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Sessió 21 de la CASF

La sessió de la Comissió d’Afers Socials i Famílies (CASF) s’obre a les deu del matí i vuit 
minuts. Presideix Magda Casamitjana i Aguilà, acompanyada de la vicepresidenta, Elisabeth 
Valencia Mimbrero, i de la secretària, M. Assumpció Laïlla i Jou. Assisteix la Mesa la lletrada 
Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Germà Bel Queralt, Carmina Castellví i Vallverdú, Chakir el 
Homrani Lesfar, Anna Figueras i Ibàñez, Natàlia Figueras i Pagès, Josep Maria Forné i Febrer, 
Lluís Llach i Grande, David Rodríguez i González, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Alba Vergés i 
Bosch i Montserrat Vilella Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Car-
men de Rivera i Pla i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de Ciutadans; Eva Granados Galiano 
i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot, pel G. P. de Catalunya 
Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya, i Gabriela Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la presidenta de SOS a la Capacitat Intel·lectual, Teresa García 
i Marín, acompanyada del vocal Eugeni Caireta i Sampere.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un centre de dia i una 

residència per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00935/11). Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 372, 26; esmenes: BOPC 410, 9).

2. Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació pressupostària 
corresponent a Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00936/11). Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 372, 27; esmenes: BOPC 410, 10).

3. Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció educativa 
a Terrassa (tram. 250-00946/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 378, 21; esmenes: 
BOPC 410, 10).

4. Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i residèn-
cia per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa (tram. 250-00947/11). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 378, 22; esmenes: BOPC 410, 10).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la con-
sellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’incident ocorregut al centre de menors de 
Can Rubió, d’Esparreguera (tram. 354-00167/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la conse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’apunyalament d’un menor tutelat en un carrer 
de Barcelona (tram. 354-00169/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i 
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Centres 
Especials de Treball d’Iniciativa Privada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre els reptes i les dificultats dels centres especials de treball (tram. 356-00633/11). 
Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Dolors Danés i Pons, responsable de Cooperació In-
ternacional al Desenvolupament (Àfrica Subsahariana) de la Xarxa de Consum Solidari, da-
vant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el contingut del document 
de sensibilització sobre els matrimonis forçats (tram. 356-00635/11). Anna Figueras i Ibàñez, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victòria Kent 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels edificis 
d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 356-00640/11). 
Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Educa-
dores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
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expliqui les accions i els objectius del col·legi (tram. 356-00653/11). Raúl Moreno Montaña, 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença d’Helena Motos Hervás, en representació del sector 
de la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya, davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del sector amb relació a 
la qualitat del servei i el seu finançament (tram. 356-00658/11). Noemí de la Calle Sifré, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la Capacitat Intel-
lectual, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el Projecte inte-
gral d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual (tram. 357-00369/11). Comissió 
d’Afers Socials i Famílies. Compareixença.

La presidenta

Molt bon dia a tots i a totes, amb una mica de retard..., bé, amb vuit minuts de re-
tard, començaríem aquesta Comissió d’Afers Socials i Famílies. 

Abans de començar, algun grup vol comunicar alguna substitució en aquesta sessió? 
(Pausa.) No. Hi esteu tots? Sí? Bé, doncs, comencem. 

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un 
centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet

250-00935/11

El primer punt de l’ordre del dia és una proposta de resolució sobre l’adequació i la 
posada en marxa d’un centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma 
de Gramenet. Per presentar la sol·licitud, té la paraula el Grup de Ciutadans, la senyora 
Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Bon dia. Bueno, el motivo de esta propuesta de resolución es un 
tema que ya se ha tratado en otras ocasiones. Santa Coloma de Gramenet es un munici-
pio densamente poblado, además con una población, pues, sumamente envejecida, que 
tiene una necesidad de infraestructuras y que tiene la necesidad de una inversión urgen-
te, no solo en todo lo relativo a las personas mayores sino en general. 

En este caso, hablamos de centros..., de residencias para personas mayores, centros 
de día, también, y para personas con trastorno mental. Las infraestructuras que hay 
ahora mismo no cubren toda la demanda, tampoco los centros privados podrían cubrir 
toda la lista de espera que hay, y, además, pues, el nivel económico de un municipio 
como Santa Coloma tampoco se puede permitir estos centros, incluso, y que se despla-
zasen más lejos del municipio.

En este caso, pues, lo que intentamos es poner encima de la mesa otra vez este tema 
para que el Govern tome nota de las necesidades y que vea que, bueno, es necesario po-
ner un poquito de atención en este municipio debido a las carencias que tiene.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per a la defensa de les esmenes presentades, té la paraula, 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor David Rodríguez.

David Rodríguez i González

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta. Bé, com ha dit bé la diputada, això s’havia dis-
cutit en una comissió anterior i, per tant, bàsicament, el que fem en aquesta PR és que 
s’accepta l’esmena, la segona esmena, i hem transaccionat l’esmena del punt 2. Per tant, 
crec que el que fa és dotar, doncs, d’alguna manera, de realisme la proposta. 

I, per tant, el que fem és, d’alguna manera, demanar que s’impulsi aquest grup de 
treball, no?, que ja s’ha creat, per tal que es trobin les fórmules que permetin, doncs, 
garantir l’atenció que mereixen les persones grans de Santa Coloma, i també, d’algu-
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na manera, ampliar el nombre de places concertades, atès que en el pressupost no hi ha 
partida pressupostària per poder realitzar nova obra en aquest àmbit.

Per tant, la nostra proposta serà..., doncs, amb el benentès que s’accepti aquesta es-
mena i que hi ha hagut una transacció, nosaltres hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat David Rodríguez. I passem la paraula per al posicionament 
de la resta de grups parlamentaris. Primer té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta de resolució que presenta Ciutadans parla 
sobre una de les necessitats importants de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. En 
aquesta comissió, ho deien abans els anteriors diputats, ho han portat amb la plataforma 
SOS Gent Gran de Santa Coloma. També en van parlar al Ple fa uns mesos. 

Tornem, per tant, a portar una proposta de resolució que en aquests moments és una 
mica tardana, en el sentit que hi ha molts punts d’aquests que es proposen que ja s’estan 
negociant o s’estan parlant fins i tot amb el Govern. I, per altra banda, podríem qualifi-
car-la també com una proposta de resolució a la mala consciència, atès que alguns dels 
punts que es proposen en aquesta proposta de resolució els vaig redactar jo mateix a les 
esmenes que vam presentar als pressupostos. 

I, per tant, d’aquell error de Ciutadans en els pressupostos, entenc que la seva ma-
nera ara de solucionar-lo és portar a aquesta comissió una proposta de resolució, que 
entenc que amb les esmenes que s’han posat a sobre la taula, doncs, queden modificats 
alguns punts, però m’agradaria, en tot cas, definir què és el que s’ha fet durant aquests 
mesos, tant per la plataforma SOS Gent Gran, pel mateix Ajuntament de Santa Coloma, 
com per la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Ja hi ha un acord per ampliar les divuit places, al mes de juliol, a la residència Ra-
mon Berenguer. Amb aquest acord d’ampliació de divuit places, la residència estarà al 
cent per cent del seu funcionament. Ja han arribat, per tant, a la confirmació del perso-
nal; per tant, no parlem només de promeses, sinó que serà una realitat d’aquí a un mes. 
I, per tant, un dels principals problemes ja el tindrem solucionat gràcies a aquest grup 
de treball entre aquestes tres institucions.

Per altra banda, el centre de dia, que veig que desapareix d’aquesta proposta de reso-
lució, està en aquests moments amb vint places, que estan acordades amb el Govern que 
es posaran en funcionament, atès que es posarà una plaça per cada 4,5 metres quadrats 
de centre de dia, tot i que la llei preveu un mínim de tres metres quadrats, i, per tant, ens 
faltarien encara més places de centre de dia a Santa Coloma de Gramenet per cobrir, 
com a mínim, la necessitat que té la població. Tot i així, és un pas endavant important i 
ho celebrem. I esperem que aquest centre de dia, aquestes places, doncs, puguin ser una 
realitat de manera ràpida.

I, finalment, no se’n parla, no se n’ha parlat, de garantir la concentració de les pla-
ces residencials per a persones majors de seixanta-cinc anys amb trastorn mental a San-
ta Coloma, com va ser també una de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socia lista als pressupostos, que aquestes encara s’han de treballar més, que estarien 
ubicades també a l’entorn de Torribera, que és el centre de salut mental de Santa Co-
loma de Gramenet, i que, per tant, esperem que amb l’aprovació d’aquesta proposta de 
resolució tinguem una part coberta important dels recursos residencials a Santa Coloma 
per tal de donar resposta a la necessitat de la seva població.

Per tant, el nostre grup parlamentari donarà el vot positiu a la proposta de resolució 
i a les esmenes que s’han pactat.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
té la paraula la diputada Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Ja els aviso que votarem a favor d’aquesta proposta de resolució 
perquè és cert que el problema d’envelliment de la població és greu. Recordem que te-
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nim, en aquests moments, una piràmide gairebé invertida i que, a llarg termini, encara 
serà pitjor. 

Les conseqüències que tot això té sobre el benestar de les persones grans són molt 
importants. Per tant, necessitem més recursos, necessitem més serveis. Han quedat tots 
molt malmesos amb la crisi i amb les retallades. I a Santa Coloma –a Santa Coloma– el 
problema és especialment greu, perquè la població està molt envellida: hi ha un 19,43 
per cent més gran de seixanta-cinc anys, hi ha un envelliment del 123 per cent i un molt 
important nombre de sobreenvelliment. A més, la renda familiar bruta és de les més 
baixes de tot Catalunya, i això impossibilita a la gent accedir a residències o centres que 
no siguin públics.

Amb tot, jo voldria fer notar que vam aprovar una proposta de resolució que gira-
va a l’entorn del mateix, amb variacions, i em consta, com ho ha especificat també el 
diputat Moreno, que hi ha acords endegats. I que, de vegades, tinc la sensació de poca 
eficàcia en el funcionament de les comissions i de la manera com fem les PR, perquè 
algunes són massa àmplies i no serveixen per a res, i d’altres són tan concretes que no-
més focalitzen en un punt molt específic del territori, quan, en realitat, malgrat que en 
aquest cas, per exemple, es necessita concretament tot això a Santa Coloma, penso que 
hauríem d’ampliar el focus i tenir una mirada més àmplia de tot el territori, i, per tant, 
resoldre les dificultats del territori.

Amb tot, ja he dit que la votaríem a favor.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula el senyor Fernando Sánchez. I abans de donar-li la paraula, malgrat el punt, que 
parlem de persones grans i d’envelliment de la població, en nom de tota la comissió, 
per molts anys i moltes felicitats. Ha estat pare..., aviat. (Aplaudiments.) Molt benvin-
gut, molt benvingut i molt ben retrobat, eh? Per tant, ara sí, té vostè la paraula.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies; moltes gràcies a tots i totes. Com que sempre parlo de temes de con-
ciliació, vaig pensar que, si era pare, ho havia de practicar amb l’exemple, i m’he agafat 
el mes de paternitat complet. I, bé, doncs, moltes gràcies també al meu grup parlamen-
tari, perquè m’han hagut de substituir en un munt de comissions, però, bé, pensava que 
ho havia de fer i ha estat molt maco. (Veus de fons.) Sí, una mica cara de biberón, sí.

Llavors, pel que fa a la proposta d’avui, a Santa Coloma, bé, ja ho han parlat altres 
vegades, com s’ha dit, i nosaltres, molt breument, hi votarem a favor. És una població 
molt envellida, hi ha una manca claríssima de places residencials, i, per tant, tot el que 
vagi encaminat a aconseguir-les, hi estarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP, té la paraula la 
senyora Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Avui és tot un descoloque, això, eh? Què fa el senyor Llach aquí? (Rialles.)

La presidenta

Per cert, senyora diputada, substitueix una persona atrapada a les rondes.

Gabriela Serra Frediani

Ah, disculpi’m, sí, és veritat, sí. Perdoni, perdoni. 
A veure, deixeu-me centrar... La PR aquesta..., sí. A veure, sí, Santa Coloma de Gra-

menet. Deuen comprendre que jo, que soc ciutadana de Santa Coloma de Gramenet, a 
part que això en si mateix té molt de sentit i molt de raonament per tot el que ja s’ha 
exposat, estic personalment molt involucrada i molt interessada –una té seixanta-cinc 
anys, no?

Per tant, la justesa és clara. Però voldria aclarir dues coses, i..., és a dir, moltes vega-
des, i perdoneu si ho ha dit algú abans que jo, potser ho ha dit el company Raúl, que co-
neix Santa Coloma tan bé com jo, i és que el punt 1, de garantir els recursos, i el punt 2, 
de destinar recursos pressupostaris, això ja està fet i concedit. Vull dir, la lluita, preci-
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sament, de la plataforma de Santa Coloma ha fet que en negociacions directes que han 
tingut amb la conselleria tinguin solucionats els recursos, les divuit places que estan, i 
en aquests moments estiguin discutint els recursos pressupostaris per a la construcció 
d’un centre de dia públic. Estan discutint les places, en demanen quaranta, ells en volen 
vint, però, vull dir, que és una PR que, per dir-ho d’alguna manera, ja està solucionada, 
el més gros en si mateix, per la lluita constant dels veïns.

Per tant, òbviament, hi votarem a favor, per la representativitat i la lluita que això té 
a darrere, que respon a una necessitat objectiva i a un interès personal interessant.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Serra. Ara, el torn final per al grup proposant; el senyor Mo-
reno, vol la paraula? (Veus de fons.) Ai, perdó. Pel grup proposant, la senyora Noemí de 
la Calle, del Grup Parlamentari de Ciutadans?

Noemí de la Calle Sifré

Sí; bueno, comentar que hemos aceptado la enmienda número 2. En cuanto a la en-
mienda número 1, hemos realizado una transacción, que ya tienen todos los grupos. En 
este caso, pues, bueno, la transacción a la que hemos llegado es que se agilicen estas ne-
gociaciones con la plataforma SOS Gent Gran.

Quería comentarle a Raúl Moreno..., que ha dicho que no habíamos hablado del 
trastorn mental..., es el punto número 3. Y cuando se refería a la mala conciencia, su-
pongo que se estaba refiriendo a su mala conciencia, a la mala conciencia del PSC, del 
Partido Socialista. (Veus de fons.) Sí, sí. Sí, bueno, sí, digo yo que podré...

La presidenta

Sí, però nomes per a la posició de les esmenes, perquè, si no, entrarem en un debat... 
Ara li hauria de donar la paraula...

(Veus de fons.)

Noemí de la Calle Sifré

Bueno, por alusiones. Bueno, pido la palabra por alusiones.

La presidenta

Si us plau, eh? Anem fent-ho, perquè, si no, i en aquests... És veritat que, en aquests 
temes, cadascú té..., i, per tant, tothom expressa el que calgui. Però, sobretot, si no, en-
trem en un debat que en aquest moment no ens en sortiríem.

Per tant, el que em diu vostè és que els tres punts es poden votar alhora. Tothom està 
d’acord amb les transaccions presentades? (Pausa.) Sí?

I ara li dono trenta segons, si us plau, però justets, eh?, per al·lusions directes.

Noemí de la Calle Sifré

Bueno, como comentaba, cuando el señor Raúl Moreno se refería a mala conciencia, 
supongo que se estaba refiriendo a la mala conciencia del Partido Socialista, pues, por 
esa falta de respeto a la hora de engañar a los ciudadanos de Santa Coloma.

Las enmiendas realizadas, y que se votaron en los presupuestos, eran enmiendas al 
articulado, no eran enmiendas finalistas, con lo cual, al no ser enmiendas de crédito, no 
obligaban en nada al Gobierno. Prometer algo que no es cierto es engañar al ciudadano; 
romper el consenso que había de la ciudad, también.

La presidenta

Diputada –diputada–, si us plau; d’acord? És a dir, avui perquè ha anat així, però és 
l’ultima vegada, eh? És a dir, no pot ser, això no pot ser, perquè ens estem aquí..., a més 
a més, dient unes paraules molt i molt gruixudes, i, per tant, ara aquí entraríem que si 
m’has enganyat o que si no.

Si us plau, si us plau, insistim que estem en unes propostes de resolució, per tant, ce-
nyim-nos al text, d’acord?

Passem a votació, si us plau.
Vots a favor de la proposta?
Bé, per tant, moltes gràcies, i s’aprova per unanimitat.
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I passem al punt número 2 d’aquesta comissió, que és la Proposta de resolució sobre 
l’atenció a polítiques socials i a la dotació pressupostària corresponent també a Santa 
Coloma de Gramenet. Té la paraula, també, per part del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, la senyora Noemí de la Calle? (Pausa.) Té vostè la paraula.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Bueno, ahora que es mi turno de palabra, creo que me voy a po-
der explicar. Esta propuesta de resolución pide una serie..., lo que está reivindicando es 
una serie de actuaciones e inversiones en la ciudad de Santa Coloma, que se han pedido 
desde varios grupos parlamentarios a lo largo no solo de esta legislatura, sino también 
de legislaturas anteriores. 

Son, pues, una serie de necesidades que tiene el municipio de Santa Coloma, que 
han sido reiteradas, que se presentan a lo largo de las legislaturas, pues, como una for-
ma de presionar al Gobierno, el que toque –en su día estuvo el tripartit, ahora está Junts 
pel Sí. Y es, bueno, una forma de presionar para que el Gobierno tome en consideración 
las necesidades de un municipio como Santa Coloma, las necesidades que no solo tiene 
Santa Coloma, que podríamos ir presentando una propuesta de resolución por cada mu-
nicipio, como, por ejemplo, también L’Hospitalet, Cornellá, Badalona, Sant Adrià, que 
también tienen estas necesidades. 

En cualquier caso, son unas necesidades que tiene esta ciudad. En los presupuestos 
se estuvo debatiendo. Por parte del Partido Socialista, pues, hubo una campaña sucia en 
Santa Coloma de Gramenet en la que se engañó al ciudadano, se prometió algo que no 
es cierto, se vendía como que se habían hecho unas enmiendas a los presupuestos que 
realmente no obligaban al Gobierno y rompió el consenso que había en la ciudad. 

En cualquier caso, este juego sucio, esta forma de actuar que tiene el Partido Socia-
lista, ejemplifica a la perfección la situación en la que se encuentra actualmente el Par-
tido Socialista y es el motivo por el que muchos nos metimos en política, que fue, preci-
samente, para luchar contra estas malas prácticas y esta forma de engañar al ciudadano. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Hi insisteixo, si us plau, centreu-vos en la qüestió de la 
PR, eh?, i prescindim, si us plau... I entenc que des del punt de vista municipal hi han 
moltes tensions, però intentem que aquí, en el Parlament, ens centrem en allò que és per 
al bé dels ciutadans. I, per tant, vostè fa una proposta perquè estigui bé... No cal aquí... 
D’acord? Els ho demanaria, si us plau. 

A veure, per part del Grup Socialista... Per part del Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula el senyor..., Raúl Moreno? (Pausa.) Gràcies.

Raúl Moreno Montaña

Hi ha esmenes de Junts pel Sí, presidenta. Crec que és el torn de Junts pel Sí.

La presidenta

Perdó, sí. Ara, aquí, amb el batibull, he passat la paraula a on no tocava. Per a la de-
fensa de les esmenes presentades, té la paraula, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
el senyor..., ara sí que suposo que ho diré bé... (Veus de fons.) Digues-m’ho tu. (Veus de 
fons.) Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. Veig que tot plegat ens agita una mica. Celebro... Bé, aquesta 
proposta de resolució té tres punts. Un, nosaltres ja no l’esmenàvem, que era el punt 2, 
en el qual es parlava de la concertació de places... –sí, perdó–, la garantia i la concerta-
ció de serveis de la llar residència. 

I sí que fèiem esmenes al punt 1 i al punt 3. Al punt 1 hi havia una esmena que el 
que fèiem és situar-la, considerem, en l’espai més de la realitat, que és instar el Col·legi 
d’Advocats que el Govern, doncs, doti perquè els jutjats de violència de gènere puguin 
atendre amb major celeritat les demandes que hi hagin.
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I al punt 3 hi ha hagut una transacció, que també la teniu tots vosaltres, que és ga-
rantir les places del servei sociosanitari per a persones amb trastorn cognitiu. Però, ate-
nent que no és, Santa Coloma de Gramenet, com cap municipi, un dels punts dels espais 
sociosanitaris, sinó que són àrees de gestió les que es refereixen, per això la transacció 
fa referència, doncs, a l’àrea de la gestió assistencial Barcelonès Nord i Baix Maresme.

Agraeixo el coneixement del diputat Raúl Moreno, també, en aquest cas de Santa 
Coloma i de la informació, i de la diputada Gabriela Serra, amb el seu coneixement i 
el seu interès, que és molt comprensible, que tots ens hi acostem i que, per tant, tots hi 
participem. 

Per tant, nosaltres demanaríem que la posició fos conjunta, dels tres punts, votar-los 
amb l’esmena del primer punt, la transacció del tercer i el punt 2. I agrair també la faci-
litat de poder fer aquests acords.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Forné. I ara té la paraula, per al seu posicionament, pel Grup 
Parlamentari Socialista, el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, nosaltres, com a grup parlamentari, dona-
rem recolzament a aquesta proposta de resolució, hi insisteixo, perquè els punts, les co-
mes, les majúscules i les minúscules d’aquesta proposta de resolució les vaig escriure jo. 
I les presenta Ciutadans, ara en forma de PR, després d’haver-se equivocat en el Ple de 
pressupostos del Parlament. 

I, per tant, el que fem és, justament, posar sobre la taula propostes que el PSC va fer 
en un determinat moment i que, per aquest error de Ciutadans –si és que és un error; en-
cara ho haurem de comprovar, o no–, ho tornen a portar aquí. Per tant, des del punt de 
vista general, doncs, hi donarem recolzament.

M’hauria agradat també que la diputada de Ciutadans, la senyora De la Calle, ens 
hagués explicat el contingut d’aquesta proposta de resolució, que no ho ha fet, segura-
ment, perquè tampoc coneix quina és la problemàtica de Santa Coloma de Gramenet 
pel que fa als jutjats de violència de gènere, pel que fa a la necessitat de llars residència, 
ni pel que fa al servei sociosanitari. I espero que després ens expliqui, o expliqui a tot-
hom, quines són exactament les necessitats que té la ciutat en aquests tres punts. Jo no 
ho faré. Com que ho he fet abans, les conec perfectament.

Per altra banda, a mi em sembla que, en aquests moments, el que caldria, justament 
per part de Ciutadans, quan diu de trencar un cert consens, que no existeix, i recordo 
que Ciutadans està a l’oposició, a l’Ajuntament de Santa Coloma, per tant, el consens..., 
no, no sé a quin consens es refereix, no? Però el que sí que està clar és que la proposta 
que tenim a sobre la taula, pel que fa a violència de gènere..., i, per tant, aprofito tam-
bé per agrair la capacitat que hem tingut per poder negociar també a les propostes de 
resolució alguns dels punts que es proposen en aquesta proposta de resolució amb el 
diputat de Junts pel Sí pel que fa a violència de gènere. I en el sentit que a Santa Coloma 
de Gramenet no tenim jutjat de violència de gènere, sinó que és a Badalona, en aquests 
moments ens arriben moltes queixes d’una certa lentitud a l’hora de tractar casos de 
violència de gènere per part de moltes dones maltractades. I, per tant, el que demanem 
és un reforç dels jutjats perquè vagi molt més ràpid. 

En el tema de la llar residència, en tenim una a Santa Coloma, que es diu Aspanide. 
Aquesta llar residència ja va tenir un nombre de places –dotze places– concertades. En-
cara queden més places per concertar en equipaments que estan fets, que estan moblats 
i que ja estan en funcionament. 

I les noranta places del sociosanitari... Com deia el senyor Forné, Santa Coloma no 
té sociosanitari, però sí que té un sociosanitari de referència, que és la Clínica del Car-
me, de Badalona, a on van derivades les persones que venen de l’hospital de Can Ruti o 
de l’Hospital de l’Esperit Sant –sobretot, de Can Ruti. I el que passa normalment quan 
la gent és atesa a l’Esperit Sant i ha d’anar al sociosanitari és que mai hi ha places. Per 
tant, o es fa una ampliació en general del nombre de places en la Clínica del Carme, o 
bé es planteja la construcció d’un nou equipament sociosanitari per donar resposta a 
una població que, entre Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Tiana i Montgat, supera 
el mig milió de persones. 
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Aquestes són les reivindicacions que en aquell dia vam fer els socialistes al Ple de 
pressupostos i que ara Ciutadans, amb aquesta mala consciència de la qual parlava 
abans, de la seva, proposa com a proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, la senyora Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Jo m’havia preparat una intervenció breu, però tan general que, 
després de tot el que ha explicat el diputat Moreno, que és un especialista en Santa Co-
loma de Gramenet, no diré res..., només... (Veus de fons.) En alguns temes, en els altres 
és la diputada Gabriela Serra, sí. En tot cas, nosaltres votarem a favor d’aquesta propos-
ta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Lienas. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té 
la paraula el senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Aquí ens estem perdent alguna cosa i... (Remor de veus.) I jo de-
mano a la presidenta que no talli el debat, perquè, a aquestes hores del matí, la veritat és 
que ens serveix per despertar, i jo vull saber això de la campanya bruta i tot això. 

La presidenta

Amb respecte, si us plau, eh?, amb respecte...

Fernando Sánchez Costa

Sí. (L’orador riu.)

La presidenta

No tallaré, però quan... Sobretot... 

Fernando Sánchez Costa

No –no–, però...

La presidenta

En la..., pel que fa a la proposta de resolució.

Fernando Sánchez Costa

No sé realment què ens estem perdent, però sembla interessant. 
En qualsevol cas, nosaltres hi votarem a favor, perquè demanem un augment de la 

inversió de la Generalitat a Santa Coloma, que és un territori, com tota l’àrea metropoli-
tana, que pateix l’espoli fiscal del Govern de la Generalitat; tota l’àrea metropolitana, un 
dèficit fiscal brutal. I, per tant, demanem que la Generalitat hi dediqui més diners, no?

Jo recordo alguns grups que ens acusen molts cops de tenir una representació resi-
dual, doncs, clar, potser el que passa és que els grups de la majoria del Govern el que 
tenen és una representació residual a Santa Coloma, i, per tant, els costa fer la inversió 
necessària en aquests territoris.

I, per tant, nosaltres hi votarem a favor, i exigim a la Generalitat que, d’una vegada, 
posi els diners que es necessiten a Santa Coloma.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP, té la paraula la 
senyora Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Sí. Més enllà de si això s’ha copiat d’una proposta que havia presentat el Partit So-
cialista o no, que és un tema en si ja prou interessant, per saber-ho, això no fa que la ne-
cessitat de la PR perdi cap del seu interès ni perdi cap de la seva importància. Per tant, 
nosaltres hi votarem a favor. 
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Tot i així –tot i així–, ho dic perquè per als que..., donat que és una proposta de reso-
lució que té el seu impacte, i té el seu impacte, primer, amb les persones, però després té 
un impacte financer, fora bo, per costum, que a l’exposició de motius s’expliqués i s’em-
marqués una mica la necessitat d’aquests plantejaments. Perquè, bé, penso que és im-
portant saber què és el que cal, per què cal, etcètera. No? Simplement perquè dona més 
solvència a la proposta que ve després i que, com ja he dit, hi votarem a favor. 

Ara bé, i acabo com he començat, la resolució, la proposta de resolució, té valor en 
si mateixa, i possiblement no calia copiar-la, només pensar-hi una mica més i arrodo-
nir-ho una mica més, no?

La presidenta

Gràcies, diputada. Torna a tenir..., en el torn aquest final del grup proposant, la se-
nyora Noemí de la Calle té la paraula.

Noemí de la Calle Sifré

Respecto al tema de, bueno, el redactado en concreto de esta propuesta de resolu-
ción –los puntos, las comas y las mayúsculas–, ha tenido que ser enmendado por Junts 
pel Sí, una enmienda técnica, como es el caso de la enmienda 1, que hemos aceptado. 
Tan bien redactada no estaba. 

En cualquier caso, aclarar que esta propuesta de resolución, la original, sí que vie-
ne de aquella equivocación que tuvimos en un pleno. Pero quiero recordar que nuestro 
grupo parlamentario, Ciudadanos, nuestra compañera Elisabeth Valencia, ya presen-
tó una propuesta de resolución –la pueden buscar en la hemeroteca, que aquí se llama 
SIAP– para pedir más plazas residenciales para Santa Coloma, una propuesta de resolu-
ción previa a aquellos presupuestos. 

Que aquí la autoría que no se la coja ninguno, porque, en cualquier caso, como he 
dicho, estas propuestas de resolución se han ido reiterando a lo largo de las legislaturas; 
no las han presentado solo un grupo parlamentario, sino que han sido otros –unos han 
estado en la oposición, otras veces han estado gobernando. Y lo que hace es recordar al 
Gobierno una necesidad que existe, que ojalá estas propuestas de resolución pudiesen 
obligar al Gobierno a hacerlo, pero muchas veces, pues, no, porque depende de las dis-
ponibilidades presupuestarias o de la voluntad que tenga. 

En cualquier caso, pues, eso, ninguno somos dueños de las propuestas ni tenemos, 
vamos, la legitimidad de presentarlas únicamente nosotros. Y aquí nadie copia a nadie. 
En cualquier caso, bajo esa forma de ver las cosas, que nosotros no compartimos, el 
Partido Socialista copió a Ciudadanos. Pero es que nosotros no vamos a entrar en esos 
juegos de la vieja política. 

Gracias.

La presidenta

Si us plau, per què em demana la paraula, senyor Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Per al·lusions, presidenta.

La presidenta

Trenta segons.

Raúl Moreno Montaña

Hi insisteixo, els tres punts d’aquesta proposta de resolució són una còpia exacta del 
que va proposar el PSC. Si té errors, han copiat els errors que va proposar el PSC. 

Per tant, l’únic que demano és que si fan una proposta de resolució, mirin... (veus de 
fons), exacte, o citin –senyor Bel, gràcies–, o citin l’autor o, com a mínim, facin l’esforç 
de canviar-ho. (Remor de veus.) Jo crec que això és el que, com a mínim, es demana al 
grup parlamentari amb representació parlamentària.

Gràcies. 

La presidenta

Doncs, moltes gràcies. Ha quedat aclarit. 
Entenc, per part de tots els grups, que votarem els tres punts alhora i tots junts. Sí? 

(Pausa.)
Doncs, vots a favor de la proposta?
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Moltes gràcies. Amb la transacció i tot el que s’ha explicat, eh?
S’aprova per unanimitat.
Passarem al punt número 3... (Veus de fons.) Sí. Per què em demana la paraula, se-

nyora Figueras?

Anna Figueras i Ibàñez

Sí; és una qüestió d’ordre.

La presidenta

Vinga.

Anna Figueras i Ibàñez

Demanaríem a veure si és possible que aquest punt que ara havíem de substanciar es 
pogués substanciar just abans de la compareixença. Sé que ve de deu minuts, eh?, una 
cosa..., però tenim la diputada Vilella –no ho sé– a la carretera, i, per tant, doncs, el mo-
tiu és tan senzill com aquest, a veure si la podem esperar una mica. És...

La presidenta

Alteració de l’ordre, que la Mesa creiem que no hi ha problema.

Anna Figueras i Ibàñez

És de Ciutadans, la...
(Veus de fons.)

Anna Figueras i Ibàñez

Doncs, ens esperem. I, si no, doncs, ja ho farem com puguem, eh? 
Gràcies.

La presidenta

D’acord. No hi ha problema per l’alteració. Per tant, deixem el punt 3 per al final.

Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre 
de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a 
Terrassa

250-00947/11

I passem al punt 4, que és la Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en 
marxa del centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a 
Terrassa. Per defensar aquesta proposta de resolució, té la paraula, per part del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, la senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; gracias, presidenta. Presentamos esta propuesta de resolución en la línea de las 
iniciativas que ya se han presentado en este Parlamento para poner encima de la mesa la 
necesidad de abrir un centro para personas con discapacidad en Terrassa.

Como ya se ha indicado, en Terrassa hay el centro de La Pineda, que tiene sesenta y 
dos plazas, y estas plazas, pues, son claramente insuficientes. Hay que tener en cuenta que 
Terrassa es una zona con alta densidad de población y cuyas necesidades en servicios resi-
denciales, ya sean para personas con discapacidad o de gent gran, no están cubiertas. Hay 
un proyecto parado desde el 2006 sobre el convenio de construcción ya de este centro. 

Quiero comentar que Junts pel Sí, bueno, la enmienda que nos ha presentado Junts 
pel Sí hace referencia siempre a la planificación de los recursos y a las prioridades pre-
supuestarias. Pues, bien, vamos a ser claros: ni prioridades presupuestarias en residen-
cias para personas mayores y personas con discapacidad ni una planificación eficiente 
de los recursos.

A nosotros nos consta que en Territorio se han planificado ya con anterioridad re-
cursos residenciales, y llevan años esperando y nunca se hacen efectivos. Le pedimos 
al Gobierno que priorice en lo que realmente importa, que cumpla las necesidades de 
las personas más vulnerables de la sociedad y que gaste el dinero en cuestiones que son 
prioritarias y no en las que no lo son, como viajes, como viajes del señor Romeva, por 
hacer alguna referencia, o en el procés (veus de fons). Sí, pero tiene relación.

Gracias. 
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La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. I per a la defensa de les esmenes presentades, per 
part de Junts pel Sí, té la paraula el diputat David Rodríguez.

David Rodríguez i González

Sí; moltes gràcies, presidenta. Bé, jo no entraré en altres qüestions diferents de la del 
punt que ens toca. Senzillament, aquest punt em sembla que ja s’ha tocat alguna altra 
vegada, i nosaltres, precisament per això, plantejàvem una esmena en el sentit que, com 
bé és sabut, no hi partida pressupostària per poder fer front a la construcció de nous 
equipaments, i per això la nostra esmena anava en el sentit d’incrementar les places con-
certades que permetessin, doncs, l’atenció a aquestes persones.

Atès que no se’ns ha acceptat l’esmena, doncs, nosaltres mantindrem el mateix sentit 
del vot que vam fer en una anterior comissió, quan es va abordar aquesta problemàtica, 
i, per tant, ens abstindrem.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I ara, per al posicionament de la resta dels grups parlamen-
taris, té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Doncs, bé, aquesta proposta de resolució que proposa la creació 
del centre de dia residència per a discapacitats, per a persones amb discapacitat greu o 
profunda, a la ciutat de Terrassa jo crec que és un històric també de la mateixa ciutat de 
Terrassa. 

L’any 2006, entre la ciutat i el Govern es signa un conveni per a la construcció 
d’aquesta nova residència. L’ajuntament fa i cedeix els terrenys per a la seva construc-
ció i nunca más se supo. I, per tant, jo crec que aquí, tot i la insistència del mateix ajun-
tament, dels diferents grups polítics que formen part de l’ajuntament de Terrassa, el que 
es pretenia amb aquesta proposta de resolució era, d’una vegada per totes, començar la 
construcció i, per tant, concretar quina havia de ser la instal·lació i quin havia de ser el 
lloc per posar en marxa aquesta residència.

Malauradament, crec que la transacció no s’ha pogut acordar. Tot i així, nosaltres, 
bé, en concordança amb el que vam fer tant l’any 2006 com amb allò que reclama la 
mateixa ciutat de Terrassa, donarem vot favorable a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
té la paraula la senyora Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Nosaltres hi votarem a favor, perquè entenem que aquesta pro-
posta de resolució respon a les demandes de la majoria d’entitats del territori.

De tota manera, amb les compareixences que hem tingut, per exemple, en la ponèn-
cia de Llei d’igualtat de tracte, per exemple amb les entitats Cocarmi i Vida Indepen-
dent, entre d’altres, es va veure clarament que hi han dos models molt diferents d’aten-
dre la diversitat funcional, fins i tot encara que sigui extrema.

No tothom ho veu de la mateixa manera; bé, de fet, no es posen ni d’acord amb el 
nom. La llei que ens va presentar el Govern, que ens va dir que tiraria endavant el Go-
vern, la Llei catalana d’autonomia personal, anava més en el sentit de no institucionalit-
zar les persones, sinó de posar al seu abast els recursos necessaris per tal que poguessin 
tirar endavant el seu projecte de vida, tinguessin les discapacitats que tinguessin.

Per tant, nosaltres el que demanem al Govern és que aquesta llei que ens ha anun-
ciat durant set anys, que, per favor, la posin davant, que és una llei que ens sembla molt 
útil, que està realment bé, i que supliria aquestes necessitats que tenim, institucionals, 
en molts casos.

De tota manera, hi insisteixo, hi votarem a favor.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula la senyora Marisa Xandri.
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Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres..., ja avanço que donarem suport a aquesta pro-
posta de resolució; pensem que és una demanda històrica, no? I tal com queda clar en 
aquesta exposició de motius, doncs, l’ajuntament com a tal ha complert amb els seus 
compromisos, i crec que és un exemple més de deixadesa, no?, de tots els governs que 
hi ha hagut aquí a Catalunya, no? 

Perquè, a veure, és una demanda que es va signar..., un conveni que es va signar el 
2006 entre l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat. Estem al 2017, onze anys després. 
Però és que per aquí han passat governs de tots els colors: Convergència i Unió, tripartit, 
ara Junts pel Sí amb Convergència i Esquerra. Per tant, hi ha una clara manca de volun-
tat política per dur a terme les demandes d’aquesta proposta, no?

Tal com he dit, hi votarem a favor i espero que es pugui aprovar.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula la senyora Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Sí. Breu. Nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. No puc, amb moralitat, votar 
a favor d’una cosa que diu que hem de garantir el 2017, quan els pressupostos del 2017 
estan aprovats i aquests pressupostos no incorporen aquest centre.

Ens hauria agradat que s’hagués pogut acceptar, tot i que l’hauríem corregit una 
mica, l’esmena que plantejava Junts pel Sí, però, a juny del 2017, jo no em veig ètica-
ment capaç de dir que hem de garantir que durant el 2017 es construeixi una cosa, un 
edifici, un servei que sabem que no està previst. M’hauria semblat molt millor dir, en tot 
cas, «garantir el termini de dos anys o d’un any, el 2018», però vull dir, el 2017, dir que 
això es farà i es garantirà no és cert. No respon a la veritat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del proposant, la senyora Elisabeth Valencia té la 
paraula.

Elisabeth Valencia Mimbrero

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció 
de l’oradora.) ...tomar la palabra por una cuestión de orden, que supongo que se refleja 
en el Reglamento. A ver, yo quería decir que en todo momento he hablado sobre la PR; 
no entiendo por qué se corta el debate y en base a qué artículo del Reglamento me corta 
el debate, cuando digo cosas que no le gustan, o cómo funciona.

La presidenta

Primer de tot, l’ordre del dia i les crides a l’ordre les fa la presidenta. D’acord? Jo li 
ho explico –jo li ho explico. L’he deixat acabar...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Pero en base a un artículo. 

La presidenta

Em deixa acabar?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Vale, sí.

La presidenta

És a dir, una vegada acabada la presentació, anàvem una altra vegada a obrir el de-
bat, Romeva i procés, que en aquest moment no hi era. Jo només dic que és una comis-
sió en què els debats són normals i, per tant, he deixat la paraula. 

És veritat que vostè m’ha cridat l’atenció per dir-me: «Escolti’m, el senyor Romeva 
també ha dit que era falta d’això...» I, per tant, li he dit: «Sí, d’acord.» Però, en aquest 
moment, ara ha acabat vostè de parlar i li he dit: «Si us plau, centrem-nos en la PR.» 
I, per tant, en aquest cas, el senyor Romeva i el procés no formen part de la PR, perquè, 
si no, podem discutir, obrir un debat polític.
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Però, bé. És a dir, ha estat el meu criteri i, per tant, insisteixo que ha estat això. Des-
prés parlem i mirem a veure la Mesa...

Elisabeth Valencia Mimbrero

No, estic a la Mesa... Estic a la Mesa, però...

La presidenta

Molt bé.

Elisabeth Valencia Mimbrero

...no entenc el criteri i en base a quin article talla la paraula depenent del grup pro-
posant.

La presidenta

No, no he tallat la paraula.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Vale. 

La presidenta

He deixat que vostè acabés i, quan ha acabat, li he dit: «Si us plau: procés i Romeva 
no formen part...»

Elisabeth Valencia Mimbrero

Pero es que... No, es que el procés forma parte de priorizar, entonces...

La presidenta

D’acord. Jo insisteixo que ens centrem, si us plau, tots el grups parlamentaris, en la 
PR i, per tant, discutim sobre el text de la PR. Després, si de cas, parlem nosaltres amb 
la Mesa i discutim a veure si hem de fer una cosa o l’altra.

Ara sí que vostè té la paraula per pronunciar-se sobre les esmenes d’aquesta propos-
ta de resolució. És un punt únic?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, bueno. Gracias, presidenta. Reiterar que no acceptem la proposta de Junts pel 
Sí, perquè ens sembla que fan referència constantment a una planificació de recursos, i, 
com he comentat, depenent de la zona geogràfica i territorialment, no penso que s’esti-
guin planificant adequadament, no penso que aquest Govern prioritzi en qüestions im-
portants, i sí que prioritza en d’altres que des del nostre grup no considerem importants, 
com és la independència.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. Molt bé. Després en parlarem, eh?, però, si us plau, hauríem de ser tots, 
perquè..., una mica conscients i responsables del que estem parlant. Per tant, cap pro-
blema. 

La votació sobre aquest punt..., entenc que hi ha votació per a aquest únic punt.
Vots a favor de la proposta?
Els vots a favor són de Ciutadans, del Grup Parlamentari Socialista, de Catalunya Sí 

que es Pot i del Grup Parlamentari Partit Popular.
Vots en contra de la proposta?
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions?
Hi ha les abstencions del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i de la CUP - Crida 

Constituent.
Bé, moltes gràcies. 
Mentre no arriba encara la senyora Vilella, acabem... Queda rebutjada la propos-

ta. No: queda acceptada la proposta. S’accepta la proposta, eh? S’accepta la proposta. 
D’acord.

Passem a les sol·licituds de sessió informativa.
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Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre l’incident ocorregut al centre de menors de Can 
Rubió, d’Esparreguera (retirada)

354-00167/11

El punt número 5 és: sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Treball, 
Afers Socials sobre l’incident ocorregut al centre de menors de Can Rubió. Per Catalu-
nya Sí que es Pot, si vol... 

Gemma Lienas Massot

Presidenta, la vam retirar, finalment, aquesta.

La presidenta

Moltes gràcies. Per tant, aquesta està retirada. El punt número... No en tenim cons-
tància, eh?, senyora diputada. La Mesa no en tenim constància, per tant...

Gemma Lienas Massot

No...

La presidenta

Però cap problema. En prenem nota, eh?

Gemma Lienas Massot

Bé, sí. Doncs, ho faig ara, sí.

La presidenta

D’acord.

Gemma Lienas Massot

Sí. Gràcies.

La presidenta

Gràcies. 

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre l’apunyalament d’un menor tutelat en un carrer 
de Barcelona (retirada)

354-00169/11

El punt número 6 és la sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Treball, 
també, sobre l’apunyalament d’un menor tutelat en el carrer de Barcelona. També la se-
nyora diputada, Gemma Lienas? El punt número 6? També presenta vostè la sol·licitud 
de sessió informativa sobre l’apunyalament d’un menor tutelat en el carrer de Barcelona?

Gemma Lienas Massot

L’hem retirada. Les dues, les hem retirades. Em sap greu que no hagi arribat a la 
Mesa; ho sento.

La presidenta

D’acord. Ho comenta vostè aquí i la lletrada en pren nota. D’acord. Moltes gràcies.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada perquè 
informi sobre els reptes i les dificultats dels centres especials de treball

356-00633/11

Ara el punt 7: sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada davant aquesta comissió, 
sobre els reptes i les dificultats dels centres especials de treball. Té el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans... Vol...? Sobre la sol·licitud de l’Associació Catalana de Centres Espe-
cials de Treball té alguna cosa a dir o votem directament? (Pausa.)
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Votem?
Vots a favor de la proposta?
Bé; s’aprova per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de Dolors Danés i Pons, responsable de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament (Àfrica Subsahariana) 
de la Xarxa de Consum Solidari, perquè informi sobre el contingut del 
document de sensibilització sobre els matrimonis forçats

356-00635/11

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de la 
presidenta.) ...és la sol·licitud de compareixença de la senyora Dolors Danés i Pons, res-
ponsable de Cooperació Internacional al Desenvolupament de Xarxa de Consum Soli-
dari, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, perquè informi sobre el contingut 
del document de sensibilització sobre els matrimonis forçats. Aquesta l’ha presentat 
Junts pel Sí. (Veus de fons.) La donem per defensada?

Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal 
Victòria Kent perquè informi sobre la situació dels edificis d’habitatges 
del carrer de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat

356-00640/11

El punt número 9 és la sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plata-
forma Veïnal Victòria Kent davant aquesta comissió, perquè informi sobre la situació 
dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat. Té 
alguna cosa a dir el proposant, o votem?

Noemí de la Calle Sifré

El motivo de pedir esta comparecencia en esta comisión no es ya desde la perspecti-
va de la vivienda social, sino que es de las condiciones en las que está el edificio. Es un 
edificio propiedad de la Agencia de Habitatge de Catalunya, pero la parte que ellos qui-
eren venir aquí a explicar no es la parte de los pisos que son de alquiler social y tal, sino 
la situación que tienen de gente que les entra dentro del edificio, como está el estado, 
están..., hay gente durmiendo dentro, tienen unos problemas muy graves.

Y, bueno, a ver si..., como es un edificio..., bueno, o son varias puertas, varias por-
terías de un edificio muy grande, y son de un nivel cultural..., son personas de un nivel 
cultural, pues, bastante precario, y yo he creído conveniente poder tratarlo aquí desde la 
perspectiva que tiene esta comisión, ¿eh?, de Afers Socials.

La presidenta

Gràcies. (Anna Figueras i Ibàñez demana per parlar.) Senyora Figueras...

Anna Figueras i Ibàñez

Sí.

La presidenta

...del Grup Parlamentari...

Anna Figueras i Ibàñez

No, més que res perquè en som conscients, no?, i ens hem assabentat que hi ha tam-
bé una sol·licitud de compareixença presentada a Governació, a la Comissió, diguem-ne, 
de Governació, que és on pertoca el tema d’habitatge.

Jo no sé si és, vaja, freqüent el que jo ara proposaré, que no ho sé: seria possible fer 
una compareixença amb el temps que considerin els compareixents, però..., ajuntar dues 
comissions? Perquè fer vindre dues vegades al Parlament les mateixes entitats..., vaja, 
no ho sé, eh?, segurament ells n’estan molt contents, però és que jo crec que, fins i tot 
per a nosaltres mateixos, logísticament, no és massa encertat, no?
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Per tant, escolti’m, ampliem el temps, si molt cal, i que ens expliquin, pel que fa a 
l’habitatge, que també sembla que hi volen comparèixer, i pel que fa a les condicions, 
diguem-ne, socials, doncs, en què estan immersos.

No sé si ens podrem posar d’acord; no sé si és corrent, fer això d’ajuntar, en tot cas, 
les dues comissions, de...

La presidenta

Faci la proposta. Faci la proposta per escrit, no? (Noemí de la Calle Sifré demana per 
parlar.) Digui’m.

Noemí de la Calle Sifré

Sí; por nuestra parte no habría problema. Lo único, que sí que nos gustaría que se 
pudiesen diferenciar las dos partes de la comparecencia, para que no se mezclase el 
tema, sino que hubiese una parte que tratase, sí, de los problemas que tienen con la gen-
te..., bueno, no que tienen..., o sea, que, como son pisos de la Agencia de Habitatge, que 
se hablase de ese tema concreto. Pero, luego, también quedase diferenciado..., o que pu-
diésemos intervenir también los portavoces de las dos comisiones, para diferenciar las 
dos problemáticas que pueden tener.

Sí, sí, no habría problema.

Anna Figueras i Ibàñez

Crec que ens podem posar d’acord i organitzar-nos. I ens partim els temps amb els 
companys de... No ho sé, vaja. I que ells triïn, a més a més, com volen fer la seva inter-
venció. La poden fer diferenciada, no?, si és que ho volen; vull dir, no...

Per nosaltres, cap problema, vaja. Era més que re per organitzar-nos.

La presidenta

Saben si a Governació està votada, aquesta proposta de resolució?

Anna Figueras i Ibàñez

No ho sé.
(Veus de fons.)

La presidenta

Sí? Està votada a Governació? (Pausa.) Per tant, la proposta exacta quina és? Que es 
faci aquí? Que no la votem? Quina proposta exacta, per poder quedar...?

Anna Figueras i Ibàñez

No ho sé. La proposta exacta era, en tot cas, que només féssim una compareixença, 
encara..., amb el benentès, doncs, que ampliéssim els temps.

(Veus de fons.)

La presidenta

D’acord. Per tant, votem aquesta sol·licitud, i després ja mirarem de...

Anna Figueras i Ibàñez

Amb el benentès, doncs, que es farà sempre conjunta, eh?
(Veus de fons.)

La presidenta

Doncs, votem aquesta proposta de resolució.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat, també.

Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, perquè expliqui 
les accions i els objectius del col·legi

356-00653/11

El punt número 10 és la sol·licitud de compareixença de la senyora Maria Rosa Mon-
real, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant 
d’aquesta comissió, perquè expliqui les accions i els objectius del col·legi. El senyor 
Raúl Moreno és qui presenta la proposta de sol·licitud. Vol, vostè, la paraula?
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Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Només per explicar la nostra sol·licitud de compareixença. Es 
tracta del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, que jo crec que en 
aquesta legislatura no ha vingut, i em consta que en anteriors crec que tampoc ha vingut 
a explicar una mica quin és el seu funcionament, a què es dediquen, quins són els seus 
objectius. 

Una mica que ens donin també la visió de com funcionen els professionals d’educa-
ció social, ja que són professionals que nosaltres, en els temes que tractem, hi són pre-
sents i no han tingut compareixença des que va començar la legislatura.

La presidenta

Algun grup vol la paraula? No? (Pausa.)
Passem a votació? (Pausa.)
Vots a favor de la proposta?
S’aprova, també, per unanimitat.
Moltes gràcies.

Sol·licitud de compareixença d’Helena Motos Hervás, en representació 
del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions 
Obreres de Catalunya, perquè informi sobre la situació del sector amb 
relació a la qualitat del servei i el seu finançament

356-00658/11

Passem al punt 11, que és la sol·licitud de compareixença de la senyora Helena Mo-
tos Hervás, en representació del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de 
Comissions Obreres de Catalunya, davant d’aquesta comissió, perquè informi sobre la 
situació del sector amb relació a la qualitat del servei i el seu finançament. El grup pro-
posant és el Grup Parlamentari de Ciutadans. La senyora Noemí de la Calle vol la pa-
raula? (Pausa.) No cal? Algun grup? No? (Pausa.)

Doncs, passem a votació.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial 
d’atenció educativa a Terrassa

250-00946/11 

Ara, abans de passar a la compareixença, tenim pendent la proposta de resolució, 
que és el punt número 3, sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció educativa 
a Terrassa. La senyora Vilella no ha arribat. Tenim entès que hi ha una transacció i que 
s’ha arribat a un acord. La posposem. El grup proposant, la senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Presentamos esta propuesta de resolución para seguir en la lí-
nea que hemos tenido en el Parlament, siguiendo los objetivos también que persiguen la 
Ley de infancia y la convención de Naciones Unidas de realizar una protección a la in-
fancia desde centros más reducidos para atender mejor a los menores.

Posteriormente, se han anunciado acciones de gobierno, como el plan de choque de 
centros, que esperamos que no se queden en meros anuncios y sean una realidad lo an-
tes posible.

Terrassa es una zona, como ya he comentado con anterioridad, con alta densidad de 
población y cuyas necesidades residenciales de centros de acción educativa tampoco es-
tán cubiertas. Atendiendo a esta demanda existente en la zona, vemos adecuado presen-
tar esta propuesta de resolución para que se abra un CREI en la ciudad. 

Es precisa la coordinación con los ayuntamientos para el correcto funcionamiento 
de los recursos, pero tenemos que incidir en que la competencia es de la Generalitat. 
Así que esperamos que se haga un análisis de las diferentes necesidades de los diferen-
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tes territorios y se realice una planificación de los recursos atendiendo a zonas con alta 
densidad de población que no tienen las necesidades residenciales cubiertas.

Quiero comentar que hemos transaccionado con Junts pel Sí, porque nuestra inicia-
tiva, aunque circunscribía a la ciudad de Terrassa, ellos han considerado que era conve-
niente ampliar a todo el Vallés Occidental. Hemos acordado que se abra un centro en el 
Vallés Occidental, finalmente, priorizando la ciudad de Terrassa, manifestando así que 
en los temas que son importantes y necesarios podemos ponernos de acuerdo, incluso 
con los grupos que dan apoyo al Gobierno, porque priorizamos el interés superior de los 
menores más que cuestiones partidistas.

Quiero finalizar agradeciendo el apoyo del resto de grupos. Y comentar que quere-
mos que este consenso obtenido sirva para que se construya un CREI lo antes posible 
en la zona.

Quiero comentar, también, que esta propuesta de resolución viene en la línea de las 
cuatro que hemos presentado. Fue a causa de un error en la votación de los presupues-
tos, fue un error humano. Nosotros ya manifestamos con anterioridad nuestro apoyo a 
estas iniciativas, incluso yo personalmente también me he reunido con varias entidades 
de las dos zonas. 

Y quiero comentar que también se adquirió el compromiso con el Partido Socialista 
para registrar estas iniciativas. Entonces, no entendemos que ahora el Partido Socialis-
ta diga que le copiamos las iniciativas, cuando ya hubo un acuerdo previo y un compro-
miso; lo quiero dejar latente. Y me parece un poco, cuanto menos, populista, como han 
hecho en Santa Coloma.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Insistim que la senyora Vilella no ha arribat, però ens ha fet sa-
ber que havien arribat vostès a una transacció. I, per tant, passo la paraula a la diputada 
Figueras, que no ha portat la PR, però que, per no haver de traspassar-la a un altre dia, 
hi intervindrà.

Anna Figueras i Ibàñez

Re, i molt breu, i, a més a més, lamentar que..., que jo no posaré més llenya al foc. 
No sé qui copia qui; això comença a semblar una mica un pati de col·legi, la veritat, però 
vostès deuen saber els acords a què arriben o no.

En tot cas, donarem el punt mig per defensat, perquè sabem, doncs, que la nostra 
companya Montse Vilella ha fet molta feina, però no ens pot acompanyar. I, per tant, 
sabem que han arribat a una transacció, que millorava el text per al nostre criteri, doncs, 
inicial. I que, per tant, nosaltres votarem a favor de la iniciativa, amb la transacció, di-
guem-ne, acordada.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Miri, abans de votar, ara la lletrada m’ha fet el favor de mirar-me 
exactament els articles d’aquest Reglament, en què diu exactament quina és la potestat 
i el poder de poder ordenar el debat. I, per tant, queda claríssim que la presidenta pot 
interrompre si verdaderament ens en anem molt més enllà de la qüestió de la proposta 
de resolució.

Per tant, aquí tenen els articles 83.4 i el 227.2, que diu exactament això. Per tant, no 
trec mai la paraula de ningú. Només crido a l’ordre i que torni a la qüestió, d’acord?

Ara, dit això, hem quedat que després en parlarem amb la Mesa, però, com que ha 
tornat una altra vegada a aparèixer, jo tinc l’obligació, com a presidenta, d’aplicar el que 
és el Reglament.

Votem un moment i després li passo la paraula? (Pausa.)
Per tant, votarem. (Veus de fons.) Hi ha una transacció? Perdó, tenen vostès el torn 

de la paraula... Per tant, sí.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bé, a la Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre 
residencial d’atenció educativa a Terrassa, nosaltres també vam presentar en el seu dia 
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una esmena als pressupostos amb una línia molt semblant a aquesta. Per tant, votarem a 
favor d’aquesta proposta de resolució. 

Entenem que no només a Terrassa i... Pensem que Terrassa és la ciutat, diguem-ne, 
on es podria ubicar amb gairebé tota seguretat aquest centre residencial. Tot i així, apro-
varem l’esmena a què han arribat tots els grups polítics.

Només per acabar, dir-los, quant a la referència que la diputada de Ciutadans ha fet 
al meu grup parlamentari, que no existeix cap acord, mai ha existit cap acord per part 
de Ciutadans i el PSC per introduir cap proposta de resolució en aquesta comissió, entre 
altres coses perquè, en tot cas, hauria estat presentada per tots dos grups polítics, i no 
és així.

I, per altra banda, jo demanaria a Ciutadans que faci oposició al Govern i no d’opo-
sició a la resta de grups, que és la seva funció, es suposa, en aquest Parlament. Nosaltres 
continuarem fent la nostra tasca d’oposició, també, en aquest Parlament, i esperem que 
la propera vegada, doncs, els companys i companyes de Ciutadans vinguin amb un altre 
to a aquesta comissió, eh?, i, per tant, que puguem debatre els temes que realment inte-
ressen la ciutadania.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té 
la paraula la senyora Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Nosaltres hem donat unes quantes voltes abans de decidir què 
fèiem amb aquesta proposta de resolució, si hi votàvem a favor o ens absteníem. Ens 
semblava que era una llàstima veure aquesta proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre residencial a Terrassa, quan, a la tarda, estem convocats per la DGAIA per co-
mençar a treballar..., aquest grup de treball que ha de fer una millora o un canvi del sis-
tema de protecció a la infància.

Miri, després de l’esbroncada, la veritat, injusta i insultant que vam rebre per part 
de la DGAIA, em sembla encara més important que mai aquest grup de treball. I em 
sembla important que disposem d’una vegada per totes de les estadístiques de què passa 
amb els infants i joves que estan sota la tutela de DGAIA.

Deia la presidenta de Fedaia que algunes coses sí que potser no les fan del tot bé, 
però és que és molt difícil amb aquestes criatures; més o menys, no eren paraules exac-
tes, però agafo el sentit del que deia.

Sí, sí, exacte, nosaltres ho sabem, que és difícil. A les seves famílies també els és di-
fícil, perquè són gent amb pocs recursos econòmics, amb pocs recursos educatius, amb 
poques habilitats parentals. Però l’Administració no és gaire tolerant amb aquestes fa-
mílies.

Per tant, ens sembla important treballar amb aquest grup per modificar les coses, i, 
sobretot, disposar de dades que ens permetin saber les coses que es fan malament i to-
tes les altres, que segur que es fan molt bé, com afecten, com incideixen en els infants 
i els joves.

En tot cas, tot i que ens hauria agradat esperar, la votarem a favor.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula la 
senyora Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, en l’exposició de motius d’aquesta proposta de resolució 
crec que queda clar una vegada més que els ens locals, els ens municipals, doncs, donen 
compliment a allò que els competeix, no?, per part seva, com és l’oferiment del sòl, els 
habitatges socials, etcètera, i això no passa amb allò que competeix al Govern de la Ge-
neralitat, malauradament.

Nosaltres donarem suport a la proposta, encara que pensem que aquesta transacció, 
doncs, aigualeix la proposta inicial de Ciutadans, però, de totes maneres, hi donarem 
suport.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula la senyora Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Sí. Votarem a favor d’aquesta proposta de resolució i agraïm l’esforç que han fet les 
dues parts per a la transacció que ens plantegen.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. I, per tant, per part de la senyora Elisabeth Valencia, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, per al posicionament de les esmenes.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Bueno, comentar que hemos llegado a un acuerdo con Junts pel Sí. Bueno, nosotros 
circunscribíamos la iniciativa a Terrassa, y hemos ampliado al Vallés Occidental, prio-
rizando la ciudad de Terrassa. Y, bueno, nos alegramos de ponernos de acuerdo en cues-
tiones prioritarias.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. 
Votem aquest punt, d’acord amb aquesta transacció feta.
Vots a favor de la proposta?
Bé, s’aprova per unanimitat, també.
Moltes gràcies. (Lorena Roldán Suárez demana per parlar.) Vostè me l’havia dema-

nat; té trenta segons.

Lorena Roldán Suárez

Sí, presidenta, era per una qüestió d’ordre, perquè vostè ens ha indicat l’article 83.4, 
que realment és quan es diu que la presidenta pot tallar el discurs. Però una miqueta 
més endavant, en l’article 86, quan parla de la coherència dels debats, en el punt 1, diu 
que «els oradors han de ser cridats a tornar a la qüestió si se n’aparten, sigui per digres-
sions estranyes al punt de què es tracta, sigui perquè insisteixin en punts ja discutits o 
votats», que no és el cas, ni tampoc és el cas de les digressions estranyes, perquè única-
ment la meva companya, la diputada Valencia, parlava de les prioritats que té el Govern, 
que sembla que no van destinades als centres per a discapacitats.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Tot i així, ara quan acabem, veurem i jo llegiré l’article 227.2, en el 
qual acaba de modificar això, i, per tant, dona el poder a la paraula. Però cap problema, 
el discutirem ara, que és com hem quedat, eh?

Molt bé, deixem..., tanquem... Bé, perdó. Deixem la sessió dos minuts per poder re-
bre els dos compareixents, que són..., bé, la senyora Teresa García i Marín, presidenta 
de SOS a la Capacitat Intel·lectual.

La sessió se suspèn a les onze del matí i set minuts i es reprèn a les onze i dotze minuts.

La presidenta

Bé, reprenem aquesta comissió.

Compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la 
Capacitat Intel·lectual, per a informar sobre el Projecte integral d’atenció 
a les persones amb discapacitat intel·lectual

357-00369/11

Hi ha la compareixença de la senyora Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la 
Capacitat Intel·lectual, davant d’aquesta comissió, per informar sobre el Projecte inte-
gral d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. També donem la benvingu-
da al senyor Eugeni Caireta i Sampere, que és vocal de SOS a la Capacitat Intel·lectual. 
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Tenen vostès trenta minuts per fer l’exposició. Sí? En tindran prou? Està bé? (Veus de 
fons.) Bé, una mica flexibles, deixarem. Intervindran els dos? (Veus de fons.) Bé, doncs, 
quan el primer acabi, m’ho diu, i jo passaré la paraula al segon; d’acord?

Doncs, quan vostè vulgui. Doncs, té la paraula la senyora Teresa García i Marín. 

Teresa García i Marín (presidenta de SOS a la Capacitat Intel·lectual)

Doncs, bon dia. Bon dia a tothom, als senyors diputats i diputades, i a la presidenta i 
vicepresidenta, a tots els càrrecs. I agrair-vos principalment que m’hàgiu donat aquesta 
oportunitat per poder explicar la situació que vivim les persones amb discapacitat in-
tel·lectual. 

En primer lloc, explicaré una història, més que res és per reflexionar. No és una 
comparativa, però sí que és per reflexionar. Hi ha un projecte..., vull explicar el Projecte 
Nim, que són uns científics americans, allà pels anys vuitanta, en una universitat, van 
agafar un mico i volien fer una sessió experimental. Aquest mico, el van dotar d’habi-
litats humanes, va aprendre el llenguatge dels signes, es va comportar com una perso-
na. I, al final d’aquest experiment, d’aquest estudi, aquest mico havia adquirit una sèrie 
d’habilitats en què ja en aquell moment no es podia comportar com els seus; els seus el 
rebutjaven, i no es podia integrar en la societat, perquè no era humà, i va acabar en una 
gàbia tot sol. Dic això per reflexionar i, més endavant, veurem per què. 

Abans, amb la Lismi, les persones amb discapacitat intel·lectual, fa molts anys, ana-
ven a centres psiquiàtrics, com vostès saben; hi anaven els orfes, malalts, tot tipus de 
persona que estava desatesa d’alguna manera i que era l’única opció que tenia per, di-
guem-ne, protegir-los. Després, als anys vuitanta, es van crear centres especials per 
protegir les persones amb discapacitat intel·lectual, i la realitat és que, amb la intenció 
de protegir-los, se les va excloure de la societat, se’ls van treure els seus drets, se les va 
anul·lar com a persona, i el sistema es va pervertir.

Després, s’han fet lleis, constitucions, lleis internacionals... És a dir, que hi han lleis 
que els emparen. La societat ho sap. Les administracions tenen l’obligació de defensar 
i protegir els drets d’aquestes persones, el dret de tots els ciutadans, però la realitat és 
que aquestes persones encara estan desateses, desprotegides, en un sistema d’exclusió.

Començaré a parlar de l’escola especial i el nou decret, que, en principi, jo confio 
molt en el departament. El que plantegen en aquest decret i amb el qual hem col·laborat 
seria un pas realment important, un pas endavant. I el problema és que continuen amb 
una línia d’educació especial, tot i que diuen que és per als alumnes greument afectats, 
i hauria de ser consensuat amb el permís dels pares. Però aquí hi ha un risc –un risc–, 
perquè els filtres, doncs, sempre sabem que són grans i poden anar a d’altres que esti-
guin capacitats per anar a l’escola inclusiva. 

S’ha de dir que ha estat un decret molt consensuat, que hi han participat moltes enti-
tats, que estem molt contents, realment, però que només un sector ha dit que volia edu-
cació especial –només un sector. En aquest moment, no estic segura de qui va ser, però 
ho miraré i us ho diré més endavant. Un sector que li convé mantenir la línia d’educació 
especial. I, com dic, hi ha un problema de diagnòstic en qui és el que farà el diagnòstic 
perquè hi hagi alumnes que continuïn anant a l’escola d’educació especial. 

Jo faig una mica..., després de la llarga experiència que tinc, i ho he viscut pel meu 
fill, doncs, que això sigui una manera de mantenir usuaris als centres d’adults. Però, 
en principi, realment el nou recurs en la implantació de l’IFE a tot el territori, que és 
l’itinerari de formació específica per a persones amb discapacitat, penso que és un bon 
decret i, per mi, el votaria per bo.

He de dir que, quan arriben als divuit anys, aquestes persones han de passar per 
l’EVO, que és l’equip de valoració i orientació laboral, que, en quinze minuts, fan un re-
coneixement de la persona, que, a més a més, sense conèixer-la, l’orienten..., sistemáti-
camente, para los centros ocupacionales. És a dir, que normalment..., no es real la orien-
tación que hace este equipo de orientación laboral, no es real a las capacidades de la 
persona, además, en quince minutos, donde creemos que ha de estar valorado, en todo 
caso, por personas que la conocen y que la han tratado. 

Y que es real a la única salida que puede dar..., que pot donar l’Administració, que 
és anar a un centre ocupacional. Tot i que et diuen «pot treballar», per a nosaltres aquest 
«podem cobrir» és anar a centre especial, que, de fet, és un... Jo els convido, si no hi 
han anat mai, que en visitin algun, que és un lloc que sembla, doncs, una guarderia, on 
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tenen els nois que estan entretinguts, fent activitats amb cartrons, amb cartrons de fins 
i tot aquell de paper higiènic. Fan altres coses, però en fan moltes d’aquestes, també.

També he de dir que hi ha..., és el departament, diguem-ne, del SOI, on els prepara-
rien per treballar al taller, al taller protegit, que és un lloc on els nois, molts dels nois..., 
nosaltres hem rebut moltes queixes que són nois que reben molta pressió per fer una 
feina; molts no hi volen anar, i, a més a més, imaginin per un moment nois que estan 
asseguts en una cadira potser enroscant un caragol, sense descans. I aquesta és la situa-
ció que tenen, per a la preparació per, després, anar al centre especial. Això passa molt 
sovint, no direm que tots, però sí que puc donar, doncs, referències d’alguns dels que 
s’estan fent.

En els centres especials, doncs, de treball, de treball protegit, sabem que hi ha per-
sones que estan formades, que estan preparades i que fan un treball protegit. I fins i 
tot n’hi ha d’altres que estan al carrer sense fer res, estan en llista d’espera per entrar a 
qualsevol d’aquests llocs, perquè estan desatesos a casa seva, desaprenent tots els hà-
bits que fins ara havien adquirit. 

El primer compliment que han de fer els centres especials és de dotar-los de capaci-
tat, capacitar-los, per fer integració laboral. I molt sovint no passa –molt sovint no pas-
sa–; només un 5 per cent o menys.

També volem dir que..., perquè tot això..., que les persones que volem el sistema in-
clusiu..., perquè sí que és veritat que aquí hi ha un sistema que és exclusiu, i els que en 
volem sortir, els que hem sortit d’aquest sistema, que volem una vida normalitzada, ens 
trobem que per fer aquests canvis s’ha de garantir la integració laboral. 

El Departament de Treball, doncs, ha de construir entitats o ha de fer estructures 
per crear la..., perquè sigui efectiva la integració laboral. Perquè ja ho han demostrat; 
els nois..., els nostres fills, aquestes persones ja han demostrat que poden treballar. Ho 
han demostrat les entitats privades, entitats privades que fa fins i tot vint-i-cinc anys que 
treballen fent integració laboral; és a dir, que ja ho han demostrat. El que passa és que 
noi que arriba al sistema d’exclusió, noi que no arribarà mai a tenir una integració en la 
societat.

Perquè funcioni, nosaltres creiem, i n’estem convençuts, que una de les coses que 
s’han de revisar són las medidas compensatorias, que són... Les empreses, per complir 
la Llei d’integració laboral, donen feina als centres especials. Que està molt bé per a to-
tes aquestes persones que tinguin dificultats i que necessitin treball protegit, però que 
això..., no es pot continuar d’aquesta manera. I no pot ser la normalitat que les empreses 
esquivin el dret a complir la integració laboral per a portar la feina als centres especials, 
perquè considerem que, si pot fer aquesta feina al centre especial, doncs, no cal por-
tar la feina al centre, sinó que el que convé és portar la persona a l’empresa perquè faci 
aquesta feina.

Nosaltres pensem que a l’empresari també li convé, en certa manera, aquesta sor-
tida de mesura compensatòria, i creiem que hi ha un risc, fins i tot, que sigui..., de fer 
dúmping laboral, perquè considerem que, en ocasions, es pot arribar que aquesta feina 
surti més barata per a l’empresari, amb la qual cosa es violen diferents drets, des del 
compliment..., des de les persones..., des de les empreses, fins al dret de les persones de 
treballar.

Nosaltres diem que si la Lismi diu que és un 4 o un 5 per cent el que... (veus de fons), 
la Lismi diu el 2, perdó, diu el 2 per cent de les persones que hi ha d’haver perquè es 
faci una integració efectiva per a la contractació laboral d’aquestes persones, nosaltres 
pensem que aquest percentatge ha de pujar; que no només han de ser les grans empre-
ses, sinó que també poden contractar i poden tenir l’obligació també la mitjana i petita 
empresa; que s’hauria de pujar fins i tot al 5 per cent, i reservar l’1 per cent, exclusiva-
ment, per a les persones amb discapacitat intel·lectual, sense renunciar a l’altre 4 per 
cent restant, a què poden accedir també aquest percentatge.

La realitat és que sí que hi han..., des de la nostra comarca, des de la comarca del 
Garraf, on, en un principi, totes les escoles són inclusives, que mai hi ha hagut escoles 
d’educació especial, que, a més a més, s’ha creat una entitat d’integració laboral, sí que 
es rep una subvenció mínima des del Departament de Treball, però correspon bàsica-
ment als ajuntaments cobrir les despeses perquè puguin fer, doncs, la feina d’integració 
laboral.



DSPC C 427
24 de maig de 2017

Sessió 21 de la CASF 25 

Sí que hi ha llocs, com és aquest del Garraf, però la normalitat és que no tots hi po-
den accedir. No tots estan coberts. Molta gent està a casa seva, estan desaprenent tot 
el que han après, fins i tot amb risc d’emmalaltir, perquè una persona amb discapacitat, 
quan s’allunya del que és la societat, s’allunya de fer activitats, s’allunya, en definitiva, 
d’estar connectat al món i a la vida, hi ha risc d’emmalaltir, i això també té un cost ele-
vat per a la societat i a per les mateixes famílies.

Doncs, bé, continuarà l’Eugeni.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora García. I ara té la paraula el senyor Eugeni Caireta i Sam-
pere, que és vocal de SOS a la Capacitat Intel·lectual. Quan vostè vulgui.

Eugeni Caireta i Sampere (vocal de SOS a la Capacitat Intel·lectual)

Em sembla que se’m sentirà. Senyors diputats, senyores diputades, senyora presiden-
ta de la comissió. El que fa, en el tema laboral..., el que fa el Govern actualment és, bàsi-
cament, i no exclusivament, perquè hi ha una mostreta per a la integració laboral, però, 
bàsicament, treballa pels centres especials de treball. 

Hi ha una frase del director general, que va dir: «La integració laboral depèn dels 
empresaris. Si els empresaris no volen contractar, nosaltres no hi podem fer res.» Jo..., 
em sembla que hi ha una llei que no es compleix; hi ha unes inspeccions laborals que 
són minses i escadusseres, i que, realment, doncs, no és el cas. Les subvencions estan 
bàsicament abocades als centres especials de treball, i les entitats privades, perquè totes 
són privades, que fan integració laboral reben unes subvencions ridícules, que no arri-
ben ni a complir l’expedient.

Nosaltres pensem que la integració laboral ha de ser a través d’una estructura d’estat 
pública i universal, perquè actualment és privada i aleatòria. Ha de poder arribar a totes 
les persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment, això no passa; actualment, hi ha 
un circuit, dintre dels centres especials de treball, que està protegit per la Generalitat, 
tot i que parlem d’empreses, però estan protegides per la Generalitat a base de subven-
cions.

Jo, deixant per tancat el tema laboral, els he de renyar una miqueta, a vostès, perquè 
ens han convocat a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, i això vol dir que no estem 
fent una política inclusiva de les persones amb discapacitat intel·lectual. Benestar social 
és per a aquells pedaços a què el Govern no arriba, doncs, en algun lloc els hem de po-
sar i els entenem com a benestar social. Dir que l’atenció integral a les persones amb 
discapacitat intel·lectual ha de dependre de benestar social és una mala notícia. Llavors, 
amb tota l’amabilitat i amb tot el somriure, però em sembla que es mereixen que els re-
nyi una miqueta.

Nosaltres considerem que l’Administració ha de ser inclusiva. Hi ha un procés vital 
de les persones, i en cada un dels moments han de ser ateses com qualsevol altra per-
sona. En alguns aspectes ja ho és, com pot ser el tema de la salut, i el tema de l’ense-
nyament, bastant; hi falta, potser, algun serrell, però, vaja, podem dir que està atès per 
l’Administració de manera inclusiva. Però en la resta de la seva vida no estan ateses de 
manera inclusiva, sinó que els mateixos centres especials de treball no saben ben bé si 
depenen de Treball o depenen de benestar social.

En el cas de l’oci i la cultura, bé, l’oci, que subvencionem les entitats que facin oci, 
és perquè se’n vagin a la muntanya a fer focs de camp. I parlem de persones de trenta i 
quaranta anys. El nostre noi té vint-i-dos anys, i al seu grup d’oci el que volen és anar 
a la discoteca, el que volen és anar al karaoke i el que volen és anar al laser tag, com 
qualsevol altra persona jove de vint-i-dos anys, ni més ni menys. I en els seus grups de 
WhatsApp els problemes que tenen és si aquest va amb aquella, si aquest s’ha mirat 
aquella i si aquest s’ha fet un petó amb l’altra, com tota la resta de la població; no és res 
especial, fan el mateix que la resta de la població.

El tema de justícia s’ha treballat bastant –bastant– en el camí. Abans era la incapa-
citació total o parcial, ara ja no es parla d’«incapacitació», ara es parla de «capacitats 
modificades». I penso que s’està en el camí. Queda molt per fer, però s’està en el camí 
de fer les..., de modificar simplement pensant en la protecció de la persona afectada. Se 
li modifiquen determinades capacitats: pot ser el tema econòmic; poden ser graus dife-
rents dintre del tema econòmic, que puguin ser les grans inversions, que pugui ser el dia 
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a dia, que pugui ser això. Però, per exemple, cada vegada es treuen menys drets elec-
torals; cada vegada es protegeix més el dret a decidir que tenen totes les persones, i les 
persones amb discapacitat intel·lectual també. Els hem d’acompanyar, però ha de ser la 
seva decisió, ni tan sols la decisió dels pares.

En el tema del benestar habitacional, és cert que, perquè tinguin autonomia de vida, 
necessiten pisos tutelats; però se n’ha d’encarregar benestar social? No, senyors; se n’ha 
d’encarregar l’Incasòl. Igual que el problema de les persones que no arriben a pagar un 
lloguer. Evidentment, el seu problema no és de poder pagar un lloguer de 250 euros o de 
300 euros, sinó que necessiten unes altres coses dintre dels seus pisos tutelats. Però és 
això el que necessiten, és això el que la societat, si els considerem ciutadans de primera, 
els ha de donar, els ha d’oferir. No és només un tema econòmic, que també ho és.

La realitat és que portem una inèrcia de la societat que només l’aconseguim trencar, 
bàsicament, els familiars. Els familiars..., hi ha molta il·lusió quan s’ha passat, doncs, el 
primer xoc que el nen ha nascut amb una discapacitat intel·lectual. Hi ha molta empen-
ta en les famílies que porten els nens a l’escola. I, progressivament, és com el rosari de 
l’aurora, es va perdent gent pel camí, perquè el cansament de lluitar absolutament per 
tot..., de lluitar amb els inspectors educatius perquè el noi pugui anar..., el nen pugui 
anar a l’escola inclusiva; barallar-se amb el director de l’escola perquè li doni els recur-
sos que té i que a vegades li escamoteja; barallar-se pel professor aquell que se’l mira 
malament; barallar-se perquè no hi hagi bullying..., i, a més a més, l’atenció a casa, que 
també és una atenció que ha de ser una miqueta més àmplia que a qualsevol altre fill, fa 
que els pares es vagin cansant.

La societat..., si no avancem els familiars, la societat no avançarà mai. Hem creat 
un món per atendre’ls que és com una espècie de Matrix, en el qual era... Hi han co-
ses que s’estan corregint, afortunadament; hi havia l’escola especial, el centre especial 
de treball, l’oci especial, les residències especials... No. Són persones, i el que ha de fer 
l’Administració, el que ha de fer la societat, per tant, les administracions, és tutelar la 
vida d’aquestes persones, no decidir per elles. El Departament de Salut ens tutela a tots, 
i, de tant en tant, ens truca la metgessa a casa i diu: «Escolti’m, els resultats de l’anàlisi 
em diuen que vostè ha de visitar-se d’això.» I això ens ha passat a tots. I quan hi vas i fa 
massa temps que no hi vas et renyen.

En el tema d’educació, també... En el tema d’ensenyament també estem tutelats. 
Hem d’anar a unes escoles en les quals hi ha unes competències curriculars que s’han 
de complir, i això ho passem tots. En les persones amb discapacitat intel·lectual aquesta 
tutela ha d’anar més enllà de l’educació, i ha d’anar també en el món laboral, bàsicament 
en centres que es dediquin a la inclusió laboral –els centres especials de treball han de 
ser una anomalia.

En el tema habitacional els hem d’ajudar, i en el tema d’atenció a la vellesa també 
els hem d’ajudar. Possiblement, moltes persones amb discapacitat intel·lectual cal jubi-
lar-les abans, perquè hi ha un envelliment prematur amb diverses tipologies, però no és 
una cosa que hàgim de determinar nosaltres; ho han de determinar els metges, que són 
els especialistes en això.

I em sembla que, amb això, doncs, ja més o menys hem fet.

La presidenta

Moltes gràcies. No sé si vol tornar una altra vegada la paraula... O donem la paraula 
als diputats? Té alguna cosa més a afegir o de moment...? (Pausa.) Després ells..., ara li 
faran les preguntes pertinents o les qüestions que volen posar a sobre de la taula i des-
prés vostès tornen a tenir un torn de paraula. Però ara, si vol, li quedarien uns cinc mi-
nuts, o passem la paraula als diputats?

Teresa García i Marín

Bé, doncs, jo en el que sí que volia incidir és en l’EVO, concretament, en aquest 
equip de valoració, perquè és el que, diguem-ne, integra tot aquest sistema exclusiu i 
que determina, bé, doncs, el que et poden oferir, que és un centre especial, l’exclusió, 
i sense cap estructura per fer integració laboral.

La presidenta

D’acord. Doncs, moltes gràcies per la seva intervenció. I ara és el torn dels grups 
parlamentaris. Si no vaig equivocada, és el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
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Pot qui va fer la sol·licitud de compareixença, i, per tant, són ells i la senyora..., la dipu-
tada Gemma Lienas qui comença a fer les preguntes. Diputada, quan vostè vulgui té la 
paraula.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Entenem que busquen, per als seus fills i filles amb discapacitat 
intel·lectual, que tinguin la plena integració en la societat, i entenem que és un dret i, per 
tant, una demanda legítima, i que això ha de començar per una educació inclusiva i ha 
de continuar per una inserció laboral inclusiva, per una possibilitat lúdica, social, etcè-
tera, inclusiva.

Vostès han parlat del Decret d’educació inclusiva, que resol bastant bé o molt bé 
aquesta qüestió que fins ara no teníem resolta, que era o escola especial o escola ordi-
nària. Aquest decret, com vostès han dit, està molt consensuat per totes les entitats, i és 
un decret en què ha treballat molta gent i que està realment molt bé. En l’última versió 
tenia una pega, però que està ja resolta, que era el fet que, si no hi havia acord entre si la 
criatura havia d’anar a una escola inclusiva o a una escola ordinària o a una escola espe-
cial, era l’EAP qui decidia. Però això ja està resolt. Per tant, no he acabat d’entendre –si 
m’ho poden explicar millor– a què es referien quan parlaven del problema de qui deci-
dia si l’infant ha d’anar a una escola inclusiva o especial.

D’altra banda, han parlat del món laboral. A veure, diferents coses. Una, han parlat 
de l’EVO. És evident que l’EVO no funciona com a tal, que caldria reformar-lo, perquè 
l’EVO no coneix la persona que avalua i, a més, sempre parteix de la base que se l’ha 
d’enviar a un centre de treball protegit, mai a una empresa ordinària. No sé si he entès 
bé el que vostès explicaven, però entenc que l’EVO és un organisme que hauria de can-
viar. M’agradaria que m’expliquessin quines coses demanarien a aquest organisme.

Han parlat també del fet, que a mi realment em sembla interessant, de posar l’èm-
fasi en les empreses ordinàries i que les empreses ordinàries tinguin l’obligació d’aga-
far... Perquè és cert el que vostès han dit: si no hi ha algun tipus d’obligació, si tot depèn 
només dels empresaris, si no hi ha una obligació que posi l’Administració, no ho faran. 
I, per tant, necessitem que hi hagi aquest esforç, en què les empreses ordinàries integrin 
persones amb discapacitat intel·lectual. 

Jo els volia dir que la proposició de llei..., no, de fet, era una llei, que va presentar el 
Govern, però que no està posada en marxa, que és la Llei d’autonomia personal, és una 
llei que va en aquest sentit, en el sentit d’integrar a tothom, tingui les capacitats que tin-
gui o tingui les discapacitats que tingui. Per tant, va en la idea del que vostès demanen. 
Jo no sé si la coneixen; de fet, ens la van venir a explicar... També és veritat que és una 
llei que fa molt temps que ens expliquen i que, per tant, potser ara veurà la llum, però no 
n’estem segurs. En tot cas, sí que aniria en el sentit del que vostès demanen. Per tant, el 
que sí que es podria fer és més pressió al Govern perquè es posi en marxa aquesta llei.

I em sembla que res més. Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Continuem amb el torn dels grups parlamentaris, i ara té 
la paraula, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Empezamos por agradecer la comparecencia de SOS Capacitat 
Intel·lectual en esta comisión, y queremos poner en valor el esfuerzo de las familias en 
organizarse y en hacer de interlocutores con la Administración, porque ellos nos empu-
jan cada día a trabajar y a poner incidencia en los temas que realmente importan.

Se ha hecho referencia a varios temas. Comentan, también..., me parece interesante 
hacer hincapié en los recursos que existen en los diferentes territorios de Cataluña. Yo 
he leído un artículo que escribió, si no me equivoco, usted, Teresa, en el que indicaba 
que se tuvieron que mudar a la zona del Garraf porque es allí donde se podía atender 
mejor a su hijo, y quería que explicara bien..., que ampliara, por favor, este tema de los 
recursos que existen, y la territorialidad y las prioridades, si le parecen las adecuadas.

Bueno, yo no sé si saben que también en el Parlament estamos trabajando en una ley 
de igualdad de trato y no discriminación. Quería comentarles que, desde nuestro grupo 
parlamentario, queremos llegar al mayor consenso posible para obtener la mejor ley, y 
que se pueda aplicar y servir a la ciudadanía.
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Se ha hablado también de la problemática sobre la integración en el mundo labo-
ral de las personas con discapacidad. Nosotros pensamos que hay que hacer hincapié 
en que la Lismi no se está cumpliendo. En primer lugar, pensamos que no hay volun-
tad o verdadero interés político para que se haga efectiva, y culpa de ello es el Decreto 
364/2005, que regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota 
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

Pensamos que hay que hacer incidencia en este tema, pero, desde Cataluña, en este 
momento, no hay competencia. Entonces, de acuerdo, desde aquí no hay competencia; 
pero tenemos competencia en inspección de trabajo, para asegurarnos de que se está 
cumpliendo esta ley. Entonces, quería hacer incidencia en este tema. 

Se ha hablado de estructuras de estado. Nosotros no tenemos..., saben que, por posi-
cionamiento político, no estamos de acuerdo en este aspecto; queremos que se cumpla 
la ley, que en esto sí que estamos de acuerdo, pero no que se legisle para buscar el con-
flicto competencial con el Estado, porque consideramos que hay leyes que no se están 
cumpliendo.

Nosotros hemos presentado muchas iniciativas con relación a la escuela inclusiva y 
para la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral; no las tengo aquí, 
pero pueden hacer consulta de ellas en las diferentes comisiones. Pensamos que hay que 
tener una visión general para la inclusión, tanto desde el ámbito formativo como en el 
trabajo, de las personas con discapacidad. 

También se ha hablado del ámbito de la vivienda. También pensamos que es funda-
mental que haya una mirada transversal y queremos hacer incidencia en que nosotros 
estamos presentando iniciativas en diferentes comisiones; no son del mismo tema pero 
son en favor de la inclusión.

Nos gustaría que se profundizara en las diferentes terapias que realizan desde su en-
tidad con las personas que tienen TDH y autismo; nos gustaría que explicaran este tema.

Y, bueno, para finalizar, agradecerles su comparecencia y su esfuerzo en la lucha 
diaria. Y estamos abiertos a que nos trasladen iniciativas que podamos reflejar y en las 
que podamos trabajar en este Parlament, a la vez que pasar iniciativas al Congreso de 
los Diputados.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa-
raula el senyor Raúl Moreno. Moltes gràcies.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Gràcies als dos compareixents de SOS Capacitat Intel·lectual per 
venir al Parlament a explicar el seu posicionament. Vostès ens han parlat fonamental-
ment de dos temes, un que té a veure amb l’escola inclusiva i l’altre que té a veure amb 
la inclusió laboral a l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
Per tant, em referiré a aquests dos punts, amb algunes de les coses que ja s’han dit, no?

En primer lloc, aquest Decret d’educació inclusiva, que vostès celebren, en el sentit 
que ha estat un procés molt llarg, també des del nostre punt de vista, és a dir, perquè 
aquest decret ja fa anys que es treballa i, per tant, ens hauria agradat una miqueta més 
de celeritat, no?, però que ens diu quines persones, en funció de la seva discapacitat, 
poden estar en una escola ordinària i quines han d’anar a una escola especial, entenent 
que, tot i que vulguem fer tota una política d’integració de les persones amb discapacitat 
a l’escola inclusiva, aquesta també té uns límits. 

No ho dic només per això, eh?; ho dic també perquè, moltes vegades, a l’escola se li 
demanen mil coses, no?, des que ells facin sensibilització en temes, jo què sé, de segure-
tat viària, fins que facin sensibilització en temes com el malbaratament alimentari. Per 
tant, a l’escola sempre s’aboca tot, en el sentit que creiem, i això està bé, que l’educació 
és la via, diguem-ne, més revolucionària i transformadora de la societat del futur, no? 

Però està també clar que, perquè això pugui ser una via, diguem-ne, de funciona-
ment i de generar, doncs, capacitats de coneixement, hem d’intentar fer que totes aque-
lles persones amb discapacitat intel·lectual que es puguin incloure a l’escola ordinària 
ho puguin fer, de tal manera que no se sentin excloses, que no hi hagi una discriminació 
per la seva discapacitat, i que aquells que tenen una discapacitat especial molt específi-
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ca, doncs, tinguin també el seu suport educatiu en aquelles escoles que poden tenir un 
tracte més directe amb els infants, no? Bé, per tant, el decret recull una mica tot això, i 
entenc que la seva bona valoració, doncs, fa que l’aprovin, no?

Per altra banda, amb el tema de la incorporació al mercat ordinari, he sentit dues co-
ses, no? Primer, una crítica a la política actual que s’està fent, i aquí considerem..., i des-
prés hi entraré, i després, doncs, aquests recursos que es destinen fonamentalment als 
centres especials de treball, no?, que aquí també hi tinc alguna cosa a dir.

En la primera, ja s’ha dit, la Lismi és una llei de fa molts anys, una llei que, a més a 
més, es va modificar posteriorment i va donar una certa llibertat a l’empresari a l’hora 
de poder triar si necessiten o no necessiten, a les seves empreses, complir aquest 2 per 
cent, a les empreses de més de cinquanta treballadors. I el que ha fet aquesta ordre a què 
es referia abans la diputada de Ciutadans, doncs, ha fet justament que la llei sigui més 
difícil de complir, perquè els empresaris tenen més capacitat, diguem-ne, per poder sal-
tar-se-la, no?

Però aprofitant..., i el meu grup parlamentari ha fet preguntes al respecte a la con-
selleria, quines són les inspeccions que s’han fet des d’inspecció de treball, que tenim 
competències exclusives en aquest Parlament, per veure si s’ha complert la Lismi..., fins 
a la real incorporació de les persones amb discapacitat al mercat ordinari, totes les xi-
fres ens donen i ens parlen que aquesta incorporació ha estat molt mínima, entre altres 
coses perquè es necessitaria una reforma important, en tant que aquells empresaris que 
poden incloure a la seva empresa persones amb discapacitat intel·lectual o amb altra dis-
capacitat haurien de tenir més avantatges que aquells que incorporen a les seves empre-
ses persones amb discapacitat d’un 33 per cent, perquè l’atenció no és la mateixa. 

I, per tant..., d’alguna manera, graduar de tal manera que una persona, un empresari 
que pugui contractar una persona amb discapacitat intel·lectual d’un grau, doncs, supe-
rior, pugui tenir més recolzament per part de la mateixa Administració, no? Això seria, 
en tot cas, una feina a fer.

Per altra banda, pel que fa als centres especials de treball, jo crec que aquí s’ha 
creat, a Catalunya, una cosa que ens preocupa fonamentalment, i és una certa compe-
tència entre representants i fundacions de diferents..., que representen diferents perso-
nes amb diferents capacitats. És a dir, com que els recursos són els que són i l’aposta, en 
aquest cas, del Govern és la que és, hi ha una certa lluita pels recursos, i això fa que les 
persones amb discapacitat dels centres especials de treball, i que tenen una discapacitat 
d’un 33, d’un 45 per cent, acabin competint amb el mateix Govern per intentar agafar 
una ordre que a ells els vagi bé, i si això va en detriment de les persones que tenen espe-
cials dificultats o que tenen una discapacitat molt alta, doncs, ja s’ho farà, no?, i al revés.

I, per tant, nosaltres, ja fa una..., en el Ple passat, vam fer una proposta en el Ple, pel 
fet de demanar que qualsevol persona amb discapacitat, a Catalunya, tingui assegurat 
el 50 per cent del salari, de l’SMI, tots, i que aquelles persones amb especials dificultats, 
amb discapacitat intel·lectual, tinguin, a més a més d’això, altres recolzaments per tal, 
primer, d’assegurar els seus llocs de treball a centres especials de treball, i, sobretot, la 
incorporació al mercat ordinari, que aquesta és la via per la qual segurament, si ho fem 
bé, aconseguirem que més persones es puguin integrar de manera normal a un mercat de 
treball, que és el que hauria de ser, i no només que la seva oferta de treball sigui als cen-
tres especials de treball. I, en aquests moments, vuit de cada deu persones amb discapa-
citat treballen als centres especials de treball, i la mateixa xifra, vuit de cada deu, estan 
a l’atur. I, per tant, aquesta és una situació, a Catalunya, que és molt i molt preocupant.

I, per altra banda, l’eliminació dels topalls, que des de l’any 2011 es van portar a 
terme per part del Govern i que fan que totes aquelles persones contractades a centres 
especials de treball, des del l’any 2011, no rebin el 50 per cent de la subvenció de l’SMI. 

Per tant, aquí hi ha decisions polítiques que han fet, doncs, que sigui més complicat 
el treball i assegurar la feina a aquelles persones amb discapacitat. Per tant, problemes, 
n’hi ha, diguem-ne, en tots dos àmbits.

Acabo. Vostès han dit que les persones amb discapacitat intel·lectual no haurien d’es-
tar a benestar social. No sé si ho deien en l’òptica que haurien d’estar a Treball? Perquè, 
de fet, tot el tema d’inclusió laboral està a Treball. I, si no estan a benestar social i Fa-
mílies, perquè el departament és Treball i benestar social i Famílies, on creuen vostès 
que haurien d’estar? Entenc que podríem contemplar-ho com una política transversal, i 
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hi coincidirem, però en algun lloc hauran d’estar (l’orador riu) per poder gestionar-ho, 
perquè, tot i que sigui transversal, s’ha de poder gestionar i algú ha de ser responsable 
d’aquestes polítiques. Per tant, que ens ho diguin.

Vostès venen del Garraf, que, a més a més, és una comarca especialment maltracta-
da per la manca de recursos residencials, assistencials per a les persones amb discapa-
citat, per la manca, justament, de places. Això, a més a més, a la programació territorial 
de Catalunya es veu. I jo, que conec la zona..., doncs, diguem-ne que hi ha moltes per-
sones amb discapacitat que el seu futur passa per estar a casa. I això és una cosa en què 
també ens hauríem de fixar. 

Voldria saber també, li ho ha dit la diputada de Ciutadans, per què va fer aquest can-
vi, no?, per què vostè va considerar que allà estava millor tractada o tenia més recursos 
que no a altres llocs, quan, des del punt de vista numèric, quant a serveis, el Garraf no 
és precisament una zona que es caracteritzi per tenir molts d’aquests serveis.

I res més. És a dir, després, una cosa, una qüestió, més d’exposició. Vostès parlaven 
d’estructures d’estat i demés. Jo crec que aquest és un debat que va en una altra òptica 
política, diguem-ne, de concepció del que hauria de ser Catalunya en un futur. Jo crec 
que no és una qüestió ni d’estructures d’estat ni de no estructures d’estat, sinó de poder 
tenir una política integral valenta i eficaç per part del Govern, dotada pressupostària-
ment. I aquí s’ha de dir que el Govern central no ajuda ni ha ajudat, que tampoc hi ajuda 
la conferència sectorial, però que tampoc hi ajuda la mateixa aposta del Govern per a 
aquest col·lectiu –topalls 2011, etcètera. 

I, per tant, hi hagi o no hi hagi estructura d’estat, el que ha d’haver-hi és una aposta 
política ferma per fer que les persones amb discapacitat puguin integrar-se de manera 
normalitzada en el conjunt de la societat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el diputat senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. I moltes gràcies també als compareixents per la seva ex-
posició i per la seva feina. Jo els conec, a vostès. Jo crec que des de l’anterior legislatu-
ra, que vostès ja van venir aquí a exposar el que avui també ens han explicat, i es van 
reunint amb alguns grups parlamentaris. I, per tant, els volem agrair el seu compromís 
diari, la seva feina, la incidència política i social que fan. A vegades, a nosaltres ens 
passen notícies que ens serveixen com a despertador, de dir: «Ep!, allà hi ha un proble-
ma.» I, per tant, ens sotraguen una mica i fan, també, que estiguem seguint totes aques-
tes qüestions.

En el món de la inclusió, de la discapacitat –no sé quin és el terme que vostès prefe-
reixen, perquè..., si la diversitat funcional..., quin és el terme que vostès prefereixen em-
prar–, hi ha hagut diverses passes que s’han fet, no? Hem passat d’una realitat d’exclusió 
d’aquestes persones a un primer pas, en aquests decennis anteriors, doncs, de buscar 
espais d’atenció i desenvolupament especialitzat, no?, doncs, en el món educatiu, a la 
feina, a tot l’esport, a l’oci. I això és un pas. I va ser un pas, endavant, no? I, doncs, els 
centres especials –també educatius, laborals– han estat un pas respecte al que hi havia 
anteriorment, que no hi havia res. 

Però ara vostès demanen, i la societat demana, un pas més. I vostès sempre ens 
posen l’accent aquí, en la integració ordinària. I nosaltres hi estem d’acord. Nosaltres 
pensem que s’ha de caminar cap a una economia inclusiva de mercat. I no és fàcil, no 
és gens fàcil, i és un camí llarg, però hem de caminar amb pas ferm per aquest camí. 
I això depèn de decisions polítiques i depèn també de canvis culturals, de canvis empre-
sarials, que no són fàcils, perquè em sembla que era vostè que parlava de la inèrcia, de 
les inèrcies que hi ha, que són molt fortes, i no és gens fàcil canviar aquestes inèrcies.

Pensem en el tema de l’escola inclusiva. A l’escola inclusiva hem avançat molt, i ho 
estem aconseguint. Encara queda, però ha costat molts anys i anys, no? Però, gràcies a 
persones com vostès, que s’hi han compromès, doncs, s’ha aconseguit fer el canvi. I es-
perem que també es pugui fer en el món laboral, perquè, al final, la plena dignitat de les 
persones requereix la plena integració normalitzada en la vida social. 
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M’ha semblat molt interessant també el tema de l’oci, no?, que vostès han posat sobre 
la taula, i que a vegades coneixem notícies, últimament, sobre aquestes qüestions, de dis-
criminacions en espais d’oci, en les mateixes discoteques –abans ens ho deia vostè. I la 
llei de no-discriminació que treballem en el Parlament pot ser un espai, potser, per en-
durir també aquestes condicions, perquè no es puguin produir aquestes discriminacions.

Voldria parlar també sobre els CET. I jo intento mantenir sempre el mateix discurs, 
estigui amb qui estigui, i jo crec en els CET, d’acord?; jo hi crec. I penso que, en un mo-
ment, i ara ho deia el company socialista, el diputat socialista, en què vuit de cada deu 
persones amb discapacitats hi treballa, i que tenim un 70 per cent d’atur de persones amb 
discapacitat, o ell deia un 80, fins i tot, no és moment de tancar els CET, la veritat. Del 
que és moment és de reforçar tot el que puguem la integració ordinària, a través de tots 
els mecanismes que tinguem, que n’hi ha –per exemple, la inspecció–, i de, potser, re-
convertir els CET perquè siguin allò que realment es va pensar que fossin, que són pis-
tes d’enlairament, no pistes d’aterratge, no?, per estar allà per sempre, sinó precisament 
espais per donar eines a persones amb discapacitats, que potser necessiten una transició 
per entrar al mercat laboral, i que puguin tenir allà un temps per acabar de consolidar al-
gunes competències i d’agafar la confiança necessària per, després, poder donar el salt a 
l’empresa ordinària. I jo sé que aquest salt no es produeix. I el que hem de fer és, precisa-
ment, reforçar la integració ordinària i també ajudar els CET a fer aquesta transformació.

I només dues preguntes, per acabar. Una és la seva experiència... Vostès han parlat 
de «la nostra experiència amb la inspecció laboral». Jo els agrairia que ens ho expli-
quessin una mica més, no? Com veuen la inspecció laboral, com està actuant, què pot 
fer més. 

I després, clar, al final, quan hem de canviar els models, també necessitem miralls i 
models d’èxit, experiències d’èxit, i vostès que ens puguin dir: «Mirin, hi ha coses que 
s’estan fent molt bé. Nosaltres coneixem això que s’està fent molt bé, aquestes empre-
ses que ho estan fent molt bé, aquestes experiències de tal lloc que funcionen molt bé.» 
Perquè, clar, a l’hora de legislar per anar cap a aquella direcció, ens va bé tenir també 
referències per inspirar-nos.

I, finalment, s’ha parlat de la comissió. Efectivament, segurament la seva comparei-
xença era més per a la Comissió de Treball que per a la comissió de benestar; però, en 
qualsevol cas, l’important és poder venir al Parlament –i, a més, molts estem a les dues 
comissions– i explicar. 

També hi ha el debat de si aquests temes s’haurien de tractar a Igualtat, a la Comis-
sió d’Igualtat. Doncs, Igualtat té clarament un focus, que és la igualtat entre homes i do-
nes, però també pot tenir..., o igualtat de gènere en general, però igualment hi pot haver 
un focus que sigui la igualtat de les persones amb discapacitat, que tenen dret a, tam-
bé, una vida plena i autònoma, i aquesta és una comissió transversal. Però, clar, aquest 
és un debat que també fa un temps que hi és, i també, potser, vostès ens poden donar la 
seva opinió.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Candidatura Popular - 
Crida Constituent, té la paraula la diputada Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, presidenta. Primer de tot, Teresa i Eugeni, gràcies per venir aquí i a com-
partir amb nosaltres un problema que no és pas baladí. Més que un problema, és un 
tema, no un problema. El problema és com tractem el tema, eh?; penso que és així. 

I voldria fer èmfasi en dues coses. Jo estic plenament d’acord... Bé, si ens vols re-
nyar, ens renyes, eh?, tothom renya a qui vol i hi té tot el dret. A part que em renyis o no 
–jo em dono per renyada–, jo penso que el tema que plantegeu és cert. Vull dir, parlem 
de persones, i els drets de les persones són transversals. I, per tant, puc compartir opi-
nions dels meus companys i companyes que m’han precedit. 

Ha d’haver-hi algun lloc des d’on hi hagi una mirada per veure si això es compleix. 
Però és cert –és cert– que les persones de les quals parlem tenen totes les necessitats 
–laborals, d’igualtat, culturals, educatives, esportives–, o sigui, haurien d’estar presents 
a totes i cada una de les comissions legislatives que hi han en aquest Parlament. Per 
tant, en això us dono tota la raó. 
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Ara bé, el que potser caldria veure és com avancem en el fet que..., mentre això no es 
normalitza i mentre això no és un costum, una pràctica emprada habitualment, com fem 
que això es vagi complint. I, a partir d’aquí, doncs, potser hem de parlar o d’una comis-
sió intercomissions, hem de parlar de no sé què. Però hem de parlar de qui vetlla perquè 
això sigui possible realment algun dia, no? Punt i a part.

Perquè el problema que les persones amb certes especificitats o dificultats tinguin 
dret a tot no vol dir, i ho sabeu vosaltres millor que ningú, que els altres ho reconeguin, 
això. Tu n’has posat un exemple molt maco, molt real: als nanos, als joves –jo dic «na-
nos» perquè ja soc gran–, als nanos de divuit anys amb habilitats especials, doncs, els 
agrada anar a ballar, els agrada el karaoke, els agrada petonejar-se amb qui correspongui 
a cada moment, etcètera. El problema no és que no tinguin drets, el problema és si la res-
ta els els reconeixen, aquests drets. I el problema és si, quan van a la discoteca, la resta 
de joves de divuit anys que hi han a la discoteca reconeixen que aquelles persones amb 
habilitats especials tenen dret a estar allà fent el que fa la gent que va a una discoteca. 

I, per tant, aquí parlem de coses molt més serioses. Parlem d’educació, parlem... No 
parlem d’escola inclusiva, no?; l’escola inclusiva, per a la persona, per al nano, la nana, 
amb habilitats o amb daixò especials, sinó que parlem per a la resta: com eduquem la 
societat..., que sigui la societat la que reconegui que parlem de persones globals i rodo-
nes, i, per tant, amb tots els drets. Punt i a part.

El tema del treball. Jo penso que, amb el tema del treball, voldria matisar dues co-
ses. Primer, jo soc una defensora dels CET. Per què? Perquè, precisament, el CET és 
una experiència catalana reeixida. Van ser els pares i les mares catalans de nanos amb 
habilitats especials els que van voler crear els CET. A l’Estat d’Espanya això no exis-
teix. A Espanya només hi han centres ocupacionals. Punt. 

Jo, ahir, precisament, a la tarda, gràcies a una feina que ens ha donat el senyor Mo-
reno amb la PR que..., amb la moció que ens ha presentat, vaig estar al CET d’aquí, de 
Sant Andreu. I hi vaig sortir francament molt ben..., molt satisfeta. I allà tenen el CET 
i tenen el centre ocupacional a dalt. I allà vaig poder veure com els tracten, com treba-
llen, qui treballa, la diferència que hi ha entre el centre ocupacional i el CET, les dife-
rents tasques que poden fer, etcètera. 

Sincerament, vaig quedar molt satisfeta de com funcionen aquests CET. I vaig que-
dar satisfeta perquè, a més a més, se’m va dir que el CET ha de ser un lloc de transi-
torietat. Els nanos i les nanes, els nois i les noies, els homes i les dones que estan allà 
no han d’estar permanentment en un CET, sinó que és un lloc per on han de passar i se 
n’han d’anar a treballar. 

I aquí vostès toquen un tema –punt i a part– que és, per mi, molt greu. És veritat 
que, quan parlem de centres especials de treball, parlem de centres especials de treball 
cooperatiu sense ànim de lucre? O parlem, que també en tenim –a Espanya, més–, de 
centres de treball que oculten explotació laboral a les persones amb discapacitats? 

Perquè, clar, si nosaltres mirem tots els negocis que té muntats el senyor Florentino 
Pérez, amb els seus CET creats a Acciona, a Sacyr, si veiem el CET que té El Corte In-
glés, són centres que creen les mateixes empreses per ocupar mà d’obra que és més ba-
rata, que, a sobre, els paguen el 50 per cent del sou que cobren aquestes persones i que, 
a sobre, estan exempts de taxes laborals, de seguretat social. Amb la qual cosa, clar, és 
el truco del almendruco, és un negoci de meravella. 

Llavors, per què dir a les empreses que han de tenir en compte i contractar aquestes 
persones que tenen dret, entre altres coses, al treball, si poden fer una enganyifa legal, 
per l’actual llei espanyola que existeix, i convertir un centre d’explotació laboral que, a 
sobre, està finançat per l’Estat. 

Bé, això és el que hem de mirar. Aquí és a on hem d’anar. Aquí és on la inspecció ha 
de funcionar. Perquè una cosa és el CET d’aquí de Sant Andreu, que et diuen que han de 
passar i que s’han de formar, i una altra cosa és que jo penso que El Corte Inglés i el 
senyor Florentino Pérez... –sobretot el senyor Florentino Pérez, que li tinc un especial 
reconeixement–, penso que no tenen cap interès que allò sigui transitori, sinó que allò 
sigui definitiu. Perquè aquell senyor guanya diners gràcies a contractar, a explotar, per-
sones amb certes dificultats o amb certes diferències de destreses. 

Per tant, quan parlem d’empresa, parlem d’això també. Perquè, si no, sembla que 
parlem en el buit. Parlem de l’enganyifa que hi ha i de l’enganyifa que permet una llei 



DSPC C 427
24 de maig de 2017

Sessió 21 de la CASF 33 

que avui s’aplica, i que avui es permet, i que avui es defensa. Vull dir que les empreses 
puguin crear empreses, microempreses, barates de més explotació, eh? Per tant, jo pen-
so que això ho hem de mirar. No ho podem posar tot en un mateix sac.

I per últim, i amb això acabo, perquè, si no, em carregaré tota la intervenció que 
haig de fer al Ple de la setmana que ve, no? No m’ho copieu, el que he dit, eh?, del Flo-
rentino Pérez, si us plau. (Veus de fons.) Sí, perquè, si no, ho diré, com diu el Raúl, diré 
«això vaig dir-ho» i tal, no? No. Jo sí que espero i desitjo..., quan parlem de normatives 
i de lleis, és cert que hi ha aquest decret que funciona i que hauria de funcionar millor, 
però jo sí que espero que, si aquest país, realment, al final tirem endavant i realment hi 
ha un referèndum i realment guanyem una independència, puguem reconstruir diferent-
ment i que puguem construir una altra manera de fer les coses. 

No perquè sí l’experiència creada aquí per vosaltres, per altres pares i mares, ja va 
ser diferent de la que es va crear a la resta de l’Estat; No per res tenim una experiència 
de conformació per part dels familiars de manera voluntària, d’una manera d’entendre 
com ha de ser la formació d’aquests nois, d’aquestes noies, d’aquestes persones, de ma-
nera transitòria, per poder tenir una vida normalitzada dintre del món laboral, a diferèn-
cia de com es fa a la resta de l’Estat.

Per tant, si ens deixen fer-ho de zero ben fet, potser encara ho podrem millorar molt 
més del que ja, de moment, tenim.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula 
la diputada Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. I, en tot cas, doncs, una salutació cordial des del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí als compareixents i a membres o persones que els acompa-
nyen. Jo començaria a dir que, segurament, les experiències personals ens afecten a tots. 

Jo no sé si avui els he entès bé, eh?, perquè jo crec que hi han hagut coses que jo no 
he acabat d’entendre massa bé, i, en tot cas, doncs, potser ara en el segon torn m’hi po-
dran posar una mica més de llum. 

Però jo el que sí que voldria fer com a primera cosa és reivindicar, aquí i ara, el pas 
endavant que va comportar la Lismi i el pas endavant que va comportar, ja en els anys 
vuitanta, aquella feinada que molts pares i moltes mares i molts germans i moltes tie-
tes i molts amics i molts cosins van començar, diguem-ne, a tramar, que és una xarxa, 
per dir-ho d’alguna manera, doncs, de centres especials de treball, que, com bé deien 
la companya i altres, jo crec que sí que han aportat i sí que han ajudat moltíssim molta 
gent, ho fan encara. I que, a més a més, jo crec que la gran virtut que té tot plegat és que 
no era una cosa que va crear un govern, sinó que va ser una feina, una feinada, jo crec, 
de molta reivindicació, de moltes hores i de molts esforços, d’aquelles persones que, 
realment, tenien gent a casa –amics, germans, fills– que, doncs, veien que alguna sorti-
da hi havien de trobar.

Que tot és millorable? Evidentment que tot és millorable, i que, a més a més, doncs, 
el dia a dia també fa que vegem que les coses poden ser millorables i que a vegades, 
fins i tot, no les fem prou bé. Però, vaja, segurament hi deu haver moltes maneres, eh?, 
d’atendre persones amb discapacitat. I el que crec que és un error per part de tots plegats 
és generalitzar també la discapacitat, perquè jo també els vull explicar una història, no? 

Jo soc mestra i..., soc mestra de formació, ara fa anys que no en faig. I soc una fer-
vent defensora de l’escola inclusiva. Jo tinc una filla que ara té vint anys, que llavors 
anava a una escola pública al barri de Sant Andreu, precisament. Aquesta filla meva va 
tindre un company durant molt de temps, doncs, que tenia una discapacitat intel·lectual. 
Era l’Ivan. I l’Ivan era un nen molt –molt– estimat per la seva classe, la veritat sigui dita. 
Però va haver-hi un dia, crec que feia tercer de primària la meva filla, que em va arribar 
a casa tota disgustada i em va dir: «És que l’Ivan, mare, no és feliç. L’Ivan no és feliç. 
Què li deu passar? Què li deu passar?» 

Els pares d’aquest nano van decidir que el curs següent aquest nano se n’anava a una 
escola d’educació especial, tot i que els pares n’havien sigut sempre molt contraris. Un 
dia, em vaig trobar l’Ivan pel carrer, jo anava amb la meva filla, i li vaig dir: «Què tal, 
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Ivan? Com va l’escola nova?» I em va dir: «Molt bé. En aquesta escola que vaig ara tots 
són normals. Tots són com jo. Ja era hora!»

La veritat, doncs, a mi em va semblar que realment... (Remor de veus.) Bé, doncs, a 
mi em va semblar que realment l’Ivan era feliç i que, per tant, no tots els nanos amb dis-
capacitat intel·lectual, segurament, poden tenir els mateixos recursos. A cadascun pot-
ser li deu fer falta alguna cosa: l’Ivan a l’escola ordinària no era feliç, pel que fora. I us 
ben asseguro.., bé, no ho sé, no... Cadascú té la seva experiència, no? Vostè, segurament, 
ha explicat la seva i jo el que els vull fer..., en tot cas, el que els vull dir és que generalit-
zar..., és a dir, que no tots els nanos segurament els hem d’abocar... 

I els ho dic, eh?, jo soc una fervent defensora de l’escola, diguem-ne, que integra, 
l’escola ordinària que integra. Les meves filles han anat a escoles, precisament, que hi 
havien molts nens amb discapacitat, i estava molt bé; però no a tots els va bé. I, per tant, 
suposo que deu haver-hi... 

Jo l’he escoltat atentament i em sembla que tampoc no li he fet segons quines coses. 
Jo li prego que vostè, en tot cas, respecti la meva opinió, que deu ser tan vàlida com la 
seva. Abans ja ens han renyat, que no ens hem sentit pas renyats, eh?, perquè aquí del 
que es tracta és d’expressar el que tothom creu, no? Es tracta, en tot cas, això, no?, de 
poder parlar. 

No ho sé. M’és igual. Jo ja ho deixaria aquí, perquè veig que..., no ho sé... Hem vin-
gut a escoltar, segurament, més que a donar les nostres opinions, i això sempre és com-
plicat, però, en tot cas, no ho sé... 

Dir-los que si tenim una comissió de benestar, on tractem els temes, precisament, de 
discapacitat, és perquè, com a persones amb discapacitat, requereixen un tracte holís-
tic, evidentment, eh?, i un tracte transversal, com totes les persones. Però és veritat que 
ens hem adonat que algú ha de coordinar, també, tota aquesta atenció. I, per tant, per 
exemple, doncs, les persones amb discapacitat, el sector de persones amb discapacitat el 
que ens demana és que tinguem una comissió específica de persones amb discapacitat, 
i segurament no és gens, diguem-ne, per excloure-les de res, sinó perquè el que volen és 
que coordinem, doncs, millor totes aquelles..., no ho sé, eh?, tots aquells sectors, totes 
aquelles..., que requereix, diguem-ne, la vida d’una persona, doncs, això, amb discapa-
citat, de la mateixa manera que endrecem amb comissions sectorials, no?, altres etapes 
de la nostra vida, com per exemple la infància, que també tenen una comissió pròpia. 
Però no perquè només es tractin en un cantó i com per separat, sinó per coordinar tots 
aquells aspectes de la vida d’aquestes..., de les etapes vitals o de les persones, en aquest 
cas, amb discapacitat, que puguem..., vaja, per millorar, en tot cas, doncs, això, la coor-
dinació en tots els aspectes.

Jo, en tot cas, també els demanaria... He vist que vostès fan arribar informació i que 
tenen contacte amb diferents grups parlamentaris; jo els demanaria que ho generalit-
zessin, no?, que també ens expliquin, doncs, que no..., a banda de comparèixer, eh?, que 
també ens facin arribar informació, el que vostès treballin, perquè segurament, potser 
podrem entendre més des de quin aspecte vostès enfoquen això, la seva activitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Bé, ara tornem la paraula a la senyora Teresa García i al 
senyor Eugeni Caireta, per uns quinze minuts. Tenen vostès temps per poder contestar 
les preguntes i les qüestions plantejades.

Quan vulgui.

Teresa García i Marín

Miri, jo al principi no ho he dit, però ho diré ara: jo avui em trobo malament. Es-
tic amb vertigen, que m’afecta la concentració i fins i tot la memòria. Tinc una malaltia 
i, probablement, del desgast que porto lluitant pels drets del meu fill i dels drets de les 
persones amb discapacitat intel·lectual.

Quan he parlat aquí... Miri, una cosa, nosaltres vam elaborar un projecte amb un re-
cull d’idees, que l’hem enviat fins i tot al president. L’hem enviat als consellers i ho hem 
donat també als diputats. Coneixem..., hem tingut tractes i reunions i converses amb la 
senyora Gemma Lienas, amb el senyor Fernando, també amb el Raúl i d’altres com-
panys des de Sant Pere de Ribes. Saben que no soc així, saben que no soc jo. Avui es 
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deuen haver adonat que jo..., que a mi em falta alguna cosa, i és que estic amb vertigen, i 
no he volgut dir res i no he volgut anul·lar aquesta ocasió que se m’ha donat.

Jo, ara, en aquests moments, soc incapaç de contestar un per un, els ho dic de debò. 
Però sí que m’ha tocat la moral, perquè aquesta història de l’Ivan la conec, de l’Ivan, 
conec la mateixa història del Ferran, conec la mateixa història de l’Edgar, i és una his-
tòria que es diu sovint, perquè li diré una cosa: si aquest noi no era feliç i ara és feliç 
perquè va a un centre especial, si hi hagués inclusió real, si hi hagués més nois com ell a 
l’escola ordinària, a l’escola inclusiva, ell estaria encantat perquè hi haurien nois com ell!

O sigui que el problema és que no hi ha..., era un bolet –era un bolet– en una escola 
ordinària, en una escola inclusiva. Per tant..., i probablement desatès, és a dir, que li po-
sem el nom depenent de...

I li diré una cosa: al seu partit li vaig portar també el projecte i no ens vam sentir, 
precisament, ben acollits. I tenim diferències, evidentment que tenim diferències. No-
saltres no hem vingut aquí a carregar-nos res, ni soc una mare que explica la seva expe-
riència. Ja vaig ser presidenta i vaig col·laborar en el Pla director de l’educació especial 
de Catalunya del 2003. És a dir, que porto arrossegat i porto experiència... I d’això en 
pot donar crèdit el director general de llavors, el senyor Pere Solà.

Llavors, nosaltres no hem vingut a carregar-nos res; nosaltres hem vingut a defensar 
els drets de les persones. Nosaltres no volem carregar-nos els CET; si estem molt con-
tents que hi hagin CET i que estiguin bé. Dins del mateix projecte nostre, diem que el 
CET ha de ser un lloc de trànsit, un lloc de passada, no ha de ser la finalitat. I parlem bé 
dels CET i parlem de tot el que s’ha parlat aquí. Però això ja està, ja existeix; construïm 
de nou per fer una inclusivitat real.

Quant al tema de les paraules, mirin, jo avui estic incapacitada. Les persones no te-
nim..., al llarg de la nostra vida, no som autònomes tota la nostra vida. Primer perquè 
som nens, primer perquè som infants, després perquè depenem dels pares, després per-
què tenim malalties, després perquè hi ha situacions... I la realitat és que la vida..., els 
anys efectius d’autonomia real poden ser de trenta a quaranta anys. I no tant. És a dir, en 
la vida d’una persona, tots tenim discapacitat, tots tenim limitacions.

I respecte, bé, doncs, de tota la resta, de debò, no hem vingut a carregar-nos res, sinó 
a construir, a construir una línia d’inclusió, a construir els llocs per al nostre fill, una 
vida real, no una vida inventada. Perquè el que no podem fer és decidir per ells el que 
els convé i el que no els convé amb criteris d’exclusió. El que hem de decidir ha de ser 
amb criteris d’inclusió, amb els seus drets, amb el dret de decidir, amb l’acompanya-
ment...; això ja està en la Declaració de Salamanca del 2007. És a dir, tenen dret al tre-
ball... Ho sabem tots. Hi han lleis, hi ha constitucions, ho diuen fins i tot les lleis d’Euro-
pa. És a dir, ho sabem. I l’Administració, els governs tenen l’obligació que aquests drets 
d’aquestes persones es garanteixin i es compleixin.

I ara continuarà amb les respostes l’Eugeni, que va col·laborar amb mi; de fet, és el 
meu home, que vam elaborar el projecte i els el tornaré a enviar.

La presidenta

Gràcies, senyora García. I passo la paraula al senyor Eugeni Caireta.

Eugeni Caireta i Sampere

El primer grup amb el qual ens vam reunir aquí al Parlament va ser Junts pel Sí; 
amb tota la gent d’Esquerra Republicana. No sé vostè de quin partit és dels dos, o si és 
independent, no ho sé. Però el primer grup que vam tenir en compte va ser Junts pel Sí, 
simplement per un tema de majories.

Si algú es pot queixar que no ens hi hem reunit encara, i ho assumeixo, és la CUP. 
La CUP... (Veus de fons.) Ho hem demanat i no ens han atès. I amb Ciutadans, que ho 
sento, però no ens hem sabut posar en contacte amb vostès, i segurament és culpa nos-
tra, però no ho hem sabut fer. Vull dir, en tot cas, ens posem d’acord avui, després. Ja li 
ho dic, a vostès sí que els dec una disculpa perquè...

Quan parlo que necessitem una estructura d’estat per atendre les persones amb dis-
capacitat, per atendre els problemes laborals de les persones amb discapacitat..., jo no sé 
què passarà, si hi haurà referèndum, si no hi haurà referèndum, si serem independents 
o no serem independents, i el que jo opini aquí no és gens rellevant. A mi m’és igual si 
aquesta estructura d’estat la fa l’Estat espanyol, la fa la Unió Europea, la fa la Genera-
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litat o es delega als ajuntaments, però, actualment, l’atenció que es dona per a inclusió 
laboral és privada i aleatòria, i vull que sigui pública i universal.

Quan parlo d’«estructura d’estat», parlo d’això, no parlo de res més. És veritat que 
estic influït pel vocabulari que parlen a la televisió, i potser hi ha alguna altra expressió 
més adequada, però el que jo penso aquí respecte a temes que no són la discapacitat, no 
és rellevant.

Respecte als centres especials de treball, i, més o menys, ha sigut bastant general, 
potser hem sigut massa abrandats amb la crítica. Els centres especials de treball són una 
gran creació, certament, a partir de la Lismi, però ja s’havien fet experiències anteriors, 
ja hi havien coses anteriors. Evidentment, surt de voluntat de pares i familiars i gent de 
bona voluntat. Però, si m’ho permeten, fa qüestió d’un mes vaig estar en una xerrada a 
la Fundació Catalana per a la Síndrome de Down; parlaven sobre sexualitat, i la psicòlo-
ga ens va dir: «Si fa trenta anys haguéssim parlat d’escola inclusiva, seríem trencadors. 
Ara tots ho tenim més o menys assumit, que hi ha d’haver una escola inclusiva.» Parlem 
de temes actualment que, d’aquí vint anys, diran: «Mira, aquells, pobrets, amb quines 
coses es trencaven les banyes.»

Els centres especials de treball han sigut una eina que s’ha pervertit en bastants ca-
sos, com vostè ha dit, i hi estic absolutament d’acord, i s’ha de perseguir aquests llocs. 
Però nosaltres el que proposem en el projecte és una reconversió dels centres especials 
de treball cap als centres de referència. Tal com ha dit el senyor Sánchez, del Partit Po-
pular, que sigui una pista d’enlairament i no d’aterratge. 

Actualment, segons les dades que ens va oferir la UGT al desembre del 2016, entre un 
1 i un 5 per cent de les persones que van a parar a un centre especial de treball fan la tran-
sició cap al mercat ordinari. Per mi és totalment i absolutament insatisfactori. És veritat 
que una persona amb discapacitat intel·lectual no pot estar mai a casa. Quan dic «a casa» 
vull dir permanentment, sense tenir res a fer, desvagat. No, perquè és una persona que des-
aprendrà tot el que ha après. Tota la formació que hem fet, si no l’aboquem en una activitat 
i no seguin una activitat, tant intel·lectual com unes obligacions, aquesta persona la tin-
drem, als trenta-cinc, quaranta anys, amb problemes de demència. I els últims estudis de-
mostren que, quan hi ha un seguiment de formació cognitiva, l’envelliment s’endarrereix.

Però el que és evident és que els centres especials de treball actualment estan..., hi 
ha una perversió del sistema, permet una perversió, en la qual tenim una llei que obliga 
a tenir el 2 per cent de persones amb discapacitat a les empreses, però hi ha unes mesu-
res compensatòries. I, aleshores, creem unes empreses subvencionades que captin el 50 
per cent del sou mínim interprofessional, i aquesta gent fa dúmping laboral. I d’aquest 
dúmping laboral els primers que s’haurien de queixar són els sindicats, de dir: «Eh, que 
aquests són treballadors com nosaltres, fan la feina com nosaltres i han de tenir el ma-
teix cost que tenim nosaltres.» Per feina feta, per cargol cargolat. 

Evidentment que els centres especials de treball tenen una funció. Tenen una funció 
d’aturar un atur, d’ajudar el pas de prelaboral a laboral... Tot això és una funció que tenen 
els centres especials de treball, però l’estructura actual dels centres especials de treball 
no és aquesta. Actualment, els centres especials de treball, que són els màxims inter-
locutors amb el Departament de Treball, són les patronals, i no hi ha ningú que sigui sin-
dicat, no hi ha ningú. Les famílies estem esgotades, no podem més, i ells no tenen capa-
citat; per tant, no hi ha ningú que faci de sindicat. I perquè sigui justa la negociació hi ha 
d’haver els dos contrapesos, la patronal i el sindicat. No vull dir que la patronal ho faci 
malament, perquè, a més a més, s’ha de reconèixer, hi ha gent de molt bona voluntat dins 
d’aquestes patronals, però és que no hi ha ningú que faci el contrapès; decidim per ells.

Llavors, els centres especials de treball s’han de reconvertir. S’han de reconvertir en 
uns centres de referència, en uns centres en què cada persona amb discapacitat sàpiga 
que allà sempre l’atendran, perquè, com que és un sistema públic i universal, sempre 
l’atendran; igual que, quan jo vaig al CAP, sempre m’atenen, sigui el CAP que sigui de 
Catalunya. I que, quan l’atenguin allà, li diguin: «Mira, el que podem fer per tu és això, 
és allò. De moment, vine, farem algun curs de formació, farem alguna cosa. No t’esti-
guis tancat a casa perquè t’acabaràs abandonant.» 

Respecte..., que ha comentat diversa gent, de per què som al Garraf. El Garraf és 
una comarca on no hi ha escoles d’educació especial. I, aquesta migració cap al Garraf, 
no hem sigut els únics que l’hem feta, l’ha feta molta gent, perquè quan realment tens 
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tota la força és quan els nanos són petits. I tens tota la força per bellugar-te el que vul-
guis. Llavors, hem anat al Garraf perquè hi havia un sistema..., no ens havíem de bara-
llar amb ningú perquè el nostre fill anés a l’escola inclusiva.

Què passa? I això ho repeteixo aquí, ho he dit un munt de vegades, però ho repe-
teixo aquí: el sistema inclusiu del Garraf, de l’escola inclusiva del Garraf, és un fracàs. 
Per què? Perquè després no hi ha inclusió laboral; perquè, després, l’única solució que 
tenim és el centre especial de treball. Hi ha un noi que li van dir que anés al centre ocu-
pacional d’allà al Garraf, que va preguntar al seu pare, diu: «Escolta’m, jo, aquí, és que 
no soc feliç. És que faig coses amb caixetes. És que m’han posat una fotografia per po-
sar-hi la motxilla, és que sé llegir. Què he de fer perquè em facin fora? Que he de pegar 
algú perquè em facin fora?» (Veus de fons.) Tenim noms i cognoms. Evidentment, no els 
diré, però tenim noms i cognoms.

Respecte al que ens ha demanat Ciutadans sobre les teràpies que nosaltres fem, nos-
altres no hem volgut ser una associació de serveis; hem volgut ser una associació de..., 
no només de defensar drets, que els defensem, sinó també de proposar canvis a la socie-
tat, proposar-los. Volem que la societat sigui inclusiva. El primer camí, l’escola inclusi-
va. L’escola inclusiva no només ensenya a viure de manera inclusiva a tota la mainada 
que té discapacitat intel·lectual; ensenya als qui no en tenen a tractar amb ells. Que quan 
hi ha una persona amb síndrome de Down, que són els que més se’ls nota que tenen dis-
capacitat intel·lectual pel carrer, així, no se n’allunyen, no fos cas que ens encomanés-
sim, sinó que hi van: «Escolta’m, que et puc ajudar?»

El que busca l’escola inclusiva és l’educació de les persones amb discapacitat in-
tel·lectual de manera inclusiva, però també l’educació de la resta de la societat. Si volem 
una cultura inclusiva, hem de començar des de nens, no separar-los des de nens, perquè 
a dalt veuran lògic que sigui separat.

El tema pel qual els he renyat, a veure, ho he fet de manera amable. He intentat... No 
he volgut ofendre ningú, ni molt menys. Hi ha una cosa molt clara: si jo vull jugar a fut-
bol i soc el paquet més gran de la història jugant a futbol, l’únic que sé és trencar cames, 
me n’aniré a la federació de futbol o a un club adscrit a la federació de futbol. El nostre 
fill vol jugar a futbol, se’n va a l’ACELL, que és la federació de futbol. Fantàstic. I allí 
creem un club especial, no fos cas que es barregés amb els altres, no fos cas que es con-
taminessin. Evidentment que l’esport és una activitat, sobretot a nivell federatiu, compe-
titiva, i que el qui baixa de deu segons guanya els cent metres i el qui en fa dotze no entra 
ni a la final. Però es pot fer l’esport d’una manera molt més inclusiva. Es pot fer d’una 
altra manera. Poden entrenar moltes vegades junts, no tenen per què entrenar separats, 
sobretot en edats joves; amb edats més grans, evidentment, les coses es van separant, no? 

Dic el tema de l’esport com pot ser el tema de l’oci, com pot ser el... Pensem que el 
Departament d’Ensenyament, per exemple, té la Subdirecció General de Diversitat. Evi-
dentment que n’hi ha una, però és el Departament d’Ensenyament, és el mateix depar-
tament que ensenya a tota la mainada de Catalunya. El tema de treball ja no és ben bé 
així. Una miqueta sí, però hi han altres temes que no ho són. Llavors, convindria que 
a cada comissió departamental es contemplés la diversitat, que cada departament de la 
Generalitat contemplés la diversitat com un problema propi –contemplés la discapacitat 
com un problema propi. 

El problema de l’habitatge, evidentment que necessiten coses. És a dir, des del meu 
punt de vista, el Govern en general, benestar social és només tapar els forats aquells que 
no hem arribat, que hem fracassat. És la meva visió. Allà on hem fracassat, com que no 
podem deixar abandonada la persona, qualsevol persona, l’atén benestar social. El que 
no se n’ha sortit a la vida i resulta que té necessitat de menjar i de poder dormir, doncs, 
benestar social li dona un ajut perquè pugui..., dintre de les possibilitats que hi han, per-
què se’n pugui sortir. La persona, quan ha arribat a la vellesa després d’haver-ho donat 
tot, però resulta que no ha cotitzat perquè..., el que sigui, perquè eren treballs precaris, 
hi ha treballs en negre i coses d’aquestes, benestar social l’acull perquè aquesta persona 
no es mori al carrer de fred un dia de gener. 

És un fracàs que ha tingut la societat, o que ha tingut la persona dintre la societat, i 
l’atén benestar social. I, si us plau, hi ha de ser benestar social, eh?, que ningú es pensi 
que penso que ha de desaparèixer. Però les persones..., si tot el tema de les persones amb 
discapacitat el tracta benestar social, és que reconeixem que ells han fracassat o que 
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hem fracassat tots nosaltres, tota la societat. I, francament, em sap molt de greu veure 
les coses des d’aquest punt de vista.

El tema que ha comentat, del PSC, de graduar els ajuts que rep cada persona segons 
el seu grau de discapacitat, penso que el nou model de centres especials de treball que 
proposa el senyor Vidal Fàbrega va per aquest camí. I, en principi, ho trobo correcte. 
Ara, l’objectiu no és que els centres especials de treball funcionin com un rellotge. L’ob-
jectiu és eliminar les mesures compensatòries, que són de les desgràcies més grans que 
planteja la Lismi; controlar-les. I la Generalitat té competències per controlar-les. De 
fet, hi ha un decret del 2015 que ho intenta controlar i no ho aconsegueix.

I fer un treball per a la inclusió laboral. Hem de pensar que la inclusió laboral, la 
gent que ho fa, no és una cosa de trobar feina, enviar un currículum i que diguin: «Ah, 
mira, tindrem una subvenció a la seguretat social i tal; doncs, el contractem.» No. És 
una feina, perquè aquesta persona encaixi, molt llarga i molt costosa. Necessitem un in-
tegrador laboral dues, tres hores diàries, durant un, dos, tres mesos. Necessitem un con-
tacte quinzenal, mensual, amb l’empresa, amb el treballador, amb les famílies, perquè 
això es pugui donar. Necessitem convèncer l’empresari, però també convèncer els com-
panys que aquell és un altre company, que no és algú que a la feina ve a molestar; és un 
altre company. I, això, parlo per les experiències que hem rebut de les associacions que 
fan integració laboral.

Llavors, quan parlem que no hi ha cap estructura que faci aquesta integració labo-
ral, parlem d’això. No sé si a les administracions, totes, des de la Unió Europea fins al 
més petit ajuntament de barri, no hi ha ningú que tingui..., no hi ha una estructura que 
cobreixi tothom, amb integradors laborals, tothom qui ho necessita. I això és necessari. 
I això no pot ser que ho cobreixin els pares traient-ho de la pròpia nòmina, o que de-
pengui de donacions, de si alguna empresa li va bé fer una donació, perquè, mira, com 
que també l’afavorirà en l’impost de societats i després és d’utilitat pública i aquestes 
coses... No, no podem dependre d’això. És un servei que ha de ser públic. Ens n’hem 
d’encarregar tots; que, a més a més, a la llarga sortirà rendible, perquè ens estalviarem 
subvencions a les persones. A la llarga serà rendible. Doncs, per això nosaltres ho plan-
tegem des d’aquest punt de vista. 

I, no ho sé, suposo que hem dec haver descuidat alguna cosa, però amb el garbuix de 
notes, doncs, ja em sembla que més o menys ho he contestat tot.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyor Caireta i senyora Teresa García. Si no hi ha res més per 
part dels diputats, que sàpiguen que estem a la seva disposició per qualsevol cosa que 
necessitin. Agraïm que hagin vingut avui a explicar-nos l’experiència seva, però, sobre-
tot, de tot el col·lectiu. 

I aquí som la Comissió d’Afers Socials i Famílies, per tant, el terme «benestar» fa 
molt i molt temps que l’hem enterrat. (Veus de fons.) No, no. Per dir-los-ho, eh? És a dir, 
que cada vegada anem cap a..., que siguin uns afers socials i que, per tant, totes les perso-
nes en algun moment de la seva vida s’hi puguin acollir. Perquè ara, en aquest moment, 
estem bé, però en un moment determinat tindrem una dependència o en un moment de-
terminat podem patir alguna malaltia, i, per tant, també passar per afers socials. 

La voluntat de la societat i del Govern és que aquests afers socials no siguin un cul-
de-sac, com vostè diu; per tant, ajudi’ns perquè siguin molt més amplis i poder atendre 
absolutament tota la societat que en un moment determinat de la seva vida necessiti un 
ajut, a més a més del que té com a persona, amb la seva qualitat de vida. 

Moltíssimes gràcies, una vegada més. Esperem i desitgem que a poc a poc anem, 
entre tots, arribant a una societat més digna i amb més valors, i, sobretot, amb respec-
te –sobretot–, i també amb inclusió a les persones que són en un cas iguals i amb unes 
persones potser diferents, que potser els diferents som nosaltres. 

Moltíssimes gràcies. 
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i set minuts.
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