de fons.) Sí, quant em queda? (Pausa.) Quant em queda, 
presidenta?

La presidenta

Ja ha passat els vuit minuts, a bastament. 

Raúl Moreno Montaña

Ja he passat? (Pausa.) D’acord, doncs, redueixo..., acabo. Temes d’acolliment fami-
liar: es va presentar una campanya per tal d’impulsar l’acolliment familiar que encara 
no ens ha donat resultats. I acabo, perquè no em queda molt temps.

Coincideixo plenament..., tinc, de fet, poques preguntes directes perquè jo crec que 
totes les que jo tenia més o menys aquest informe les està resolent, no? M’agradaria sa-
ber si hi ha alguna proposta més concreta en temes de com garantim la participació dels  
infants en la nostra societat. És a dir, consell dels infants, el fet de la participació  
dels infants, no?, educació no formal, en temes de l’oci... La valoració ja l’ha fet una 
mica el síndic del no desplegament de la Llei d’infància i l’adolescència i del mateix 
Pacte per a la infància –i acabo–, que és el que ens hauria de donar aquest paraigua, 
aquest model, perquè sí que hem escrit moltes coses, estem farts de fer l’anàlisi, sabem 
fins i tot quina és la situació, però som –i aquí jo crec que ens hi impliquem tots– molt 
dolents a l’hora de posar solucions, i, si les posem, som encara més dolents, i això és la 
part del Govern de fer-les complir com mana.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Moreno. Passem la paraula a la diputada de Catalunya Sí que es Pot, 
la senyora Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. I moltes gràcies al senyor Ribó i a la senyora Larios per la seva 
exposició i també pels informes de la sindicatura, perquè pensem que són uns informes 
que són de gran utilitat, suposo que per al Govern, per als diputats i diputades, almenys 
per als del meu grup ho són moltíssim. Jo, com que és un informe molt extens que toca 
molts punts, no em centraré en tots els punts, perquè, en general, pensem que és..., es-
tem molt d’acord amb les coses que s’hi exposen. Sí que voldria fer èmfasi en allò que 
pensem que són mancances o en allò en el que no estem d’acord.

Pel que fa a l’educació, hi observem alguna mancança quan parlen de les noves tec-
nologies. Pensem que és cert que les noves tecnologies des de l’escola poden ser una 
oportunitat, però si es fan servir per fer deures a casa, creen una bretxa; per tant, s’hau-
ria d’anar molt amb compte amb els deures a casa. Després, quan parlen de les noves 
tecnologies, parlen dels perills que poden assetjar els nens i nenes i també del perill de 
que les seves dades es facin públiques. Nosaltres trobem a faltar que es parli de cyber-
bullying, que és un problema en aquests moments molt greu, perquè si el bullying sem-
pre ha estat greu, perquè és un problema que sempre ha existit, en aquests moments el 
cyberbullying encara el fa més greu, atès que els nens i nenes, o els joves, no es poden 
lliurar del bullying ni tan sols quan estan a casa, i, per altra banda, perquè realment la 
seva imatge digital, encara que ens pugui semblar mentida, els importa gairebé més que 
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la seva imatge presencial. I, per últim, jo trobo que també falta que es parli de la neces-
sitat d’ensenyar el respecte a la propietat intel·lectual.

Pel que fa al sistema de protecció, voldria centrar-me sobretot en l’aspecte que vos-
tès parlen, d’aquests nanos adolescents conflictius. Jo crec que l’informe no deixa clar si  
és que de vegades..., o si de vegades pensen que és que se’ls ha tutelat massa tard, i, en 
canvi, de vegades diuen que potser han estat tutelats massa temps. Nosaltres continuem 
pensant que el que falta és una concepció diferent del sistema de protecció. Els adoles-
cents..., l’adolescència és una etapa molt complicada, és una etapa en què els psicòlegs 
que estudien el benestar emocional de les persones diuen que és l’etapa de més inestabili-
tat emocional. Sempre ho ha estat, però, actualment, amb una vida molt accelerada amb 
les noves tecnologies, amb una sèrie de contravalors que s’han instal·lat en la societat, se-
gurament encara és més difícil.

Si aquests nanos que són conflictius..., si entren en contacte amb nanos que tenen 
conflictivitat i que han après ja una sèrie de coses, per exemple, que tenen conductes 
disruptives, que fan fugues, que tenen consum de tòxics, no els estem ajudant en abso-
lut, sinó que els estem posant en una situació molt més complicada. El que vull dir és 
que els educadors el que diuen és que, sovint, de les famílies se’ls porta a centres tute-
lats que..., els CRAE, i dels CRAE se’ls deriva als CREI o als centres terapèutics, però 
un cop arriben aquí, ja no hi ha cap altra solució. Potser la qüestió no està en què fem 
quan ja han arribat a aquesta situació, sinó en mirar d’evitar aquestes situacions, perquè 
aquests nanos, en el moment en què es converteixen en consumidors i fan fugues i tenen 
problemes amb l’escolaritat, són molt difícilment recuperables. Per tant, hauríem d’ac-
tuar abans amb tots els nanos; hauríem d’actuar abans amb diagnòstic precoç; treballant 
en el terreny amb les famílies i amb les escoles, i, després, fent abordatges terapèutics 
que estiguin internacionalment acceptats.

I, per últim, em vull referir a la valoració que vostès fan del TDAH, que jo la veri-
tat és que soc absolutament crítica; penso que el seu informe va crear un problema molt 
greu. Jo penso que va ser una pena que vostès no ho consultessin amb els hospitals ca-
talans. Hi ha un informe, que ha sortit el febrer del 2017, que és un informe fet pels nos-
tres hospitals en col·laboració amb hospitals d’arreu, internacionals, i en aquest informe 
el que es diu és que el TDAH és un problema neurològic. Malgrat que hi ha alguns pro-
fessionals que no creuen que sigui un problema neurològic, és un problema neurològic, 
i que la prevalença a Àsia, Àfrica i Europa és del 5 per cent. Per tant, si a Catalunya no-
més estem diagnosticant el 0,9 per cent en alguns territoris i el 3 per cent en uns altres, 
on es fa millor és on es diagnostica el 3 per cent, i on es fa pitjor és on es diagnostica el 
0,9 per cent.

Aquí vàrem tenir el doctor Miquel Casas, que va venir a parlar del TDAH, que és 
un especialista internacionalment reconegut, i va dir que els nois i noies que no són  
diagnosticats a temps i que no reben un tractament –que no vol dir tractament farma-
cològic, sinó un tractament que sigui eficaç, un tractament psicològic que sigui eficaç–, 
quan arriben a l’adolescència tendeixen a tenir fracàs escolar, tendeixen a fer addiccions 
a tòxics, simplement no perquè siguin mala gent, sinó per què?, per compensar els pro-
blemes que tenen; els hi solucionen els tòxics als quals es fan addictes. 

I, per tant, tenim un problema molt greu perquè no diagnostiquem suficientment el 
TDAH. Vostès parlen de disset mil casos en els quals es dona tractament, però, en can-
vi, només parlen de vuit mil casos diagnosticats. Jo crec que aquí hi ha un ball de xi-
fres, perquè no tots els pacients amb TDAH prenen la medicació que vostès diuen, ni 
aquesta medicació es dona només amb pacients amb TDAH. Per tant, aquí hi ha unes 
xifres que no crec que s’hagin estudiat massa acuradament.

Diuen que la guia s’hauria de basar en criteris científics i professionals demostrats, i 
això és el que es va fer. Aquesta guia es va fer agafant professionals dels millors hospi-
tals que tenim a Catalunya. I és veritat que hi va haver professionals del sector que no hi 
van participar, però és que es va demanar que fossin professionals amb experiència en 
TDAH; aquells que no hi creuen no hi eren cridats, naturalment.

És important..., abans el síndic deia que ell volia ser europeu; doncs jo penso que, si 
volem ser europeus, hem de mirar què fan també amb aquesta qüestió a Europa i què 
diuen les guies internacionals, perquè diuen exactament el que deia aquest protocol. Per 
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tant, jo crec que la pròxima vegada que facin un protocol mèdic, especialment en sa-
lut mental, haurien de contrastar-ho també amb els professionals dels nostres hospitals.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem ara la paraula a la senyora Xandri, del Grup Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, jo també vull agrair, doncs, la compareixença del síndic de 
greuges i de la senyora Larios i de tot l’equip que l’acompanya per presentar-nos avui 
aquest informe. Crec que és un informe molt ben treballat i on fan unes recomanacions 
molt clares i precises, i, per tant, doncs, és complicat que nosaltres puguem aportar gai-
re més, no? Tot i així, faré algunes reflexions i li plantejaré alguna pregunta.

Bé, vostè, la senyora Larios, doncs, ha fet una..., ha explicat de forma detallada quins 
han estat els avenços, no?, i també quines són les qüestions que encara no s’han solu-
cionat i per les quals cal lluitar. I des dels diferents grups parlamentaris, doncs, estem 
en això, no? I cal dir i repetir un cop més, doncs, que els diferents grups parlamentaris 
han presentat propostes de resolució en aquesta comissió, i mocions al Ple, que fan re-
ferència, precisament, a part de recomanacions que vostès fan en aquest informe i que, 
malauradament, a dia d’avui, doncs, no s’hi ha donat compliment. Per tant, una de les 
nostres tasques, la principal, és vetllar perquè aquestes recomanacions i aquestes pro-
postes, doncs, al final arribin a bon port, no?

Bé, jo també li comentaré algunes qüestions, així, com que és tan –tan– llarg, l’in-
forme..., i li concretaré algunes qüestions i algun tema que em preocupa, no? 

Quant a la protecció d’infants en situació de desemparament, no?, vostès, per exem-
ple, una de les recomanacions que fan és..., diu: «potenciar la professionalització de fa-
mílies acollidores i l’atenció d’adolescents amb problemes de salut mental». Jo li puc dir 
que jo m’he reunit amb algunes famílies acollidores, i, a banda d’aquesta professionalit-
zació que vostès demanen, del que es queixen molt és de manca de recursos econòmics 
per part de l’Administració. Per tant, jo crec que aquí el Govern hauria de fer un salt 
important i posar-se a la pell de cada una d’aquestes famílies i saber exactament què és 
el que necessiten econòmicament, no?, perquè, si no, és impossible, doncs, que hi hagi 
famílies a Catalunya que estiguin disposades a acollir aquests infants, no?

Un tema que em preocupa, que és la relació entre els pares i els fills, progenitors i 
fills. I ho apuntava el síndic, no?, el maltractament corporal, el no maltractament cor-
poral, que, la veritat, és un tema complicat i polèmic alhora, com deia el síndic, i, bé, 
d’acord amb el que diu el Comitè dels Drets de l’Infant, doncs, els progenitors poden 
corregir els fills en potestat, d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple 
respecte a llur dignitat, evidentment. I vostès, doncs, demanen que se suprimeixi de la 
Llei 25/2010 allò que diu de «facultat de correcció», no?, per tal de que no es pugui mal 
interpretar i pugui donar lloc al maltractament corporal.

Jo hi estic totalment d’acord, estic convençuda de que no hi pot haver maltractament 
corporal en cap cas, però a vegades em dona la sensació de que també ens hem passat 
d’un extrem a un altre, no? I és sorprenent..., doncs, l’altre dia que coneixíem allò del 
fiscal, no?, el fiscal que demanava nou mesos de presó a una mare per prendre-li el mò-
bil a un fill de quinze anys, perquè havia d’estudiar. O sigui, em sembla que és una bar-
baritat, o sigui, coses que estem veient i que, al final, aquí veiem que hi ha un problema 
seriós d’autoritat, eh? Vull dir, un tema d’autoritat que afecta tant els progenitors com 
també el professorat, no? I, per tant, aquí jo crec que hem d’anar amb molta cura amb 
les lleis que fem, amb les lleis que aprovem.

És importantíssim el tema de la conciliació; quant a infants i adolescents, cal estar 
al costat seu. És una època complicada –s’ha dit per part de tothom i tots ho coneixem, 
i els que tenim adolescents ho corroborem– i és veritat que cada casa és un món i que 
cadascú sap el que viu a casa seva, no? Llavors, jo em pregunto fins a quin punt l’Admi-
nistració hi ha d’estar. O sigui, cada casa és un món, i entenc que les lleis, evidentment, 
s’han de complir, i si hi ha algun tipus de maltractament la llei s’ha d’aplicar, però arri-
ba un punt en què l’Administració ja no pot arribar més, o sigui, han de ser els mateixos 
pares, o els mateixos professors, quan es tracta de centres, els qui han de denunciar si 
hi ha algun tipus de maltractament, no? I, en aquest sentit, sí que l’Administració el que 
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ha de fer, des del meu punt de vista, no?, és, doncs, posar o crear totes aquelles mesures 
que afavoreixin la bona convivència, el respecte, i, com ja he dit abans, la conciliació. 
I torno a reiterar-me, no?: davant casos de maltractament el que s’ha de fer és aplicar la 
llei, però aplicar-la.

Endavant amb tots els protocols per evitar els casos de transfòbia, homofòbia; crec 
que aquí, com també s’ha comentat, s’ha donat un pas important. També pel que fa als 
abusos sexuals als centres. I destacar, no?, destacar aquesta baixa inversió malaurada-
ment; baixa inversió de les polítiques en infància i família, menys de la meitat aquí, a 
Catalunya, pel que fa a la resta d’Europa, i quan malauradament també veiem que hi ha 
un increment de les necessitats.

Justament, el síndic –jo ho he entès així, crec que ho ha comentat, no?–, la seva mà-
xima és combatre la pobresa infantil. I parlava d’una prestació específica condicionada 
a renda. Estem pendents de que s’aprovi una renda garantida de ciutadania, i li pregun-
to a la senyora Larios, doncs, com valoreu, com valoreu des de la sindicatura aquesta 
renda des d’un punt de vista dels infants, no? Entenem que la pobresa infantil existeix 
perquè hi ha famílies –hi ha famílies– o hi ha un entorn, doncs, que no disposen dels re-
cursos necessaris per viure, no? I, per tant, nosaltres pensem que aquesta renda garanti-
da de ciutadania, si s’aprova tal com està establert, doncs, beneficiarà molt positivament 
els infants.

Tema salut. La veritat és que jo seré molt crítica, no?, en moltes qüestions, sobretot 
pel que fa, doncs, a llistes d’espera, tant per als infants i adolescents com amb la pobla-
ció en general, és cert. Però també he de dir, i li vaig dir al conseller en la seva compa-
reixença ara fa uns dies, no?, a la Comissió de Salut: crec que una de les coses més po-
sitives d’aquest pressupost és que s’han destinat molts milions d’euros al tema de salut 
mental. I, en aquest sentit, penso que és important de cara als infants i als adolescents, 
i que espero que una part d’aquests recursos vagi destinada, doncs, a aquest col·lectiu.

Quant a educació –i acabo–, vostès..., també agrair aquests informes que han fet, 
no?, aquests informes extraordinaris sobre segregació escolar. Crec que s’ha de donar 
un pas endavant, quant a l’accés, quant a les ràtios, quant a la transparència, no?, perquè 
d’aquesta manera també aconseguirem o evitarem que es produeixin, doncs, problemes 
posteriors.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada Xandri. Passem la paraula ara a la senyora Montserrat Vilella, del 
Grup de Junts pel Sí.

Montserrat Vilella Cuadrada

Molt bé, gràcies, presidenta. En primer lloc, li transmetran l’agraïment al síndic que, 
com que ha hagut de marxar, no li podem dir directament, però, als seus acompanyants, 
la senyora Larios i tots els altres que l’acompanyen, doncs, moltes gràcies per venir aquí 
de nou, i també per la feina de l’informe exhaustiu que ens han fet arribar, perquè, una 
mica com han anat dient tots els altres grups, això el que ens permet és posar l’accent en 
aquelles coses que, molt probablement, al nostre sistema, tenen punts de millora.

De totes maneres, a mi també m’agradaria, i suposo que deu estar-hi d’acord vostè, 
almenys, amb la seva exposició, m’ha donat la sensació que transmetia una mica això, 
no?, que si has de néixer, Catalunya no és un mal país per néixer, i això està bé. Perquè, 
a vegades, en aquest Parlament dona la sensació que néixer a Catalunya, doncs, serà un 
desastre, no?, per a aquest infant. Jo crec que un infant que neix a Catalunya, respecte a 
tot el món, doncs, té unes molt bones oportunitats. Respecte a alguns països d’Europa,  
i que a Europa hi volem ser i hi som, doncs, és probable que tinguem marge de millora i  
segur que el tenim, i, per tant, hi hem d’anar, però que, en tot cas, tenim un molt bon 
sistema d’ensenyament, un molt bon sistema de salut, i un molt bon sistema social, i un 
molt bon sistema de protecció.

Dit això, perquè és que, a vegades, si no, perdem una mica el punt del..., què estem, 
no? doncs, no ho repetiré, però m’ha agradat sentir els punts de millora i tota la feina 
que s’està fent des del Govern d’aquest país, quant a l’atenció a la infància.

I també m’ha agradat sentir que tenim una molt bona llei; ho deia el mateix síndic, 
no? La 14/2010 és una molt bona llei, que està per desplegar en bona part, però que això 
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no vol dir que necessiti una reforma. És una llei de què ens vam dotar el 2010, i, malau-
radament, una situació de crisi brutal, que ningú s’esperava i que quasi que el 2010 que 
ja hi estàvem plenament posats, perquè va començar el 2007-2008 però encara no ho 
sabíem. El 2010 s’aprova la llei, i el país, i una mica la nostra societat, entra en aquesta 
crisi, que no és només econòmica sinó que també és social –econòmica i financera, sinó 
que també és social.

Això què fa? Alenteix la posada en marxa d’aquesta llei. I entenc que el síndic vin-
gui aquí i reclami que s’hagi d’avançar més, evidentment, i que aquest Parlament i tam-
bé el nostre grup parlamentari pensem que s’han de fer tots els esforços perquè això si-
gui. Vostès feien referència a tota una sèrie de punts en els que s’ha treballat en aquest 
sentit. Nosaltres també, doncs, disposem d’informes del departament on ens diuen els 
temes en què s’està treballant, no? Per exemple, el que es deia abans de justícia. Vostès 
fan, apunten qüestions del maltractament físic de cara als progenitors; doncs, això s’està 
treballant al Departament de Justícia, no tant per modificar el punt en concret que vos-
tès diuen, però sí que s’està treballant i això és important. I, al final, potser no serà per 
aquesta fórmula però potser serà per una altra. I, per tant, això està bé perquè tots ple-
gats podem avançar. 

Un país es dota d’unes lleis però també té un pressupost i el pressupost és el que 
és. I és això que dèiem: el 2010 hi ha un problema impressionant a les finances i en el 
pressupost a nivell de Catalunya, i això, evidentment, afecta a tots els departaments. En 
aquest moment que les coses van una mica millor, el Govern ja pot fer uns pressupostos 
que són els que vam aprovar, doncs, fa unes setmanes aquí. I aquí sí que hi ha un aug-
ment d’un 10 per cent a infància, a serveis socials, a afers socials. També a salut i a tota 
la banda que esperem que millori molt de tots aquests aspectes de salut mental, perquè 
realment s’ha vist que aquí hi ha moltíssima feina a fer. 

També s’ha de dir, perquè s’ha dit aquí i no és cert que hi hagi un retard impressio-
nant en el pagament en els ajuntaments, perquè aquí hi ha hagut un esforç importantís-
sim de pagar als ajuntaments el que es deu. Potser no en qüestions més antigues, de les 
escoles que es van fer o de..., però quant al contracte programa, per exemple, doncs, hi 
ha hagut un esforç importantíssim. Hi ha hagut un esforç importantíssim d’habitatge no 
només en els ajuntaments sinó també en el Govern. 

També s’han canviat coses. Els ajuts de menjador d’enguany ja no van per la renda 
de suficiència sinó que s’està utilitzant l’índex de pobresa de l’Idescat i és una mica més 
elevat, no per a la primera persona però sí per a les altres. Per tant, aquest any amb els 
nous pressupostos s’ha de notar aquest augment de la inversió.

Dèiem que un país es dota de lleis i de pressupostos, però en aquest nostre país on 
les competències les té el Govern de la Generalitat, resulta que la caixa està a Madrid i 
potser la prestació per fill a càrrec competiria al Govern de l’Estat. És a dir, com a sin-
dicatura entenem que vostès posen la..., assenyalen que hauria d’haver-hi aquesta pres-
tació, però potser aquesta prestació va on va la caixa de la seguretat social que és a l’Es-
tat espanyol. I, per tant, a l’hora de calcular i de reclamar, doncs, potser hem de tenir 
consciència de quin és el país en el que vivim que està en un estat, que la competència 
és aquí i la caixa està a Madrid. I, per tant, doncs, això a vegades fa que entrem en de-
bats una mica complicats de gestionar. 

També una mica, i per preguntar-li, no?, perquè deia al principi que falten..., s’han 
fet compliments de..., i atenció en situacions de vulnerabilitat, i això és veritat, però deia 
que no hi ha hagut canvis estructurals en polítiques d’infància. I jo, en això, discreparia 
una mica. Alguns canvis hi ha hagut, i, de les coses que vostès han plantejat que han 
reconegut que eren millores, pensem que són canvis estructurals. Per exemple, el canvi 
dels centres oberts plantejat com estava plantejat i com es planteja ara, doncs, molt pro-
bablement suposarà un canvi estructural perquè és treballar en la prevenció i evitar que 
hi hagi aquestes desigualtats de bon principi i llavors no tindrem tants problemes en el 
sistema de protecció, per exemple.

El PEUC, evidentment, també seria un canvi estructural però també hi ha un canvi 
estructural important de societat. I és que ara parlem de pobresa i el 2010 pràcticament 
ningú en parlava i teníem un índex de pobresa altíssim. I no teníem les estructures ne-
cessàries per poder-hi fer front i la negàvem, en certa manera, com a societat. Jo no sé 
si vostès tenen aquesta sensació. Ara, és veritat que va augmentar i que ha augmentat el 
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nombre de persones i el nombre d’infants que estan en situació de pobresa però també 
és cert que tenim més recursos per poder-hi fer front. 

Per tant, segueixo dient que aquest país no és un mal país per néixer. No sé si vostès 
ho compartiran.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara passem la paraula a la senyora Maria Jesús Larios 
perquè vagi responent les diferents intervencions.

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

Bé, moltes gràcies per totes les aportacions, les preguntes de tots els intervinents. 
Moltes de les qüestions, en les que no em detindré, són..., comparteixen posicionaments 
i reconeixements. Per tant, doncs, com que el temps és limitat, com també és l’espai 
dels informes i l’espai de l’exposició, me referiré específicament a les preguntes i espero 
contestar-les totes.

En relació..., s’ha fet esment de les ràtios de serveis socials, com també s’ha dit, per 
part dels intervinents, es valora positivament. Evidentment, eh?, ningú pot deixar de 
tenir en compte el que s’acaba d’esmentar de la crisi econòmica, de reducció dels pres-
supostos públics i com això ha afectat, però des d’una posició de defensa de drets dels 
infants, doncs, el que fa anys que plantegem, aquesta necessitat d’atendre, també es feia 
esment, en relació amb els adolescents però des de la petita infància, de l’element pre-
ventiu. I els serveis socials són la clau per a les polítiques preventives. 

I, en aquest sentit, considerem molt important aquesta millora; EAIA, serveis so-
cials de primària. Segurament, si grans ciutats..., doncs, necessari millorar en alguns 
casos, també a petits pobles és necessari seguir amb aquest increment de recursos, per-
què com més s’inverteix en prevenció més es pot aconseguir el que es plantejava per la 
diputada, la senyora Lienas. És a dir, que no hem d’arribar als estadis posteriors que na-
turalment comporten situacions de desemparament, ingressos en recursos, etcètera. És 
a dir, en aquest sentit, segurament s’hauran de seguir incrementant i esperem que així 
sigui, però l’avaluació és positiva.

Amb els adolescents: conductes disruptives i valoració; se n’ha fet esment per uns 
quants grups. Jo no puc estar més d’acord amb el que s’ha manifestat sobre els dubtes 
que plantejava la senyora Lienas, sobre si nosaltres diem que els adolescents són tutelats 
massa tard o ho estan massa temps. Si ho hem expressat malament, demano disculpes, 
si s’ha expressat malament en els informes. Però nosaltres..., és una constant, i s’ex-
pressa en aquest informe d’altes; és que la clau és la inversió en recursos, acompanya-
ments socioeducatius als adolescents. Si no ho recordo malament, fa dos anys dèiem: si 
realment els recursos d’acompanyament a les famílies, serveis socials –moltes vegades 
són insuficients perquè no arribàvem a totes les necessitats–, es concentren en la petita 
infància, a partir dels tres anys, hi ha molts recursos que no existeixen per als infants 
quan es van fent cada vegada més grans; des de les prestacions, eh?, zero a tres anys, 
fins als recursos.

Per tant, en acompanyament socioeducatiu de caràcter psicològic, centres per a jo-
ves, etcètera; en això totalment d’acord. Si ho hem..., si s’ha explicat així o s’ha en-
tès així és perquè segurament no m’he explicat correctament o expressat correctament, 
però la inversió en prevenció és la que ens permetrà, evidentment, doncs, aquest con-
cepte de conductes disruptives, d’aquests trastorns duals associats o no amb patologies,  
manques de límit, etcètera. Tots aquests comportaments tan complexos, totalment 
d’acord; no som especialistes, però amb el que escoltem dels especialistes i llegim, 
l’adolescència i la dificultat intrínseca, els canvis psicològics, personals, sexuals, tots els 
canvis afegits a possibles dificultats, doncs, són una mena de còctel explosiu. I, de vega-
des, la intervenció és enormement complexa. 

I, per tant, per això nosaltres no fem una anàlisi de què és la problemàtica o les  
dificultats d’un determinat col·lectiu, sinó que davant de, moltes vegades, casos que ens 
arriben al síndic de situacions de necessitat sí que, doncs, plantegem necessitats con-
cretes, eh? No globalment com els hi he abordat, perquè tampoc és aquest l’objectiu 
d’aquests informes, sinó davant de situacions familiars que se’ns presenten, doncs, plan-
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tejar la necessitat de millorar recursos. Però ni molt menys fem una anàlisi de tota la 
realitat de manera completa.

Altres qüestions que se’ns plantejaven. S’ha fet esment també del tema dels menors 
no acompanyats, els centres d’acollida, temps d’espera, això ja ho he explicat a la meva 
intervenció. Se’ns ha preguntat pel centre de Girona, La Misericòrdia. És una... Nosal-
tres hem fet una resolució, en aquest sentit, molt clara en la que el síndic planteja la ne-
cessitat de que no es situïn en un mateix edifici, en un mateix espai, dos centres, o sigui 
un centre ampliat, que significa que en un mateix espai, en un mateix recinte tenim una 
població, doncs, que... Les xifres són diverses; jo no l’hi sabria dir, perquè varien molt; 
el que s’anuncia, el que després potser s’explica, no ho sabem. Però el que sabem és que 
és un centre de quaranta, de cinquanta; dos centres en un mateix edifici recinte, en el 
que hi hagi una separació perquè tinguin mandats diferents o perquè tinguin poblacions 
diferents, però que al final és el mateix recinte, això no és normalitzador. Això no és 
el que el pla integral de centres preveu i el que les recomanacions de caràcter interna-
cional, doncs, estableixen, de centres integrats a la comunitat, centres petits on l’infant, 
adolescent, sigui quina sigui la seva estada, perquè no es diferencia en tipologies de 
centres, pugui desenvolupar la seva vida de la manera més semblant al que seria en una 
llar, en un domicili. Per tant, aquesta és la nostra resolució i la tenen a la seva disposició 
i també a mi, o a nosaltres, per a qualsevol aclariment.

Seguint amb els recursos de protecció, el tema dels nadons, o dels nadons o menors, 
o infants petits en centres; doncs, sí, jo he de reconèixer que hi havia aquesta voluntat 
i es volia avançar en aquest esforç en la mesura del possible, i que aquesta mesura del 
possible no sigui un recurs que utilitzem per justificar que no ho ha estat. És a dir, en 
la mesura de que l’Administració ha de procurar que existeixin recursos adequats per 
atendre infants de zero a sis anys tutelats i no ingressar-los en centres, o aquells que es-
tan en centres es puguin atendre amb un recurs familiar. 

Per tant, en aquest sentit, jo també torno a dir que s’ha fet l’esforç de proveir les fa-
mílies acollidores. No és una cosa que s’aconsegueixi en sis mesos ni en un any. És una 
fita difícil, per tant, es reconeix positivament l’esforç. Estem pendents dels resultats. 
Com jo parlava fa poc amb la mateixa directora de l’ICAA: si tenim més sol·licituds 
haurem d’invertir més en equips per valorar aquestes sol·licituds i també haurem d’in-
vertir més en equips que acompanyin aquestes famílies acollidores, perquè –també s’ha 
dit–, doncs, a vegades, aquest acompanyament és insuficient. És a dir, el sistema comen-
ça buscant més famílies acollidores però s’hauran de fer totes aquestes majors inver-
sions. Per tant, és quelcom que haurem de valorar com va evolucionant. 

Temes de pobresa; se’ns demanava la valoració de la llei, l’acord sobre renda garan-
tida. Nosaltres, la nostra recomanació amb relació a la infància en situació de pobresa 
és la que els hem explicat. Benvinguda serà i la valorarem quan sigui finalment aprova-
da, una renda adreçada a les famílies i que pugui cobrir aquestes situacions de neces-
sitats de la població infantil. Per tant, en aquest sentit, el Parlament és sobirà i el Parla-
ment és qui decidirà en quin sentit, amb quina fórmula aprova aquest ajut necessari per 
combatre la pobresa infantil. Llavors, en la mesura en què no està encara aprovada, no 
ens pronunciem sobre la seva fórmula; quan ho estigui, doncs, farem la valoració des de 
la perspectiva dels drets i no tant de les fórmules utilitzades.

També es parlava d’algunes possibles qüestions que no estan en l’informe, com les 
noves tecnologies, la possible bretxa entre els infants que puguin tenir-hi accés o no. De 
nou, si no s’ha explicat bé o..., potser no està en aquest informe però és un tema que ens 
ha preocupat i hem emès resolucions al respecte. I que nosaltres veiem les noves tecno-
logies com un dret i com uns possibles perills i mancances que hi puguin haver. Però 
una de les qüestions que hem plantejat a l’Administració és que l’accés sigui en condi-
cions d’igualtat. I potser no en aquest informe però en resolucions o en altres informes, 
doncs, una de les qüestions que per nosaltres és cabdal és que no hi hagi la possible 
mancança d’igualtat d’oportunitats en l’accés quant a les noves tecnologies.

I el mateix amb el ciberbuylling. En qüestions..., com no és un informe omnicom-
prensiu, potser no en aquest –sí en altres informes, sí en resolucions concretes–, quan 
l’assetjament adopta la forma, cada vegada més freqüent, del ciberbuylling, totalment 
d’acord, no acaba quan arribes a casa, no acaba quan l’infant arriba a casa; és continu, 
són vint-i-quatre hores, o les..., si restem..., o menys, però són..., és constant, la situació 



DSPC C 375
4 d’abril de 2017

Sessió 11 de la CDI 21 

d’assetjament. I és un tema que s’ha d’abordar; ho hem abordat en reunions, en jorna-
des. I també ho podem abordar, sens dubte, en futurs informes monogràfics o anàlisis 
monogràfiques. A l’igual que la necessitat de respecte a la propietat intel·lectual; no s’ex-
plica, no es tracta, a l’informe, perquè no és un tema que, diguem-ne, ens hagi arribat 
com a tal, però és un tema que, per què no, des d’una perspectiva global del que seria 
drets dels infants i noves tecnologies, és un tema, doncs, important, i que comparteixo 
la necessitat d’educar en aquest sentit.

Com que hi té també relació, la diputada del Partit Popular –si algun altre també 
n’ha fet esment: el tema de la prevenció del càstig corporal. Jo voldria, doncs..., perquè 
en aquest tema moltes vegades es barreja maltractament o..., que no dic que ho hagin 
fet, eh?, però que des del síndic el que s’ha dit amb relació a aquesta qüestió, recollit en 
aquest informe, és que, seguint una recomanació del Comitè dels Drets de l’Infant, que 
el que diu és que, per prevenir qualsevol mena de càstig corporal, va iniciar, ja fa bas-
tants anys, una campanya per eliminar de tots els codis civils, de totes les normatives 
que regulen la relació dels pares amb els fills, qualsevol esment que, per la seva ambi-
güitat, pogués emparar o pogués justificar un possible càstig corporal, eh?, que pot anar 
des d’una bufetada a un clatellot a un altre tipus de càstig més fort –doncs, tancar in-
fants a habitacions, etcètera, eh?

Això està a moltes legislacions europees; legislacions europees que compartien la 
correcció, i, a vegades, utilitzaven una fórmula que és la correcció moderada: per als 
fills i per a la dona, moltes vegades. Eren fórmules que permetien aquestes correccions i 
que podien emparar càstigs corporals. Llavors, en la mesura en que..., i en altres països, 
especialment els països anglosaxons, hi ha una tradició..., «tradició»..., hi ha... Els pro-
blemes dels càstigs corporals que eren especialment forts, doncs, el que... La voluntat 
del Comitè dels Drets de l’Infant és que qualsevol fórmula ambigua que pogués empa-
rar un possible càstig corporal, que avui en dia parlem..., pensem en una bufetada, però 
en el passat era molt més fort.

I amb aquesta campanya..., nosaltres ens acollim a aquesta campanya perquè consi-
derem que és molt important que no hi hagi en el Codi civil català, com ja no existeix 
en el Codi civil espanyol, doncs, una previsió de que hi pugui haver una correcció mo-
derada; que, efectivament, l’article corresponent parla «amb respecte a la dignitat», i 
que és una salvaguarda, que ja estaria en els textos més generals, però és una salvaguar-
da. I això ho hem parlat en converses amb el Departament de Justícia.

Nosaltres el que seguim demanant és que s’elimini qualsevol ambigüitat. Jo els ex-
plicaré una anècdota. El jutge del Comitè dels Drets de l’Infant explicava en una sessió 
–Jorge Cardona, que vostès segurament l’han vist–, que una vegada va fer una sessió 
davant de la ministra de Família i Infància francesa on defensava el seu informe pre-
sentat davant del comitè. I ell havia criticat al comitè que a França no havien eliminat el 
càstig, diguem-ne, la correcció moderada. I la ministra, que volia defensar..., defensava 
la seva..., la posició del Codi civil francès, quan els membres del Comitè dels Drets de 
l’Infant li van preguntar si defensaria... –que ella era ministra de Família, Dona i In-
fància–, doncs, si estaria disposada a defensar que hi pogués haver una correcció mo-
derada de l’home cap a la dona, com això estava admès en els codis anteriors i com, di-
guem-ne, evidentment, no estem disposats a acceptar-ho.

Per tant, és aquesta la finalitat: que no hi hagi cap ambigüitat, que ningú pugui en-
tendre que això empara una correcció. És a dir, jo sempre dic que allò que no admetem 
entre els adults... Entenent, evidentment, l’obligació d’educació, d’acompanyament, d’es-
tabliment de límits, de valors, etcètera, però sense que una fórmula ambigua..., que no 
diem mai –el síndic no ho ha dit mai– que el Codi civil català empari maltractament, 
que empari càstigs corporals; però una ambigüitat. I és aquesta la..., li volia fer aquest 
aclariment. 

Un altre tema sobre què també voldria fer algun aclariment és el tema de la resolu-
ció del síndic amb relació al TDAH. També començaré amb una anècdota –una anèc-
dota o una experiència. Nosaltres vam assistir, vam tenir ocasió d’assistir a una jornada 
del Col·legi de Metges, que la va organitzar, on hi havia representants de..., hi havia au- 
tèntics especialistes, perquè nosaltres no som especialistes en medicina, i n’hi havia, 
doncs, de totes les tendències. Hi havia catedràtics molt reconeguts, hi havia professors 
i hi havia metges de totes les tendències. I m’acompanyava una de les persones que està 



DSPC C 375
4 d’abril de 2017

Sessió 11 de la CDI 22

aquí; a mi..., ens va sorprendre la virulència, o l’enfrontament, o, fins i tot, els crits que 
jo vaig sentir, que jo feia..., no sé si segurament..., però que..., des del final de la sala, da-
vant de l’exposició d’un catedràtic amb relació a la posició de l’altre catedràtic sobre el 
TDAH, l’existència del TDAH, etcètera.

No els hi reproduiré, perquè..., no –no podria, perquè no–, hi insisteixo, ni jo soc 
professional de la medicina, la psiquiatria, psicologia, ni, encara que ho fos, el síndic no 
pot entrar a valorar allò que no li pertoca. Per tant, nosaltres el que vam fer amb aquesta 
resolució, quan ens van venir uns col·lectius, algunes famílies, el que vam fer és recollir 
dades que ens va aportar el departament i que vam recollir en el nostre informe. I lle-
giré –em deixen llegir-les?– les tres recomanacions que es van fer sobre aquest aspec-
te, i que no tenen a veure amb recomanar una determinada atenció o una altra, perquè 
no està..., no és funció del síndic, i, menys, quan es veu l’absoluta disparitat d’opinions 
científiques i mèdiques amb relació a aquesta qüestió.

Els hi llegiré –son curtetes, eh?–: «Fomentar un debat obert i rigorós entre els pro-
fessionals sobre l’abordatge d’aquest trastorn i el tractament més adequat i vetllar per-
què els professionals intervinents siguin independents. Garantir dintre del sistema na-
cional de salut el tractament psicoterapèutic indicat com a principal tractament, amb 
l’amplitud i la intensitat necessàries per a cada pacient, de manera que el tractament 
farmacològic mai supleixi la mancança en la intensitat del tractament.» En tercer lloc: 
«Garantir i respectar l’escolta de l’infant o adolescent i de les famílies sobre el tracta-
ment prescrit.»

Aquestes van ser les..., són les principals recomanacions que es recullen aquí. Al 
final, el que molts professionals plantejaven és, doncs, que les famílies han de tenir se-
guretat, han de poder sentir-se acollides, han de poder tenir el tractament que ells consi-
deren més adequat i que el metge prescriu com a tal, i que sigui amb la intensitat neces-
sària. S’ha dit; en tema de salut mental, la insuficiència, moltes vegades, de la capacitat 
per atendre les diferents..., la demanda, la prevalença dels trastorns, doncs, pot compor-
tar que hi hagi un tractament farmacològic que, potser, podria, amb una teràpia més 
continuada i més intensa, evitar-se en alguns casos.

I és el que el síndic, en la seva resolució, que els hi –la tenen aquí explicada, doncs– 
ha plantejat. En qualsevol cas, nosaltres ens hem reunit amb professionals de diverses 
tendències, però volgudament no hem volgut acollir que, la resolució, és considerés que 
anava en una altra línia, eh? Per tant, aquesta és la..., aquest ha estat el sentit de les con-
sideracions del síndic.

I un tema... Diputada de Junts pel Sí, ha fet un esment del tema de les pensions i 
les prestacions i el que és la caixa de la seguretat social o... Les prestacions per infant 
a càrrec, que abans de la llei de 2010 i fins que es van aprovar unes instruccions, es 
cobraven per, diguem-ne, l’Administració. Com que els infants no tenen la capacitat 
per..., d’obrar per poder-les cobrar directament, era l’Administració qui les cobrava, 
siguin les prestacions de la seguretat social o siguin les pensions d’orfenesa. I un cop 
complien la majoria d’edat, aquests infants, o les seves famílies, doncs, tenien accés a 
aquests fons.

La Llei 14/2010 va introduir aquesta previsió. Des del seu inici vam recollir queixes 
d’entitats, de famílies acollidores, etcètera. I vam analitzar la situació, també des del 
punt de vista jurídic, i el que els he explicat, no?: suposa, doncs, que uns infants, els que 
tenen les prestacions, les pensions, contribueixen al sistema, al copagament, i d’altres, 
no; suposa, també, que una prestació adreçada a les famílies dels infants canviï la seva 
finalitat i vagi adreçada al cobriment d’un servei. Llavors, necessitaven, demanaven la 
modificació d’aquesta previsió. I és el que seguim plantejant. Si no és l’Administració 
que tutela els infants la que té..., la que cobra aquesta prestació, la cobrarà l’infant. Per 
tant, és aquesta la nostra demanda, no hem entrat en cap altra mena de consideracions: 
que sigui l’infant el que rebi aquella prestació que ha estat pensada i creada per garantir 
la seva criança, per ajudar a la seva criança.

Jo crec que... Sí, perdó, una de les qüestions... Em preguntaven sobre dades, sobre 
si les dades en situació..., sobre si la valoració de dades en les..., sobre els drets dels in-
fants i les polítiques d’infància. És evident que les dades que tenen les administracions 
públiques en matèria d’infància és necessari que millorin. És una..., no ho diu el síndic, 
ho diuen els estudiosos, ho diu també UNICEF, quan diu que els pressupostos han de 
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tenir també una... –cosa que no tenen, encara, doncs–, puguem conèixer específicament 
quina és la inversió en infància.

És necessària la millora de dades sobre maltractament, eh? En un informe els hi 
plantejàvem. Tenim que hi ha... Ens diuen els organismes internacionals als informes 
que hi ha una prevalença d’un 15..., 10, 15, 20 per cent en abús sexual infantil, i, en 
canvi, els serveis atenen no arriba a un 1 per cent; per tant, aquí ens falten estudis, da-
des. S’ha anunciat que –l’observatori– es vol fer un estudi sobre maltractament infantil; 
doncs, veurem si amb això millorem. 

També, dades sobre el sistema de salut. Es va avançant en alguns casos, però és 
necessari també obtenir-ne més. És necessari creuar, també, les diferents dades del 
sistema, eh? De vegades, tenim els barris de la ciutat o els municipis i ens diuen quin 
nivell de prevalença de la salut mental tenim per territoris. Tot això..., és necessari una 
millora, en aquest sentit. Per tant, d’acord amb que és necessari. El síndic accedeix a 
dades, però segurament –des del Departament d’Ensenyament, Departament de Salut– 
és necessari millorar, especialment en l’àmbit del sistema protector, el sistema d’accés 
a les dades. I, en aquest sentit, també estem d’acord amb el que s’ha plantejat en aquest 
àmbit.

Jo crec que he contestat –i demano disculpes per avançat– a totes les qüestions que 
s’han plantejat, o que, com a mínim, eren una pregunta directa, i altres qüestions o al-
tres opinions o plantejaments que, potser, eren matisos del que ha plantejat el síndic.

Sí que, com deia fa uns instants, els informes anuals del síndic, per molt que abas-
tin moltes qüestions, no sempre poden abastar totes les qüestions que se’ns plantegen o 
se’ns pregunten per part dels diputats i les diputades. I, en aquest sentit, acollim algunes 
de les aportacions per desenvolupar-les. Però en les resolucions concretes, molts dels te-
mes que han plantejat sí que són analitzats i resolts. Per tant, també a la seva disposició 
per accedir a aquestes resolucions o per explicar-vos, explicar-los les resolucions; per-
què moltes qüestions que s’han plantejat, que no estaven en aquest informe, sí que s’han 
tractat en resolucions concretes.

Bé, doncs, espero haver contestat totes les seves qüestions, i qualsevol qüestió que 
encara falti, si és que hi ha alguna intervenció més...

La presidenta

Doncs, moltes gràcies, i no crec que hi hagi cap més intervenció.
Moltes gràcies, senyora Larios, per la seva compareixença per presentar l’informe, 

així com a l’equip que l’acompanya. Aprofito també per saludar a tota la representació 
de la Pincat, de la Plataforma d’Infància de Catalunya, que ens acompanya també avui.

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença relatives a la 
situació dels centres de menors tutelats (retirades)

354-00115/11 i 356-00464/11

Si els sembla, parem tres minuts –entre tres, quatre minuts–, per passar a les propos-
tes de resolució, tenint en compte que els punts número 2 i el número 3..., les sol·licituds 
de compareixença han estat retirades.

És a dir, reprenem en tres minuts amb el punt número 4, que és la proposta de reso-
lució primera.

Gràcies.

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

La presidenta

Us sembla si reprenem...? (Pausa.) Vosaltres sou un més, avui, ara. (Veus de fons.) 
No, ja –ja–, però és que després, com que comptaré... Us sembla que reprenguem la ses-
sió? (Pausa.) Es nota que han obert la finestra, i l’aire que faltava..., tothom ha anat cap 
allí.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures 
pediàtriques pal·liatives

250-00704/11

Bé, reprenem la sessió amb el punt número 4 de l’ordre del dia, ja que, com he dit 
abans, el 2 i el 3 han estat retirats, que és la Proposta de resolució sobre la creació d’una 
xarxa d’unitats de cures pediàtriques pal·liatives. És presentada pel Grup de Ciutadans; 
té la paraula per defensar la PR.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señora presidenta. La propuesta de resolución que sustanciamos hoy la pre-
sentó nuestro grupo hace meses, pero su tramitación en esta comisión ha venido casi a 
coincidir con otra propuesta presentada en las Cortes Generales, en concreto, con nu-
estra Proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el 
proceso final de su vida, que se debatió y se aceptó su tramitación hace justamente una 
semana, el pasado martes 28 de marzo.

Pero también es cierto que no es solo nuestro partido político, Ciutadans, el que mu-
estra un compromiso claro con la mejora de las condiciones en las que se produce la 
muerte. Entidades civiles y también profesionales han venido alertando en los últimos 
tiempos de la injusticia que supone que algunas personas tengan acceso a cuidados pa-
liativos que les permiten un tránsito sin sufrimiento durante los momentos finales de su 
vida, mientras que en otros casos no se dispone de esta opción y no se tiene acceso a 
una muerte digna.

Y eso que es un derecho; es un derecho reconocido como tal en la cartera de servicios  
del sistema nacional de salud. El objeto, en concreto, de esta propuesta de resolución 
son los cuidados paliativos pediátricos. Según reconoce el Ministerio de Sanidad, los 
niños deben tener atención paliativa específica distinta a la de los adultos. O, como bien 
dicen expertos de Sant Joan de Déu, nadie se imagina que un niño con leucemia sea 
atendido en un hospital de adultos.

Se calcula que en Cataluña hay unos mil menores que necesitan cuidados paliativos 
pediátricos, y de los quinientos menores que aproximadamente fallecen cada año en 
Cataluña, la mitad lo hacen por causas que hacen previsible su muerte, y, por tanto, son 
subsidiarios de tener unos cuidados que les ayuden a vivir bien hasta el último momen-
to. Como es fácil imaginar, estos menores se encuentran repartidos por toda Cataluña, 
mientras que solo el Hospital Sant Joan de Déu dispone de una unidad de cuidados pali-
ativos pediátricos, lo que genera una injusta desigualdad territorial y se necesita una red 
de apoyo que pueda atender las necesidades paliativas allí donde se producen, e incluso 
hacerle llegar la atención al domicilio de los afectados, porque tratar también el entorno 
familiar es muy importante cuando es un niño el que está muriendo.

Nuestra propuesta de resolución pide la creación de una red de cuidados paliativos 
pediátricos, de manera que se cubra adecuadamente todo el territorio y que haya más 
coordinación entre los diversos servicios asistentes, con esta idea de poder llegar hasta 
el domicilio de los afectados.

Se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo de Junts pel Sí: la primera, 
hemos hecho una transacción, que acabo de entregar a todos los grupos; la segunda la 
aceptamos tal como se nos ha presentado. Y ya después las defenderé, bueno, y aclararé 
la posición después de su defensa.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Martín. Com que Junts pel Sí ha presentat una esmena, li do-
nem la paraula a la senyora Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltíssimes gràcies, presidenta. Primer de tot, agrair al senyor Martín Barra la pos-
sibilitat de poder consensuar aquestes dues esmenes. Una, com diu, l’aprovaran a favor, 
i l’altra, consensuar-la. No voldria passar avui, també, sense dir que no només el Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, sinó que tots els diputats agraïm la sensibilitat, l’acompa-
nyament i el suport no només clínic i mèdic, sinó humà i personal dels professionals 
del PADES. D’acord amb el diputat Barra que és un dret i un deure clínic, no només de 
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tipus mèdic, sinó sobretot humà, acompanyant la mort digna a les persones, i, per tant, 
que puguin acabar morint dignament.

Hem consensuat aquests dos punts. Jo li agraeixo moltíssim, també, doncs, que tam-
bé hagi fet referència a algun dels principis inspiradors del Pla de salut 2016-2020 de 
Catalunya, que són els de vetllar per la qualitat de les actuacions poblacionals amb cri-
teris d’efectivitat, d’eficiència, utilitzant l’evidència disponible i l’avaluació de les ac-
tuacions com a eines bàsiques de planificació i operativització, així com el de garantir 
l’equitat i l’accés a les prestacions.

Li agraeixo també que, en un moment determinat, hagués també de buscar el tema 
del Pla de salut de Catalunya 2016-2020, en què al punt 6.4 queden molt resumides totes 
les actuacions que s’estan fent i treballant. I, per tant, ens comprometem a que, de segui-
da que estigui el grup de treball enllestit i que hi hagin els punts més determinants per 
poder tirar-los endavant, doncs, de fer-los arribar a tots els diputats i diputades perquè 
en tinguin coneixement.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem ara la paraula al senyor Raúl Moreno, del Partit Socia-
lista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, agrair la presentació d’aquesta proposta de re-
solució per part de Ciutadans, perquè, entre d’altres coses, són aquells temes que sovint 
un es troba, quan està en aquestes situacions, que malauradament desitgem que no suc-
ceeixin, però malauradament, com deia, succeeixen. I, per tant, cal que, sobretot, quan 
parlem d’infants, quan parlem de famílies que estan en una situació de crisi molt greu, 
en la qual un infant està en aquesta situació de cures pal·liatives, doncs, el que hem de 
procurar, com qualsevol altra persona, és que aquestes cures s’adaptin a la seva realitat, 
al fet de que és un nen, o a la seva mateixa concepció del que és la mort.

Jo crec que explica bastant bé i de manera resumida, la proposta de resolució, quines 
diferències hi ha entre uns i altres, i, per tant, jo crec que, com a Parlament de Cata-
lunya, i des del Grup Parlamentari Socialista, no podem fer més que recolzar-la, i, per 
tant, demanar que aquest PADES, aquest Programa d’atenció domiciliària - equips de 
suport s’especialitzi també, en aquests casos, amb relació a la infància.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem ara la paraula a la senyora Gemma Lienas, de Catalunya Sí 
que es Pot.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Nosaltres ens posicionarem a favor d’aquesta proposta de reso-
lució, que ens sembla absolutament necessària. Pensem que la nostra societat té moltes 
dificultats per mirar la mort de cara, i, més, si es tracta de la mort d’un infant, cosa que 
és bastant natural. Però és evident que quan la mort és l’única possibilitat esperable, cal 
que es doni o que es visqui amb el menor dolor físic i psicològic possible. Per tant, ens 
sembla necessari que els PADES s’adaptin a aquesta circumstància.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Lienas. Passem ara la paraula a la senyora Xandri, del Partit Popu-
lar.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres també donarem suport a aquesta proposta de re-
solució. I m’agradaria, doncs, bé, aprofitar, no?, aprofitar aquest debat per destacar el 
paper importantíssim dels PADES. I vull fer esment, no?, d’una compareixença que 
vam tenir d’un dels seus representants en una Comissió de Salut, no fa massa temps, 
per parlar de mort digna. I, bé, allí, doncs, destacàvem la gran tasca, la gran labor que 
estan realitzant, però també es queixaven de la manca de recursos, no?, de recursos i de 
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professionals per atendre a tothom. Per tant, totalment d’acord amb aquesta proposta de 
resolució, que cal crear una xarxa d’unitat de cures pediàtriques pal·liatives. 

I, bé, em sembla molt bé que s’hagi arribat a aquesta transacció, però, clar, quan par-
len vostès del grup de treball del Pla de salut de Catalunya 2016-2020, estem al 2017, jo 
crec que seria bo que aquest resultat el coneguéssim al més aviat possible, perquè, si no, 
ens plantarem al 2020 i encara no sabrem quin és aquest resultat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Senyor Martín, si es vol posicionar, tot i que ja s’ha dit que hi ha 
una transacció feta...

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidenta. Simplemente, para mencionar... Es cierto que en el primer 
punto incluimos los datos del Plan de salud de Cataluña; en concreto, es el proyecto 6.4, 
que tal y como está redactado se encajaba perfectamente con nuestra propuesta de reso-
lución. Bien es cierto que, como bien ha dicho la diputada Xandri, este es un proyecto 
planteado para 2020, pero, precisamente, en la transacción que habíamos..., que Junts 
pel Sí nos ha aceptado, precisamente se hace referencia al documento que tiene que ela-
borar ese grupo de trabajo y que tiene que estar terminado, según el Plan de salud de 
Cataluña, precisamente en julio de este año. De aquí a unos meses debe estar termina-
do, ese es el que a nosotros nos han aceptado, que se harán extensivas sus conclusiones 
a todos los grupos de esta cámara. 

Y yo sí puedo asegurar que este diputado, en su agenda personal..., ya he puesto una 
nota bien gorda a finales de julio, se lo puedo mostrar aquí si lo desean, para que, en 
caso de que no se haya entregado, por parte del departament, ese trabajo que debe estar 
finalizado porque así lo marca el Plan de salud de Cataluña, pues, tomaremos todas las 
medidas parlamentarias que sean pertinentes en su momento; de momento, esperare-
mos a julio para conocerlo. 

Y en la enmienda número 2, dado que incluso ampliaba más el contenido de nues-
tra primera propuesta, pues, la aceptábamos tal como se nos ha presentado y creo que 
estaba correcta.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies.
Passem, doncs, a la votació, tenint en compte aquesta transacció.
Vots a favor de la proposta?
Per tant, s’aprova per unanimitat.
(Veus de fons.) No –no–, no ha votat.

Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin analitzar 
la situació social d’infants i joves

250-00717/11

Passem al punt número 5 de l’ordre del dia, que és: Proposta de resolució sobre l’ob-
tenció de dades que permetin analitzar la situació social d’infants i joves, presentat per 
Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula la senyora Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. El nostre grup –i em sembla que jo, com a diputada, ho he dit 
moltes vegades– considerem que és molt important la prevenció. La prevenció és essen-
cial en molts contextos, i ho hem dit moltes vegades: en el context social, educatiu, de 
salut, econòmic, etcètera. Considerem que nosaltres, com a país, estem fent poc per la 
prevenció. La prevenció significa desplegar actuacions anticipadament per evitar des-
prés possibles efectes negatius. És a dir que, si treballem en la prevenció, evitem dolor i 
maldecaps a la gent, i, a més, estalviem diners al Govern. Per tant, la prevenció ens hau-
ria d’interessar a tots i a totes. 

Pel que fa a la prevenció en infància, l’article 19 de la Llei d’infància i adolescèn-
cia..., dels drets i oportunitats a la infància i l’adolescència, diu que necessitem infor-



DSPC C 375
4 d’abril de 2017

Sessió 11 de la CDI 27 

mació estadística sobre la situació social d’infants i adolescents per tenir un diagnòstic 
de què és el que passa. I, en aquest sentit, ens falten moltes dades. Per exemple, abans 
es parlava de la prevalença d’abusos sexuals; són dades que no tenim. Per exemple, no 
sabem tampoc què passa amb els nanos que són tutelats per la DGAIA, quins resultats 
obtenim, des del punt de vista dels estudis. Podríem parlar de molts camps en els quals 
ens falten dades. I és per això que nosaltres hem fet aquesta proposta de resolució per 
tal d’obtenir..., primer, d’establir uns indicadors que ens permetin tenir una..., poder ob-
tenir dades i tenir una radiografia del que passa en el territori.

Bé, hi ha una esmena que hem transaccionat amb el Grup de Junts pel...

La presidenta

(La presidenta comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) Li passarem la paraula després per acabar el posi-
cionament. Com que hi ha l’esmena de Junts pel Sí, passem la paraula a la diputada, la 
senyora Ponsa.

Àngels Ponsa i Roca

Moltes gràcies, presidenta. Efectivament, com deia la diputada Lienas, hem arribat a 
una transacció a l’esmena 1, que lliurarem a la Mesa, però que, en tot cas, abans, doncs, 
llegeixo, tal com hem quedat amb ella. Aquesta transacció diria: «Elaborar un sistema 
d’indicadors a Catalunya on tinguin també participació les entitats i que permetin ava-
luar les polítiques d’infància.» Aquesta seria la transacció a la que hem arribat.

També dir que en el punt tercer ens accepten l’esmena i que, bé, nosaltres pensem 
que el Govern està en procés de constitució d’aquest grup d’experts permanent, en re-
presentació, doncs, dels diferents sectors, també les universitats, el CAC i diferents de-
partaments de la Generalitat. I que, per altra banda, doncs, des de la DGAIA, es vol li-
derar aquest estudi pel que fa al títol que porta la proposta de resolució de l’obtenció de 
dades perquè permetin analitzar la situació d’infants i joves a Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem ara la paraula a la senyora Vílchez, del Grup de Ciuta-
dans.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Bé, només per agrair la presentació d’aquesta proposta de reso-
lució al Grup de Catalunya Sí que es Pot. Sabem que és reivindicació de moltes entitats 
dedicades a infància. Gràcies, perquè, realment, si aconseguim que aquest Govern doni 
de forma àgil compliment a aquesta proposta de resolució en concret, tindrem una eina 
molt valuosa per poder ser molt més eficients en la implantació de polítiques destinades 
a la infància.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Passem ara la paraula al senyor Raúl Moreno, del Grup Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Nosaltres recolzarem aquesta proposta de resolució; després 
m’hi referiré, també, perquè hi han altres propostes que també fan referència al tema 
del sistema de dades d’infància. Només dir, ja que..., tot i que soni una mica passat, eh? 
És a dir, no podem estar generant grups d’experts durant tres i quatre mesos. Vull dir, 
una miqueta de determinació; és a dir, caldria..., perquè això ja ho vam parlar al Ple 
d’emergència social del mes de maig de l’any passat, o de març. Per tant, una miqueta 
ja de concreció, ho dic de cara a que arribem a acords i puguem transaccionar alguna 
cosa més enllà de bones intencions. I, per tant, al grup que dona recolzament al Govern 
li demanaria també –i, si no, cridarem el Govern– de que facin efectiva, si us plau, algu-
na de les coses que demana aquest Parlament i que no requereixen excessiu pressupost.

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies, senyor Moreno. Passem la paraula a la senyora Xandri, del Grup Popular.
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Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de Catalunya 
Sí que es Pot, a qui també li vull agrair –a la diputada–, doncs, que l’hagi presentat. 
I, bé, hi votarem a favor perquè pensem que és una..., que aquesta és una proposta que 
és més fruit d’una demanda del TIAC.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Senyora Lienas, vol afegir alguna cosa més, després del tema de la 
transacció de la votació? (Veus de fons.)

Doncs, passem a la votació de la proposta.
Vots a favor d’aquesta proposta?
S’aprova, doncs, també per unanimitat aquesta... (La presidenta continua parlant 

sense fer ús del micròfon.)

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves

250-00718/11 

Passem al punt següent de l’ordre del dia, que és el punt número 6, que és la Propos-
ta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves, presentada també pel Grup 
Parlamentari Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula la senyora Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Abans parlàvem de la qüestió de com el Codi civil permetia 
castigar les dones per mitjà..., a través dels seus marits o castigar els nens i nenes. Els 
nens i nenes, en aquests moments, ja no poden rebre càstigs físics, està reglamentat, i, 
per tant, són moltes les coses que han canviat. Els nens i nenes són considerats actual-
ment subjectes de ple dret, cosa que fa cent anys no era així, i se’ls reconeixen drets ci-
vils, drets socials, drets polítics, per això els òrgans de participació infantil i juvenil són 
molt importants.

Tenim els consells d’infants i joves, que són uns instruments de participació essen-
cials per tal que nens i nenes i joves puguin ser escoltats, i també perquè puguin assumir 
les seves responsabilitats com a ciutadans, i perquè, a més, permeten fer un aprenentat-
ge democràtic. El que passa és que, malgrat ser un òrgan, un instrument imprescindible, 
ens trobem que tot i que ja hi ha 948 municipis a Catalunya, només hi ha quaranta con-
sells d’infants i joves, i pensem que quaranta és molt poc representatiu.

Per tant, és per això que nosaltres hem fet aquesta proposta de resolució en què de-
manem que es promoguin a través dels ajuntaments la creació d’aquests consells d’in-
fants i joves, perquè siguin representatius de tota la població del territori, i que s’acom-
panyi el procés de reconducció del Consell Nacional dels Infants i joves de Catalunya, 
segons el document de les bases que va regir la seva constitució, de manera que en re-
sulti un consell independent, però amb el suport i acompanyament de la Generalitat. Sí, 
això és important: que sigui independent, però que estigui acompanyat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Lienas. Passem la paraula al Grup de Ciutadans i a la diputada, la 
senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Voy a ser breve. Nosotros daremos nuestro apoyo a esta pro-
puesta de resolución, porque pensamos que el consell d’infants tiene que ser más repre-
sentativo y tiene que tener mayor representación territorial, ya que como ha indicado 
la diputada Lienas, solo tenemos cuarenta y... ¿cuántos?, cuarenta y seis órganos y falta 
representación territorial.

Por otro lado, estamos de acuerdo en que debe ser un órgano con mayor independen-
cia y debe contar por ello con, también pensamos, el acompañamiento y el asesorami-
ento de la Generalitat.

Gracias.
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La presidenta

Gràcies. Passem ara la paraula al senyor Raúl Moreno, del Grup Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Sí; molt breument. Nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta de resolució. 
De fet, els consells d’infants i joves ja fa més de dotze anys que es van posar en marxa 
en aquest país, han tingut fluctuacions de més consells, de menys consells, en funció 
dels ajuntaments, també, de la implicació i les decisions moltes vegades de caràcter mu-
nicipal i jo crec que donar-los un impuls important a aquests consells farà que puguem 
garantir la participació dels infants en la vida social.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem ara la paraula a la senyora Xandri, del Grup Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Sí, també per mostrar el nostre suport a la proposta. Únicament, 
jo li voldria fer una reflexió a la senyora Lienas, no?, a la diputada Lienas. En el pri-
mer punt, quan diu «siguin representatius de la població territorial a la qual pertanyen» 
–i diu– «centres escolars, centres de lleure, centres d’esport» –i després diu– «grups 
amb diversitat funcional, grups d’immigrants i grups de refugiats». Entenc que aquests 
grups també formen part dels centres escolars, dels centres de lleure i dels centres d’es-
port. O sigui, m’agradaria que m’aclarís una mica, no ho sé, per què vostè diferencia els 
uns dels altres.

D’acord, gràcies.

La presidenta

Sí, senyora Xandri. Com que no hi ha esmenes, després la senyora Lienas no li po-
drà contestar. En aquest cas, passem la paraula a Junts pel Sí, i, en concret, al diputat, el 
senyor Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé. Jo no seré breu, intentaré esgotar tot el temps (rialles) perquè aquí a vegades 
s’és ràpid o és breu en funció també de si hi ha més o menys coneixença en el tema que  
es planteja, i per això és important també que aprofitem que hi ha hagut aquesta propo-
sició, doncs, per poder també una miqueta explicar el que realment són els consells d’in-
fància i adolescència, que són..., bàsicament parteixen d’un concepte, que és de la vo-
luntat política de cada municipi de voler tenir-los o no. I l’evidència, avui en dia, és que 
malgrat que s’ha de promoure que n’hi hagi a tot arreu, n’hi ha pocs, només el 6 per cent 
dels municipis en tenen, estem parlant de cinquanta-nou que estan actius, i, d’aquests, 
a vegades, també combinen aquesta voluntat, doncs, acostumen a ser els municipis que 
també tenen en el seu cartipàs municipal el que seria una regidoria d’infància. Ho diem 
perquè a vegades quan parlem de nous models de governança és molt important si ens 
ho creiem o no ens ho creiem. A vegades, la nova política no és aquella de gent nova que 
fa política, sinó la nova política és si ens creiem o no ens creiem que els veritables nous 
models de governança són aquells en què els administradors i administrats poden tro-
bar espais de relació entre iguals, i el fet de poder tindre els infants i els adolescents en 
aquests espais, en els quals els governants no només tenen un consell d’infants o una re-
gidoria d’infància perquè queda bonic i està bé i és molt sensible, sinó perquè realment 
s’ho creuen, són aquells ajuntaments que poden promoure polítiques d’infants i adoles-
cents que treballen de manera transversal en tot l’organigrama municipal. Això és im-
portant que sigui d’aquesta manera, perquè no només s’han d’escoltar, s’han d’atendre, 
sinó que també després també retre comptes davant d’ells per poder-ho fer.

Per tant, bàsicament, és incorporar l’opinió dels infants i els joves en la presa de de-
cisions del municipi. És per això que em penso que cal que fem aquest apunt inicial, de 
dir que són consells que per molt que la llei ho digui, si no hi ha voluntat política per a 
emprendre’ls, no hi seran. Si diem que hi ha un 6 per cent de municipis que ho tenen en 
aquesta..., en el nostre grup parlamentari, en aquí, dels diferents..., dels deu diputats que 
estem aquí, representem..., el 60 per cent dels nostres municipis representats aquí en te-
nen; per tant, aquí també es parteix doncs, d’una manera també d’entendre i de promou-
re el tema.
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Els consells de participació infantils són espais de trobada en els quals de més enllà 
de la distribució que hi ha..., per exemple, en el meu poble, a Mollerussa, fa onze anys 
que ja existeix i que estem articulant estratègies en aquest sentit, i van molt vinculades 
també amb que després hi hagi ciutats amigues de la infància per Unicef i que després 
hi hagi diferents mencions d’excel·lència, i això és important que es digui.

Al final, el que es fa és escoltar, però també fer càrrecs als joves perquè puguin, des 
de la seva visió, fer diagnosi de la seva realitat. Per exemple, i només a tall d’exemple, 
nosaltres hem fet un encàrrec i hem fet un encàrrec al meu consell d’infants i joves per-
què em facin un estudi, ells mateixos, en el seu llenguatge, en el seu dia a dia, sobre 
la desigualtat invisible, que és com detectem, a vegades, què exclou del dia a dia dels 
grups de joves, diferents comportaments ja siguin tecnològics, de marques, de compor-
taments. És a dir, en el seu dia a dia, doncs, com podem detectar aquestes igualtats a ve-
gades invisibles des de l’administrador o des dels adults. Per tant, és apoderar els joves 
en aquest sentit.

Pensem que és clau i estratègic, però a la vegada tot parteix d’una sensibilitat i una 
vocació que han de tindre els diferents governants, i això no entén de mides de munici-
pi, això només entén de voluntats a nivell de fer política. Per això creiem interessant que 
aquesta proposició pugui tirar endavant; al final, es pot promoure als ajuntaments que ho  
facin, ho han de fer i pensem que és una bona eina si s’hi queda des de bon principi, i, 
a partir d’aquí, acompanyar el consell nacional perquè sigui un òrgan independent, dir 
que es regeixen com..., al final els òrgans aquests són òrgans polítics, perquè al final el 
que pretenen com a òrgan polític municipal és reconèixer-se ells mateixos la capacitat 
com a ciutadà actiu, per tant, la capacitat de poder emprendre decisions.

Per tant, des del seu nivell, des de la seva visió, intentar incorporar-los sempre en 
la presa de decisions dels diferents organismes municipals, i el fet que la Generalitat 
a través del CNIAC, constituït des de l’any 2014, incorpori tota aquesta veu també en 
el Parlament, com vam veure fa poques setmanes aquí, que van vindre a comparèixer, 
igual que han comparegut també en el Congrés dels Diputats, igual que estan organit-
zats i formen part també de diferents mecanismes de participació del mateix consell, 
del Consell del Parlament Europeu. Per tant, és una xarxa de joves actius i activats en 
pro de fer un retorn a la societat mitjançant els canals, diguem-ne, més institucionals, 
que només pot ser possible si se’ls genera des de les institucions.

Per això, donarem suport a aquesta proposta de resolució, eh?, que presenta el Grup 
de Catalunya Sí que es Pot.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
Passem a votació.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància a 
Catalunya

250-00743/11

Passem al punt següent de l’ordre del dia, el punt setè: Proposta de resolució sobre el 
seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya, presentat pel Grup Socialista. Té la 
paraula el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Nosaltres, amb aquesta proposta de resolució, com a Grup Par-
lamentari Socialista, volíem fer-nos ressò d’una de les denúncies que va fer la Taula per 
la Infància i l’Adolescència a Catalunya, la TIAC, que fa unes setmanes, doncs, va po-
sar en relleu la disconformitat en el seguiment que tenia en aquests moments el Pacte 
per a la infància i l’adolescència, que vam signar l’any 2013, que el vam signar amb di-
ferents entitats. La TIAC cal recordar que engloba vint-i-una de les setanta entitats sig-
nants, i, per tant, és un col·lectiu important a tenir en compte, no?
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I que ve una mica a posar en relleu allò que nosaltres com a grup parlamentari de-
nunciem des de l’inici d’aquesta legislatura i és aquesta manca d’iniciativa per part del 
Govern, ja no a desenvolupar la Llei de drets i deures de la infància i l’adolescència, 
sinó fins i tot un pacte que no és un pacte del Govern, que no és un pacte dels partits po-
lítics, sinó que és un pacte del conjunt de la ciutadania que va considerar que era molt 
important posar-nos d’acord en aquelles coses que eren importants per resoldre la situa-
ció de desigualtat, de manca d’igualtat d’oportunitats que estava patint la infància i que 
pateix la infància al nostre país.

Doncs, també en aquest pacte hi ha una denúncia de manca de desplegament sufi-
cient, i, per tant, nosaltres el que volíem en aquesta proposta de resolució era posar en 
relleu i tornar a dir allò que diem sempre durant moltes propostes de resolució i mo-
cions, i esperem que algun cop sigui possible, doncs: desplegar la Llei 14/2010, ela-
borar un informe de la situació d’infància a Catalunya seguint aquests criteris que ens 
diu el comitè de drets dels infants, un informe que, a més a més, ja es va aprovar, com 
deia abans, al Ple d’emergència social del mes de maig o de març de l’any passat, que 
a més a més s’ha tornat a aprovar al debat de política general fa poc, i que, per tant, es-
perem que algun dia això pugui ser real i pugui ser..., ho puguem tenir, perquè jo crec 
que aquest Govern, com a mínim, es podria permetre, si voleu, entre cometes, «el luxe» 
de poder presentar un informe anual de com està la infància al nostre país, ja que hi ha 
entitats amb menys recursos que ho fan de manera gairebé voluntària, com podria ser 
Save the Children, Càritas, Unicef, que són els únics que ens aporten informes per veu-
re com està la infància al nostre país, i considerem que per fer bé les polítiques caldria, 
com a mínim, primer, fer un compliment d’aquest pacte; segon, poder tenir la informa-
ció suficient, fer el desplegament de la llei, elaborar aquest informe i donar compliment, 
doncs, a aquelles resolucions que ja hem aprovat en aquest Parlament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Moreno. Com que s’han presentat esmenes, donem la paraula a la 
senyora Anna Caula, del Grup de Junts pel Sí.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, presidenta. En primer lloc, doncs, jo penso que parlem d’un punt de con-
sens de tots els grups. Tal com deia el company, aquest pacte neix al final d’un gran 
consens social, no?, i a partir d’aquí la voluntat de tots de dur-lo a terme desenvolupant, 
doncs, eixos concrets i partint també d’aquest document marc. Aquest és l’objectiu; pen-
so, que tots hi coincidim, tant en el punt 1, com en el 2 com el 3.

L’objectiu principal del departament en aquest conjunt d’actuacions que jo penso 
que sí, que s’ha vist aquesta mostra des del gener del 2016. Penso que un pas més és..., a 
partir de l’aprovació dels pressupostos, on cal posar en relleu que el pressupost del 2017 
preveu un increment d’un 11 per cent en la partida destinada a l’atenció a la infància i 
l’adolescència, fins arribar als 237,5 milions d’euros, i també un increment d’un 8 per 
cent per al suport a les famílies. Per tant, sí que entenem que l’aposta és clara. Vèiem 
com també dintre de les actuacions destacades que ens feien paleses, les quatre que hi 
havia eren les estratègies comunes, l’alineació de les estratègies d’actuació. Una altra 
eren els drets dels infants; continuar desplegant la llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència; decret del sistema de protecció a la infància i altres; la detec-
ció i protecció del maltractament, que moltes vegades també ha sigut un tema vigent en 
aquesta comissió; el desplegament del Pacte per a la infància es feia com un dels temes, 
doncs, més rellevants i més destacats; l’aplicació del Pla d’atenció integral a la infàn-
cia i a l’adolescència 2015-2018, i el desplegament també del pla d’actuació anual per a 
aquest 2017.

I, per un altre costat, doncs, el tema que abans el diputat Solsona també en feia es-
ment: el gran interès a impulsar la participació territorial amb els consells d’infants i el 
desenvolupament de la territorialitat i la veu d’aquesta en tots els projectes.

Tanmateix, sí que agrair que realment hem arribat a aquesta transacció al punt 4, 
doncs, matisant-ne algun petit aspecte i sí que, probablement, no discrepem en el fons 
del punt 5, però probablement sí que potser no seríem coherents si des del departament 
sí que hi ha la voluntat de desenvolupar aquest informe; sí que penso que es pot fer, es 
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vol fer a partir de la seriositat, però sí que cal primer establir uns sistemes d’indicadors; 
sí que cal, després, proveir-se de totes les dades perquè realment sigui fiable, i sí que 
aquí era acotar, potser, aquest anual o a partir de quan pot ser anual –on no ens hem po-
sat d’acord. A part d’aquest petit esment sí que, a nivell de contingut, doncs, el suport a 
tota la resta de la proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Caula. Passem ara la paraula al Grup de Ciutadans, a la senyora 
Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Comentar que nosotros vamos a dar apoyo a esta propuesta de 
resolución, porque estamos de acuerdo en que hay que cumplir el Pacto por la infancia, 
y en que hay que desplegar reglamentariamente la ley. De hecho, hemos presentado va-
rias iniciativas en este sentido.

Por otro lado, indicar que aunque vamos a votar a favor, en los puntos 1 y 2 de la 
propuesta, pensamos que se hace referencia al sistema de políticas de infancia de una 
manera muy genérica, habría que concretar un poco más. Por ejemplo, si en el punto 1 
se indica consolidar un sistema de políticas de infancia y adolescencia en Cataluña de 
manera transversal, pensamos que se podría concretar esa cuestión bastante más.

Volviendo al despliegue reglamentario de la ley, como hemos indicado, es necesario 
sobre todo en aspectos relacionados con el sistema de protección de infancia, el del de-
recho a la intimidad de los menores en las visitas, por ejemplo; no pensamos que haya 
que realizar estos informes sobre estas visitas de manera arbitraria y no tener reglamen-
to hace que se realicen estos informes de esta manera.

Con respecto al consell d’infants, ya se ha indicado y estamos de acuerdo en que hay 
que promoverlo y hay que hacerlo más participativo y que tengan mayor representación 
territorial. 

Sobre lo que se indica en la propuesta de la realización de un informe de la situación 
de infancia en Cataluña, estamos plenamente de acuerdo. Es una manera para poder co-
nocer con mayor profundidad la situación de la infancia y de hacer incidencia mediante 
políticas públicas en la manera de abordar estas cuestiones.

Por estos motivos daremos apoyo a la propuesta.
Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem ara la paraula a Catalunya Sí que es Pot, la senyora Lie-
nas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Seré molt breu. Nosaltres també hem parlat amb les entitats, sa-
bem que hi ha disconformitat amb el seguiment que s’està fent del pacte, també sabem 
que hi ha bones lleis, però que han..., com hem dit abans quan hi havia el síndic i com 
hem dit moltes vegades, no s’han desenvolupat suficientment. També, com diu el diputat 
Moreno, hem aprovat mocions i propostes de resolució, però algunes no acaben de po-
sar-se en marxa, i com a grup hem manifestat durant tota la legislatura la nostra preocu-
pació per la situació de la infància i l’adolescència a Catalunya.

Per tant, nosaltres votarem a favor la proposta de resolució del Grup Socialista.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Lienas. Senyora Xandri, en nom del Grup Popular, té la pa-
raula.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres també hi donarem suport, i, bé, dir que tots els 
punts ens semblen importants, no?, els d’aquesta proposta, però jo destacaria principal-
ment el punt 4 i el punt 6, considero que són clau. I per què? Doncs, perquè concreten 
–concreten–, eh?, bàsicament amb aquesta transacció a la que s’ha arribat amb Junts pel 
Sí del punt 4, crec, que ens permet fer aquest calendari i que hi hagi una partida pres-
supostària.
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Per tant, hi ha un compromís per part del grup que dona suport al Govern de que hi 
hagi un calendari i un pressupost per dur a terme, doncs, el desplegament de la llei, no? 
Si no, si això no hagués estat així, si..., ja veiem quina era l’esmena, i, per tant, ens hau-
ríem quedat on estem sempre.

I quant al punt 6, doncs, bé, el que es demana és, tenint en compte el número 109, 
del punt 109 de la Resolució 306/XI, el que es demana és que es faci un estudi, no?, que 
es faci un estudi per veure si es pot implementar el projecte KiVa a les escoles. 

També és una manera de concretar, una forma de concretar, però crec que això no sé 
si serà..., si prosperarà o no, ho veurem, després de veure la proposta de resolució que ve 
després, no sé si Junts pel Sí, doncs, hi donarà suport, però nosaltres sí.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies. El senyor Moreno, per posicionar-se. Ja s’ha parlat també d’una transacció.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Sí, sobre els comentaris que s’han fet, molt breument. A la dipu-
tada Elisabeth Valencia, dir que els punts 1 i 2 i molts dels altres punts d’aquesta pro-
posta de resolució són els que va demanar la TIAC, i, per tant, això era una mica agafat 
de les demandes de la TIAC, i, per això, tot i que eren generals, ens semblava que esta-
ven bé.

I amb referència a la diputada Xandri, però també la diputada Caula, i per donar..., 
nosaltres hem arribat a una transacció, com deia la diputada Caula, del primer punt, de la  
manera que assignem una partida pressupostària suficient per al desenvolupament de  
la llei. I quan fèiem referència a la moció del Ple de política general..., és a dir, jo ara po-
dria sortir aquí i dir: «El PSC ha aconseguit que hi hagi una partida pressupostària per 
al desplegament de la llei.» Però no ho faré, perquè segurament me n’hauré de desdir. 
Perquè això, exactament això va ser el que vam aprovar al debat de política general al 
punt 109 d’aquest debat, que deia: «Presentar abans del primer trimestre de l’any 2017» 
–és a dir, ja passen quatre dies– «un calendari de desplegament total de la Llei 14/2010, 
i assignar-li una partida pressupostària suficient en els pressupostos del 2017.» Ni una 
cosa ni l’altra.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Moreno. Té la paraula... (Pausa.) Perdoneu. Senyora Caula, per què 
em demana la paraula?

Anna Caula i Paretas

Només per demanar votació separada, senyora presidenta, del punt número 5.

La presidenta

Els punts 1 i 5.

Anna Caula i Paretas

No. Número 5.

La presidenta

Només número 5. Gràcies.
Per tant, votem primer el punt número 5.
Vots a favor del punt número 5?
Vots en contra? 
Deu.
Abstencions?
Cap.
Per tant, queda rebutjat el punt número 5 d’aquesta proposta de resolució.
Passem a votar la proposta... (Veus de fons.) Ha quedat rebutjat el punt número 5 

d’aquesta moció amb els vots en contra del Grup de Junts pel Sí.
Passem a votar la resta de la moció.
Vots a favor de la resta de la moció?
S’aprova la resta de la moció per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge

250-00744/11

Passem al punt número 8, que és la Proposta de resolució sobre el trastorn específic 
del llenguatge, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Senyor Moreno, té la pa-
raula.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Tot i que la proposta de resolució és molt àmplia, intentaré ser 
molt resumit en l’exposició. Nosaltres vam rebre en aquesta comissió l’associació Atel-
ca, del trastorn específic del llenguatge de Catalunya, ja fa uns mesos, que ens va fer 
un exercici molt pràctic, també, per als que som diputats, que ens va posar negre so-
bre blanc quines eren les seves consideracions, les seves propostes, diguem-ne, que des 
del Parlament de Catalunya havíem d’instar el Govern perquè es posés en marxa de tal 
manera que aquells infants que tenen trastorn específic del llenguatge poguessin trobar 
dins dels seus representants polítics, i dins del Govern de Catalunya, aixopluc davant 
d’una situació que en aquests moments, doncs, és..., té unes certes diferències, que no 
assegura un bon tractament i una bona atenció de la detecció i de l’actuació de les per-
sones amb trastorn específic del llenguatge. No les citaré totes, però tenen a veure amb 
els CDIAP, amb la detecció, amb els pediatres, amb els CAP, amb la possibilitat de ge-
nerar un sistema molt més àgil pel que té a veure amb la detecció.

També revisar, i, en aquest sentit, sí que hem acceptat les dues esmenes, la 1 i la 2, 
que ens fa Junts pel Sí, d’instar el Govern de l’Estat a revisar les taules de valoració des 
del punt de vista de la discapacitat, perquè, doncs, puguin tenir reconeguda aquesta dis-
capacitat mínima del 33 per cent, i obtenir, per tant, el certificat. 

També, pel que fa al procés d’escolarització, doncs, portar a terme un protocol de 
detecció i actuació del trastorn específic del llenguatge, perquè moltes vegades no es 
pugui confondre que aquest trastorn no és només que l’infant no pugui parlar bé, sinó 
que això té conseqüències molt directes en el seu aprenentatge, en les seves relacions, i 
aquest trastorn específic també després es pot veure portat a situacions de bullying, si-
tuacions d’assetjament, justament pel fet de que és diferent o que no té la capacitat per 
poder expressar-se.

Aprofito ja, per tant, per posicionar-me en algunes de les esmenes que s’han fet. 
Totes les esmenes del Grup Parlamentari de Junts pel Sí estan acceptades, excepte l’es-
mena número 4, que justament el que vol és fer o donar recolzament a que es posi  
en marxa el projecte KiVa, que és un projecte portat a terme en els països nòrdics, que, en  
resum, es basa en que els infants que veuen una situació d’assetjament d’un altre infant 
a classe es col·loquin, diguem-ne, davant de l’assetjat i no de l’assetjador, i que, per tant, 
deixin en ridícul aquell que vol ser el provocador de l’assetjament. 

No sé si m’explico, eh?, però és un projecte valorat amb molt bons resultats, i que  
ja en el debat de política general el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar que es 
posés en marxa aquest projecte KiVa, es fes un estudi del projecte KiVa, i, per tant, no 
acceptem aquesta esmena que directament ho retalla, entre altres coses perquè ja és una 
decisió adoptada per aquest Parlament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula el Grup de Junts pel Sí, que ha presentat esmenes. La 
senyora Montserrat Vilella.

Montserrat Vilella Cuadrada

Sí; gràcies, presidenta. De fet, en la seva exposició, el Grup Socialista ja ha expli-
cat una mica les esmenes, però, en tot cas, en primer lloc, agrair-los el fet de presen-
tar aquesta esmena, que és molt acurada, que és molt detallada i que reflecteix molt el 
que l’entitat, l’associació, doncs, ens va poder exposar a tots, i, per tant, entenem que el 
Grup dels Socialistes ha fet aquest esforç per a tots els diputats, i ara ens hi podem po-
sicionar tots plegats.

Sí que és veritat que hem fet algunes esmenes, en el sentit que qui determina com es 
fa l’avaluació del grau de discapacitat és una llei espanyola; per tant, això s’ha de demanar 
a Madrid, i, per tant, doncs, celebrem que accepti l’esmena, perquè serà molt més eficaç.
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Després, doncs, hi ha unes altres esmenes que són, re, de puntualitzar. 
Quant a l’esmena 4, que vostès no l’accepten, que és el punt 7.c, avançar-los que, si 

no accepten l’esmena, doncs, nosaltres hi votarem en contra, perquè no és que no esti-
guem d’acord amb el que es posa al KiVa, que és un bon projecte, però que..., en tot cas, 
sí que el Govern, i en aquests darrers temps, no?, al nostre país, ha fet un treball intens 
de modificar el protocol de maltractaments a les escoles i de com abordar-ho. Ara, per 
exemple, amb el Pla de convivència que s’ha presentat i que es farà a les escoles, també 
es tracta d’una mica veure com s’aborden totes aquestes dificultats en la realitat del dia 
a dia de cada una de les escoles, i fent un vestit a mida per a cada una de les escoles. 

I, per tant, entenem que ara comprometre’ns aquí a fer un estudi d’una cosa que en-
tenem que està estudiada, que és el projecte KiVa, i que el que s’ha decidit és no aga-
far-lo en la seva totalitat sinó que..., incloure’l parcialment en el protocol i en les actua-
cions que es fan en el nostre país, entenem que no seria correcte per la nostra part, i, per 
tant, doncs, si no accepten l’esmena de supressió, que és el que fèiem nosaltres, votarem 
en contra per ser conseqüents amb el que pensem.

De fet, entenem que aquesta proposta de resolució és importantíssima, perquè els 
trastorns específics del llenguatge molt probablement s’havien de posar en l’agenda i en 
la ment de tots els professionals, tant de salut com d’ensenyament com d’afers socials. 

I és important fer-ho en tot el seu vessant, perquè és evident que el llenguatge..., la 
ment permet el llenguatge, però el llenguatge també estructura la ment, i, per tant, si 
en el procés de desenvolupament no podem construir la nostra ment perquè arribi a les 
capacitats cognitives superiors, doncs, estem posant en desavantatge els infants. I, a més 
a més, aquest trastorn, com, doncs, es va explicar molt bé aquell dia, no és degut a una 
malaltia que puguis curar, sinó que és una manera de ser i una manera de fer i una mane-
ra d’afrontar la vida. Per tant, si en les primeres etapes, que és quan hi ha la construcció 
del llenguatge i de la ment, no donem suports a aquests infants perquè puguin tenir tots 
els avantatges del món..., és allò que diem, no?, una persona que no pot caminar, si no li 
donem una cadira de rodes, no avança; doncs, a una persona amb trastorn específic del  
llenguatge li hem de donar aquelles eines que li permetin estructurar la ment a pesar  
de les seves dificultats. 

Per tant, doncs, molt agraïts d’aquesta presentació, d’aquesta proposta de resolució, 
que votarem a favor de tots els punts, menys del 4, no perquè no pensem que el KiVa 
sigui una bona eina, sinó que pensem que a Catalunya en tenim una de millor i més 
completa.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Vilella. Passem ara la paraula al Grup de Ciutadans, a la senyora 
Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Comentar, agradecer al Partido Socialista que traiga a debate esta iniciativa. Pensa-
mos que es necesaria para revisar qué se está haciendo desde el Govern tanto a nivel de 
detección del trastorno específico del lenguaje, como a nivel de apoyo a los familiares 
que tienen un menor a su cargo con un trastorno específico, y también en relación con la 
adaptación del profesorado y de las escuelas a este tipo de trastorno.

Vemos primordial el diagnóstico precoz en este tipo de trastornos. Una vez diagnos-
ticado el TEL, se necesita atención especializada, orientación y atención a los familia-
res; también lo vemos primordial, porque en algunos casos se encuentran muy perdidos 
cuando sus hijos se enfrentan a este tipo de diagnóstico.

Pensamos que es importante, también, en la etapa de escolarización que se adapten 
a estas particularidades educativas. Es vital que estos menores que tienen este tipo de 
trastornos estén en las mejores condiciones posibles en los colegios. Y comentar, por 
tanto, que apoyamos esta iniciativa, porque las medidas que refleja entendemos que co-
laboran a mejorar y a facilitar la vida de las personas que tienen este tipo de trastornos.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem ara la paraula a la senyora Gemma Lienas, de Catalunya 
Sí que es Pot.
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Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Per nosaltres també resulta essencial legislar sobre tots aquells 
trastorns que afecten el desenvolupament dels infants, i que el Govern pugui planificar i 
implementar totes les mesures necessàries per abordar-los.

Deia abans la diputada de Junts pel Sí que realment s’han de donar les eines a 
aquests infants que tenen aquest trastorn específic del llenguatge per tal que puguin 
desenvolupar totes les seves capacitats. Però és que això passa en la majoria de trastorns 
del desenvolupament.

Per tant, a nosaltres ens sembla essencial. I aquesta proposta de resolució que fa el 
Grup dels Socialistes gairebé es podria traslladar sencera a d’altres trastorns del desen-
volupament, perquè pensem que –per fer-ho molt resumit, eh?– el diagnòstic precoç és 
essencial; assegurar la intervenció en qüestions com logopèdia, psicomotricitat, etcè-
tera, també ho és; revisar les taules de valoració de discapacitat, també; la formació 
dels professionals de salut i dels professionals d’ensenyament, també; fer adaptacions 
curriculars, no només en el terreny de l’escola primària i secundària, sinó també en els 
graus mitjans; destinar recursos per a la recerca, sobretot perquè hi ha alguns d’aquests 
trastorns que són bastant recents en el seu diagnòstic, i, per tant, que encara es necessita 
moltíssima recerca per saber com abordar-los i quins són els abordatges més importants.

Resumint, nosaltres estem absolutament d’acord amb aquesta proposta de resolució 
i la votarem favorablement.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Lienas. Passem la paraula, pel Grup Popular, a la senyora Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, jo vull agrair al diputat Moreno, doncs, que hagi presentat 
aquesta proposta, no?, sobre el trastorn específic del llenguatge. La veritat és que és una 
proposta molt completa que abasta diferents àmbits, i també diferents competències, no? 
Perquè hi ha una part, doncs, que fa referència al Ministeri d’Educació, i que, evidentment, 
nosaltres també hi donarem suport, perquè pensem que és una qüestió a què, bé, hem de ser 
sensibles tots, no?, tant des del Govern de la Generalitat..., i també des del Govern de l’Estat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Xandri. Senyor Moreno, vol afegir alguna cosa més? (Pausa.) Se-
nyora Vilella, demana la paraula.

Montserrat Vilella Cuadrada

Votació separada del punt 7...

La presidenta

C.

Montserrat Vilella Cuadrada

D, no, era? (Pausa.) No ens equivoquem. No; 7.c.

La presidenta

C. Doncs, si us sembla, comencem les votacions pel punt 7.c.
Vots a favor?
Nou vots a favor, de Partit Socialista, de Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot i del PP.
Vots en contra?
Deu vots en contra, per part de Junts pel Sí.
Queda rebutjat el punt 7.c pel vot en contra de Junts pel Sí.
Passem a la votació de la resta de la moció.
Vots a favor?
S’aprova la proposta de resolució, a excepció del punt 7.c, per unanimitat.
Moltes gràcies.
I aixequem la sessió d’aquesta Comissió de la Infància.

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