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Sessió 22 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. 
Presideix Rafel Bruguera Batalla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Senserrich i Gui-
tart, i de la secretària en funcions, Ramona Barrufet i Santacana. Assisteix la Mesa la lletrada 
Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Chakir el Homrani Lesfar, M. As-
sumpció Laïlla i Jou, Anna Simó i Castelló, Bernat Solé i Barril i Teresa Vallverdú Albornà, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, Lorena Roldán 
Suárez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. So-
cialista; Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el president de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleu-
re, l’Educació i la Cultura, Pere Mulero Escobar, acompanyat del gerent, Josep Montes Sala, 
i del vicepresident del sector educatiu, Oriol Carbonell Gómez; el president de la Federació 
Salut Mental Catalunya, Israel Molinero Blanco, acompanyat de la directora, Marta Poll Bor-
ràs, i el vocal de la Junta Directiva d’Ammfeina Salut Mental Catalunya, Francisco Villegas 
Miranda.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de creació d’un grup de treball sobre l’educació d’adults (tram. 251-

00008/11). Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Sonia Sierra Infante, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socia-
lista, Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José 
García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i vota-
ció.

2. Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleu-
re, l’Educació i la Cultura davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre la situa-
ció dels menjadors escolars, les colònies educatives i la cultura de proximitat (tram. 357-
00238/11). Comissió d’Ensenyament. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de l’associació Ammfeina Salut Mental Catalunya 
davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre les actuacions en defensa de les 
persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars (tram. 357-00244/11). Comissió 
d’Ensenyament. Compareixença.

4. Compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental Catalunya davant la 
Comissió d’Ensenyament per a informar sobre les actuacions en defensa de les persones 
amb problemes de salut mental i de llurs familiars (tram. 357-00245/11). Comissió d’Ense-
nyament. Compareixença.

El president

Diputades i diputats, bona tarda. Tots els grups parlamentaris hi són presents? (Pau-
sa.) Em sembla molt que sí.

Una qüestió prèvia: a la propera sessió de la comissió està previst substanciar les 
preguntes orals que han presentat els diferents grups parlamentaris. En total, n’hi ha 
una setantena, eh? (Veus de fons.) Setanta. Aleshores, d’acord amb la conselleria, s’han 
agrupat en deu temes, d’acord? (Pausa.) Ja els hi passarem..., aquesta tarda o demà al 
matí, els passarem l’agrupació.

La proposta que els voldria fer seria la següent, també per dir-ho a la conselleria: si 
preveiem una comissió de l’entorn de dues hores, el que podríem fer seria fer una previsió 
de repartiment proporcional en funció de les preguntes que ha presentat cada grup parla-
mentari, de tal manera que preveiéssim que la comissió no durés massa més d’un parell 
d’horetes, de tres a cinc o a un quart de sis.

Si us sembla bé, faríem una distribució en funció dels blocs: hi ha un primer bloc de 
suspensió de funcions a l’inspector de matriculació a escoles concertades; el més llarg 
és el de matèria lingüística; el tercer, escoles, valoració gestió local; banderes; innova-
ció; aplicació mètode matemàtic de Singapur; rendiment escolar; currículums i exà-
mens; representacions teatrals i drets dels estudiants. Serien deu blocs i us proposaria 
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fer-ho d’aquesta manera. (Veus de fons.) Bé, seria..., seria d’agrair. (Veus de fons.) No, en 
tot cas, per cada grup ja farem una distribució en funció de l’horari global que preve-
gem. Per tant, Sonia, si en el grup de matèria lingüística en tens deu..., tant hi fa que en 
tinguis deu com dotze, te tocarà el mateix temps perquè ho farem proporcional. (Veus 
de fons.) D’acord?

I, en tot cas, demanar que us subjectéssiu més o menys, o al màxim possible, al 
temps, que ja se us dirà. D’acord? (Pausa.) I, a la vegada, ho comunicarem a la conse-
lleria perquè la consellera també ho sàpiga, eh?, n’estigui informada. D’acord? (Veus de 
fons.) Perdó? (Veus de fons.) Aquí, ara, en aquests moments, no ens consta, però la ma-
joria (el president riu) –no miro a nadie– són de la Sonia, em sembla. (Remor de veus.) 
D’acord? (Pausa.)

Proposta de creació d’un grup de treball sobre l’educació d’adults

251-00008/11

Doncs, bé, entrem ja a l’ordre del dia. El primer punt, ràpidament, és la proposta de 
creació d’un grup de treball sobre l’educació d’adults, que és una proposta que han pre-
sentat tots els grups parlamentaris. Algun grup hi vol intervenir? (Pausa.) Jo crec que no.

En tot cas, simplement recordar tres coses: una primera, que els grups han de nomenar 
un portaveu i un suplent; per tant, això ja es pot començar a fer, diguem-ne, entrant-ho 
al registre; segona, que la proposta de conclusions ha d’estar enllestida abans d’acabar el 
mes de setembre, i la tercera, com a qüestió que és de tots els grups de treball, és que, en 
cas de que hi hagi votacions, són votacions ponderades, eh?, en funció de la representa-
ció de cada grup en el plenari.

Ho considerem aprovat per unanimitat? Sí?
Doncs, s’aprova.
I passarem ja a les compareixences. Suspenem la sessió un minut...

Sonia Sierra Infante

Perdó, senyor president. Quan hem de dir els noms del grup de treball?

El president

Ja, al més aviat possible.

Sonia Sierra Infante

Ja? Ho podem dir ja?, ara mateix?

El president

Al més aviat possible perquè la comissió pugui començar... (Veus de fons.) Sí, millor.

Sonia Sierra Infante

D’acord. Ho dic ara? O ho entrem per registre?

El president

Feu-ho demà al dematí, si pot ser, o demà passat. Al més aviat possible, eh?

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i dotze minuts i es reprèn a les tres i catorze minuts.

El president

Bé, bona tarda. Doncs, reprenem la sessió amb el segon punt de l’ordre del dia.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses 
del Lleure, l’Educació i la Cultura per a informar sobre la situació dels 
menjadors escolars, les colònies educatives i la cultura de proximitat

357-00238/11

És la compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses del 
Lleure, l’Educació i la Cultura, davant la nostra Comissió d’Ensenyament, per a infor-
mar sobre la situació dels menjadors escolars, les colònies educatives i la cultura de pro-
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ximitat. Donem les gràcies, evidentment, al senyor Pere Mulero, al senyor Oriol Carbo-
nell i al senyor Josep Montes, que seran els que ens dirigiran la paraula.

Com a qüestió prèvia i molt breu, aquesta és una comissió amb una densitat de tre-
ball important, per tant, en el seu moment vàrem decidir que, per agilitzar al màxim 
possible els treballs, intentaríem escurçar al màxim les intervencions, sense que es dei-
xi res per dir, per descomptat, tant dels compareixents com dels grups parlamentaris, 
perquè, si no, algunes compareixences hauria sigut impossible poder-les substanciar 
abans d’aquí a un any.

I, per tant, més enllà, per tant, del que diu el Reglament, els vàrem suggerir que, si 
fos possible, la seva intervenció inicial no s’allargués més de quinze minuts. Els agrairíem, 
doncs, intentar complir amb els terminis, eh? Moltes gràcies i endavant.

Josep Montes Sala (gerent de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, 
l’Educació i la Cultura)

D’acord, bona tarda. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per tenir l’oportunitat de ser 
en aquesta comissió per explicar-vos una mica la situació del nostre sector i, en concret, 
de les organitzacions que representem des de l’Acellec; en especial, un agraïment al 
Grup Socialista, que entenem que va ser qui va iniciar aquesta proposta, aquesta petició 
de compareixença, arran d’una llarga conversa que vam tenir fa cosa d’un any.

La intervenció inicial la faré jo, intentant resumir..., com que són molts temes diver-
sos, els que afecten les empreses que agrupem la nostra organització, ho agruparé tot 
en la meva intervenció, i després, en el torn de resposta, si de cas, el president i el vice-
president podran intervenir per donar resposta al que vostès considerin.

Bé, en primer lloc, cal dir que nosaltres..., per nosaltres és un objectiu fonamental, 
i entenem que aquest és el primer objectiu d’aquesta compareixença, que és visibilit-
zar-nos com a sector; com a organització també, però sobretot com a sector perquè –ara 
us ho explicarem– entenem que tenim una certa dificultat per ser entesos o per tenir 
presència en els llocs en els quals creiem que hauríem de ser més visibles. Al mateix 
temps, ens agradaria poder fer una exposició ràpida de la situació del sector econòmic 
que representem, i, finalment, indicar algunes de les principals dificultats o reptes que 
hem d’afrontar o que ens toca afrontar en l’actualitat i en el futur immediat.

L’Acellec –com ha dit el president, Associació Catalana d’Empreses del Lleure, 
l’Educació i la Cultura– agrupem en l’actualitat seixanta-cinc empreses mercantils 
–destaco «mercantils». Tenim una facturació anual que supera en aquest moment els 
115 milions d’euros, donem feina de manera estable al voltant de set mil treballadors de 
mitjana, de forma constant. Entenem que som l’associació de referència del nostre sec-
tor, en la mesura que, d’altra banda, no hi ha cap altra associació patronal que representi 
les organitzacions mercantils com nosaltres.

Tenim ara mateix quinze anys de vida i en els seus inicis l’objectiu fonamental pel 
qual ens vam posar a caminar va ser l’endreça del sector, impulsant molt especialment 
la creació del conveni col·lectiu en el qual ara ja som en el tercer conveni consecutiu sig-
nat i que ha contribuït molt a endreçar el sector i a garantir els drets laborals dels treba-
lladors però també la qualitat dels serveis que prestem.

Entenem que el nostre sector té dificultats de visibilitat i de ser entesos en la seva 
configuració. Per tres raons fonamentals: una primera és que desenvolupem una activi-
tat que té un origen en tasques associatives, en activitat associativa. En el moment en 
què aquesta activitat associativa, que genera un model d’intervenció en el món del lleu-
re des d’una perspectiva educativa, es converteix en una necessitat social i genera una 
necessitat de serveis que s’han d’universalitzar per atendre el conjunt de la població, el 
nostre sector, el sector empresarial, té un paper entenem que fonamental per facilitar 
aquest pas o aquest progrés. Per tant, nosaltres entenem que tenim gairebé un caràcter 
fundacional pel que fa al sector des del punt de vista de l’activitat econòmica.

Malgrat això, l’ideari col·lectiu, o la manera com es comunica habitualment aquest 
tipus d’activitat, associa gairebé de manera exclusiva aquest tipus d’activitat al món 
associatiu o sense ànim de lucre, quan la veritat és que les xifres diuen el contrari, no? 
Sense negar el paper, ni la importància ni la necessitat d’aquesta activitat associativa, 
entenem que l’activitat econòmica que representem i que tirem endavant mereix un re-
coneixement que fins ara entenem que no ha tingut suficientment.
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D’altra banda, aquesta activitat es presta a través d’organitzacions molt atomitzades 
i molt disperses en el territori. Hi ha petita i microempresa en una gran quantitat, i com 
que l’origen moltes vegades és en proximitat, en àmbits locals, també en origen associa-
tiu, el pas a l’activitat econòmica, de vegades, no facilita o dificulta la seva organització 
a través d’una organització com la nostra.

I d’altra banda, en tercer lloc, diria que les diverses activitats econòmiques que rea-
litzem tenen a veure amb diferents àmbits tècnics o del coneixement, i també de l’Ad-
ministració. És a dir, no tenim un únic referent clar: ens hem d’entendre amb joventut, 
amb cultura, amb ensenyament, amb serveis socials, per tant, no hi ha un referent clar. 
Això fa que sigui difícil visualitzar-nos, delimitar-nos i establir el marc en el qual inter-
venim. A l’Acellec ens agradaria esdevenir referent per a aquest tipus d’activitat.

Per entendre’ns ràpid, agrupem tres grans tipus o tres grans paquets d’activitat: el 
que nosaltres en diem el «sector dels serveis educatius». Per entendre-ho ràpidament, 
són empreses que presten serveis de menjador escolar; activitats extraescolars; acolli-
des en el marc escolar; sortides i acompanyaments; serveis de suport educatiu a l’escola 
i també directament a la família; campanyes d’activitats adreçades a infants i joves en 
municipis; activitats de vacances clàssiques, com els casals d’estiu, campaments, festi-
vals infantils i esdeveniments diversos entorn d’aquesta activitat.

El segon paquet d’empreses o d’activitats seria el sector de colònies. Aquí parlem 
d’empreses que tenen la propietat o gestionen instal·lacions de cases de colònies, albergs 
o instal·lacions similars com poden ser granges escola, etcètera. En aquest paquet, di-
guem-ne, hi ha dos tipus d’activitat econòmica: el que és en l’origen de l’activitat, que 
són les colònies escolars, és a dir, vinculades al sistema educatiu, i les que anomenem 
«colònies de vacances», les que tenen lloc en els períodes vacacionals dels infants i dels 
joves, tot i que mantenen de forma permanent el caràcter educatiu dels seus contin-
guts. Hi ha un grup d’empreses també que, tot i no gestionar directament cases de co-
lònies, gestionen serveis adreçats a aquest tipus d’activitat. I finalment, el darrer paquet 
en aquest grup seria tota la feina d’internacionalització, que es produeix cada cop amb 
més intensitat, de l’activitat de colònies, que acull cada cop amb més freqüència grups 
organitzats d’infants, escolars, d’entitats d’altres punts d’Europa.

I el tercer paquet d’empreses i d’activitats seria el que tradicionalment hem anomenat 
«d’activitat sociocultural», que darrerament comencem a anomenar-lo «cultura de proxi-
mitat». Bàsicament, es tracta d’activitats de mediació entre la ciutadania i l’àmbit cultu-
ral: gestió d’equipaments socioculturals, com poden ser centres cívics, cases de cultura, 
casals de joves, serveis d’informació juvenil; gestió de programes sectorials, com dèiem, 
en joventut, en infància, en gent gran, en aspectes de gènere, en temàtiques intercultu-
rals, etcètera. I finalment, també, en aquest grup, tots aquells programes o serveis que 
tenen a veure amb serveis de proximitat, tant centres patrimonials o museístics.

Aquest seria el dibuix complet i fet d’una manera ràpida de la nostra activitat. La 
situació econòmica en el sector en aquest moment, i també per bastir-ho d’una manera 
molt ràpida, és que, com no podia ser altrament, com que som d’aquest món, hem patit 
durament la crisi, de la que encara patim les conseqüències. Hi va haver una situació 
de davallada continuada sense interrupció entre 2010 i 2014, davallada del volum d’ac-
tivitat, i en molts casos també de dificultat dels marges de rendibilitat de l’activitat que 
realitzem.

El 2015 aquesta davallada s’atura, eh?, podem parlar que s’estabilitza, és a dir, no 
millorem però no anem més avall, i a partir de 2016 comencem a detectar un cert repunt 
del volum d’activitat. Xifrar-lo és molt complicat, primer perquè en el nostre sector, per 
les dificultats de delimitació que comentàvem abans, és difícil extreure’n dades que pu-
guin ser completes, i també perquè el tipus d’organitzacions que hi treballem som molt 
diverses –des del simple autònom fins a empreses amb una facturació ja relativament 
important–, però de mitjana podríem dir que podem parlar d’entre un 5 i un 7 per cent de 
creixement en l’activitat.

Aquest creixement, però, no es produeix en paral·lel al marge de rendibilitat. Creix 
l’activitat, tenim una mica més de volum, recuperem una part del volum, per tant, que 
havíem perdut en el període de crisi, però s’ajusta molt la rendibilitat de les empreses. 
En això hi tenen molt a veure els models de contractació pública, en bona part dels 
quals es basa la nostra activitat en la mesura que la contractació pública prima el preu 
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per damunt dels continguts i de la qualitat: això provoca davallades de preu, la compe-
tència només, exclusivament, en preu, i, per tant, la reducció de marges d’una manera 
forta i important.

La disjuntiva en aquest context a la que s’enfronten les empreses és clara: o perden 
marges d’activitat fins al punt d’arribar a poder posar en risc la viabilitat econòmica 
de l’activitat, o es disminueix la qualitat dels serveis. En el nostre sector disminuir la 
qualitat dels serveis no és una opció: en els serveis educatius, o culturals, la falta de qua-
litat equival a l’absència de servei; si no hi ha qualitat, no estem prestant el servei pel 
qual estem en aquest món, per entendre’ns, no? Per tant, ja ho veieu, estem abocats, di-
guem-ne, a una situació, doncs, en la mesura que no evolucioni favorablement, de tensió 
econòmica que posa en contradicció la voluntat de servei públic que tenen les empreses 
al nostre sector amb aquesta viabilitat econòmica.

En aquest context, per cadascun dels tres sectors o àmbits d’activitat que us he ano-
menat ràpidament abans us vull explicar les principals problemàtiques que tenim en 
alguns i algunes mesures que creiem que seria bo..., que us demanem que ens ajudeu a 
promoure i a tirar endavant.

Comencem, igual que abans, amb l’àmbit del sector dels serveis educatius. Nosaltres 
pensem que hi ha una mesura essencial, que sortosament pensem que va ser recollida en 
les recents activitats vinculades al projecte de reforma horària i també en la comissió, 
aquí al Parlament, que s’ocupava d’aquest tema, que és la concepció del temps educatiu 
d’una forma unitària. Separem el temps docent de les activitats extraescolars, del temps 
de migdia o de menjador, dels espais d’acollida, i nosaltres pensem que s’hauria de con-
templar, dintre del projecte educatiu globalment de país però també en cadascun dels 
centres, com una unitat: des que el nen o jove arriba a l’escola fins que en surt ha d’estar 
tractat, abordat des d’un mateix únic projecte educatiu perquè sigui coherent, perquè 
aprofitis el temps a disposició en què estàs en aquelles circumstàncies d’una manera 
rao nada, no?

Aquesta seria una primera necessitat que pensem que s’ha de produir. I és així...,  
i ho remarquem perquè pensem que fins al moment no és així, eh? Tots els ensenya-
ments curriculars, per descomptat, en l’espai que comunament coneixem com a docent, 
s’aborda de manera diferent de com s’aborden aquests altres serveis, que són percebuts, 
entenem, com a complementaris, no? «Complementari» podria tenir alguna visió posi-
tiva, però em sembla que, si no s’atén adequadament, pot respondre més a un deixar-ho 
en segona fila, sense l’atenció requerida o merescuda. Per tant, entenem que una part de 
l’activitat que desenvolupem nosaltres en aquest àmbit, que són els projectes educatius 
en temps de migdia i menjador escolar, el d’activitat extraescolars i els acolliments de 
matí, de tarda o vespre, haurien de poder-se integrar en el sistema educatiu de maneres 
raonades i comunes, que els criteris que s’apliquen a un temps d’activitat s’apliquin tam-
bé en els altres.

En aquest moment el Departament d’Ensenyament està elaborant el decret..., un fu-
tur decret de menjadors que entenem que tendirà a reorganitzar, a reendreçar una mica 
normativament aquesta activitat. Pensem que aquest decret és una oportunitat per in-
corporar algunes mesures que nosaltres històricament reivindiquem i que aprofito per 
remarcar-les.

En primer lloc, una cosa que pot semblar redundant, però que a la pràctica no ho és: 
és el reconeixement del temps de migdia i del projecte de menjador escolar com a servei 
educatiu. En la contractació pública en què normalment es desenvolupen o es contracta 
aquest tipus d’activitat, l’objecte social que s’especifica en els plecs de condicions és el 
d’activitat d’hostaleria i restauració. Nosaltres pensem que l’activitat essencial en aquest 
espai és el servei educatiu, i òbviament ha d’incloure el servei d’alimentació amb totes 
les garanties, i tantes com puguem afegir-hi, però que l’activitat fonamental és l’educati-
va i no pas la de restauració. Això és rellevant no només per donar coherència al servei, 
sinó també per preservar el sector: hi ha petita, mitjana empresa, essencialment educa-
tiva, amb serveis de monitoratge i de projectes educatius que no poden, normativament, 
legalment, presentar-se a aquests concursos si l’objecte social és l’activitat de restauració 
o d’hostaleria, d’acord? Per tant, per diverses raons entenem que això és fonamental.

El sistema de regulació del preu màxim de menjador que s’ha establert. Hem de re-
marcar que fa deu anys que aquest preu màxim de menjador no s’ha tocat, havent pas-
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sat, com ens podem imaginar, tots els creixements de costos i de tot tipus –laborals, de 
cost de la vida, de millora dels projectes educatius, de complexificació del servei de l’ac-
tivitat que realitzem–, i en canvi durant aquests deu anys no se n’ha incrementat ni un 
cèntim d’euro el preu màxim. Nosaltres pensem que per regular-lo adequadament, tal 
com reconeix una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
ens va donar la raó en un recurs que vam presentar a la resolució de preu màxim del 
curs 2013-14, caldria, en primer lloc, cada cop que surt la resolució anual de preu mà-
xim, que estigui justificada econòmicament, que hi hagi un estudi econòmic al darrere 
que expliqui per què aquell preu i no un altre; que es desglossin els conceptes (sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) a què ha de donar 
sortida o continguts el servei que es presta, quin és el mínim que s’ha de prestar..., mí-
nims de qualitat exigibles. I, d’altra banda, preveure vies o marges de flexibilitat per tal 
que aquest preu, en els casos en què la singularitat del centre ho requereixi, es pugui 
incrementar de forma raonada sempre tenint en compte, com dic, la singularitat de ca-
dascun dels centres.

És molt important que en l’adjudicació d’aquests serveis la part decisiva a l’hora 
de prendre la decisió recaigui en bona mesura en els centres escolars, per garantir el 
criteri d’autonomia dels centres i, segona, perquè efectivament els projectes educa-
tius d’aquests espais puguin respondre a la realitat concreta de cadascun dels centres. 
Aquesta part ens semblaria a nosaltres fonamental.

Dues qüestions ràpides, també. Entenem que les necessitats educatives especials que 
es produeixen, per descomptat, en els centres, i que s’atenen amb major o menor èxit en 
el sistema educatiu, diguem-ne, formal, han de traslladar-se també en aquests espais de 
serveis complementaris. Si no, ens trobem que nens amb necessitats específiques que-
den desatesos de manera específica durant el temps de migdia o de menjador, o, per què 
no, quan es realitzen activitats extraescolars que poden arribar a ser rellevants per a la 
conciliació familiar, d’acord?

I apunto només..., no és competència d’aquest Parlament, però ens sembla remarca-
ble dir-ho: després d’una batalla llarga vam aconseguir que es reconegués de manera 
efectiva l’exempció d’IVA per als serveis de menjador escolar. Potser estaria bé que en 
algun moment no gaire llunyà ens plantegéssim si també les activitats extraescolars, en tant 
que serveis educatius, haurien de poder ser subjectes a aquesta exempció d’IVA.

Sector de colònies. Com us deia abans, hi ha dos àmbits...

El president

Pregaríem màxima brevetat.

Josep Montes Sala

Ràpidament. Deia que tenim les colònies escolars i les colònies en temps de vacan-
ces com a dos grans paquets. L’origen el trobem en les colònies escolars. Tothom reco-
neix les seves virtuts i la singularitat, a més, que aporta en el sistema educatiu català 
pels avantatges que ofereixen, però en canvi ens trobem que en els últims cinc anys les 
colònies escolars han patit una davallada no inferior al 20 per cent en la quantitat. S’ha 
produït per davallades de pressupostos de l’Administració, per conflictivitat laboral amb 
els mestres i l’Administració, i, per descomptat, per la davallada de la capacitat adquisi-
tiva de les famílies.

No voldríem dir-ho amb aquesta contundència, potser ara no és així, però potser 
d’aquí a no gaires anys estarem en risc..., les colònies escolars estaran en risc..., no les 
de vacances, però potser sí les colònies escolars estaran en risc si no aconseguim do-
nar-hi un tomb. Cal idear mesures perquè des del sistema educatiu es promoguin les colò-
nies escolars.

Primera, incorporar-ho de manera efectiva al sistema educatiu. No cal, potser, par-
lar en termes de fer-les obligatòries, però sí de garantir-ne, de promoure-les o de faci-
litar la seva activitat o la seva execució. En segon lloc –i acabo ràpidament, eh?–, val a 
dir que en tots aquests aspectes tenim una bona interlocució en aquest moment amb el 
Departament d’Ensenyament i amb la Direcció General de Joventut, amb la que estem 
treballant, i tenim el compromís de donar-nos suport, tot i que encara no hem començat 
a tirar endavant les mesures possibles.
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En qualsevol cas, l’altra part que ens sembla essencial és tot allò que té a veure amb 
la garantia d’igualtat social d’accés a les colònies: totes les famílies en situació de risc 
social o econòmic tenen dificultats per accedir a aquest tipus d’oferta. Pensem que hi ha 
una disfunció molt important en el sistema d’ajuts que s’estan produint. La Generalitat, 
el Govern dona ajuts a determinades entitats perquè puguin potenciar o donar ajuts a 
famílies perquè puguin accedir a aquest tipus d’activitats. Ens sembla molt bé i hi do-
nem suport, però no entenem per què els ajuts es donen a les entitats i no a les famílies, 
estem limitant el dret de les famílies amb necessitats a accedir a aquest tipus de servei.

Aquests ajuts directes a aquestes associacions fa que aquestes famílies puguin anar 
només a colònies d’aquestes associacions, que no són ni el 10 per cent del conjunt de la 
xarxa de cases de colònies que hi ha al país. Estem en una teòrica facilitació, diguem-ho 
així, d’accés a les famílies amb necessitats a la xarxa: el que estem fent és limitant el 
seu dret a gaudir de la totalitat i de la complexitat de la nostra xarxa. Els ajuts, com per 
exemple els de menjador escolar, haurien de poder adreçar-se a les famílies i no a les 
organitzacions que ho gestionen. I entenem..., no estem demanant que ens donin ajuts a 
nosaltres, estem demanant que s’habiliti un sistema d’ajut a les famílies perquè puguin 
triar, en la diversitat d’oferta existent, a quina casa, a quin servei, a quina activitat volen 
assistir.

El tercer sector, que és el de cultura de proximitat, és el que menys pertoca, di-
guem-ne, a aquesta comissió. N’esmento només una qüestió molt ràpidament, i és que 
diríem que una de les mancances jo diria que històriques, i reconegudes també univer-
salment, és la falta o la dificultat de contacte entre el sistema educatiu i les polítiques 
culturals del país; diguem-ne que hi ha consens en que això és una necessitat. Doncs, 
bé, nosaltres diríem que el sector de la cultura de proximitat representat en l’Acellec és 
probablement el sector que d’una forma més natural des del món de l’activitat econòmi-
ca provoca aquesta connexió. Els serveis que prestem són sempre educatius, són sempre 
culturals, no? Per tant, una atenció a aquest sector seria essencial per nosaltres.

En aquest àmbit, allò fonamental és la millora de la qualitat de la contractació públi-
ca. Primar la qualitat i els continguts per damunt del preu, buscar fórmules de valoració 
de les ofertes econòmiques proporcionals, que no primin les petites baixes econòmi-
ques amb molta puntuació, sinó que primin les aportacions de qualitat i de continguts, 
i sobretot baremar molt bé com s’apliquen els criteris de clàusules socials per afavorir, 
lògicament, l’accés a les persones amb necessitats determinades a aquest àmbit, però 
que no s’acabin convertint en clàusules que dificulten fins i tot la viabilitat de l’activitat 
econòmica.

Fins aquí. I gràcies per la paciència.

El president

Molt bé; moltes gràcies, senyor Montes. És el torn, ara, dels grups parlamentaris. 
Començant pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada senyora Sonia Sierra té la 
paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda als convidats; moltes gràcies per la 
seva exposició. A nosaltres, dins d’aquest àmbit, el que més ens amoïna i al que hem 
presentat més propostes és sobretot al tema de les necessitats educatives especials.

A mi..., el primer cop que em van explicar que un nen autista no es podia quedar a 
un menjador no podia creure que això fos veritat dins d’una escola pública. Vaig veure 
que sí, que és cert, i que també passa a les concertades, perquè les característiques del 
seu trastorn en molts casos necessiten una persona amb uns coneixements específics, que 
pugui tenir cura d’aquesta criatura. I entenc que hauria de ser el departament, i no les 
organitzacions privades, qui posés aquest personal, perquè estem parlant d’un personal 
altament qualificat, no?, que és una persona que ha d’atendre un nen, una nena amb un 
trastorn de l’espectre autista.

Després, també ens vam assabentar d’altres casos; per exemple, nens que són dia-
bètics i que, si volien anar de colònies, les famílies havien de pagar una persona perquè 
anés amb ell, per poder tenir-ne cura. En aquest cas, també pensem que hauria de ser el 
departament, i per això nosaltres hem presentat propostes en aquest sentit.
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Després, pel que fa a les extraescolars, i està molt relacionat, evidentment, amb el 
tema econòmic, però també amb la concepció social que poden tenir altres famílies, 
especialment persones que venen d’altres tradicions, d’altres cultures..., és que les acti-
vitats extraescolars no puguin acabant suposant una bretxa entre alumnes. Per això jo 
penso que s’hauria de fer d’alguna manera algun tipus de pla per potenciar que perso-
nes, i segurament especialment nenes que venen d’altres cultures, puguin accedir a les 
activitats extraescolars i que això no creï una bretxa entre un alumnat pel seu origen.

També penso que el que han dit de la concepció del temps educatiu com a una uni-
tat..., si això finalment es fa així, el tema que hem parlat del personal, per exemple, en 
nens de trastorn de l’espectre autista quedaria solucionat, perquè es consideraria que, 
igual que a l’hora de matemàtiques necessita una persona, potser, per estar al seu costat, 
la necessitaria també al menjador, i entraria dintre d’aquest horari escolar, amb la qual 
cosa segurament per aquí podria venir la solució, amb aquesta idea de que es tracta més 
d’un servei educatiu que no pas d’hostaleria, com s’ha comentat. Tot i que evidentment 
el sector d’hostaleria és important i cada cop hi ha més preocupació perquè el menú tin-
gui unes característiques, els aliments siguin d’un tipus, que tinguin una qualitat, i això 
ens consta que és una preocupació que hi ha a les AMPA.

Després ha parlat també del sector colònies i com ha davallat aquest sector. I a les 
causes que ha dit, jo n’hi hauria d’afegir una: abans el professorat quan anava de colò-
nies cobrava una petita quantitat de dietes, que li arribava a partir d’un fons i que les 
rebia l’any següent. Era poquet, però és que això va..., en el moment que entra la senyo-
ra Rigau com a consellera i comencen les retallades, això desapareix. En el cas d’unes 
colònies, el que entenem pròpiament com a colònies, a un professor no li costa diners 
anar-hi, i hi pot anar, tot i que treballa de forma absolutament altruista vint-i-quatre ho-
res el dia, però té les despeses cobertes. En els casos dels viatges que normalment es 
fan quan s’acaba el cicle, no?, doncs, per exemple, a quart de l’ESO, literalment, i ho 
dic perquè m’ha passat, el professor pot acabar posant diners de la seva butxaca per als 
àpats del migdia, i després no té cap mena de compensació econòmica, quan, a més, tre-
balla vint-i-quatre hores el dia i qualsevol cosa que pugui passar a qualsevol dels alum-
nes és la teva responsabilitat.

Llavors, és molt normal que en un moment que el professorat treballa més hores lec-
tives i deixa de cobrar les pagues extres, és a dir, es disminueix el seu sou, i, a més, dei-
xa de tenir aquesta petita quantitat en dietes, finalment decideixi que no es fan colònies. 
Llavors, si volem solucionar..., perquè penso que tothom està d’acord, ja ho hem dit, que 
les colònies són una eina educativa de primer nivell, i en el cas del viatge de fi de curs, 
doncs, sobretot això a quart de l’ESO té una part com molt iniciàtica, no?, sobretot si 
és un país estranger, que als alumnes els fa molta il·lusió, si això d’alguna manera no es 
compensa en el professorat, cada cop costa més que això es pugui tirar endavant.

I on costa més? Precisament en els entorns més desafavorits, que precisament són 
els alumnes que segurament, si no fan aquest viatge, si no fan aquestes colònies, amb 
les seves famílies no accediran a fer aquestes activitats o a visitar aquests llocs. Amb la 
qual cosa jo penso que des d’aquí el que hauríem de reivindicar, evidentment..., i ho fem 
tots, si més no l’oposició, tots reivindiquem unes millores de la situació del professorat, 
que seria el que, de retruc, ens permetria arribar a xifres de colònies i d’activitats extra-
escolars anteriors a la crisi.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialista. La diputa-
da senyora Esther Niubó té la paraula.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair als compareixents, a l’Acellec, la 
seva exposició. Esperem haver contribuït, com a mínim, a superar el problema de la vi-
sualització, no?, que comentaven que hi tenien problemes. Jo crec que ha estat molt im-
portant conèixer la seva perspectiva, com a empreses del sector, i conèixer la valoració 
que feien de la situació actual. I també, jo crec, amb relació a aquesta modificació, que 
sembla que està pendent, llargament pendent, però que sembla que ara s’estan posant les 
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piles en aquest sentit, veure, doncs, com ho veieu, i quines propostes en aquest sentit, 
quina valoració en feu.

Nosaltres, per començar, el servei de menjador, doncs, evidentment compartim que 
té un caràcter educatiu inqüestionable. Jo crec que això ha quedat clar que és la vostra 
vocació, no?, com a empresa, de dotar-lo d’aquest caràcter educatiu. Però, al marge de la 
voluntat, sí que volia preguntar si creieu que la regulació vigent, la regulació clau, per-
met garantir això; és a dir, al marge del voluntarisme, si això queda blindat en tots els 
casos. Ho dic pels comentaris que fèieu, que a vegades el preu sembla que, bé, pot pesar 
més que la qualitat. I, per tant, en aquest sentit, si penseu que caldria introduir alguna 
modificació en el decret per assegurar això, en el sentit de garanties: quina formació es-
pecífica per als professionals, quines ràtios. S’ha parlat també dels nens i nenes, o joves, 
amb necessitats educatives especials. Això està prou reglamentat? Hi han uns estàn-
dards de qualitat d’aquest sistema educatiu? Estaria bé saber-ho.

Ho dic perquè –i també es comentava, no?– estem parlant d’una activitat amb un vo-
lum remarcable de negoci, i que també veiem que té moltes diferències, segons el model 
de gestió que s’acaba aplicant, i entenem que això en el territori, doncs, és bastant di-
vers. I, per tant, pensem que caldria una reglamentació garantista; és a dir, flexible, però 
segurament més garantista.

Fa un parell d’anys –i en aquesta comissió ho vam tractar– va haver-hi acords marc 
per la contractació dels serveis de menjador escolar que allunyaven la decisió dels cen-
tres educatius o de les famílies i vulneraven també el principi de proximitat i en qües-
tionaven també el caràcter educatiu. Per sort, en aquell moment van ser deixats sense 
efecte, però, clar, no podem estar permanentment vigilant, doncs, que això pugui pas-
sar, no?

Llavors, concretament li volia preguntar pels problemes que tenen les petites empre-
ses –n’ha parlat en algun cas. Tenen alguna dificultat d’accés a la prestació? En el sen-
tit que, a vegades, doncs, s’ha d’acreditar, segurament, una experiència, una capacitat 
econòmica determinada. Això és així o no és així? Per tant, problemes de necessitat de 
dimensionar per millorar la gestió? És a dir, una empresa molt petita com ho ha de fer? 
Té les mateixes garanties d’accedir-hi? Bé, i en el sentit que dèieu, allò de preu i qualitat 
com s’acaba resolent?

I què plantegen de cara a la redefinició del model de contractació dels serveis de 
menjador escolar: consideren que està prou professionalitzat el lleure educatiu i socio-
cultural en aquest país? I, els centres, amb quins problemes es troben a l’hora de par-
ticipar en processos de decisió contractual? Les AMPA, per exemple. S’ha parlat de 
l’exempció de l’IVA, parlava també del lleure, de les colònies; doncs, si hi ha alguna 
altra cosa.

Doncs, a banda del menjador, han tocat el tema de lleure, no?, essencial: tant co-
lònies, altres activitats com els acolliments, tema de migdia, activitats extraescolars, 
la vessant també educativa de l’esport. Clar, aquí també veiem que l’oferta al territori 
és molt diferenciada. Probablement, aquí també pensem que cal lluitar molt perquè en 
l’àmbit de lleure no es generin noves desigualtats socials a les que ja existeixen. Pensem 
que les compactacions –ja veurem com acaba això– podrien generar noves desigualtats. 
Bé, és un tema que ens preocupa molt.

I els volia preguntar: vostès són contractats –com a empreses, eh?– per centres edu-
catius?, per AMPA?, són contractats directament pel departament?, pels consells co-
marcals? Això varia en funció del model?, com va? I quines condicions els posen per 
operar: si tenen unes ràtios que els hi fixen?, si els exigeixen una formació específica 
dels seus monitors, educadors?, si hi ha uns estàndards que, per tant, se’ls exigeixin, no?

En temes de retribució, pensem que... Bé, moltes persones coneixem persones que 
treballen al sector; normalment s’associa a condicions precàries, almenys en alguns ca-
sos, no? D’aquest tercer conveni que deien que vostès han ajudat a impulsar, doncs, si 
ens pot, una mica, descriure quina n’és la situació? Si hi ha satisfacció o no.

El tema de ràtios. Ja ho deia, eh?, jo crec que tots coneixem casos de massificació 
en alguns menjadors, sobretot el mes de setembre: gent, no?, monitores que a P3, doncs, 
han d’atendre moltíssims nens. Com està tot això?

I, per tant, simplement conèixer una mica més la valoració que fan dels temes clau. 
Jo crec que afecten uns serveis que són essencials, sobretot el menjador o el lleure, que 
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entenem que són serveis i projectes educatius, que, per tant, haurien de ser tractats com 
a tals. I que, a vegades, doncs, com s’ha dit també, s’ha vulnerat o es podria vulnerar la 
capacitat de decisió dels centres, cosa que no ens sembla encertat.

I, en aquest sentit, doncs, felicitar-los; sé que és un negoci, però també pel bon enfo-
cament que hi fan.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. És el torn ara del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, i el diputat senyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Agrair-los la seva presència aquí i les explicacions que ens 
han donat, que no per conegudes són menys evidents, diguem-ne. I, per tant, vostès ens han 
apuntat algunes qüestions que crec que podríem ser capaços de posar-hi fil a l’agulla, 
en algun cas.

Ja em perdonaran, però la seva situació com a empreses, malgrat la feina que fa anys 
que fan, és el paradigma d’allò que es deixa de banda en èpoques de crisi, per aquell 
concepte de subsidiarietat, de ser un element secundari del procés..., social, concepte 
social. Igual que individualment les perruqueres han deixat de tenir negoci perquè in-
dividualment la gent ha deixat d’anar a la perruqueria –i això ho dic perquè m’ho han 
explicat, diguem-ho així, eh?–, doncs, el món educatiu ha deixat de confiar en aquests 
elements que, llastimosament, s’han considerat secundaris.

I entenc la queixa, perquè és evident que..., malgrat que jo, que he tingut alumnes 
des de fa trenta anys, el que més recorden els meus exalumnes és quan anàvem de co-
lònies, no pas la classe de llengua o de mates que els deia. I malgrat això, això segueix 
sent un element secundari. Per tant, estem aquí perquè aquesta realitat..., em temo. 
I m’imagino que hauríem de ser capaços, si sortim una mica d’aquesta situació de crisi, 
de recuperar el que teníem.

Crec que hi ha tres elements, dels que vostès han dit, que m’agradaria parlar-ne. Un, 
el tema de la contractació pública que prima el preu. Cert, però vostès saben que estem, 
hauríem d’estar començant a treballar en ponència l’actualització d’un decret com a pro-
jecte de llei en el que precisament alguns dels elements que s’hi ubicaran són aquests, 
de modificació a partir d’una adaptació d’una directiva europea, i que, per tant, no sigui 
només el preu el que en última instància sigui el que acabi decidint qui contractes o no 
en tot el tema de serveis.

No sé si vostès ens poden dir algun element que fora bo, en el moment de la ponèn-
cia, d’incorporar-hi: no sé si la divisió per lots, no sé si la valoració de determinades 
qüestions; o sigui, una mica més tècnicament per anar ja posant fil a l’agulla, que estic 
convençut que en el moment en què comencem els treballs de la ponència ens vindran a 
explicar coses específicament. Però com que ho han dit, jo també els ho trec.

En el tema de menjadors, evidentment estem totalment d’acord en que l’horari de 
menjador i també, per què no, el de les activitats extraescolars i allò que es diu «de cura», 
o no sé com es diu, d’atenció en fora d’hores..., és igual: són espais educatius, perquè, si 
no són espais educatius, no sé per què els fem a l’escola, diguem-ne, no? I, per tant, en-
tenc que tot allò que es fa a l’escola hauria de ser educatiu.

El nostre model ideal està lluny. S’assemblaria més al que feien a l’Aragó –fa anys, 
ara ja no, eh?–, que és que tots els treballadors i treballadores de les hores de menjador i 
les fora d’hores eren treballadors contractats pels mateixos centres, dels centres públics, 
i eren treballadors públics. I llavors no hi hauria discussió, diguem-ne, eh? Però, és clar, 
això, bé, va passar i difícilment arribarà. I, per tant, posant en valor el que vostès fan, 
el que sí que hauria d’haver-hi és, des del reconeixement de servei educatiu, la garantia 
d’accés públic de tot l’alumnat, de control públic de la seva activitat, i, per tant, la garan-
tia de supervivència amb qualitat d’aquesta activitat.

Com? Aquí està la qüestió. Home, comencem pel Decret de menjador: jo crec que és 
bàsic, jo crec que sí. O sigui, si en aquest Decret de menjador som capaços ni que sigui 
de posar com a idea central –després, els reglaments ja veurem com surten– que aquest 
temps és un temps educatiu, començaríem a guanyar una petita batalla. Per tant, aquí, si 
vostès van per aquí, a nosaltres ens hi trobaran, en aquest sentit.
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No sé si hi afavoreix o no –la meva opinió és que no– el fet de que en el seu moment 
el Departament d’Ensenyament traspassés la gestió del menjador als consells comarcals, 
perquè els consells comarcals, al ser entitats que no tenen capacitat impositiva pròpia, 
depenen dels diners traspassats i acaben buscant els mecanismes més econòmics per 
oferir el servei de menjador. I, efectivament, acaben contractant serveis d’hostaleria, i 
serveis d’hostaleria a grans empreses perquè els ofereixen un preu que pot ser més com-
petitiu, i fins i tot posen moltes dificultats a aquelles escoles que voldrien tenir, per inicia-
tiva pròpia, la gestió del menjador a través de, com vostès demanen, escoles més petites. 
No sé quina opinió en tenen, perquè això és una cosa que podria canviar: no necessà-
riament sempre ha de ser igual, perquè en el fons és un mort que el departament es va 
treure de sobre, no és que els consells comarcals estiguessin de genolls demanant que els 
ho donessin. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
Ja?, ja acabo?

Bé, a part d’això, el tema que ha dit de reconeixement com a servei educatiu..., 
m’agradaria que m’ho concretés, perquè, clar, per exemple, a nivell de conveni ja no 
és..., suposo que els seus treballadors i treballadores no estan al conveni d’hostaleria, 
sinó que hi ha conveni propi de lleure. On és que caldria aquest reconeixement? On 
ho hem de fer?, quina modificació hem de fer, legal, per dir-ho així, perquè hi hagués 
aquest reconeixement? En la contractació pública? –i tornaríem a anar a l’apartat aquell 
de l’inici.

Finalment –perquè ja ha tocat el xiulet..., no, el timbre–, el tema de les colònies. 
Miri, no ho sé, els acompanyo en el sentiment, de veritat, però és que el problema és 
greu, però no és greu per la supervivència de la seva feina, sinó també per la supervi-
vència del mateix concepte de «colònies» en els centres. És a dir, des del moment en què 
en molts centres el concepte de «colònies» no és tampoc un concepte educatiu, és a dir, 
allò que treballem al currículum des de la perspectiva escolar ho traslladem en un es-
pai diferent on tenim uns tècnics, monitors, que ens ajudaran a fer unes activitats, però 
els professors i els mestres som els primers interessats en participar activament en tota 
la programació d’aquestes colònies..., i no com ara, que és: «Ens n’anem uns dies, teniu 
els nens i jo m’ho miro i controlo.» Mentre no tinguem una reflexió seriosa sobre això..., 
punt u, i, punt dos, el que vostès han dit: mentre no tinguem garantia d’igualtat social 
d’accés, perquè són cares, és que se’ns moriran les colònies, no vostès com a empresa 
sinó com a concepte que teníem de «colònies» des de fa temps.

Per tant, aquí hauríem de fer una (veus de fons) –sí, i amb això acabo– reflexió, pri-
mer, global, de com volem com a país enfocar les colònies com un projecte educatiu, i, 
per tant, després veure com ho lliguem amb les empreses que ofereixen aquests serveis.

Bé, diria més coses, però no m’hi allargo, eh? Moltes gràcies, res més.

El president

Gràcies, senyor Vidal. És el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya: la diputada senyora María José García.

María José García Cuevas

Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerles su comparecencia 
hoy aquí y todo lo que nos han explicado, porque, bueno, sí, nos abre los ojos a un mun-
do distinto y que realmente se conoce muy poco.

Esta visión unitaria que ustedes nos han planteado del tiempo que un niño pasa fue-
ra de su casa y está, de alguna manera, bajo la tutela o dentro del sistema educativo, y 
ahí está, pues, el tiempo de comedor, actividades extraescolares, incluso las colonias, a 
nosotros nos parece muy positiva, porque desde el momento en que la escolarización es 
obligatoria y los padres están obligados a dejar a sus hijos en el sistema y, a veces, pues, 
por cuestión de conciliación y de..., tiene que quedarse a comer, pues, nos parece co-
rrecto y nos parece positivo el que haya una visión integral de conjunto, de que ese niño 
tiene que estar no solo tutelado sino educado, enseñado, seguido, potenciado durante 
todo el tiempo que pasa fuera de la tutela familiar, ¿no?, de sus padres.

Han planteado..., claro, el problema del precio frente a la calidad, porque cuando esta-
mos solamente en el sistema público, pues, allí ya se lo organizan, pero, claro, ya estamos 
metiendo empresas privadas. Si estamos analizándolo ya desde un punto de vista con una 
perspectiva educativa, es lo que usted ha dicho: es que tiene que primar la calidad, o sea, 
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no puede haber esa disyuntiva del precio y de la calidad, y a nosotros nos parece funda-
mental velar porque eso sea así. Si, por ejemplo, el comedor se entiende como parte del 
proyecto y del tiempo educativo de un niño, evidentemente que tiene que ser de calidad; 
es igual que si nos planteáramos: «Oye, cojamos profesores de matemáticas menos pre-
parados y les pagamos menos», ¿no? Y, en ese sentido, esa disyuntiva debería de desapa-
recer si de verdad conseguimos que se integre dentro del tiempo escolar.

En este tema del problema de margen, entonces, ¿qué perspectivas hay? Porque us-
ted ha hablado mucho de lo que ha pasado en el pasado, ¿no? ¿A futuro qué hay? Ha 
dicho que hay una cierta estabilización del margen, con una mejora en el volumen, ¿y 
a futuro qué creen: que va a mejorar también el margen?, ¿va a haber una mejora econó-
mica en el sector? ¿Cómo va a evolucionar también cada uno de los tres bloques que nos 
han hablado, lo que eran más servicios de comedor, extraescolares, colonias y cultura-
les? O sea, ¿se prevé la misma evolución o hay perspectivas diferentes?

Y, luego, entrando en cada uno de los bloques que ha dicho. En el primero, lo que eran 
servicios educativos, que era donde han hablado mucho de vincularlo al proyecto educati-
vo del colegio... Claro, aquí hay un problema, que es cómo ponemos en conexión dos cosas 
que son diferentes legítimamente: por una parte está el colegio en su proyecto educa-
tivo, su proyecto pedagógico, que además han elegido los padres, es ese proyecto es-
pecial, y que nosotros respetamos esa libertad de elección de los padres, y luego hay 
unas empresas que se contratan para hacer unos determinados servicios. Esas empresas 
tendrían que vincularse de alguna manera al proyecto educativo del colegio, al proyec-
to pedagógico. Eso les impone unas obligaciones, a esas empresas. ¿Estamos hablando 
de esto? Es así como habría que hacerlo, ¿no? ¿Qué implica este cambio en la práctica?

Lo que han comentado de los niños con necesidades educativas especiales. Bueno, 
aquí también nos sumamos..., ya lo ha dicho una portavoz y aunque sea reiterativo, pero 
hay que decirlo: es fundamental que los niños con necesidades educativas especiales es-
tén atendidos perfectamente todo el tiempo que están fuera de su casa, porque, si no, no 
podemos hablar de un sistema inclusivo. De hecho, la conselleria ha hecho el cambio y 
ya no se habla de «escuela inclusiva», se habla de «sistema»; entendemos que es porque 
se considera todo este tiempo y todas las actividades que los niños hacen dentro o al 
amparo o como consecuencia de su permanencia en el sistema educativo.

Cuando hablábamos de las colonias, esto que decían de que no hay ayudas para las 
familias..., yo, perdone, es que no conozco este tema en concreto y a mí me ha sorpren-
dido, porque yo pensaba que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar esto? ¿Ha-
bría que hacer una especie de cheque colonias o algo así en función de niveles de renta, 
o que las familias lo pidieran, o...? ¿Qué habría que hacer?, porque nos parece muy co-
rrecto lo que usted ha dicho: que las familias elijan el tipo de servicio que quieren para 
sus hijos, sobre todo ahora que estamos hablando de periodos de vacaciones, porque lo 
que serían colonias escolares vienen determinadas por las que elija el colegio.

En el tema de cultura de proximidad, aquí, para que esto funcione –porque han di-
cho que hay una falta de conexión entre el sistema educativo y el sector cultural–, desde 
el punto de vista público, que es el que a nosotros nos importa o podemos influir o es-
perar influir, ¿qué tendría que producirse?: ¿una mejor y mayor colaboración entre las 
conselleries de Ensenyament y Cultura? ¿O entre los ayuntamientos y el departament?

Una cosa que se me ha olvidado, del Decreto de menjador. ¿Han participado ustedes en 
la elaboración de este decreto? ¿Han hecho sugerencias y se les han tenido en cuenta, o no?

Y ya para acabar, bueno, plantear un poco la visión..., ponernos en contexto: ¿cómo 
estamos con relación al resto de España? ¿Todo esto que ha pasado en Cataluña está pa-
sando en todos sitios o no? ¿Hay algún modelo, alguna medida, iniciativa, que podamos 
aplicar aquí? ¿Hay alguna lección que aprender?

Y con esto acabo, para no repetir cosas que ya se han dicho. Gracias, presidente.

El president

Gràcies, senyora diputada. Ara correspon el torn al Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent: el diputat senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. I gràcies al senyor Montes, al senyor Mulero i al senyor Car-
bonell per la seva compareixença. Mirin, jo em limitaré, em focalitzaré només en una 
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part, diguéssim, de la seva activitat, dels serveis que vostès presten, per una qüestió 
d’economia parlamentària, i em restringiré a aquells serveis que vostès presten en el 
que seria el marc del temps escolar obligatori, eh?, aquelles activitats que vostès presten 
dintre del que és el sistema escolar obligatori i, de manera més general, dintre del sis-
tema d’ensenyament públic. Aquest seria el principal focus del nostre interès pel que fa 
a aquesta compareixença, sense que això vulgui dir que els altres temes no ens semblin 
importants ni rellevants, però, per focalitzar-nos optarem per fer referència a això.

Vagi dit per endavant que el nostre model ideal, diguéssim, en principi de forma 
conceptual, seria diferent del que vostès representen o defensen. Per nosaltres, tot allò 
que són serveis educatius, serveis escolars dintre del marc de l’ensenyament obligatori 
haurien de ser prestats directament pels serveis públics, per l’Administració pública i 
amb recursos públics, i en qualsevol dels casos –en qualsevol dels casos–, si no fos així, 
en tot cas, prioritàriament o preferentment pel sector no lucratiu o pel sector de l’eco-
nomia social i solidària, per tal d’optimitzar que el màxim de recursos públics, que en 
definitiva són públics, diguéssim, destinats a aquest tipus d’activitats vagin destinats a 
la mateixa activitat, a l’usuari final. Òbviament l’objectiu de lucre de les seves empreses 
és del tot legítim, però per nosaltres encara seria més legítim o més interessant que la 
totalitat del recurs públic anés a parar principalment al destinatari final. Malgrat això, 
vostès estan aquí, vostès presten serveis; les administracions públiques o les entitats 
educatives, doncs, els estan contractant serveis, i, aleshores, hem d’escoltar amb molta 
atenció què és el que vostès fan, com ho fan, i què és el que vostès plantegen des de la 
seva experiència, no?

Mirin, nosaltres estem d’acord en algunes coses que vostès han dit; per exemple, 
que, en un context de subcontractació pública d’aquest tipus de serveis, òbviament hem 
de lluitar per la pujada dels preus públics en aquest sector, és a dir, que els preus, di-
guéssim, que l’Administració pública valora per la prestació d’aquests serveis, doncs, 
siguin més alts, i, en aquest sentit, revertim al més aviat possible els estralls causats per 
la crisi que hem viscut aquests anys, que de forma tan severa ha afectat en general els 
serveis públics i en particular els serveis educatius, i encara més aquest tipus de ser-
veis educatius. Per tant, en aquest sentit nosaltres sempre som partidaris de que els re-
cursos públics destinats a aquestes activitats siguin més, eh?, augmentin, efectivament. 
Perquè altrament això incideix no només en la viabilitat de les seves entitats, les seves 
empreses, sinó en una precarització dels treballadors i treballadores que hi treballen, i 
òbviament en una pèrdua de qualitat, això és indiscutible, no? Per tant, en aquest sentit 
nosaltres estem d’acord en que les partides pressupostàries destinades a les prestacions 
d’aquests serveis augmentin.

D’altra banda també estem completament d’acord en la seva conceptualització de les 
activitats fora de l’aula, diguéssim, no?, i de menjador com a part del projecte educatiu: 
han de tenir una absoluta integració dintre del projecte educatiu i han d’estar absoluta-
ment cohesionades i integrades en el projecte educatiu. Absolutament d’acord, i nosal-
tres hi diem: «Incloses les activitats de colònies», eh?, les colònies escolars pròpiament 
formen part del projecte educatiu, sens dubte, i, per tant, han d’estar incorporades a 
aquest nivell.

En aquest sentit, a nosaltres dues coses que ens preocupen, i que els traslladem com 
a pregunta, són –i ja ho han dit altres intervencions anteriors–: com vostès encaren la 
garantia que els alumnes i les alumnes amb necessitats educatives especials no quedin 
fora d’aquestes activitats? Perquè entenc que això és una responsabilitat pública, però 
també esdevé una responsabilitat de vostès en tant que prestadors d’un servei públic, 
no?, i, per tant, en tant que representants de l’Administració a l’hora de prestar aquest 
servei. És a dir, si vostès són concessionaris d’un servei, aquest servei s’ha de prestar 
amb criteris públics, i els criteris públics són inclusius. I, per tant, com ho fem per in-
cloure aquests alumnes amb necessitats educatives especials? I com ho fem també per 
incloure aquelles famílies que no tenen recursos econòmics per tal de fer front al servei 
de menjador o determinades activitats?, i per tal d’evitar que no es produeixi un proble-
ma de segregació escolar interna, és a dir, de dualització dintre de la mateixa escola. En 
el moment que vostès són prestadors, doncs, també hi tenen, entenc, una corresponsabi-
litat i segur que tenen propostes o reflexions fetes en aquest sentit.
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I en últim terme, ja per acabar, nosaltres sí que, en cas de concurs públic, estem 
completament d’acord en que el preu no n’ha de ser l’indicador. Sabem que això afavo-
reix, entre altres coses, que grans corporacions o grups empresarials, sectors logístics, 
estiguin entrant en competència deslleial en aquest sector; en aquest sector sí que ens 
preocupa molt, no?: les grans corporacions logístiques i els grans grups empresarials, 
com entren a precaritzar aquest sector agafant-se a la clàusula de reducció de preu. I, en 
canvi, sí que considerem que n’hauria de ser la qualitat del servei un indicador princi-
pal, i també les clàusules socials, perquè entenem que la contractació pública ha de ser 
un motor d’introducció de clàusules socials a les necessitats econòmiques relacionades 
amb el sector públic. Jo sé que això requereix un esforç important a les empreses pres-
tatàries, però em sembla ineludible. Per tant, també voldria saber la seva opinió sobre 
això.

I ja acabo, gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera. I, per acabar el torn dels grups parlamentaris, per part del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, president. Una salutació i la benvinguda als senyors Mulero, Carbonell i 
Montes. És important que siguin aquí; el nostre grup també comparteix que compare-
guin, doncs, per la seva representativitat, per la importància de la visibilitat, no només 
de l’agrupació que representen, sinó, com han dit molt bé, del sector, i perquè és conve-
nient que aquesta Comissió d’Ensenyament pugui conèixer tots els punts de vista rela-
tius a dos temes que, com ja s’ha dit, ocupen i preocupen aquesta comissió i tots els seus 
membres, com són els menjadors escolars i també les activitats extraescolars.

També per economia de mitjans, perquè ja els han formulat moltes preguntes, a ban-
da de reconèixer-los la seva tasca de reivindicació que ha portat el debat a aquest Parla-
ment... Recordo la legislatura passada, no?, que vam debatre, després de reunir-nos tots 
els grups, sobre la qüestió de l’IVA, al qual han fet referència, i tants altres. Ens agrada-
ria poder-los formular un seguit de qüestions per saber la seva opinió.

Pel que fa als menjadors escolars, la participació en el futur decret... Recordem que 
aquest decret és un decret que de manera reiterada aquesta comissió ha demanat que es 
modifiqués, perquè és un decret del 96, per tant, pre-LEC, i que cal adaptar a la LEC la 
qüestió dels menjadors escolars, i que hi ha qüestions que no es tracten en el decret que 
encara és vigent que caldria tractar. Quines qüestions són clau per l’Acellec que es reco-
llissin i que es resolguessin en aquest decret? El preu màxim...?, o, en tot cas, els criteris 
per definir anualment el preu màxim? Perquè evidentment en un decret no hi pot figurar 
un preu màxim, perquè, si no, has de modificar el decret cada curs escolar. Els criteris?

Com creuen que la sentència del TSJ referent al curs 13-14 afectaria els cursos següents? 
Perquè, clar, la sentència del TSJ afecta el curs 13-14.

Una de les mancances més clamoroses del decret del 96 és que no fixa ràtios moni-
tor-alumne. Hi ha ajuntaments que amb bona voluntat s’han avingut a fixar un seguit de 
ràtios monitor-alumne, però el decret no en fixa. Creuen vostès que és convenient que 
sigui així? Ràtios monitor-alumne o ràtios alumne i fins i tot d’altres perfils?, pensant 
també en allò que s’ha comentat aquí per part d’altres grups parlamentaris. La seva opi-
nió, eh?, independentment que sigui competència seva o no, però és bo saber l’opinió. 
És a dir, docents, per exemple?, mestres d’educació especial? Això ho hauria de decidir 
el centre?, ho haurien de decidir els serveis territorials?, ho hauria de decidir la direc - 
ció del centre?, ho hauria de decidir el departament? No docents?, TEI? No ho sé, des 
del seu punt de vista i des de la seva experiència; evidentment, allò que diguin aquí és la 
seva opinió, i crec que és bo saber-la.

Sobre l’acord marc al qual han fet referència, que està en standby, per dir-ho així, 
que vostès van denunciar com a organització que s’havia d’aplicar al Maresme - Vallès 
Oriental i que va quedar aturat, diguem-ne que una de les qüestions que vam demanar, 
almenys el nostre grup, al departament va ser: «Atureu-ho i negocieu-lo amb els ens 
locals, amb les federacions d’AMPA i amb les organitzacions com ara l’Acellec», i el 
departament s’hi va avenir. En quin punt està això? És a dir, aquesta negociació amb 
les federacions d’AMPA o amb l’Acellec en quin punt està? Ens consta que es va parlar 
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amb algun consell comarcal, que no s’havia fet abans, però amb l’Acellec s’ha parlat? 
En quin punt està aquest debat sobre l’acord marc, des del seu punt de vista?

Aquest Parlament va aprovar per unanimitat una moció, la Moció 196/X, que va pre-
sentar l’aleshores diputat del Parlament Joan Mena, sobre el servei de menjador. Va ser una 
moció molt extensa, molt exhaustiva, molt treballada. Si la coneixen..., si no la conei-
xen, doncs, no en faig preguntes, però, si la coneguessin, allò que parla aquesta moció 
sobre els professionals, per exemple, que els professionals hagin de tenir...? Bé, va, sí, ja 
els ho dic i els situo, i així, també, si tenen temps d’opinar... Que hagin de tenir forma-
ció en dinàmiques de grup, per exemple, els monitors de menjador; formació per poder 
fer pedagogia de l’alimentació i acompanyament dels infants. Com ho veuen? Això què  
representaria per a les empreses que vostès representen? Que en els plecs de contrac-
tació pública no s’incloguin criteris excloents, com ara el volum de negoci o menús 
servits, per poder garantir la lliure concurrència. Com ho veu una organització com la 
seva, això?

I pel que fa a activitats extraescolars –i molt ràpid–, ja sabem que vostès van com-
parèixer a la ponència de la reforma horària, ja ho han dit, també. Quines qüestions van 
remarcar més? Quines serien per vostès..., vistes des del punt de vista de les empreses 
del sector cap a on va la reforma horària, que serien punts que s’haurien de reforçar, 
que s’haurien de parlar més, que s’haurien d’acordar? Quins riscos hi pot haver? I si co-
neixen la iniciativa d’educació a temps complet de la Fundació Bofill, la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica i Rosa Sensat pel que fa a la introducció de les ac-
tivitats extraescolars dintre del que és no l’horari educatiu, però sí l’horari escolar, i in-
cardinar-ho tot dintre del que..., és a dir, entenent que s’educa molt més enllà de l’horari 
educatiu i lectiu. Si ho coneixen, quina és la seva opinió? I si no ho coneixen, com que ja 
els he fet moltes preguntes, doncs, ja en parlarem en una altra ocasió.

En tot cas, agrair-los que siguin aquí i que es prenguin la molèstia, doncs, de poder 
exposar-nos les seves opinions al respecte. Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies a totes i tots. És el torn, ara, de vostès. El volum és important; per 
complir amb els terminis i no fer esperar els compareixents que venen a continuació, es 
poden repartir..., tenim quinze minutets.

Josep Montes Sala

Re, molt..., jo contesto a tres o quatre cosetes generals que afecten la globalitat i lla-
vors ells, que coneixen el detall tècnic dels respectius sectors, ho faran més bé.

En termes generals. Nosaltres hem participat en el procés previ de consulta, que 
per llei ja s’aplica, a l’elaboració del Decret de menjadors; per tant, ja hem fet propostes 
concretes al Departament d’Ensenyament. Ens consta que les han escoltat, fins i tot hem 
tingut converses en aquest sentit. Hem participat també en el procés previ de consulta 
per la llei de contractes d’atenció a les persones; també hi hem fet propostes concretes i 
hi hem sigut...

L’acord marc de menjadors escolars Maresme-Vallès: aquí sí que em reivindico com 
a organització. Es va aturar... Efectivament, hi va haver una resolució del Parlament que 
proposava l’aturada i es va aprovar per unanimitat, però, disculpin, es va aturar per-
què nosaltres hi vam recórrer dues vegades consecutives i dues vegades consecutives el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ens va donar la raó. I em permeto dir 
també aquí, una mica per donar raó de la nostra mentalitat a l’hora d’afrontar el servei, 
que efectivament és públic, i és que en el moment de fer aquests recursos nosaltres vam 
proposar demanar la col·laboració de tot el sector associatiu i teòricament sense ànim 
de lucre, eh? Vam demanar aquesta col·laboració, vam proposar fer-ho conjuntament. 
En tots els casos se’ns va dir que no, se’ns va dir que no sense raons, sense argumentar-les, 
senzillament se’ns va dir que no. Vam ser els únics que ho vam fer. Un cop vam guanyar els 
recursos, no és que es pengés medalles tothom, però, bé, gairebé. I quan parlo d’aquest 
tipus d’associacions, hi incloc la FAPAC; ho dic també com a detall a tenir en compte, 
ens sembla rellevant.

Bé, i ho deixo aquí. En tot cas, tant per al tema colònies com menjadors escolars... 
L’Oriol Carbonell, que és el vicepresident del sector educatiu, per tant, de menjadors es-
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colars és qui en pot tenir el detall. I el Pere Mulero, que és el president de l’Acellec però 
al mateix temps treballa en l’àmbit de les colònies, podrà atendre bé això.

Gràcies.

Oriol Carbonell Gómez (vicepresident del sector educatiu de l’Associació 
Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura)

Ara? Sí? (Pausa.) Intentaré ser breu, perquè, si no, el Pere sempre em diu que el can-
tó de menjadors li prenem el temps de les colònies, eh? (L’orador riu.) Com que hi ha 
moltes preguntes que s’aniran solapant les unes amb les altres, intentaré anar contes-
tant-hi una per una. Les que ja estiguin contestades..., si me’n deixo alguna, m’ho diuen. 
Bé, abans de res, també gràcies per la possibilitat de poder venir a explicar tot això nos-
tre, que és molt complex, i tenia moltes ganes de poder venir avui aquí.

Dels primers temes, i un dels cabdals, és el tema de nens i nenes joves amb necessi-
tats educatives especials en els, jo diria, menjadors escolars, per tot l’àmbit de l’espai no 
formal o no purament lectiu. Després el Pere ens explicarà com ho entomen ells des de 
colònies, però en el cas nostre del menjador, de les extraescolars, etcètera, és una patata 
calenta que no entoma ningú. O sigui, és allò de dir, nosaltres en aquell moment..., quan 
precisament estem parlant del Decret de menjadors, creiem que el Decret de menjadors 
això ho ha d’afrontar d’una vegada per totes, no? Perquè tenim l’Administració que se’n 
desentén absolutament a nivell pressupostari, a nivell de tenir-ho en compte; al mateix 
temps tenim, evidentment, els pares i mares que tenen dret a que els seus fills i filles pu-
guin gaudir d’aquests serveis, i llavors ens trobem amb els gestors d’aquests serveis, que 
evidentment no tenim recursos per fer-nos-en càrrec.

I hi han mil possibilitats, però totes passen per una despesa econòmica. Està clar 
que necessitaríem contractar alguna persona que es fes càrrec en molts casos d’alumnes 
que necessiten una atenció pràcticament personalitzada, i això té un cost, i aquest cost 
l’ha d’assumir algú, i en aquest moment, que ja tenim, diguéssim, els preus, que ja és 
impossible..., doncs, no sabem com fer-nos-ho. I en aquest moment el Decret de preus 
no ens permet ni que la resta de membres de la comunitat educativa dels serveis es facin 
càrrec de la despesa suplementària que això ocasionaria. O sigui, és a dir, tenim això, 
i això voldria dir un increment d’uns cèntims en el menú diari per poder-nos fer càrrec 
d’això, i encara que el consell escolar i la comunitat educativa de cada centre ho vul-
guin, en aquest moment estem lligats de mans i de peus i no podem fer-ho, i és un tema 
que evidentment creiem que és imprescindible poder-lo resoldre.

Parlàvem d’extraescolars, també. El fet de que les extraescolars..., clar, nosaltres..., i 
ara hem estat parlant de reforma horària, i aquest concepte que també dèieu ara, no?, de 
l’educació a temps complet, que estem ja aquí absolutament... Evidentment, podem cór-
rer el perill de que una part d’aquest temps de l’educació a temps complet pugui trencar 
l’equitat del sistema. Perquè, clar, a vegades fem allò de l’acudit fàcil, del nen o la nena 
que està absolutament totes les hores del dia perquè a totes les hores té..., té música, té 
anglès, quan no té violoncel i quan no té... Però, clar, això sovint és una classe econò-
mica molt determinada que li passa això. Hi ha molts nens i nenes de barriada..., o de 
barriada o d’una classe econòmica, doncs, més baixa que no tenen aquest problema, 
al revés: tenen la impossibilitat de poder gaudir d’aquests espais fora de l’espai lectiu. 
I això també, evidentment, és un tema que jo crec que l’hem d’entomar i veure com això 
ho podem..., a través del municipalisme, també, suposo, a través... Nosaltres hem fet 
propostes també en el moment del canvi d’horari, hem fet propostes per poder tenir una 
visió global d’aquest temps fora de l’espai lectiu, a veure com s’entomaria.

Tota l’estona estem dient què hauríem de fer perquè se’ns reconegués com a educa-
tius. D’entrada, dir-ho. Seria el primer pas, no? En el decret dir que som educatius i en 
els concursos dir que som educatius, i que no ens passin coses tan absolutament kafkia-
nes, que és quan veiem que en una puntuació d’un concurs es donen quinze punts, per 
exemple, a l’adaptació del projecte educatiu..., o tenir un projecte educatiu de qualitat és 
la mateixa puntuació que tenir les derivacions dels menús i una, diguéssim, nutricionis-
ta que signi els menús. I penses: «És que, evidentment, com es pot entendre que s’hagin 
cregut en algun moment que som un espai educatiu si tenir les derivacions de celíacs, 
d’intolerants a la lactosa, de no porc i de vegetarians té el mateix valor que tenir un 
projecte educatiu de qualitat i a més a més adaptar-lo al projecte educatiu de l’escola?» 
Clar, hem de començar per aquí, hem de començar per creure’ns-ho.
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I quan nosaltres volem intervenir..., el que no sé ara, perquè ho vaig barrejant tot, em 
sap greu..., no sé qui comentava si tenim la possibilitat d’intervenir en les decisions en 
els plecs. No en tenim cap ni una; només tenim alguna petita possibilitat de fer algun 
comentari, de fer una petita impugnació o de dir: «Escolteu, no heu tingut en compte tal 
cosa.» Però realment se’ns té molt poc en compte, i esperem, no?, que de cara al decret 
això sí que es pugui tenir en compte.

Quan parlàveu de les dificultats en ser petita o mitjana empresa... Home, nosaltres 
precisament tenim una virtut, en tot cas, no? Que pràcticament totes les empreses que 
estem a l’Acellec, o les que vam començar i les que som una mica el motor i el cor de 
l’Acellec hem sortit de ser microempreses en pràcticament tot, i ens hem fet grans. N’hi 
ha..., continuen venint les «micros», però n’hi ha unes quantes que ja són mitjanes i unes 
quantes que hem tingut la sort de ser grans, però venim tots d’aquí. I hem vetllat..., i a 
més a més també tenim una..., vull dir, quan visualitzem la nostra patronal i el sector 
també és molt important veure que d’aquestes empreses, de grans, per dir-ho d’alguna 
manera, en són molt poques, i en canvi les petites i les «micros» continuen venint per-
què se senten molt representades, perquè hem lluitat sempre perquè això sigui així.

Quan nosaltres vàrem plantejar el recurs en l’acord marc de contractació, precisa-
ment, era amb la intenció, també, de que aquestes microempreses no se sentissin per-
judicades. Que no era el més important, eh?, perquè realment..., i avui dia en els con-
tractes..., això sí que ho tenim, que en els contractes una petita o una microempresa 
realment pot concursar jo diria que no amb moltes dificultats, no?, si no és més que la 
part econòmica. I aquesta sí que és una de les coses que nosaltres sempre hem tingut 
més en compte.

Les ràtios. Per nosaltres és essencial; les ràtios són bàsiques perquè, si no marca algú 
amb quines ràtios hem de treballar per treballar amb qualitat, doncs, bé, quin tipus de 
servei podem oferir, no? Creiem que també, en aquell moment..., tenim una interlocució 
jo diria que interessant, diguem-ho així, amb el Departament d’Ensenyament, amb la 
direcció general, i que se’ns tindrà en compte, perquè així se’ns ha dit, que se’ns tindrà 
molt en compte en l’elaboració del nou Decret de menjadors. I per nosaltres, tant la ràtio 
com la formació, com els convenis de referència, com aquest seguit de coses, són essen-
cials perquè són el que finalment dotaran i donaran qualitat en tots els projectes.

Nosaltres estem absolutament a favor de que ja no existeixi el preu màxim. Nosal-
tres creiem que pot haver-hi un preu recomanat, però un preu màxim, en el fons..., per-
què també creiem que, si hi ha uns criteris de qualitat, i aquests criteris de qualitat els 
complim els actors que gestionem els serveis educatius, el preu màxim no té cap raó 
de ser, perquè el preu màxim pot tenir raó de ser, no?, en serveis... En serveis potser sí, 
perquè estem parlant de serveis que, per dir-ho d’alguna manera, paga l’Administració. 
Però aquest és un servei que majoritàriament qui se’n fa càrrec són les famílies; per 
tant, en tot cas, el model que cada família..., i les complexitats de cada escola són tan 
diverses que posar un preu màxim és una manera de complicar-ho tot.

Nosaltres creiem que ha d’haver-hi un preu de referència, segurament; un preu de re-
ferència motivat per tots els components que hi ha darrere. I una vegada aquest preu de 
referència funcioni, llavors en els concursos públics, etcètera, que es prengui, si es vol, 
aquest preu de referència amb els justificants que hi hagi a darrere.

L’acord marc no només està aturat sinó que se’ns ha dit que està mort, com si no ha-
gués existit; això se’ns ha dit i volem pensar que és així. Tenim una petita discrepància 
jurídica: nosaltres diem que un acord marc no és..., o sigui, que no és possible regular 
els serveis educatius, els serveis de menjador, perquè impossibilita una part, que és la 
part subjectiva per part de cadascun dels centres. Des del departament, se’ns diu que sí, 
que a l’acord marc hi ha una possibilitat jurídica de que sigui l’eina, i aquí estem amb 
els nostres juristes intentant raonar amb els juristes del departament, i veurem qui té 
raó. Si tenen raó al departament, serà la fórmula de l’acord marc, i, si no, serà una altra 
fórmula, no sabem si serà d’homologació o com serà. Però el que sí que ens han dit és 
que l’acord marc ja no existeix.

En el tema de la reforma horària, nosaltres bàsicament vàrem posar sobre la taula 
dues qüestions importants: la recuperació del dinar en secundària, que això per nos-
altres també és primordial, bàsic, indispensable. Considerem realment que un jove de 
dotze –o tretze, catorze, quinze anys, és igual, però parlem del més petit per fer-ho una 



DSPC C 418
16 de maig de 2017

Sessió 22 de la CE 20

mica més punyent– anys no té per què dinar a les quatre de la tarda. I ens trobem moltes 
zones rurals que, entre que surten els busos que fan les línies, etcètera, arriben a quarts 
de quatre o les quatre de la tarda; llavors, arribar a casa..., i, ja sé que és una qüestió 
molt pràctica, però és que és així: arribes a casa i «què faig? Si hi ha la família i m’ha 
fet dinar, fantàstic, i, si no, m’obro la nevera i em faig jo el dinar, m’escalfo el tupper o, 
no?, menjo qualsevol...» I ni que sigui un «fantàstic, perfecte perquè arribo i em trobo 
el plat a taula», a quarts de quatre no és hora de dinar, un nen, una nena, un jove de dot-
ze, catorze, tretze, quinze anys, sinó que hi han altres possibilitats per poder fer espais 
curts. Nosaltres això sí que ho hem comentat en el...

A veure, si em deixo..., em deixo coses, segurament. La regulació... (Pausa.) Nosal-
tres no podem estar d’acord en el de les entitats sense ànim de lucre perquè nosaltres 
som els altres, diguéssim, per dir-ho d’alguna manera, no? Jo no és la primera vegada 
que m’assec aquí i defenso la nostra postura; nosaltres, com que estem profundament 
convençuts de que, a més a més..., permetin-me..., nosaltres no només hem creat un 
sector des de «micro» o mitjanes i grans empreses, sinó que hem sigut capaços des del 
món professional –diguem-ne «des del món professional»– de crear sector, hem sigut 
capaços d’utilitzar uns espais que eren històricament un espai social, i l’hem convertit 
en una possibilitat educativa, en una oportunitat educativa, i hem sigut capaços, a més a 
més, de crear llocs de treball nets en el nostre país, milers de llocs de treball nets en el 
nostre país. I ens reivindiquem fent això i reivindiquem que nosaltres també contribu-
ïm, perquè ens hi guanyem la vida, que passa poc sovint, paguem impostos i, a més, em 
sembla un tema molt interessant per fer funcionar l’economia.

I tinc dos minuts encara? Sí? (Pausa.) Dos. El preu màxim: no sé qui ens comenta-
va com portàvem això de la recuperació. O sigui, és un desastre, un desastre absolut i, a 
més a més, també torno al mot «kafkià» a nivell judicial. Nosaltres impugnem el decret 
de preu màxim del 13-14, ens donen la raó, però com que ja estem al 16-17 ens diuen: 
«Però és igual, toca ara.» Ara hem impugnat el 16-17 i ens diuen: «Bé, però com que 
quan vingui això ja estarem al 17-18.» I llavors diem: «Llavors, què vol dir? Que mai...? 
Mai estarem aquí.»

I jo diria que estem en un moment també de discussió o de conversa amb la direc-
ció general, que se suposa que, això, estem a punt de posar fi a aquest..., no? Perquè 
s’han adonat que és inviable, és impossible: portem uns anys amb el preu congelat i no 
ha pujat..., s’han apujat els convenis, s’ha apujat tot absolutament i ens és..., en aquest 
moment, el sector és inviable econòmicament. I allò de dir «és que les empreses no heu 
tancat» no és un argument per dir «és que el sector pot continuar». És que en aquest mo-
ment estem en un moment absolutament de final de cicle, si és que això no es reverteix.

(Veus de fons.) Sí, sí. Gràcies.

Pere Mulero Escobar

Em queden tres minuts, em sembla, o dos minuts. Som la part petita del lleure, sem-
pre, les colònies, eh? Encara que sigui una activitat molt arrelada, però el company ens 
deixa molt poc de temps. Bé, primer de tot, agrair-vos a tots els grups parlamentaris que 
puguem explicar avui una mica la nostra realitat, no?

Hi ha una reflexió que ha fet el diputat de Catalunya Sí que es Pot, que jo la compar-
teixo, pràcticament, completament. Abans, quan estàvem preparant una mica la comparei-
xença, fent un cafè, doncs, li deia al Pep: «Hem d’intentar traslladar als diputats el neguit 
que tenim que les colònies» –i parlo de les colònies escolars, eh?, no parlo tant de la 
vessant de l’estiu– «possiblement en un futur corren el risc de desaparèixer.» Hi ha una 
desconnexió total del col·lectiu de mestres, per diferents factors que podrem..., avui no 
tindrem temps, i si voleu, un altre dia quedem, grup per grup, i us ho podrem explicar 
d’una manera més personal, no?, i amb una mica més de temps.

Jo diria que hi han dues desconnexions: una és la desconnexió del mestre ja més ve-
terà, eh?, que se sent una mica ofès per les retallades, per la conflictivitat laboral que ha 
tingut, per aquesta petita aportació que se’ls donava quan anaven de colònies i se’ls ha re-
tirat. I la desconnexió que hi ha en les noves fornades, de mestres que pugen, que estan 
completament desconnectats del món de les colònies, no?

Aquí, nosaltres com a sector hem anat evolucionant amb la necessitat de l’escola. Si 
féssim ara, eh?, una radiografia de com han evolucionat les colònies escolars, les colò-
nies van començar que el mateix mestre s’ho feia tot: es feia les activitats, es feia el di-
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nar, s’ho feia tot i era una activitat molt vivencial. Va arribar un punt que les escoles van 
dir: «Hòstia, això de fer-nos el menjar... Fem-nos les activitats i lloguem cases que, com 
a mínim, ens hi facin el menjar.» Hi van entrar a participar, doncs, entitats com nosal-
tres, que els feien el menjar. Va haver-hi un altre pas d’evolució, en la línia del que tu 
deies, que el mestre diu: «Hòstia, és que això de fer les activitats..., hem d’estar tot el tri-
mestre preparant-les, després executant-les, vint-i-quatre hores, no dormint. Això, que 
ens ho faci algú.» Van arribar col·lectius com nosaltres, empreses com nosaltres, i van 
començar a organitzar les activitats. Ja fèiem el menjar, fèiem les activitats.

I ara ens trobem amb un risc que nosaltres... La tendència és que les escoles –ima-
gineu-vos l’escenari on som, eh?– hi venen amb els mestres, però contracten un servei 
vint-i-quatre hores per desvincular-se totalment dels alumnes. Llavors, és com un pàr-
quing: tu tens vuitanta alumnes de primària, de secundària, els mestres hi són, per allà, 
però no participen en res –en res, res, res. Clar, això és un risc; això..., el següent pas és 
la desconnexió total.

Per tant, jo crec que entre tots hauríem de fer l’esforç de veure quins mecanismes hi 
trobem, perquè les colònies aporten un valor afegit educatiu terrible al món acadèmic i 
als nens del nostre país, que si el perdem... Aquesta part vivencial que nosaltres donem 
suport a l’escola és impossible que la faci l’escola. Quantes escoles poden mantenir una 
granja, per dir-ho així, una granja escola al mateix centre? Molt difícil. Quantes esco-
les poden permetre’s el luxe de tindre un planetari, per tindre una experiència vivencial 
dintre un planetari? Molt poques. Quines escoles es poden permetre no tindre contami-
nació lumínica per poder observar els estels? Cap, perquè estan en entorns molt urbans, 
perquè l’horari no els ho permet. Clar, tot això, que nosaltres hem anat professionalit-
zant i que hem anat de la mà del currículum de l’escola, té un cert risc.

Una altra evolució, i l’entendreu molt ràpidament: quan va haver-hi el famós boicot a 
les colònies, tota aquella escola que se’n va desconnectar, aquella ja no s’ha connectat. 
(Veus de fons.) Quin any va ser? Bé, era el conseller Maragall, en un moment, doncs, 
que es retira la jornada intensiva, i el col·lectiu de mestres decideix, en contrapartida, 
dir: «No sortim perquè ens suposa un sobreesforç i, si hi han retallades de drets laborals 
o..., no, no entrem en això.» Bé, és a dir, aquelles escoles no s’han connectat, no les hem 
tornat a enganxar.

Però, a més, l’evolució és la següent: «Si hem de fer colònies i ens hem de justificar 
perquè, de vegades, hem de competir amb l’escola del costat, d’acord?, i queda lleig no 
fer colònies, hi anem..., final de cicle: hi anem P5; hi anem segon; nens, quart, i nens, 
sisè.» P3 ja no va de colònies, P4 no va de colònies, primer no va de colònies, tercer no 
va de colònies. El següent pas és: «En comptes d’anar-hi dues nits, hi anem una nit; ens 
justifiquem i..., no estem ni vint-i-quatre hores, eh?, en el projecte.» Imagineu-vos-ho, 
eh?: anem a Banyoles o anem a la zona volcànica de la Garrotxa, una escola de Vilano-
va i la Geltrú. Quan arriba a la zona volcànica de la Garrotxa, on tenim les instal·lacions, 
són les tretze hores; dinem, ens instal·lem, visitem els volcans, dormim i a la una de l’al-
tre dia ja estem tornant, perquè han d’arribar a escola abans de les quatre perquè...

És impossible. Vull dir, això no..., és a dir, estem perdent tota la importància, tot el va-
lor que tenia tot el projecte, tot el recorregut que havíem guanyat, i ho comparteixo com-
pletament. Nosaltres ja ho vam començar en l’època del tripartit, després amb la conse-
llera Rigau i ara ho estem treballant profundament amb el Departament d’Ensenyament. 
Hem creat, ho estem treballant en la línia d’un projecte que es diu «colònies d’educació», 
d’acord?, que és veure com, d’alguna manera, podem protegir les colònies escolars, i com 
ja lliguem, des del món universitari, eh?, món universitari, món acadèmic, famílies, Ad-
ministració, perquè aquest valor que tenen les colònies escolars no es perdi.

Bé, estem en una línia, hi ha tot un projecte. És un projecte que és consensuat amb 
tot el sector: sector mercantil, sector sense ànim de lucre, Administració, sindicats (veus 
de fons) –sí?, em queda un minut? Trenta segons–, associacions de pares, que creiem 
–creiem– que és, com a mínim, la base per poder salvar el tema de les colònies escolars.

Si entréssim en les colònies d’estiu, això té un altre recorregut, d’acord?, i creiem 
que inclús –i no us sabria dir ben bé el motiu del perquè– té una evolució en positiu. 
Perquè és curiós: estem en crisi, encara, eh?, i les famílies estan patint molt. Doncs, 
les colònies d’estiu van creixent; les colònies escolars van de baixada. Això vol dir que 
alguna cosa no quadra, aquí, perquè tant les colònies escolars com les colònies d’estiu 
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les paga la família, al final. Per tant, si les colònies escolars va de baixada, és que hi ha 
algú, alguna gent que no està motivada per fer aquestes colònies.

Trenta segons? (Pausa.) A l’Esther només li volia comentar..., perquè ella sí que ha 
fet incidència en el tema de les relacions laborals i del conveni col·lectiu. Jo puc parlar 
per l’experiència, que és una mica típica de colònies, eh?, i entendreu que regular un 
sector com les colònies a nivell laboral és molt complicat quan hem d’estar vint-i-quatre 
hores amb aquests nens, d’acord? Nosaltres com a associació patronal vam ser els im-
pulsors del primer conveni del lleure educatiu; ara ja estem al tercer, hi ha una pròrro-
ga, i hem d’estar en el quart. Ens queden passos..., s’ha avançat molt en tots els sentits: 
primer, hem dignificat un sector que no estava reconegut, que no hi havien categories.

Per descomptat, hem de millorar, i el que passa, que quan va ser la negociació del 
tercer conveni ens va enganxar en plena crisi econòmica i la negociació, com deveu en-
tendre, va ser duríssima amb els sindicats, és evident: els sindicats tenien unes necessi-
tats i la part de les entitats que gestionaven els serveis en teníem una altra, no?

Jo crec que ens queden passos a fer; déu-n’hi-do, el que s’ha avançat, i possiblement 
–possiblement– en aquest quart conveni, doncs, haurem de tractar sobretot els augments sa-
larials, vull dir, com ho encarrilem i hi donem una solució. A mi em preocupa molt..., jo 
soc una persona que..., bé, soc el president de l’Acellec, tinc una empresa que gestiona 
cases de colònies i que movem moltíssims monitors i gent. A mi em preocupa molt, la 
vida dels monitors, aquestes vint-i-quatre hores a les cases, les seves condicions. T’ho 
he de reconèixer, Esther: hem de veure com entre tots millorem les condicions dels mo-
nitors de lleure, sobretot a colònies, perquè és duríssim, eh? –és duríssim.

El president

Molt bé, moltes gràcies. En tot cas, els oferim la possibilitat d’ampliar la seva inter-
venció amb qualsevol tipus de documentació que creguin convenient; si ens la fan arri-
bar a la Mesa, amb molt de gust la remetrem als grups parlamentaris. I fins i tot m’ha 
semblat que el senyor Montes la seva intervenció l’havia escrit, per tant, la deu tenir en 
un arxiu a l’ordinador, si creu convenient fer-nos-la arribar, doncs, també la remetríem...

Josep Montes Sala

Si m’ho permet el president... Sí, perquè hi ha un munt de coses que no les hem...

El president

Per això, per això.

Josep Montes Sala

...d’aquesta...

El president

M’ho ha semblat. Bé, i en tot cas disculpes perquè algú ha de fer de dolent, eh? (Rialles.)
Bé, doncs, suspenem la sessió un parell de minutets per acomiadar els comparei-

xents, reiterant les gràcies per la seva intervenció, i per saludar els nous compareixents.

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

El president

Bé, bona tarda de nou. Reprenem la sessió.

Compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental 
Catalunya per a informar sobre les actuacions en defensa de les 
persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars

357-00245/11

Són dues compareixences, que les substanciarem conjuntament. Per una banda, l’as-
sociació Ammfeina Salut Mental Catalunya, i per una altra, la Federació Salut Mental 
Catalunya; per tant, estem parlant d’un mateix tema. I agrair la compareixença del se-
nyor Francisco Villegas, del senyor Israel Molinero... Ho dic bé? (Pausa.) I de la senyo-
ra Marta Poll. Sí o no? Sí, també? (Pausa.)
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Bé, doncs, per economia del temps, els pregaríem que intentessin distribuir-se deu 
minutets per a cada entitat. Després intervindran els grups parlamentaris i faríem un se-
gon torn per respondre a les qüestions per part de vostès, eh?

Endavant, eh?, i moltes gràcies per la seva presència.
(Pausa llarga.)

Israel Molinero Blanco (president de la Federació Salut Mental Catalunya)

Sí? Bé, bona tarda de primavera a totes i tots. Vull començar agraint, en nom de Sa-
lut Mental Catalunya, que ens hàgiu demanat comparèixer en aquesta Comissió d’Ense-
nyament del Parlament de Catalunya. En el meu cas és un honor fer-ho, donat que tota 
la meva vida ha estat vinculada a l’educació, rodejat de familiars, mestres i pedagogs, i 
exercint des de sempre d’educador ambiental. En la meva trajectòria personal he pogut 
conèixer de primera mà milers d’alumnes i una bona part dels centres de primària i se-
cundària de Catalunya. I em congratula moltíssim poder avui expressar directament el 
que defensa la meva entitat sobre la promoció, la prevenció i l’atenció en salut mental 
als centres educatius.

Però a la vegada em vull permetre donar a aquesta intervenció una pinzellada perso-
nal, fruit de l’experiència directa. D’entrada, presentar-nos. Salut Mental Catalunya és 
una aliança entre dues federacions: la Federació Salut Mental Catalunya –valgui-hi la 
redundància– i Ammfeina Salut Mental Catalunya. Representem, entre ambdues, més 
de cent entitats repartides per tot el territori català: des de les Terres de l’Ebre al Pallars, 
des de Girona al Baix Llobregat.

Inicio jo mateix aquesta intervenció presentant-vos l’entitat que represento, la Fede-
ració Salut Mental Catalunya. Estic acompanyat, a la meva dreta, per la directora de la 
federació, la Marta Poll. La segona part de la intervenció la farà en Francisco Villegas, 
en nom de la Junta d’Ammfeina.

La Federació Salut Mental Catalunya aglutina seixanta-sis entitats, es tracta d’una 
federació mixta entre persones que conviuen amb un trastorn mental i familiars. És un 
moviment que defensa que la millor manera de normalitzar aquesta realitat és la lluita 
conjunta de totes les persones que volen millorar la salut mental de la societat.

Per centrar el tema, tres apunts: la defensa i la protecció dels drets de les persones 
que conviuen amb un trastorn mental és una prioritat establerta per diferents marcs ins-
titucionals i internacionals, com per exemple el Mental Health Action Plan 2013-2020, 
de l’OMS. I en aquesta intervenció ens centrarem sobretot en el dret a l’educació, i en 
què cal fer perquè els infants, adolescents i joves amb algun trastorn mental tinguin ga-
rantit plenament aquest dret.

El model d’atenció en salut mental ha de ser plenament comunitari, ha de garantir 
la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, ha d’assegurar la continuïtat assistencial 
i ha d’estar orientat a la persona. I a la vegada que apostem per aquest enfocament co-
munitari en l’atenció, cal desenvolupar, de forma decidida, polítiques proactives de pro-
moció de la salut mental en molts àmbits de la vida, entre els que és prioritari l’escola.

I com a tercer punt previ, en l’àmbit infantojuvenil estem davant d’un gran repte. 
Dues dades reveladores de l’abast d’aquest repte: el 4,5 per cent dels nens i adolescents 
han passat pel CSMIJ i aquesta demanda ha crescut el 7 per cent l’any 2015. El 75 per 
cent dels trastorns mentals comencen abans dels divuit anys, coincidint amb l’etapa de 
la vida en què estem escolaritzats.

I després d’aquests tres apunts, volem deixar clars alguns dels nostres principals ob-
jectius en l’àmbit infantojuvenil: des de Salut Mental Catalunya fem una aposta decidi-
da per assolir una veritable educació inclusiva, volem aconseguir que es promogui la sa-
lut mental en els centres educatius i creiem que cal millorar la detecció dels problemes 
de salut mental en les escoles i instituts en les etapes inicials.

El sistema educatiu català ha estat pioner en l’educació inclusiva amb una legislació 
que garanteix l’escolarització en centres ordinaris de l’alumnat amb necessitats educa-
tives especials. Cal, però, acabar de garantir l’atenció educativa i els suports necessaris. 
En aquest sentit, el decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc del sistema educa-
tiu inclusiu en el que s’està treballant per nosaltres és una gran oportunitat. Des de Salut 
Mental Catalunya estem seguint de prop la redacció del nou model educatiu d’atenció 
específica, fruit de la col·laboració entre els departaments de Salut i Ensenyament en el 
marc del pla integral. Ho estem fent amb un enriquidor debat en la comissió de segui-



DSPC C 418
16 de maig de 2017

Sessió 22 de la CE 24

ment de la línia 2 del pla integral, i tenim un llistat de propostes que creiem que en po-
den millorar sensiblement la redacció inicial i que els detallarem a continuació.

Abans, però, fer un repàs d’una dotzena de limitacions i mancances del sistema ac-
tual de suport en l’àmbit educatiu detectades per la nostra entitat en el marc d’un grup 
propi de treball intern i en l’informe sobre la situació infantojuvenil que vàrem presen-
tar fa justament un any i que vam realitzar en col·laboració amb la Fundació Pere Tar-
rés. Aquestes limitacions que ens trobem no garanteixen ni una atenció de qualitat, ni la 
continuïtat assistencial ni la igualtat d’oportunitats.

Anem al gra. Primera limitació: manca suport i formació als docents. Els docents no 
poden fer un bon acompanyament als alumnes amb problemes per manca de formació.

Segona: la funció de les EAP és molt limitada i falten professionals. La ràtio de ca-
sos per professional és tres vegades més alta que la que recomanen els organismes in-
ternacionals.

Tercera: les USEE –que a partir d’ara s’anomenaran SIEI, però jo continuaré dient-ne 
USEE, eh?, amb el vostre vistiplau– tenen funcionaments molt diferents i no s’avaluen. 
En alguns casos tenen una funció clarament inclusiva, però en d’altres arriben a tenir una 
funció segregadora.

Quarta limitació: els professionals de les USEE de vegades tenen poca formació i 
especialització –en temes de salut mental, s’entén. Sobretot en aspectes com l’autisme o 
l’Asperger falta una certa formació.

Cinquena limitació: ens trobem un gran desequilibri territorial pel que fa a les 
USEE. Aquest desequilibri comporta una clara discriminació, amb alumnes que tenen 
difícil accedir a un centre amb un servei d’aquestes característiques.

Sisena: manca coordinació entre els diferents dispositius de la xarxa: CSMIJ, EAP, 
CDIAP. Són serveis de departaments diferents que haurien de tenir espais de treball 
conjunts. De fet, en els plans que s’estan realitzant a vegades no s’ha incorporat la figura 
del CDIAP, que depèn de benestar social.

Setena: falten recursos en els CSMIJ. Aquesta manca de recursos no permet al CSMIJ 
atendre les necessitats de la xarxa educativa.

Vuitena: falten recursos vinculats a l’etapa de l’escola bressol. Cal garantir la detec-
ció primerenca i garantir el primer acompanyament a les famílies.

Novena: manca incorporar suports als espais de lleure, tant en l’espai del menjador 
escolar com en les activitats extraescolars, com als casals. Cal també pensar com s’hi 
pot garantir el suport necessari.

Desena: falta trobar l’espai de participació adient per a les famílies. No pot passar 
que les famílies quedin al marge de moments clau del procés d’adaptació escolar del 
seu fill o filla.

Onzena: no s’han aplicat mesures de promoció de la salut a totes les escoles. Cal 
garantir que es tracta de programes generalitzats que s’apliquen a tots els centres edu-
catius.

I dotzena: no s’ha fet una tasca per aconseguir una major cultura inclusiva. Calen 
programes per aconseguir que tota la comunitat educativa –alumnes, professors, direc-
cions, pares i mares– tinguin ben arrelada una veritable cultura inclusiva.

Tot i que, com es pot veure, la llista de mancances és llarga, veiem voluntat d’avan-
çar des del Govern de la Generalitat, i valorem molt positivament que tant des del pla 
integral com des del Pla director de salut mental s’estiguin orientant accions per mirar 
de resoldre aquestes limitacions. Però des de Salut Mental Catalunya exigim garanties de 
que tindrem els recursos econòmics i de personal necessaris que facin possible en un 
mitjà termini la plena accessibilitat als recursos i l’equilibri territorial.

També demanem més concreció de les accions que calen i en aquest sentit volem 
acabar aquesta part de la nostra intervenció enumerant una llista amb alguns dels as-
pectes concrets que des del nostre parer cal que s’incorporin al model educatiu d’aten-
ció específica com són: primera, la revisió del model de les USEE garantint la formació 
adequada dels professionals en aspectes com l’autisme.

Segona: la formació del professorat en els aspectes de l’atenció, la gestió de l’aula, 
les habilitats emocionals. Cal fer formació amb el professorat en actiu i incorporar con-
tinguts específics en la carrera de Magisteri.



DSPC C 418
16 de maig de 2017

Sessió 22 de la CE 25 

Tercera: el suport especialitzat a l’àmbit extraescolar, com els casals, i en l’àmbit del 
lleure del menjador escolar.

Quarta: el suport especialitzat en els casos més complexos que es donen en l’ense-
nyament secundari, però garantint que aquest suport permetrà continuar apostant per 
l’escola inclusiva. En aquest sentit, demanem que les AIS –aules de suport temporal– 
que es preveuen en el nou model siguin un recurs veritablement temporal i que estiguin 
ubicades en els mateixos instituts.

Cinquena: la creació d’unitats funcionals que permetin treballar en xarxa els dife-
rents dispositius com els CSMIJ, els EAP i els CDIAP.

I sisena: la definició d’espais de participació que garanteixin el suport i l’acompa-
nyament a les famílies i als infants adolescents.

I dit això, passo la paraula al meu company. Espero no haver-me passat en el temps.

Compareixença d’una representació de l’associació Ammfeina Salut 
Mental Catalunya per a informar sobre les actuacions en defensa de les 
persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars

357-00244/11

Francisco Villegas Miranda (vocal de la Junta Directiva d’Ammfeina Salut 
Mental Catalunya)

Bé, continuant amb la introducció al tema que ha fet l’Israel, jo, que represento una 
entitat que treballa en l’àmbit de la inserció laboral, doncs, parlaré sobretot de les pro-
blemàtiques que ens trobem en el que seria l’ensenyament postobligatori. Ammfeina 
Salut Mental Catalunya, la que represento aquí, treballa per la millora de l’accés, per-
manència i promoció de les persones amb trastorn mental en itineraris d’inserció labo-
ral. I què fem en una comissió d’educació els que ens dediquem a inserció laboral? Bé, 
el nostre treball en itineraris d’inserció laboral ens ha portat a posar en valor, i cada ve-
gada amb més força, la potenciació dels itineraris formatius dels que els joves amb tras-
torns mentals solen quedar exclosos abans d’arribar a l’exclusió laboral i abans d’arribar 
a l’exclusió social, que de vegades és un itinerari d’exclusió, en lloc d’inserció.

Començaré, per tant, parlant de la relació entre el nivell educatiu i el que són les ta-
xes d’atur o d’inactivitat. L’educació protegeix de la desocupació en tots els moments 
del cicle econòmic, és a dir, en recessió i creixement, i també en totes les edats de les 
persones. L’atur afecta en major mesura als individus amb menor nivell de qualificació 
i encara més en època de crisi. La taxa de desocupació dels menors de trenta anys amb 
estudis primaris s’ha reduït, en el període aquest des del 2007, entre vint-i-cinc i trenta 
punts, mentre que els que tenien estudis secundaris era vint punts més baixa. I encara 
és molt més menor entre les persones amb estudis superiors, havent caigut totes les ta-
xes d’ocupació, eh?, però amb nivells molt diferents segons el nivell de formació assolit.

A més de l’ocupació i l’atur, hi ha una tercera situació, que és la inactivitat, el que 
diuen dels ni-nis, eh?, que suposa la no cerca de feina ni d’estudis. La principal raó per 
no buscar feina pels que tenen estudis secundaris és que estan estudiant: el període 
aquest de crisi i la manca d’opcions laborals ha portat a molts a fer màsters i formacions 
complementàries. Però entre els que només tenen estudis primaris, la malaltia o la in-
capacitat pròpia és la raó principal per no buscar feina en un 28 per cent dels homes i 
en un 17 per cent de les dones. Els estudis plantegen que segurament aquesta diferència 
té a veure, en les dones, que l’activitat és la cura d’altres familiars, que és una activitat 
més estesa, i per això en els homes hi ha més «sense ocupació» i les dones tenen aques-
ta ocupació tot i que ni és una activitat formativa, ni és una activitat laboral reconeguda 
com a tal.

Davant del fet de que el percentatge de joves amb baix nivell educatiu a Catalunya 
és superior a la mitjana de la Unió Europea, en part pels nivells d’abandonament, tant 
les polítiques de prevenció de l’abandonament educatiu primerenc com les polítiques 
actives del mercat de treball tenen un paper clau.

Algunes mesures pal·liatives d’aquesta problemàtica que he exposat són les que es-
tan definides per l’adaptació dels contextos educatius amb persones amb discapacitat. 
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Però el problema és que la discapacitat i el trastorn mental no són exactament el mateix, 
i ara m’estendré una mica en aquest punt.

El model clàssic d’institucionalització de les persones amb trastorn mental ha estat 
el manicomi. El progressiu procés de desinstitucionalització iniciat a Catalunya, o si-
gui, tancament dels psiquiàtrics manicomials per obrir altres recursos de tipus comuni-
tari, que es va iniciar als anys noranta i encara està en procés, no és un procés acabat, 
es va trobar amb el fet de que les persones amb trastorn mental estaven barrejades amb 
col·lectius de necessitats i característiques ben diferents: demències, retards mentals, 
malalties neurològiques, alcoholisme i problemàtiques socials d’aquestes que ara englo-
baríem en el sensellarisme.

Aquest procés de diferenciació de col·lectius s’ha anat aconseguint –en aquests mo-
ments hi han xarxes diferents per a malalties neurològiques o salut mental–, però enca-
ra, diguem-ne, té una fita per arribar en aquest procés de diferenciació, que seria entre 
la salut mental i la discapacitat. El certificat de discapacitat per a moltes persones és el 
reconeixement d’un dret: una persona cega, doncs, gràcies a això té accés i una sèrie de 
proteccions. Però en l’evolució vital del trastorn mental és el resultat d’un llarg procés 
de dol i de reconeixement de pèrdua de capacitats, eh? És a dir, la persona amb una ma-
laltia mental no es troba malalta d’un dia a l’altre, ni és una cosa que hi has nascut i lla-
vors forma part del teu creixement, no?, sinó que és un procés que sol ser bastant insidiós 
en la seva evolució, tot i que d’entrada no es veu com una malaltia mental. A vegades 
s’acaba reconeixent com a malaltia mental però és un procés que pot durar anys; els es-
tudis diuen que de vegades fins i tot els quadres psicòtics en nois poden trigar tres anys 
en ser detectats, perquè d’entrada poden ser nois que es tanquen a l’habitació, que per-
den les seves relacions, però que la sensació és que passa un mal moment i no s’identifi-
ca com a malaltia fins que això s’agreuja o que hi ha una crisi més clarament psicòtica.

Això fa que, clar, el concepte de «discapacitat» per molta gent..., fa que siguin per-
sones refractàries a la idea que implica la discapacitat –una paraula bastant lletja– i a la 
seva tramitació. I això encara és més greu en persones joves, i en les seves famílies, en 
les quals el trastorn psicòtic està en fases inicials i que encara confien en la recuperació, 
en trobar feina, en tornar a estudiar, en tenir parella, amb la qual cosa la idea de tenir un 
certificat de discapacitat és bastant dolorosa.

Malgrat que el certificat, com he dit, només recull una part de les persones amb 
trastorn mental, que normalment són les més afectades pel trastorn i amb un curs més 
crònic, no els joves, sí que és un bon indicador orientatiu de les dificultats del col·lectiu: 
en aquest sentit, segons l’INE, només un 16 per cent de les persones en edat laboral i 
discapacitat per causa de malaltia mental van tenir feina el 2015 –16 per cent–, xifres 
molt per sota de la discapacitat auditiva, que és el 44 per cent, o de la visual, que és el 
33 per cent.

Deia ara que el certificat de discapacitat només parla d’una part de les persones amb 
trastorn mental, i a més caracteritzades per aquest procés de més deteriorament i més 
durada de la malaltia. Un altre indicador de la magnitud del problema el tenim revisant 
els nivells d’atenció de la xarxa pública de salut mental: segons la Central de Resultats 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, els CSMIJ, que són els centres de 
salut mental d’infància i adolescència, o sigui, fins als divuit anys –la xarxa de salut 
mental a Catalunya està tallada als divuit anys: hi han serveis fins a divuit i serveis a 
partir dels divuit–, van atendre el 2014 –les dades de la Central de Resultats més recents 
són del 14– 59.500 persones. Aquest volum representa el 3,4 de la població de Catalu-
nya menor de divuit anys.

I en els darrers sis anys hi ha hagut un creixement del 27 per cent, o sigui que estem 
parlant d’un creixement important del volum de persones tractades. «Tractades», eh?, 
això no parla gens, després, de les seves dificultats formatives o escolars. No totes les 
persones ateses tenen problemes en l’àmbit formatiu, però sí que els solen presentar els 
que tenen un diagnòstic de trastorn mental greu, que són unes categories que no m’hi 
estendré aquí, però que serien aquelles categories amb una afectació més gran.

El 2014 ha tingut un increment del 15 per cent respecte a l’any anterior, però des del 
2009 el trastorn mental greu ha crescut en un 53 per cent. Evidentment, no només per-
què la població estigui empitjorant la seva condició de salut, sinó perquè milloren les 
capacitats de detecció, etcètera, però estem parlant d’un volum que cada vegada és més 



DSPC C 418
16 de maig de 2017

Sessió 22 de la CE 27 

gran. Actualment, doncs, una de cada vuit persones ateses pateix un trastorn mental 
greu a la xarxa infantil.

No disposem de dades per mesurar l’impacte del fracàs escolar entre els joves afec-
tats per trastorn mental, però sí que tenim evidència –i parlaré una mica dels perfils que 
ens podem trobar perquè puguem pensar també més fàcilment en aquest problema amb 
gent coneguda– de joves que no acaben de funcionar a l’escola per manca de motivació, 
aptituds o expectatives, que s’acaben traduint en un rendiment acadèmic molt baix i en 
la majoria dels casos en una no graduació a l’ESO. En molts casos aquests joves tenen 
dificultats educatives especials no diagnosticades ni ateses a l’arribar als setze anys, i 
abandonen l’escola.

La família acostuma a resignar-se i rebaixen les expectatives acadèmiques dels fills. 
En situacions més greus, el rendiment acadèmic baix presenta també conductes sovint 
disruptives dins de l’aula, a vegades fruit de problemes de salut mental no diagnosticats. 
Els joves acostumen a tenir una visió molt negativa de la institució escolar, i a posar al 
límit les normes de convivència dels centres. La comunicació família-escola sovint es 
centra només en el conflicte i els pares presenten una sensació de desbordament, o im-
potència, o d’enfrontament amb l’escola –segons com vagi– a mesura que la conducta 
del fill no millora.

Hi ha també una part dels alumnes amb necessitats educatives específiques que pre-
senten dificultats d’aprenentatge majors que la resta per accedir al currículum que els 
correspon i que necessiten, per tant, una adaptació curricular significativa.

A banda d’això, al que és l’atenció sanitària de la xarxa de salut mental, el risc de 
desvinculació dels serveis és important en aquests perfils que he descrit, i molt més 
gran en el moment aquest que us deia del pas del que és la xarxa infantil als divuit anys 
a la xarxa adulta, que hi ha confirmada –no aquí, sinó a tots els països europeus on hi ha 
aquesta divisió– una pèrdua significativa, eh?, de la gent que reapareix, però, després, a 
anys posteriors, amb un empitjorament de la seva situació.

Faré un breu resum de les opcions formatives si tens setze anys i un trastorn mental. 
Una opció que tens és continuar el batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior 
amb els suports que hi han establerts, per exemple, en general per a la discapacitat. Bé, 
com hem dit abans, el problema és que discapacitat i salut mental no és el mateix, i de 
vegades alguns d’aquests suports no serveixen per al trastorn mental.

Tenim també el Programa de formació per la transició a la vida adulta, que són pro-
grames, però, que estan definits únicament per a alumnes amb discapacitat escolaritzats 
en centres d’educació especial, i, per tant, no serveix aquest programa per als que venen 
de l’escola ordinària. Ho estic dient resumit, per no perdre temps, però al document ho 
teniu una mica més detallat, tot això.

Tenim també els programes de formació i inserció per a joves no ocupats. Aquests 
programes estableixen com a requisits que els joves que hi participin no hagin obtin-
gut el graduat d’ESO, fet que n’exclou també aquells alumnes que tinguin el graduat. 
A més, tenen el caràcter específic, i sovint els joves es veuen obligats a realitzar una for-
mació concreta –jardineria, cuina, el que sigui– perquè és el que hi ha, sense poder tenir 
en compte els seus interessos o les seves competències.

Després estan també tots els programes que depenen del Departament de Treball, 
tipus els SIOAS o els programes de Garantia Juvenil. I finalment tenim els IFE, que 
són els itineraris formatius específics, que és una bona eina però que només està disse-
nyada..., de moment està en pla pilot, amb vuit centres educatius a Catalunya amb cent 
places, però és per a discapacitat intel·lectual moderada o lleu, no per a trastorn mental. 
I és una modalitat que sí que afegeix no només competències professionals, sinó també 
competències instrumentals bàsiques i un sistema molt individualitzat de tutoria.

A partir d’aquesta descripció del panorama, quines propostes podem fer? Bé, a ni-
vell general les mesures de millora de la formació postobligatòria per a joves amb tras-
torn mental han de contemplar accions a diferents nivells.

S’han de definir itineraris formatius postobligatoris, tant en format inclusiu com en 
format adaptat, per a les persones amb més dificultats. Han de ser models amb inter-
venció individualitzada. S’ha de fer una revisió de les diferències territorials en el des-
plegament de recursos; això seria motiu d’una altra compareixença, poder parlar de les 
diferències que hi ha de vegades de programes, recursos, que s’estan aplicant a una part 
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de Catalunya i no existeixen, o s’apliquen d’una altra manera en una altra part de Cata-
lunya. L’establiment de mecanismes de suport no només a l’alumne, sinó també a la fa-
mília i al professorat. La sensibilització i foment de la formació inclusiva orientada a la 
resta de l’alumnat que conviu amb els nois amb problemes de salut mental.

I, finalment, la transversalitat dels sistemes educatius amb els sistemes assistencials 
de salut mental, sanitaris i socials, perquè sovint, quan parlem dels sistemes assisten-
cials de salut mental, pensem en el CSMIJ o en el CSMA, però per exemple nosaltres, 
a Ammfeina, treballem amb tot el que són dispositius de suport a la inserció laboral o 
d’altres suports, des de la xarxa social, i moltes vegades el vincle i l’accés és molt més 
potent i més fort en el que són programes socials que no als programes sanitaris, i de 
vegades el manteniment dels programes sanitaris del CSMIJ és gràcies a que estan vin-
culats a algun programa social que hi dona continuïtat.

Per acabar, parlaré de tres propostes molt concretes. Una seria referida al que seria 
qualsevol jove que continuï la formació en itineraris normalitzats. Hi ha una sèrie de 
propostes de mesures universals fetes per la NICE el 2009, que la teniu a la pàgina 12 
del document –no trobareu la pàgina 12 perquè està sense paginar, però si les compteu, 
és la 12, eh? Posa, al final..., a les propostes és la primera, que posa les mesures. Allà en 
teniu el llistat, i són mesures generals, en la línia de les que ha explicat l’Israel.

Després, salto... La tercera proposta és una proposta que estem treballant, sobre-
tot, no per als joves –també serveix–, però seria per a persones que no tenen qualifica-
ció i que fa temps que treballen en centres ordinaris, o en centres especials de treball, i 
que són sistemes d’acreditació del certificat de professionalitat. Ho he posat aquí perquè 
aquí sí que és una mesura que tenim en marxa. Actualment s’ha iniciat un procés per 
part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, Cooperatives i l’Auto-
empresa, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Servei Públic d’Ocu-
pació, amb entitats del sector, per analitzar les problemàtiques amb relació a la formació 
i acreditació de col·lectius amb discapacitat i/o malaltia mental. Aquí sí que estem parlant 
d’una qüestió que afectaria també discapacitat, tot i que novament la nostra feina és inci-
dir en que l’adaptació que es faci també contempli les especificitats del trastorn mental.

I la tercera proposta concreta seria crear IFE adaptats a persones amb trastorn men-
tal. He dit abans que el projecte actual està fet amb trastorn cognitiu lleu i moderat.

I aquí hi ha una sèrie de propostes, bàsicament quant a incorporar metodologia 
d’aprenentatge-servei. No m’hi estendré, per acabar la compareixença ja, però ho teniu 
més detallat al document: metodologies del model de competències, del model d’apre-
nentatge col·laboratiu, i d’aplicació de les TIC en la formació, però també com una eina 
fonamental d’accés a la ciutadania.

I amb això termino la meva exposició.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Anem una mica malament de temps respecte al previst, per 
tant, pregaria als grups parlamentaris la màxima brevetat. Comencem per Ciutadans, 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. El senyor Martín Barra té la paraula.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Intentaré agruparlo lo más posible, pero la verdad es que con 
tanto volumen de información también alguna cosa nos dejaremos. Pero, bueno, queda-
rá grabado y lo volveremos a revisar, no hay problema.

En primer lugar, un saludo muy cordial de nuevo –nos hemos visto ya en otras co-
misiones. Como sabéis, la distribución parlamentaria de comisiones se corresponde, 
pues, básicamente en función de los departamentos del Govern, y en junio nos vimos en 
la Comisión de Salud, también tratando este mismo tema. Es un placer volver a veros de 
nuevo, y aunque algunas cosas, pues, ya..., también me repetiré.

Por ejemplo, yo agradezco especialmente –lo hice entonces y lo hago ahora– el en-
foque global que tenéis. La Salud Mental Cataluña agrupa ahora dos entidades, pero 
siempre hacéis mucha insistencia en la necesidad de ese enfoque global en el tratamien-
to de los problemas de salud mental, que no sea un tema aislado, cada departamento por 
su lado, cada... Y si no, que se busque el mayor agrupamiento posible entre todos los..., 
y la mayor coordinación posible entre todos los recursos para poder dar una atención al 
reto, al enorme reto, podríamos decir así, que suponen los problemas de salud mental.
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Se ha comentado lo del abordaje histórico en la salud menta; es así, es cierto. Y toda-
vía predomina, yo creo que todavía hay un cierto predominio hacia esa vertiente biomé-
dica, aunque cada vez se va avanzando más en los temas hacia la vertiente más social, a 
veces más biopsicosocial, pero, bueno, fue en 2005 –no hace tantos años, en realidad– 
cuando la Unión Europea hizo la Declaración de Helsinki, y es cuando planteó como un 
reto social, y como un reto de base comunitaria y multidisciplinar, la atención mental. 
Y poco a poco se va avanzando, y yo creo que entidades como las vuestras nos parece 
muy acertado..., y vuelvo a agradecer que sigáis insistiendo en ese tema.

La tarea de coordinación la debe abordar el Govern –esto es así, tampoco tiene nin-
gún misterio. El que esté en cada momento ha de desarrollar las medidas legislativas, 
o las medidas de coordinación, para cubrir las necesidades, y para hacerlo, y además 
buscar los fondos necesarios. Pero desde este Parlament también indicaros que insisti-
remos, y desde luego podéis contar con nuestra ayuda para insistir en esa línea.

Otro tema también que comentamos, sin duda, es la necesidad de la prevención y 
de la promoción de la salud. aAtacar estos problemas una vez que ya están establecidos 
es obligatorio, desde luego, pero la prevención y la promoción de la salud son básicas, 
porque estas son las medidas desde luego más eficaces para evitar problemas de salud 
mental que pueda haber tanto para la persona, como para la familia, como la sociedad 
en general.

Y en este entorno, desde luego la escuela –ya que estamos hoy en la Comissió d’En-
senyament– sería el lugar especialmente adecuado para este enfoque preventivo. Bien 
es cierto que muchas veces a la escuela le damos la tarea para todo, en muchas cosas. 
Pero es que es así: la escuela tiene un papel fundamental en muchos aspectos que van a 
incidir en la vida personal y social de la sociedad en general, y se necesita –y esa tam-
bién es una reivindicación básica– el tema de formación de profesores, no solamente..., 
o sea, en otros ámbitos que no sean solamente la parte puramente docente, esta reivin-
dicación y esta indicación que hacéis, así como dotarlos de medios: temas de ratios, et-
cétera. Son una serie de aspectos que se tienen que cuidar mucho porque, como digo, no 
solamente van a repercutir en los aspectos puramente educativos, el abandono escolar u 
otros aspectos puramente ceñidos al ámbito educativo, sino que van a tener una relevan-
cia importantísima para toda la vida posterior del alumno.

Porque además está demostrado –vamos, nos centramos un poco– que los niños que 
tienen problemas de salud mental no son niños que..., no necesariamente son unos pro-
blemas muy graves, y van a tener, si no se les atiende adecuadamente, más problemas 
de adultos, incluso físicos. Solamente esto..., hay algunos puntos en los que hay algunos 
estudios que lo dicen, y, además, todo lo comentado sobre el acceso al mundo laboral, 
incluso a veces las propias autolimitaciones que pueda haber, etcétera. Es importantí-
simo y, además, como bien ha manifestado, estamos hablando de escuela inclusiva, y 
aquí, pues, esto entra claramente.

A mí me ha llamado..., me ha gustado, han comentado ustedes este nuevo modelo 
educativo, están coordinándose entre Salut y Ensenyament, han planteado que hay al-
gunas líneas que lo ven ustedes que se está trabajando de una forma correcta, ustedes lo 
ven... Han comentado también que han hecho toda una serie de propuestas para mejo-
rar este programa o esta nueva legislación; por ejemplo, el señor Villegas ha comentado 
que alguna estaba en marcha como el tema este de la acreditación.

Y hoy aquí ya les quería preguntar más concretamente, o sea, sobre todo de esas 
propuestas... Entiendo que la recepción habrá sido excepcional por parte de los distin-
tos departamentos –¡ojalá!, o, si no, por favor pónganlo sobre la mesa, si no ha sido así. 
Pero, cuáles han visto como..., bueno, van adelante, otras que no van adelante, que pa-
rece que pudiéramos colaborar desde aquí, qué propuestas podrían ustedes decirnos: 
«Mire, pues, aquí necesitaríamos la ayuda de los grupos parlamentarios para insistir 
a los departamentos, pues, correspondientes que sea, Salud, Trabajo, Afers Socials...» 
Senzillament les quería concretar ahí si nos podían indicar un poquito..., concretar cómo 
están esos temas.

También en la escuela hay otro aspecto básico, que es el de integración de los niños 
y la familia, o sea la posibilidad, porque las familias... (Sona el senyal acústic que indi-
ca que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) ¿Ya se me ha acabado el tiempo? ¿Ese era 
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el mío, señor presidente? Pues, entonces, vuelvo a insistir sobre todo en el tema de la 
familia.

Y en la escuela, también, el tema del estigma social. Quizá no han sacado hoy us-
tedes ese tema, pero yo creo que en la escuela la posibilidad de integración con los de-
más niños, la posibilidad de colaboración con las familias, etcétera, pues, podría ayudar 
bastante a minimizar ese que todavía está ahí, creámoslo o no, todavía hay un estigma 
social.

A mi me gustaría, y ahora otra pregunta que quería hacerles, porque en el informe 
de la Fundació Pere Tarrés, que ustedes han comentado, había un detalle que me llamó 
la atención: las consultas realizadas por los estudiantes en el marco del Plan Salud Es-
cuela y Comunidad tenían relación con la salud mental en un 16 por ciento de las con-
sultas, y los trabajos desarrollados en clase o en grupo eran un 0,5. No sé si esto se ha 
corregido, se lo han planteado al ministerio, porque, evidentemente, si esto es algo que 
incluso a los propios estudiantes les está preocupando, pues, que se pudieran también 
enfocar ahí más programas para educación, insisto, incluso con la colaboración de la 
familia, etcétera.

También un tema..., lo han comentado: la adolescencia tiene unas características es-
peciales y no hay los mismos recursos en infancia o en educación primaria: cuando lle-
gamos a adolescencia los recursos disminuyen. De acuerdo que, si desde la infancia se 
ha tratado mejor, pues, llegan a la adolescencia mejor, pero la adolescencia tiene unas 
características especiales, y ahí sería también un punto importante en el que nos po-
drían indicar los déficits que encuentran.

Y... Gracias.

El president

A vostè, senyor diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialista, la diputada 
senyora Esther Niubó té la paraula.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, senyor president. També en primer lloc, agrair als compareixents l’exposi-
ció detallada que ens feien de la problemàtica, no?, de les persones que pateixen tras-
torns mentals, especialment, doncs, des del punt de vista educatiu.

Jo crec que es donaven dades molt rellevants: prevalença de les problemàtiques de 
salut mental d’entre el 10 i 20 per cent de la població infantil i adolescent, que el 75 per 
cent dels trastorns mentals comencen abans dels divuit anys, i la meitat per primera ve-
gada abans dels catorze. Per tant, jo crec que, aquí, el tema que dèieu de la importància 
de la detecció primerenca cobra especial importància.

També recuperàvem nosaltres algunes dades: la probabilitat de patir trastorns en 
entorns de rendes baixes seria del 5,4, mentre que aquesta probabilitat baixa a menys 
del 3 per cent en casos d’infants de classe o renda alta; per tant, això també ens sembla 
important a destacar. Però, sobretot, una dada que ens ha impactat més és el percentat-
ge de població que ha incrementat en els últims anys que pateix trastorn, no?, de més 
del 50 per cent. A banda que segurament hi ha un percentatge important que mai arri-
ba o que costa més de diagnosticar o d’orientar, i que els centres han d’assumir el doble 
de persones que fa deu anys, per tant, jo crec que aquí destaca la importància de posar 
també recursos sobre la taula.

És evident que l’impacte socioeconòmic i en la salut que ha generat la crisi, situa-
cions familiars, personals que tots coneixem, que han afectat especialment els infants; 
es parla, bé, d’aquesta incertesa, de pobresa, però concretament l’altre dia també lle-
gia un article que portava el tema dels desnonaments, no?, que acaben afectant els més 
petits, o que són més víctimes impossibles. Evidentment, això, agreujat en casos de 
famílies monoparentals, d’origen immigrant, i tots aquests factors, doncs, incremen-
ten aquest risc de patir trastorns i influeixen, per tant, en el desenvolupament de nens i 
adolescents. Igual que al revés: que el fet de patir problemes de salut mental et fa més 
propens a patir situacions de pobresa precisament per la falta de..., la raó de perdre ocu-
pació, l’estigma, etcètera, no?

Clar, ens preocupa que una atenció deficitària d’aquests nens, doncs, evidentment, 
redueix molt les seves oportunitats de vida en termes de salut, d’educació, de treball, 
que limita el seu creixement, incrementa possibilitats de marginació, de desenvolupar 
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conductes antisocials. I per això ens sembla rellevant el tema de la detecció i de la pre-
venció, i aquí em sembla que l’escola evidentment hi juga –i també el lleure, eh?, l’es-
cola i el lleure– un paper important. Per tant, una mica volia preguntar quin és el pa-
per dels mestres, no? En aquest..., ja heu comentat que segurament hi ha un problema 
de formació o de formació insuficient; el tema de ràtios també l’heu comentat... Clar, a 
secundària entenem que aquí segurament encara és més preocupant, sobretot entre els 
dotze i setze anys la..., encara jo crec que hi ha un problema a afegir.

I després, d’altra banda, el tema de fer un abordatge integral, no?, com vosaltres dèieu: 
centres de salut, escoles i instituts, serveis socials, tothom treballant conjuntament. Vo-
lia preguntar concretament això: hi ha una bona coordinació en aquests moments? Es 
funciona així? Es realitza aquest treball integral? Hi ha recursos per a això?, hi ha una 
bona disposició del Govern de que això passi? I una mica amb relació a totes les pro-
postes de millora que vosaltres ja avançàveu, en aquesta interlocució amb els diferents 
departaments veieu voluntat política en tot cas d’avançar, de millorar?

I sobre el nou decret, que encara no s’ha aprovat, que també hi fèieu referència, heu 
comentat que ho consideràveu una gran oportunitat. A banda d’això, us sentiu satisfets 
amb el que coneixeu del text? Penseu que això, doncs, pot millorar molts dels proble-
mes que vosaltres d’alguna manera denunciàveu? I si aquestes recomanacions que ens 
fèieu estarien incloses en aquesta redacció?

I per acabar, perquè tampoc em vull allargar, perquè em repetiria massa, volia pre-
guntar concretament el paper que creieu que juguen les noves tecnologies, la manera de 
relacionar-se, si tot això veieu..., bé, que hi ha una relació.

I, finalment, el tema de la medicalització, no? Sovint es parla de..., bé, tots aquests 
recursos, i desconeixem una mica quin abordatge té: si la medicalització realment és 
l’últim recurs, si no és així... I, bé, m’interessaria saber una mica això.

Moltes gràcies. Bé, i evidentment reiterar tot el suport del meu grup a l’hora de tirar 
endavant aquestes propostes.

El president

Gràcies, senyora diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot i el seu portaveu, el senyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. I agrair a les tres persones compareixents, i a les que ens acom-
panyen, les explicacions que ens han donat. De fet, jo no hauria de dir res, perquè és que, 
és clar, vostès ens han donat en aquest document pràcticament tota la feina que hauríem 
de fer bastant, bastant mastegada.

Jo no sé si... Al començament m’ha semblat que vostè era bromista, senyor Moline-
ro. Ho dic perquè ha començat dient que... (Veus de fons.) Bromista, de la broma, no? 
Vostè ha començat dient que, home, que en l’educació inclusiva a Catalunya som pio-
ners perquè tenim una legislació que garanteix aquesta atenció inclusiva, i després ho ha 
destrossat, diguem-ne. Perquè, és clar, n’ha fet una diagnosi, un retrat que és esfereïdor, 
sincerament esfereïdor, i que hi coincidim, és evident que és així.

És evident que durant uns anys havíem estat avançant i la mostra és que hi ha una le-
gislació cap a la inclusió, però també és evident que, si en alguna cosa ha afectat la crisi..., 
abans parlàvem amb els del lleure de les perruqueries, i les persones, i coses secundàries, 
si alguna cosa ha afectat la crisi en educació és en tot allò que en un moment determinat 
s’ha considerat accessori. I em sap greu dir-ho així, però algú ho deu haver considerat 
accessori, perquè si en alguna cosa s’ha retallat és en formació als docents, molt i molt. 
«Retallat», a veure, perdoneu: «disminuït», doncs, eh?, digueu-ne com vulgueu, però si 
mirem els diners que s’invertien en formació fa uns anys i ara... I si en alguna altra cosa 
s’ha fallat és en tot allò que no és l’estricta relació mestre/«profe»-aula/nanos, tot allò que 
vindria de més a més. Tenim menys EAP..., no, perdó, en devem tenir una mica més, però 
amb una població molt més ampliada; tenim les USEE..., ja heu fet una descripció bastant 
clara de com està funcionant, i ja no parlem d’aquell alumnat que té necessitat de vetlla-
dors per poder atendre la inclusió de manera corrent.

En fi, aleshores la diagnosi vosaltres l’heu fet. I a mi em queda només preguntar-vos 
una qüestió. És a dir, nosaltres com a parlamentaris tenim dues grans feines: una, con-
trol del Govern; dues, legislar. I jo us preguntaria: què hauria de fer el Govern? Perquè 
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l’hi reclamarem, en concret. I a on hauríem de legislar per...? És a dir, quina legislació 
hauríem de modificar o incorporar de nou?, perquè ho intentarem fer entre tots perquè 
ens ha deixat molt convençuts, i estic segur que els grups que donen el suport al Govern 
també. I, per tant, entre tots ho podrem fer.

Amb el senyor Villegas, m’ha quedat clar..., bé, m’ha quedat clar un concepte però 
no el com, que és aquest tema que els certificats de discapacitat, els que tenim actual-
ment, que són els que donen una sèrie –entre cometes– d’«avantatges» o «facilitats» a 
les persones que el tenen no són prou adequats per a totes les persones que tenen tras-
torn mental. Així com en una persona cega es pot considerar que ser cec és una disca-
pacitat i això et dona dret a no sé què, per la qüestió, suposo, que vostè ha explicat del 
llarg procés, no sé si de dol o del que sigui, no seria tan coincident ni tan efectiu poder 
acreditar com amb el certificat de discapacitat i que això aporti més solucions a aques-
tes persones. Llavors la pregunta seria: com ho podríem fer? Si hi ha algun mecanisme 
o hi ha alguna proposta concreta.

I l’altra qüestió que em sembla que ha dit és el tema dels itineraris formatius adaptats 
i de l’acreditació de competències i certificació de professionalitat, però que diu que ja 
s’hi està treballant. Per tant, no li pregunto què, sinó en tot cas digui’ns..., si hi ha alguna 
cosa que s’encalla, avisi’ns, que mirarem de desencallar-la en la mesura de les forces que 
tinguem. En fi, com que estic... (Veus de fons.) Embrionari? Bé, és qüestió de donar-hi 
una empenteta. Si és això, per on podem empènyer? Doncs, aquesta seria la pregunta.

I en qualsevol cas, per no fer-me exhaustiu, «merci» per fer-nos veure realitats que 
tancats en aquestes catifes vermelles de vegades ens oblidem. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Vidal. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, la diputada senyora García Cuevas té la paraula.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, desde mi grupo queremos agradecerles especialmente su 
comparecencia hoy aquí porque, bueno, pues, seguramente están ligados, ¿no?, a situa-
ciones de personas con problemas de salud mental, con trastornos mentales, y son si-
tuaciones que sabemos que son especialmente dolorosas para quien las sufre el primero 
pero también para su entorno familiar. Y son especialmente dolorosas porque, a pesar 
de que es un trastorno, de que es una enfermedad, la percepción social no es la misma: 
no es lo mismo tener un cáncer que tener un trastorno bipolar, y no es que una cosa sea 
más grave que otra, es que desde nuestro punto de vista se agrava para quien lo sufre 
y para su entorno por la percepción social de lo que es el trastorno y de lo que implica.

Y esto lo digo un poco a modo de introducción, porque quizá falta información a 
la sociedad sobre este tipo de enfermedades. ¿No habría, desde su punto de vista, que 
normalizarlas? ¿No habría que socializar de alguna manera los trastornos mentales? 
Los problemas de salud mental, ¿no hay que normalizarlos? Porque hay una cuestión 
aquí, que me parece que también la ha mencionado un portavoz, yo también la tenía 
apuntada, que es el tema de la estigmatización de la persona que sufre este trastorno, y 
muchas veces para evitar la posible discriminación, sobre todo en entornos escolares, 
en la parte de educación obligatoria, pues, lleva a las familias a intentar ocultarlo, a no 
querer verlo.

Y todo esto que ustedes nos han dicho, que a mí también me ha llamado la atención y 
lo han comentado varios portavoces, de que..., no recuerdo el porcentaje, pero un elevado 
porcentaje de los trastornos empiezan antes de los dieciocho años, de los catorce años. 
O sea, que la detección precoz es importantísima porque, cuanto antes se sabe que hay 
un problema y antes se aplica el remedio adecuado, más fácil será llegar a una solución.

Y aquí introduzco otro concepto que me ha dado la sensación, no sé, igual estoy 
equivocada..., va con relación a la reversibilidad de este tipo de situaciones. Me ha dado 
la sensación..., yo les he visto un poco pesimistas, como de que son situaciones bastante 
irreversibles. Es posible que sea así o no, no lo sé; me gustaría tener su opinión. ¿Hasta 
qué punto la detección y la actuación precoces con los recursos suficientes y adecuados, 
pues, puede hacer reversible una situación que, en otro modo, puede desencadenar en 
una situación muchísimo más grave, más conflictiva, más dolorosa para la persona que 
la sufre y para su entorno?
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Relacionado con esto que decíamos, de la estigmatización y todo esto, me da la sen-
sación –no lo sé, también les pregunto– de que muchas familias acuden a la atención o 
a la ayuda privada. Y entiendo que, entonces, esos datos no están aquí, en estos datos 
que ustedes nos están dando, porque, bueno, pues, hay una confidencialidad y no hay un 
acceso a los datos. De la sanidad pública, sí son públicos, pero los otros quizá no. En su 
percepción, ¿cuál sería...?, o sea, estos datos que tenemos, ¿se aumentarían mucho más 
o no? ¿Hay mucha parte que se queda oculta?, ¿que no conocemos, por este miedo a la 
estigmatización, sobre todo de la persona que lo sufre?

El aumento tan importante que se ve en estos últimos años, y todos lo vemos en 
nuestro entorno, no hacen falta números, ¿se debe a que hay una mejor detección y más 
precoz?, ¿o a que, efectivamente, por cómo ha evolucionado nuestra manera de vivir se 
producen más problemas de salud mental? Porque en el primer caso, pues, es simple-
mente que está aflorando un hecho que ya hay; en el segundo caso, quizá hay que replan-
tearse también la sociedad que estamos construyendo.

Con relación al tema de los docentes, que falta formación. ¿Ustedes serían más par-
tidarios de incluirla en la formación académica, en la formación continuada, o una com-
binación de las dos? Porque esto es muy importante con relación a lo que estamos di-
ciendo: detección, inclusión, no discriminación y no estigmatización de algo que hay 
que normalizar, porque es una enfermedad. Algo que hay que tener muy claro es que la 
persona que tiene un trastorno mental no lo hace porque quiere y no es responsable de 
su situación, y esto es algo que parece una perogrullada, pero mucha gente no lo entien-
de así, de entrada, lamentablemente.

Las USEE. Hay muchísimas quejas, con el tema de las USEE. ¿Es que habría que 
cambiar el modelo? Porque ustedes han mencionado dar más formación a las personas 
que están allí. Bueno, a lo mejor hay que hacer USEE de otra manera, que no estén vin-
culadas a un centro concreto o a un territorio, y tienen que ser USEE especializadas por 
tipo de trastorno. No lo sé.

A nosotros lo que se nos ha hecho llegar es que, bueno, tienden mucho a enviar a 
centros especiales, entonces, claro, esto no mejora la inclusión del sistema. No sé cuál 
es su percepción. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter-
venció.) Intento acabar rápidamente, presidente. Todas las propuestas que nos ha enu-
merado el señor Molinero, ¿las han hecho ya al Govern?, ¿se las van a aceptar? Aquí 
me uno a lo que han dicho mis predecesores, de que cuenten con nuestro grupo para 
ayudarles en la medida de lo posible, porque así, por encima y de corrido que las hemos 
escuchado, parecen bastante razonables.

El tema de recursos, que faltan recursos. ¿Tienen una estimación de qué aumento 
presupuestario haría falta para atender las necesidades que creen?

Y, para acabar rápidamente, en el tema, la inserción laboral... Claro, es que esto es 
fundamental, porque a las familias les preocupa, sobre todo, lo que pasa con sus hijos 
cuando acaban la parte obligatoria. En la parte obligatoria está como muy fácil estar, te 
dejas llevar. Pero, ¿qué pasa luego? Cuando el niño tiene dieciséis, dieciocho años, ¿qué 
pasa con él? ¿Qué tipo de estudios puede seguir?, ¿qué inserción laboral tiene? Aquí las 
asociaciones juegan un papel fundamental y están dando mucha confianza a la familia. 
Pero, ¿qué debería hacer la Administración que no está haciendo?

Y, ya para acabar, este porcentaje tan bajo de inserción laboral que usted ha men-
cionado, señor Villegas, con relación a discapacidades como la ceguera y tal, ¿a qué se 
debe? ¿A que son más difíciles de integrar personas con trastornos mentales en el entor-
no laboral?, ¿que hay un rechazo de la sociedad?, ¿que falta alguna actuación por parte 
de la Administración?

Muchísimas gracias.

El president

Gràcies a vostè. Ara és el torn del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. I gràcies a vostès per la seva compareixença, pel seu informe. Jo, 
sincerament, i tenint en compte que em toca l’últim, poca cosa puc afegir al que ja s’ha 
dit. Per tant, no tinc cap pretensió de ser exhaustiu ni sistemàtic en la meva intervenció, 
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sinó només de posar el focus en algunes qüestions que m’han semblat especialment re-
llevants, dient per endavant que el nostre grup parlamentari té una total sintonia amb els 
seus plantejaments; és a dir, en compartim completament la diagnosi, i compartim ab-
solutament la proposta. És a dir, dit d’una altra manera: els reconeixem com a autoritat 
de referència, diguéssim, en aquesta qüestió. I, per tant, estem d’acord per endavant en 
tot el que vostès consideren i plantegen.

Per tant, ja avançant alguna de les conclusions de la meva intervenció, i com ja han 
dit a algunes intervencions anteriors, sí que els demanarem, si és possible, dintre del seu 
programa de propostes o de demandes, quines són les seves prioritats, no? M’imagino 
que totes, però des d’un punt de vista estratègic, en el curt termini, en l’immediat, què 
és allò que vostès pensen que requeriria una especial atenció per part dels grups parla-
mentaris? Aquesta és una primera qüestió.

Bé, entenem que l’abordatge de la salut mental, efectivament, forma part dels indi-
cadors bàsics de desenvolupament humà i social d’una societat avançada. Per tant, com 
s’atén la salut mental, òbviament, ens indica en quin grau de desenvolupament humà i 
social està aquella societat, està aquell país. Per tant, segurament, en aquest sentit hem 
de ser autocrítics i hem d’admetre que tenim dèficits encara importants i preocupants, 
a nivell de desenvolupament humà i social, atès, no?, el retard o les problemàtiques que 
tenim encara pel que fa a l’abordatge del tema de la salut mental i el trastorn mental.

I, d’altra banda, també hem d’admetre, i assumir i remarcar que òbviament l’objec-
tiu, entenem, és que les persones amb trastorn mental puguin adquirir, i gaudir i desen-
volupar una plena ciutadania en tots els aspectes de la seva vida de forma normalitzada 
i de forma integrada en la seva societat. En aquest sentit, òbviament, assolir una escola-
rització inclusiva de les persones amb trastorn mental, és a dir, la seva inserció exitosa 
en el sistema escolar al llarg de tot el període, de tot el procés d’ensenyament i d’educa-
ció, és un objectiu fonamental, i que, per tant, compartim plenament, així com que tam-
bé puguem considerar l’espai educatiu com un lloc privilegiat a l’hora de la prevenció i 
de la detecció del trastorn mental, no?

En aquest sentit, algunes preguntes que els volem fer, per si tenen ocasió en la seva 
intervenció final de matisar-ho, i, si no, en un altre moment ja tindrem ocasió d’in-
tercanviar..., per aprofundir millor el nostre coneixement en la qüestió. És només una 
qüestió de recursos econòmics i de recursos humans? És a dir, segur que sí, segur que 
és, en gran mesura, una qüestió de recursos econòmics i de recursos humans. Però la 
meva pregunta és: també és una qüestió de model educatiu o de models educatius? És a 
dir, hi han sistemes educatius que generen més trastorns mentals que altres? O dit d’una 
altra manera: hi han sistemes educatius, models educatius, que tenen una millor capaci-
tat de prevenció del trastorn mental en la població infantil i adolescent?

En tot cas, donat el sistema escolar, quins models d’intervenció ens poden permetre 
assolir una menor incidència del trastorn mental? És a dir, com el sistema escolar pot 
contribuir a disminuir el trastorn mental i quins models d’intervenció en el marc del 
sistema escolar tenim a l’abast per tal de minimitzar la incidència del trastorn mental? 
I, també, quins instruments o quines eines tenim per tal de millorar-ne la prevenció i la 
detecció?

El tema de la coordinació interdepartamental. Jo recordo haver tingut accés, a comen-
çaments de l’any 2000..., per tant, és un estudi antic, no en conec d’altres de més recents 
–segur que n’hi han–, però la pregunta és si aquelles dades encara són vigents o han can-
viat molt. Pel que fa a la coordinació interdepartamental, pel que fa al que era la preven-
ció i la intervenció en infants, adolescents i joves amb trastorn mental o discapacitat –era 
un estudi agregat– o risc d’adquirir-la, concretament en l’àmbit de la salut mental, si no 
ho recordo malament, recordo que teníem un 95 per cent de probabilitats que un infant 
al llarg de la seva vida, amb problemàtica de salut mental, rebés atenció d’entre set i nou 
professionals de quatre departaments diferents, però amb una escassíssima coordinació 
entre ells, i amb una gran propensió a la diagnosi i amb una escassa propensió a la inter-
venció. De manera que teníem infants i famílies reiteradament diagnosticades i continua-
dament derivades, no?, perquè tothom es treia de sobre la intervenció o el lideratge en la 
responsabilitat de la intervenció. Llavors, en aquest sentit, mesures de coordinació inter-
departamental –ja sé que estem parlant des del punt de vista escolar, eh?–, que vostès pro-
posin per tal de poder fer un abordatge integral d’aquesta qüestió?
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Em sembla que hem de prestar especial atenció a la secundària, eh?, a l’àmbit de la 
secundària. En aquest sentit, vostès quins indicadors o quines mesures proposen, en 
aquest sentit?

I, finalment, una pregunta des de la ignorància, i és si aquest augment de la incidèn-
cia, no?, que vostès assenyalen en el trastorn mental en la població en edat escolar es deu 
a un augment net de la incidència o a una millor diagnosi, i, per tant, diagnostiquem més 
que abans, detectem i diagnostiquem més que abans o ho fem abans. M’imagino que deu 
ser una combinació d’ambdues, però segurament ens hem d’alegrar si detectem abans i 
millor, i ens hem de preocupar molt si és que, a més, hi ha una incidència major neta: al-
guna cosa ens passa com a societat, aleshores.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera. I, finalment, pren la paraula la senyora diputada Maria As-
sumpció Laïlla, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. I gràcies als tres compareixents i al senyor Leandro Tacons, que 
ens acompanya també aquí, per aquesta compareixença en una comissió diferent de les 
que ens tenen acostumats a comparèixer. I, per tant, agrair-los, l’esforç, també de foca-
litzar o concentrar els problemes en aquelles comissions que els són pertinents. Perquè 
certament vostès han fet unes explicacions sobre quins són els reptes amb els que ens 
trobem en salut mental, però concretant-ho en l’àmbit de l’ensenyament, que jo els resu-
miria en quatre o cinc aspectes, no?

Per una banda, tot el que seria l’atenció primerenca, el diagnòstic precoç, perquè sa-
bem, en salut mental, però també en molts altres àmbits, que com abans es diagnostica, 
molt abans es pot treballar la patologia, però no només la patologia sinó també l’entorn, 
que ha d’ajudar o ha d’acompanyar al llarg de la vida aquest diagnòstic, aquesta persona 
que té aquest nou diagnòstic, que suposa un impacte per a la seva vida, no? I això, per tant, 
és impor tant, detectar i diagnosticar un trastorn mental, si és el cas, però també qualsevol 
comportament disruptiu, a l’aula o a casa, que impacta, doncs, en aquest funcionament vital 
de la persona.

També, l’acompanyament vital zero-divuit i més enllà. El senyor Villegas ho expli-
cava, vinculant-ho amb el món laboral, amb l’entrada al món laboral a partir dels setze 
o una mica més tard. Però no només en aquests àmbits, sinó en tots els altres: en salut 
hi ha un repte important, que és precisament donar aquesta continuïtat vital a l’atenció 
que rep qualsevol noi, noia diagnosticat amb un problema de salut mental que es troba 
amb aquest trencament en la seva atenció, quan el que necessita, perquè és una necessi-
tat pròpia del tractament, és precisament poder estar acompanyat, també, i en una etapa 
que és molt complicada vitalment. I, per tant, aquí és un repte que hi ha important. Però 
també, doncs, no només aquesta coordinació vital en salut, sinó també en tots aquells 
aspectes que toquen directament en la vida de les persones, i, per tant, pel que fa a salut, 
pel que fa a l’ensenyament, pel que fa al treball i també pel que fa a l’oci. S’explicava, 
no?: quan parlem d’ensenyament no ens focalitzem només en escola, sinó també en tots 
aquells àmbits educatius que formen part del recorregut vital d’una persona.

També ho comentava: l’atenció territorialitzada. En aquests moments sí que està 
clar, a vegades, per exemple, doncs, amb els TEA, de ser capaços de visualitzar les uni-
tats territorials, molt concretes, molt específiques. Però, a vegades, certament, en altres 
àmbits és molt més difícil donar una atenció igual, o equitativa, amb un accés equitatiu, 
quan parles d’aquesta atenció territorialitzada.

I el punt, jo crec, que és clau, que és important, que ho lligo amb el que comenta-
va abans, també, que és el de la integració i la coordinació de serveis, no? Funcionem 
encara, a dia d’avui, per atenció estanc: és salut, és ensenyament, és oci, és treball, et-
cètera, i hi ha molta dificultat en coordinar les xarxes. I quan hauríem d’intentar, amb 
la persona al centre, donar aquesta atenció personalitzada, fer aquest traje a mida, que 
explicàveu que és obvi que en totes les discapacitats és necessari fer aquest traje a mida, 
però en salut mental encara més, doncs, això és el que moltes vegades ens complica 
aquesta problemàtica, entre altres coses perquè certament hi ha una manca de formació, 
però a tots els àmbits.
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I ho lligo també amb l’estigma, que vostès no ho han dit en aquesta compareixença 
però els hi he sentit mil vegades, i crec que els hi sentiré mil més, perquè certament és 
un problema important: manca formació en tots els àmbits, i que qualsevol petit pas que 
fas per trencar aquest estigma envers la malaltia mental, qualsevol notícia en un diari 
vinculant malaltia mental amb violència, per exemple, o tal, doncs, et fa tornar a la case-
lla de sortida, i això dificulta moltíssim a vegades feines en la comunitat que ens podrien 
ajudar a millorar tot això, perquè certament falta formació als professionals de l’ense-
nyament sobre el trastorn mental o com acompanyar aquesta persona amb un diagnòs-
tic, però també al revés, en els professionals sanitaris manca formació, també, de com és 
un recorregut educatiu necessari per a una persona amb aquest diagnòstic que està vin-
culada en un centre educatiu.

I aquesta doble manca de formació, en aquest cas, potencia aquesta situació de, a 
vegades, manca de cohesió en un mateix tractament, en un mateix enfocament, a l’hora 
d’acompanyar aquesta persona, i, per tant, parlem d’un treball en la comunitat (sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció); un treball en la fa-
mília, que a vegades no en parlem gaire però la família també ha de ser aquest coixí que 
acompanya, doncs, aquesta situació, i ells mateixos han d’estar acompanyats també per 
l’escola en això; treball a l’escola, i treball en l’àmbit de salut, perquè entre altres coses 
això ens disminueix les desigualtats socials i ens augmenta la inclusió social. I aquí, en 
aquest sentit, crec que és evident que ens cal treballar el vincle, en tots aquests aspectes 
que comentàvem, també a l’escola.

I com que ja m’ha sonat el timbre, sí que voldria acabar amb una pregunta, perquè 
vostès feien referència tant al Pla d’acció sobre salut mental 13-2020, de l’OMS, que parla 
específicament de la promoció i la detecció del trastorn mental en infants i adolescents, 
i també al Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, apro-
vat fa escassament un parell de mesos, en el qual també hi ha tota una línia de treball, la 
línia estratègica número 2, que se centra precisament en el treball amb infants i adoles-
cents. I concretament hi ha un punt que parla de desenvolupar l’estratègia de prevenció 
de noves patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i de la co-
municació, un àmbit creixent sobretot en aquesta etapa adolescent.

I, per tant, en aquest sentit, m’agradaria preguntar-los com pensen que es pot en-
focar això, l’ús de les noves tecnologies, que, per bé o per mal, doncs, en aquest món 
tenen un impacte important. I, per tant, com veuen vostès que es podria enfocar això?

Res més i moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Laïlla. Disposem d’uns quinze minuts, que es poden distribuir com 
vostès creguin convenient. Endavant.

Israel Molinero Blanco

Bé, molt bé; déu-n’hi-do, és complicat, perquè són moltes intervencions alhora. Jo 
faig una..., contesto a quatre coses i després donaré la paraula a la Marta Poll perquè 
contesti a les coses més tècniques; jo em dedicaré a les coses més de discurs, diguem-ne, 
de les demandes que hi han hagut més referents a la part de la meva intervenció.

Bé, primer, un comentari així sobre..., que, de fet, ha vingut per part del Grup de 
Ciutadans i del Grup Socialista, un comentari en el sentit positiu de que moltes vegades 
demanem a l’escola, doncs, que ho atengui una mica tot, i s’ha fet en el sentit correc-
te. Però volia fer una reflexió sobre que és molt important que tinguem clar que, quan 
parlem d’escola, parlem també de l’àmbit del lleure, perquè a l’escola no només estan 
els nanos amb els professors, no?, passen moltes hores en l’àmbit del lleure. L’espai del 
menjador és un espai llarg, d’unes tres hores, eh? De vegades hi han nanos que també 
entren abans i després; vull dir, al final hi ha nanos que estan vuit, nou hores a l’escola, 
de les, no ho sé, catorze o quinze hores efectives que té la vida d’un nano cada dia. O si-
gui, és la majoria de l’espai real en el que fan coses, és allà on tracten amb altres nanos. 
Per tant, és evident que en tota la comunitat escolar i en tots aquests àmbits que hi han 
dintre de l’escola és el lloc en el que detectarem molts casos de problemes de salut men-
tal, és allà on realment necessitem serveis per atendre’ls. Per tant, està clar que...

Però volia lligar això amb el sentit de que, quan nosaltres fem aquesta intervenció, 
molt centrada en parlar de l’escola, en cap cas estem posant feina al professorat. Al con-
trari: creiem que el problema que té el professorat és que no compta sempre amb tots 
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els recursos que necessita, eh?, complementaris, doncs, per poder desenvolupar la seva 
feina i per poder tenir un alumne a l’aula que té unes necessitats educatives especials, i 
tenir-lo en bones condicions i a més a més aconseguir que els seus companys se l’esti-
min i aprenguin a conviure-hi.

I tot això, que és tan necessari, doncs, necessita una sèrie de recursos i és en el que 
nosaltres hem posat l’accent quan fem un llistat de demandes, que les hem exposat aquí 
però les estem exposant en molts àmbits, diguem-ne, aprofitant aquesta nova configura-
ció del nou model d’atenció a la salut mental en les escoles, no? Per tant, molt important, 
eh?: estem parlant de tota la comunitat escolar, i tota ella..., i per això fixeu-vos que hem 
fet demandes que tenien a veure també amb l’espai del menjador, amb els casals, amb les 
extraescolars.

Bé, ara un comentari... (L’orador riu) M’ha enxampat, en Marc, eh? Soc un bromista, 
tot i que he posat el posat més seriós que sabia posar, perquè, evidentment, això als que no 
venim cada dia ens imposa una mica, però sí que és veritat que soc bromista, i sí que és 
veritat que ha quedat una intervenció una mica curiosa, perquè..., però crec que s’ha entès, 
eh?, vull dir, crec que... Al principi, quan m’ho ha dit, m’he quedat una mica així, però des-
prés he vist que..., ho he entès perfectament. O sigui, nosaltres creiem que la legislació aquí 
va ser pionera i, en aquest sentit, es va fer una molt bona feina. Tot i això, ara, per exemple, 
doncs, estem fent aquest nou decret i, per tant, hi han coses incompletes que s’han d’acabar 
de perfilar; però és veritat que la legislació està força bé, i permet l’escolarització inclusi-
va per a tots els nanos. Però és evident que hi tenim moltes mancances, en l’aplicació: ens 
falten serveis, en alguns territoris aquests serveis no han arribat, alguns serveis creiem que 
necessiten ser revisats, avaluats.

Hem passat molt per sobre del tema de l’avaluació, però quan parlàvem de que les 
USEE a vegades tenen disfuncions, diguem-ne, doncs, bé, és que creiem que necessita 
un sistema d’avaluació, no? Per tant, sí. I és veritat també que la crisi ens ha posat en 
una conjuntura més complicada, no tant per les retallades, que també –que també–, que 
es van notar molt en el nombre de vetlladors, però també evidentment perquè no n’hi ha 
hagut un increment. I ja ho apuntaven per aquí, que realment ha augmentat el nombre 
de nanos que ho necessiten i s’han incrementat poc els serveis. Per tant, és aquí on vo-
líem posar l’accent.

Un comentari que ve del Grup Popular, que diu que li semblava que havíem fet un 
discurs molt pessimista. Bé, potser ho ha semblat, però jo crec que no ha de ser així, 
eh? Vull dir, nosaltres aquí crec que en algun moment hem dit que nosaltres estem es-
perançats amb el moment, creiem que ara tenim una oportunitat, entenem que el fet de 
que s’hagi fet o s’estigui posant sobre la taula el fet de dissenyar un nou model per a les 
escoles, d’atenció a les escoles, és una gran oportunitat.

El que passa és que nosaltres, llavors, aprofitem aquest moment, i creiem que no po-
dem perdre l’oportunitat, no ens podem quedar a mitges: creiem que aquest model ha 
de ser, ha d’agafar, ha de tenir tot el que ha de tenir. I que si creem un nou servei –per 
exemple, jo abans parlava de les AIS–, doncs, aquest ha d’estar allà on ha d’estar. I, bé, 
en tot cas després la Marta us precisarà alguna de les coses que se’ns ha demanat que 
creiem més importants, i en les que hem insistit molt, i el que creiem que realment ja 
s’ha recollit bé i el que creiem que encara no s’ha recollit, no?

En tot cas, també estem molt esperançats amb el pla integral, i estem esperançats 
també amb la revisió del Pla director de salut mental, i amb el fet de que s’està també 
fent un nou decret; o sigui, hi han quatre elements que estan en marxa en aquest mo-
ment. Però evidentment nosaltres, com a..., si s’ha posat tot això sobre la taula, doncs, 
evidentment estem vigilants de que tot allò que en el primer redactat no ens convenç, 
vagi... I sobretot estem vigilants perquè no tot es quedi en el nivell dels plans, eh?, per-
què evidentment que hi hagi un pla integral, que evidentment ens ajuda a treballar con-
juntament els diferents departaments, i això ho veiem molt positivament, vol dir després 
que ens estan donant molta feina, que estem afrontant molts temes que estaven pendents, 
i que, per tant, cal posar-hi recursos i cal que tot això que al final decidim a nivell dels 
plans passi a ser una realitat. I en això sí que estem molt vigilants i evidentment estarem 
contents quan això vegem que és una realitat.

Bé, sobre el comentari del company de la CUP –no recordo el teu nom, perdona–, 
m’ha agradat molt que parlis de que realment el model educatiu pot arribar també a 
afectar la salut mental. Evidentment, passa que és un tema molt complex. Però sí, està 
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clar, eh?, que menys alumnes per aula, aules més obertes, i potser amb un format una 
mica més lliure, no tan... Sí, segurament –segurament. I no dic que no, que tantes hores 
en una aula no pugui, en algun cas, doncs, també ser una de les causes de..., o alguna 
cosa que ho acceleri. I tant, segurament sí –segurament sí–, perquè hi han nanos que ja 
tenen una determinada dificultat, i estar allà, no ho sé, cinc hores en una classe evident-
ment els posa en una situació de molta tensió.

Per tant, sí, evidentment, tot el que sigui millorar i canviar, i anar cap a un model 
d’educació una mica diferent segurament també ajudaria a no augmentar el nombre de 
casos de salut mental. De fet, comentaves si era una combinació..., o sigui, el fet de que 
n’hi hagi més incidència, si era que realment n’hi havia molta més incidència o era per 
una major o una millor detecció, no? I tens raó que segurament és això: la combinació 
de les dues coses.

I, finalment, m’ha agradat molt una cosa que ens han comentat des del Grup de Junts 
pel Sí sobre el tema de que també caldrà fer formació als professionals sanitaris. I això, 
que nosaltres potser sí que és veritat que això no ho havíem recollit, doncs, crec que 
seria un tercer punt que hauríem d’haver... Sí, sí, hi estic completament d’acord.

De fet, si per exemple una de les coses que diu en el nou model d’atenció és que els 
CSMIJ hauran de col·laborar més amb les USEE, i que les USEE podran tenir mol-
tes vegades CSMIJ directament dintre dels instituts, és evident que, si hi ha d’haver 
més presència directa de professionals de la salut en els instituts, doncs, aquests han de 
conèixer una mica el circuit educatiu. I, per tant, sí, sí, recullo aquesta idea i crec que 
haurem d’insistir-hi.

Passo la paraula a la Marta.

Marta Poll Borràs (directora de la Federació Salut Mental Catalunya)

Bé, seré breu, perquè l’Israel ja ha dit moltes coses i crec que algunes les contesta-
rà el Francisco millor que jo. Per tant, després li deixaré una estoneta perquè contesti.

Sí que volia comentar..., el tema de l’estigma ha sortit molt. Clar, evidentment, quan 
ens vau plantejar de venir aquí vam fer tot un treball previ. Nosaltres, tot el que és el con-
text educatiu els últims temps l’hem treballat amb una certa intensitat, perquè és un àm-
bit que ens preocupa especialment. I, per tant, vam decidir focalitzar-ho en aquests temes 
perquè veníem a la Comissió d’Ensenyament. Evidentment, hi han molts altres temes que, 
quan parlem de salut mental, segurament podríem plantejar, però no teníem temps i ens 
semblava, doncs, que era millor focalitzar-ho així.

Sí que és veritat que el tema de l’estigma és un tema recurrent que a tot arreu apa-
reix, no? Quan hem comentat o l’Israel ha comentat tot el concepte de les mesures de 
promoció, de fomentar tot el que són els factors protectors en l’àmbit educatiu, el tema 
de l’estigma hi està molt present. Quan el que fem és gestionar l’aula, generar espais de 
relació entre iguals, tot el que és l’atenció a la diversitat, a la diferència, que els mestres 
estiguin atents, que hi hagin mecanismes per treballar tots aquests aspectes, això re-
dueix l’estigma.

Dintre del model educatiu específic que treballem en el pla integral, hi ha un apartat 
que és tot el desplegament de mesures universals, que van adreçades a generar unes di-
nàmiques dintre del context educatiu diferents, que permeten la relació entre iguals, que 
permeten una altra manera, d’interactuar i d’entendre, doncs, tots aquests aspectes que dè-
iem, que tenen a veure amb aquest concepte de ciutadania, no? I nosaltres insistim molt 
que això no pot dependre de la voluntat de cada escola de que s’apliqui o no, perquè 
creiem que hauria d’estar dintre del currículum de totes les escoles. I aquesta és una de 
les prioritats que nosaltres estem demanant que s’incorpori: que no sigui decisió de cada 
claustre, sinó que estigui integrat dintre del que és el model educatiu.

Després comentàveu, també, el tema de les USEE. Quan heu dit: «Quines prioritats 
teniu?», o ens heu preguntat: «De totes les propostes, quines van endavant i quines no? 
Quines són les prioritats?» Les que us hem posat en el document són les prioritats. Vull 
dir, d’elements n’hi han moltíssims més, i hem fet l’esforç d’identificar en aquest docu-
ment les que són més rellevants per nosaltres, d’acord? Per tant, les teniu aquí –no les 
tornaré a explicar. Però ja hem fet un esforç d’intentar dir: «Bé, què és el més impor-
tant? Això», d’acord?

Quan parlàvem del tema del professorat i de la formació, jo crec que és la combina-
ció de les dues coses. Una de les coses que ens diuen els professors és que en la mateixa 



DSPC C 418
16 de maig de 2017

Sessió 22 de la CE 39 

formació de Magisteri aquests elements no apareixen sovint, i, per tant, quan arriben i 
es troben davant de l’aula amb aquests infants, adolescents, no saben molt bé què tenen 
al davant. Per tant, elements que els ajudin a gestionar millor aquestes situacions, a en-
tendre què està passant, a generar dinàmiques dintre de l’aula diferents que entenguin 
aquesta diversitat, això és important que ja vingui de base.

La formació continuada és important. Nosaltres el que plantegem és que d’alguna 
manera hem d’apoderar els claustres, els mestres. La paraula «apoderament» en salut 
mental la tenim ja com molt interioritzada, vol dir agafar les regnes de la pròpia vida 
d’un mateix, i ho fem servir com a símil: creiem que els mestres s’han d’apoderar i han 
d’agafar les regnes d’allò que tenen al davant, no poden esperar sempre que vingui l’es-
pecialista a resoldre aquestes situacions.

L’especialista hi és per donar eines, per donar suport, per acompanyar en els casos que 
calgui, per tenir una mirada des de fora, per donar tots aquests elements de millora i de su-
port. Però el claustre ha d’assumir aquestes situacions i ha de ser capaç de gestionar-les, per-
què, si no, el que ens passa és que acabem posant els infants a les USEE, o que «d’això ja se 
n’ocuparà l’EAP, o que vagi al CSMIJ, i jo em desresponsabilitzo del que està passant din-
tre de l’aula». Per tant, nosaltres insistim molt en que aquest model educatiu ha d’incorporar 
objectius o accions en aquest sentit, no pot ser que tot ho deleguem en els especialistes, i 
això té a veure amb aquest treball més conjunt i coordinat.

No em vull estendre molt, si no el Francisco no tindrà temps. Crec que ja s’ha par-
lat de moltes coses... No és només una qüestió de recursos econòmics, és una qüestió 
de model, això crec que tots ho tenim clar i ho heu dit aquí. Quin és el model i cap a on 
hem d’anar? L’hem de construir entre tots. Nosaltres hem identificat alguns elements del 
model que són importants.

Les USEE per nosaltres són el pal de paller, són els elements que ens han d’ajudar real-
ment a tenir l’alumne integrat dintre del sistema educatiu. Creiem que és un model que s’ha 
d’acabar de definir bé, que hem de dedicar-hi esforços. Una de les demandes que hem fet 
és que hem de poder escriure bé què és una USEE, no n’hi ha prou amb una definició i uns 
objectius, sinó quina metodologia hi ha darrere, quins professionals. Les ràtios actuals ens 
semblen insuficients, pel que hem pogut anar veient, no? Però més enllà d’allò, realment, 
anem a quatre USEE i totes són diferents; per tant, el model no el tenim encara ben encai-
xat. I aquesta és una de les demandes que fem: que s’incorpori un major detall i s’hi apro-
fundeixi més: quan parlem de les USEE, de què estem parlant.

Francisco, si acabes tu...

Francisco Villegas Miranda

Bé, lamentablement no podrem respondre a totes les preguntes que han sortit, tot i 
que són molt interessants, però és difícil, perquè jo les anava escoltant i anava del que 
és «macro» al que és «micro», i llavors és difícil dir: «Bé, a quin nivell ens posem?» Bé, 
en tot cas, com ja hem dit, estem a disposició de les persones aquí presents per qualse-
vol ampliació del tema, punts concrets, perquè n’hi ha molts que requereixen un debat 
més detallat, no?

Per referir-me a algunes de les coses que sí que em semblaven més repetides: en 
l’àmbit aquest del que és «macro», una de les coses que ha anat sortint tota l’estona és 
això de la integralitat. I evidentment ho defensem, però suposo que vostès això s’ho 
deuen trobar parlant de qualsevol tema. Nosaltres el tema de la integralitat és com una 
misión imposible, perquè, vull dir, a l’hora de la veritat hi han moltes iniciatives, però 
portar-les a la pràctica és una feina molt complexa, perquè evidentment necessiten re-
cursos, que era una pregunta: «Es necessiten més recursos?» Sí, però també un cert can-
vi de mentalitat.

I la caricatura que deia la persona de la CUP, d’això d’un nen que pot tenir vuit pro-
fessionals al darrere, és certa. De vegades, quan hem crescut i ens hem especialitzat en 
recursos assistencials el problema és aquest. Abans hi havia un capçalera que coneixia el 
pacient, tot això..., ara la gent de vegades va al metge com si tingués el de la Telefónica 
al davant, que et van passant d’un a un altre i no saps ben bé qui t’ha atès, finalment, no?

De tota manera, encara que sigui una missió impossible, no es pot abandonar, vull 
dir, sempre s’ha de continuar en la millora. Ara és cert que la salut mental té un moment 
que, mirat amb bons ulls, amb aquesta idea, i hi han oportunitats que en tot cas sí que 
les podem aprofitar, com és la mateixa compareixença d’avui.
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S’han fet preguntes, també, amb relació a la demanda que hi ha de salut mental, del 
creixement. Bé, es podrien dir moltes coses de la medicalització de l’estigma. Jo la re-
flexió que sí que faria és que hem d’anar amb compte amb no psiquiatritzar la població. 
Vull dir, les TIC, segurament..., però, compte, perquè no tot és una feina de psiquiatres 
ni de CSMIJ, no? Igual ho podríem dir de moltes coses que passen a les escoles, i fins 
i tot alguns trastorns, com el TDAH, que és un... L’altre dia n’estàvem veient una pre-
sentació –el TDAH és un trastorn, el trastorn de dèficit d’atenció– amb unes dades que 
a Sant Cugat tenia uns nivells..., no ho sé, era el 50 per cent de tal, i a Mollet del Vallès 
em sembla que no arribava al 20. Dius: «Collons, això, què passa? Que allà tenen al-
gun riu que passa per allà contaminant o...?» Evidentment, que hi ha qüestions de cultu-
ra assistencial... Bé, vull dir, que al final quan estem parlant de dades d’aquestes, del 
volum, s’ha de filar molt prim perquè hi ha molts factors a analitzar. Però, en tot cas, 
això, anar amb compte amb la psiquiatrització i pensar això, en la gent de salut mental, 
que és tot el món de l’escola sense arribar al CSMIJ, i en tot cas en el CSMIJ s’hi ha de 
comptar, però no només per derivar.

El tema de l’estigma. Bé, alguns han dit que no n’hem parlat; jo crec que tota l’estona, 
perquè per mi l’estigma..., la millor manera de lluitar contra l’estigma... Sabeu que les cam-
panyes aquestes d’estigma i tot això me les miro una mica... La millor manera de lluitar con-
tra l’estigma és una inserció laboral, i que una persona visqui en el veïnat en un pis i no en 
una residència, i que un noi pugui anar a les colònies amb..., no? Amb la qual cosa, tot això 
té un rerefons d’estigma..., perquè a vegades l’estigma és una mica culpabilitzar la població i 
dir: «Escoltin, com som vostès, que han de tenir en compte que la gent no sé què...» Bé, des 
d’aquesta perspectiva, entendre també les pors que pot tenir la gent i, en tot cas, demostrar 
amb l’evidència que la convivència és possible. I, home, hi han problemes, eh?, però no no-
més amb la gent que té trastorn mental.

I anant al que és «micro», doncs, tres cosetes. Una, bé, la proposta de l’IFE, que és 
una cosa molt concreta, però que pot ser una línia de desenvolupament relativament 
senzilla, tirar-ho endavant com a projecte pilot.

El tema del certificat de discapacitat, que es deia... Clar, què fem amb això? Sí, bé, el 
sistema funciona com funciona, el certificat de discapacitat..., l’únic que passa és que si 
és l’únic criteri per a l’accés a segons quines coses, estem limitant. Llavors, té una solu-
ció molt fàcil: als serveis prelaborals i clubs socials, que són serveis de la cartera de ser-
veis de salut mental, això s’ha aconseguit traient el requisit del certificat. Però fins i tot 
el Departament de Treball, els SIOAS, que són pagats amb fons europeus, o sigui, que 
hi ha un control a l’accés, es pot fer amb certificat de discapacitat o amb informe d’un 
professional de la xarxa de salut mental. Amb la qual cosa són sistemes més flexibles; 
ningú s’hi colarà fent-se passar per malalt mental, o sigui que no parlem d’una prestació 
econòmica ni res de tot això, sinó d’accés a... Llavors, amb fórmules així de simples, de 
treure això com a criteri de filtre, doncs, ja guanyem molta potencialitat.

Com a resum, la idea que jo volia transmetre és la importància d’agafar tota la pro-
blemàtica del trastorn mental dins de la problemàtica de salut mental amb la seva espe-
cificitat, perquè de vegades la mentalitat inclusivista ens pot portar a passar per sobre, 
de vegades, de la necessitat, també, de les adaptacions especials, que de vegades són les 
petites peces que ajuden a que la persona a partir d’aquí realment es pugui incorporar 
a processos més normalitzats, i que si no de vegades es poden perdre en aquests pro-
cessos i acabar en el que és abandonament escolar, atur o inactivitat, o exclusió social.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies als senyors Villegas i Molinero, i a la senyora Poll, per la seva 
interessantíssima compareixença a la Comissió d’Ensenyament. I només agrair-los de 
nou que hagin acceptat el requeriment, la sol·licitud de compareixença. I dir-los que, si 
creuen convenient, en funció de les intervencions dels portaveus, de complementar per 
escrit algun tipus de documentació, si ens la fan arribar a la Mesa, nosaltres la remetrem 
als grups parlamentaris.

Moltes gràcies, s’aixeca la sessió, bona tarda.

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