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Sessió 13 de la CDI

La sessió de la Comissió de la Infància (CDI) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. 

Presideix el vicepresident, Carlos Sánchez Martín, acompanyat de la secretària, Eva Mar-

tínez Morales, i del secretari en funcions, Marc Solsona i Aixalà. Assisteix la Mesa el lletrat 

Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, Violant 

Cervera i Gòdia, Anna Figueras i Ibàñez, Montserrat Palau Vergés, Àngels Ponsa i Roca, 

Eduardo Reyes i Pino, David Rodríguez i González, Maria Dolors Rovirola i Coromí i Mont-

serrat Vilella Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Elisabeth Valen-

cia Mimbrero i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, pel 

G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xan-

dri 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 el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, Maria Jesús Larios Pa-

terna.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la implantació del Registre unificat de maltractaments 

infantils (tram. 250-00974/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 12; esmenes: 

BOPC 430, 67).

2. Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon Infància Respon (tram. 250-

00975/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 13; esmenes: BOPC 430, 67).

3. Sol·licitud de compareixença de Maria Truñó i Salvadó, directora del Consorci Institut 

d’Infància i Món Urbà, davant la Comissió de la Infància perquè presenti els treballs i les ac-

tuacions d’aquest institut sobre les polítiques locals per a la infància (tram. 356-00551/11). 

Montserrat Vilella Cuadrada, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts 

pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’Anna Folch, presidenta de l’UNICEF, davant la Comis-

sió de la Infància perquè presenti el projecte «Ciutats amigues per a la infància» (tram. 356-

00553/11). Montserrat Vilella Cuadrada, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Ca-

talunya davant la Comissió de la Infància perquè presenti l’estudi «L’atenció en salut men-

tal dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent» (tram. 356-

00623/11). Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-

cia davant la Comissió de la Infància perquè doni explicacions del nou model de centres 

(tram. 356-00662/11). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Informe del Síndic de Greuges sobre l’aplicació de la Convenció sobre els drets de 

l’infant de l’ONU (tram. 360-00021/11). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (infor-

me: BOPC 358, 57).

El vicepresident

Bona tarda a tothom. Començarem la sessió de la Comissió de la Infància del 
dimarts 13 de juny.

Començarem amb l’ordre del dia, amb les dues propostes de resolució; seguirem 
amb les quatre sol·licituds de compareixença, i després estarem amb el síndic de 
greuges, aproximadament a les quatre.
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Proposta de resolució sobre la implantació del Registre unificat de 
maltractaments infantils

250-00974/11

Comencem la primera proposta de resolució, sobre la implantació del Registre 
unificat de maltractaments infantils, presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. I té la paraula, per defensar-la, la senyora Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, president. Bien, esta propuesta de resolución es la primera de una bate-
ría de iniciativas que nuestro grupo parlamentario ha elaborado desde que la propo-
sición de ley que presentamos contra el maltrato infantil en el ámbito educativo no 
superó el debate a la totalidad. El Grupo de Junts pel Sí justificó el voto en contra 
de aquella proposición diciéndonos que no hacía falta esa ley porque el departa-
mento ya llevaba mucho tiempo trabajando intensamente. Pues, esta primera pro-
puesta de resolución se remite a una orden firmada en el año 2007; después, claro 
está –y como ya viene siendo habitual, de un caso flagrante de maltrato y que dejó 
en evidencia al sistema de protección en Cataluña, como fue el caso Alba–, esta 
orden aprobó en el 2007, como digo, la creación y la implementación del RUMI, el 
registro único contra el maltrato infantil.

Por lo tanto, si el departamento trabaja en el tema o estaba trabajando intensa-
mente, lo primero que supongo que se habrán puesto a hacer será dar cumplimiento 
a una orden que nos daría una herramienta necesaria y eficiente para..., pues, para 
la prevención y la detección precoz de casos de cualquier tipo de maltrato infantil, y 
dar cumplimiento, entonces, a una ley de..., a una orden del Govern que lleva nada 
más y nada menos que diez años de retraso.

Con lo cual, en cuanto a las enmiendas, pensábamos no aceptar ninguna de las 
enmiendas que nos proponía Junts pel Sí, pero en este caso hemos transaccionado 
–supongo que tendrán todos los grupos la copia–, por la fecha en la que se ha visto 
la PR, vamos a aceptar que en lugar de final de trimestre el informe que pedimos 
se pueda presentar a final del mes de julio, del mes que viene, sobre todo porque 
consideramos que, después de diez años del caso Alba y después de tantos casos y 
tantos casos –y tantos casos– que no conocemos y que no conoceremos nunca, no 
vamos a permitir ya a estas alturas ni una enmienda, propuesta..., alguna propuesta 
que lo único que pide es, por un lado, dar cumplimiento a lo que el Govern se ha 
comprometido y que está obligado a cumplir, y, por otro lado, lo único que pedía 
era facilitar un calendario.

En esta materia ya les digo que se pueden ahorrar el esfuerzo de realizar sus 
enmiendas, de rebajar la exigencia, de eliminar calendarios. En esta materia ya no 
vamos a dar ni un minuto más de..., no vamos a dar más tregua.

Por todo esto pedimos el voto favorable de todos los grupos para que esta reso-
lución salga adelante y veamos, más pronto que tarde, pues, que esta herramienta 
que consideramos fundamental la veamos funcionando en todos los organismos que 
tienen y puedan tener contacto con la infancia.

Gracias.

El vicepresident

Senyora Laura Vílchez, a la Mesa tenim la transacció de la següent PR, però no 
tenim la transacció d’aquesta que acaba d’anomenar... (Veus de fons.)

Laura Vílchez Sánchez

Perdó, la transacció és de la següent. En aquesta proposta de resolució no accep-
tem cap esmena.

Gràcies.
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El vicepresident

Gràcies, senyora Vílchez. A continuació, té la paraula la senyora Magda Casa-
mitjana, del Grup Parlamentari Junts pel Sí.

Magda Casamitjana i Aguilà

Bé; moltíssimes gràcies, president. Diputada, fèiem dues esmenes en què ex-
plicàvem que l’1 i el 2 podien fer un sol punt, perquè el que vostès demanen, el 
RUMI, ja funciona en hospitals, està implantat des de fa més de cinc anys a tots 
els hospitals on hi ha urgències pediàtriques. I, per tant, crèiem, doncs, que podíem 
ajuntar l’1 i el 2, dient: «Integrar el Registre de maltractament infantil» –que ja 
existeix– «en l’únic sistema d’informació d’infància i regular l’accés de tots els de-
partaments» –que això ja està. I sí que els dèiem que podrien venir, sense cap pro-
blema, en el termini que toqui, doncs, a explicar-ho aquí, en el Parlament.

No accepten les esmenes. Doncs, el que sí que farem serà, si s’aprova la moció, i si 
no s’aprova, posar a l’abast de tots els diputats..., perquè la persona encarregada i es-
pecialista en aquests temes ens vingui a explicar exactament perquè funciona des de 
fa cinc anys, com funciona, quins són els resultats i, a partir d’aquí, si hi ha alguna 
cosa, mirar a veure si es pot solucionar.

Per tant, nosaltres mantenim les esmenes, i votaríem en contra d’aquesta propo-
sició únicament i exclusivament per aquests fets que li acabo d’explicar.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. A continuació, té la paraula el senyor Raúl Moreno, del Grup Parlamen-
tari Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Celebrar que Ciutadans hagi presentat aquesta proposta de re-
solució d’aquest RUMI, d’aquest Registre unificat de maltractaments infantils, que, 
com bé deia la diputada Vílchez, es va posar en marxa l’any 2007, just en el Govern 
tripartit, amb la intenció de tenir aquest Registre unificat de maltractaments, i que 
justament aquest registre fos compartit per tots aquells estaments i àmbits on hi ha 
presència d’infants i adolescents, per tal de vincular les bases de dades i poder tenir 
aquest registre per tal de millorar la protecció als infants davant de riscos de mal-
tractament.

Certament, s’ha posat en marxa la valoració per part d’alguns professionals que 
ens han fet arribar..., doncs, la seva opinió és que s’ha fet de forma esbiaixada. És a 
dir, si només està present en hospitals diguem-ne que tindríem una part només co-
berta, però ens faltarien els centres d’ensenyament, ens faltarien les escoles bressol, 
els centres esportius i d’oci dels infants i joves, comissaries de Mossos d’Esquadra, 
etcètera, no? I, per tant, la implantació d’aquest RUMI ha estat, bé, esbiaixada i, per 
tant, no compleix les funcions que ha de complir. I el que més sobta, en tot cas, és 
que deu anys més tard encara estiguem, doncs, desplegant aquesta aplicació, que 
des del punt de vista del cost econòmic de la seva aplicació tampoc significaria una 
inversió excessiva, atenent els resultats que ens pot donar pel que fa a la protecció 
de la infància al nostre país.

Per tant, nosaltres recolzarem aquesta proposta de resolució desitjant que més 
enllà de les explicacions que es puguin fer per part del Govern, doncs, hi hagi una 
calendarització, com es demana a aquesta proposta de resolució, del desplegament 
total del RUMI.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. A continuació té la paraula la senyora Gemma Lienas, del Grup Cata-
lunya Sí que es Pot.
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Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. El sistema d’indicadors i de detecció requereix un coneixe-
ment especialitzat que permeti ponderar el fet observable, de manera que ha de ser 
algú amb prou capacitat per valorar, i ho dic en paraules que l’altre dia em deia un 
educador social, que, de vegades, A més B més C no és D, com altres vegades sí que 
ho és. Els protocols, de vegades, poden ser eines rígides i poden fer saltar les alar-
mes innecessàriament, i derivar en maltractament institucional, per exemple, prote-
gir sense que hi hagi necessitat.

Arribat el cas, cal fer servir els canals actuals. Això és, davant del dubte, derivar 
la consulta als serveis especialitzats.

Nosaltres vèiem bé les esmenes presentades per Junts pel Sí. En no haver estat 
acceptades, nosaltres ens abstindrem en els punts 1 i 2, i el 3 el votarem favorable-
ment.

El vicepresident

Gràcies. A continuació té la paraula la senyora Marisa Xandri, del Grup Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Sí, bé, nosaltres també volem agrair, doncs, aquesta proposta 
de Ciutadans que fa referència al RUMI. I, per tant, nosaltres hi donarem suport; do-
narem suport a aquesta proposta en tant que tot allò que va encaminat a la protecció 
dels infants, doncs, pensem que, bé, mereix el suport de tots els grups parlamentaris 
que estem aquí.

Com bé deia la diputada Lienas, a nosaltres també ens semblaven bé les esme-
nes presentades pel Grup de Junts pel Sí. Però, bé, nosaltres en aquest cas votarem 
igualment a favor de la proposta inicial, ja que no han estat acceptades.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. (Veus de fons.) Vol posicionar-se sobre les esmenes? (Veus de fons.)

Laura Vílchez Sánchez

Voldria comentar a la senyora Casamitjana... Si l’ordre fa deu anys que està apro-
vada i diu vostè que en fa cinc que està implementat als hospitals, però l’ordre, a 
part dels hospitals, diu «centres d’ensenyament infantil, públics, privats, concertats, 
guarderies, centres esportius i comissaries de Mossos d’Esquadra». Està clar que 
queda molt per fer, queda molt per desplegar. No es pot dir que és que ja s’estava 
implantant fa cinc anys a hospitals. Vull dir, crec que aquesta esmena s’ha quedat 
molt curta i el tema de la implementació, crec, pels cassos que estem veient i les 
compareixences que estem veient, ha de ser molt més urgent.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Passarem, llavors, a la votació. La senyora Gemma Lienas, del Grup 
Catalunya Sí que es Pot, ha demanat votació separada dels punts 1 i 2, i del punt 3, 
així que votarem en bloc l’1 i el 2 i després votarem el 3. Va bé a tothom? (Pausa.) 
Sí? (Pausa.)

Comencem les votacions. 
Comencem primer del punt 1 i del punt 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
(Veus de fons.)
D’acord.
Votarem el punt número 3...
(Veus de fons.)
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Queden rebutjats els punts 1 i 2: 10 vots, de Junts pel Sí, en contra; 7 vots a favor, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Partit dels Socialistes i del Partit Popular, 
1 una abstenció, de Catalunya Sí que es Pot.

Passem a votar el punt número 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
D’acord. Doncs, no prospera la proposta de resolució. Vots a favor, 8, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, dels Socialistes, de Catalunya Sí que es Pot i del Partit Popu-
lar; i 10 vots en contra, de Junts pel Sí.

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon Infància Respon
250-00975/11

Passarem, tot seguit, a la proposta de resolució número 2: Proposta de resolució 
sobre el funcionament del telèfon Infància Respon, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Per defensar-la, té la paraula la senyora Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Sí; gracias, presidente. Bien, pues esta es la segunda propuesta de esta batería 
que les comentaba antes contra el maltrato infantil. Una propuesta de resolución que 
consideramos de muy fácil cumplimiento para el Govern y que, así y todo, no se ha 
librado de las enmiendas dirigidas a rebajar el nivel de exigencia de una propuesta 
que no pide más que el teléfono público dirigido a ayudar y a asesorar ante posibles 
casos de maltrato infantil en cualquiera de sus manifestaciones sea visible y níti-
damente conocido por los niños, que son, al final, los destinatarios de esta ayuda.

Por tanto, pedir que lo conozcan y que tengan claro que es gratuito, que no deja 
rastro en las facturas, y para qué y cuándo lo pueden utilizar, pues, consideramos 
que no admite enmiendas el redactado, y por eso mismo no vamos a aceptar. Va-
mos a aceptar, como he explicado antes, la única excepción que hacemos es con el 
tema del plazo de publicación de la memoria del 2016 en la página web, que el grupo 
parlamentario que da apoyo al Gobierno nos ha pedido tres semanas más de plazo, 
con lo cual vamos a admitir que se publique antes de finalizar el mes de julio.

Bueno, con todo esto, y con la misma intención que la propuesta anterior, pues, 
pedimos el voto a favor de todos los grupos para intentar despertar al Gobierno de 
este letargo que tiene en materia de protección.

Gracias.

El vicepresident

Per posicionar-se i defensar les esmenes, té la paraula la senyora Montserrat Pa-
lau, del Grup de Junts pel Sí.

Montserrat Palau Vergés

Gràcies, president. En aquest cas, nosaltres, el nostre grup, Junts pel Sí, veiem 
i estem molt a favor de tota aquesta proposta de resolució. No creiem que haguem 
baixat el nivell d’exigència, sinó que les dues esmenes presentades és, d’una banda, 
al punt número 3, que demanaven un seguit d’actuacions, i nosaltres, la nostra es-
mena era exactament copiar l’acord signat entre el Departament d’Ensenyament i el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Nosaltres el que demanàvem és, exactament, fer difusió als centres educatius i a 
tot l’alumnat, així com facilitar als centres educatius documents per informar les fa-
mílies sobre aquest servei, és a dir, sic, exactament el que diu l’acord, per no tornar 
a generar un altre acord. 

I el que sí que hem demanat, com ha dit la senyora Vílchez, i s’ha acceptat, més 
que la nostra esmena la nostra transacció, és que la memòria de l’any 2016 està just 
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acabant-se. Al final d’aquest..., exactament, el segon trimestre són dues setmanes. 
Pot ser que falli, però que durant el mes de juliol el Govern està compromès a que 
aquesta memòria es presentarà a la pàgina web.

Sí que demanarem, i ja ho dic ara, votació separada per al punt número 3.
Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Per posicionar-se, té la paraula el senyor Raúl Moreno, del Grup Parla-
mentari Socialista. 

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Aquest servei del telèfon Infància Respon nosaltres el valo-
rem molt positivament, i hem de dir que en aquest tema, amb aquest servei el Go-
vern està fent bona feina.

Per tant, nosaltres recolzarem tot el que sigui millorar l’atenció que es dona en el 
telèfon Infància Respon, atenent que encara hi ha alguns detalls que van passar l’oc-
tubre de l’any passat, amb relació a que en algunes trucades semblava que deixava 
rastre. Això, després, no sé com va acabar, si finalment es va poder solucionar o no. 
Però, en tot cas, seria una prioritat. 

I, a més a més, és un telèfon que en els darrers mesos ha multiplicat per vuit el 
número de trucades rebudes. I, per tant, el que està clar, bé, el que deixen aquestes 
dades palès és que hi han, primer, dos temes. Un, en funció de com més publicitat 
es dona al telèfon més trucades es reben. I, segon, ens serveix com a termòmetre 
per mesurar que l’increment de l’assetjament escolar, en aquest cas, que és una de 
les raons per les quals més trucades es reben al telèfon Infància Respon, comença a 
ser un problema molt important al nostre país. Per tant, està molt bé la trucada. Els 
professionals sembla que fan el seguiment posterior, però justament en aquest segui-
ment posterior nosaltres podrem atacar veritablement les causes, i, per tant, treure 
els infants d’aquesta situació d’assetjament. 

Per tant, nosaltres votarem favorablement aquesta proposta de resolució, incloses 
les transaccions fetes amb Junts pel Sí. Encoratgem el Govern, en tot cas, que conti-
nuï la tasca amb aquest servei, i que es reforci, si de cas, el que és l’atenció posterior, 
després de rebre la trucada de menors que estan sent assetjats.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Per posicionar-se, té la paraula la senyora Gemma Lienas, del Grup Par-
lamentari Catalunya Sí que es Pot.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Seré molt breu. Nosaltres valorem favorablement aquesta pro-
posta de resolució. Valorem favorablement aquest servei, tot i que ens agrada més 
des de, per exemple, pel que fa a tot el que és bullying. Creiem que és un telèfon 
molt útil. 

Creiem que s’ha d’anar amb compte amb determinades trucades que fan els ma-
teixos adolescents quan es refereixen a conflictes familiars, perquè hem vist que, de 
vegades, provoquen un conflicte, provoquen una reacció per part de l’Administració 
desmesurada amb relació al conflicte que hi ha a la família. I, per tant, creiem que 
s’ha d’anar amb compte, i que s’ha d’anar amb compte en com es transmet la utilit-
zació d’aquest servei als adolescents. Perquè penseu que els adolescents estan en una 
època de conflicte amb la família, i, per tant, tots, qui més qui menys, si haguéssim 
tingut un telèfon a l’abast quan érem adolescents, potser hauríem trucat per dir que 
(l’oradora riu) ens allunyessin un temps de la família. Ho dic perquè he descobert uns 
quants casos que estan basats en trucades que potser no s’havien d’haver considerat. 

Ens abstindrem en el punt 3.
Gràcies.
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El vicepresident

Gràcies. Per posicionar-se, té la paraula la senyora Marisa Xandri, del Grup Par-
lamentari Partit Popular de Catalunya.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, també valorar, doncs, molt positivament aquest telèfon 
Infància Respon, quant a que és una eina, doncs, que és important davant l’asset-
jament infantil, no? I, ho comentava el diputat Moreno, doncs, aquest increment de 
trucades que hi ha hagut durant aquests darrers mesos, per tant, demostra que hi ha 
una activitat real d’aquest servei.

Dit això, nosaltres hi votarem a favor, votarem favorablement la proposta de Ciu-
tadans.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula la senyora Laura Víl-
chez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. (Veus de fons.) No ho vol? (Pausa.) Okay. 
Doncs, passarem a votació.

Ha demanat el Grup Parlamentari de Junts pel Sí votació separada del punt nú-
mero 3. Així que, si us sembla, votarem primer els 1, 2 i 4, en bloc, i després passa-
rem a votar el número 3. (Pausa.)

Doncs, comencem amb la votació dels punts 1, 2 i 4. (Veus de fons.) I cinc, que 
no havia vist el de l’altra pàgina. (El vicepresident riu.) D’acord. Farem la votació, 
perquè quedi clar, de l’1, el 2, el 4 i el 5.

Vots a favor?
D’acord, doncs, és aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris pre-

sents. 
I ara passarem a la votació del punt número 3.
Vots a favor?
Set vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Partit dels Socialistes 

i del Partit Popular. 
Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Abstencions?
Una abstenció, del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot.
Per tant, queda rebutjat el punt número 3.

Sol·licitud de compareixença de Maria Truñó i Salvadó, directora del 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, perquè presenti els treballs i les 
actuacions d’aquest institut sobre les polítiques locals per a la infància

356-00551/11

Continuarem amb l’ordre del dia. Passarem a votar, si us sembla, les quatre sol·li-
cituds de compareixença. Les votarem conjuntament. Hi ha alguna objecció? (Pau-
sa.) No? (Veus de fons.) Sí; si algun grup vol donar explicació de la compareixença, 
ho pot fer. Sí? (Pausa.)

Comencem per la número 3: sol·licitud de compareixença de Maria Truñó Salva-
dó, directora del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, davant la Comissió d’In-
fància perquè presenti els treballs i les actuacions d’aquest institut sobre les políti-
ques locals per a la infància. Vol donar explicació? (Pausa.) O passem a la votació? 
(Veus de fons. El president dona la paraula a Marc Solsona i Aixalà.)

Marc Solsona i Aixalà

Simplement, han tingut alguna experiència a través dels consells d’infants, aquí 
on diu «compareixences», i també estaria bé que, ja que hi ha diferents municipis 
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que a través dels consells d’infants han aconseguit diferents tipus de segells, de 
«Ciutats amigues per a la Infància», per l’UNICEF, també es poguessin... (Veus de 
fons.) Ah, no, però aquesta, no, aquesta no té a veure... (Veus de fons.)

El vicepresident

Estem a la número 3, ara. (Remor de veus. Pausa.) D’acord. 
Si cap grup es vol posicionar ni vol donar explicació, passarem a la votació. 
Vots a favor?
Queda aprovada la compareixença per unanimitat dels grups que són a la co-

missió.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Folch, presidenta de l’UNICEF, 
perquè presenti el projecte «Ciutats amigues per a la infància»

356-00553/11

Passem, doncs, al punt número 4: sol·licitud de compareixença d’Anna Folch, 
presidenta de l’UNICEF, davant la Comissió de la Infància perquè presenti el pro-
jecte «Ciutats amigues per a la infància». (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Ja ha estat ex-
plicat prèviament. D’acord. 

Passem a la votació.
Vots a favor?
També quedarà aprovada la compareixença per unanimitat de tots els grups que 

són a la comissió.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya perquè presenti l’estudi «L’atenció en salut 
mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un 
repte creixent»

356-00623/11 

Passem al punt número 5: sol·licitud de compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè pre-
senti l’estudi «L’atenció en salut mental dels infants i adolescents». 

Passem a votació. 
Vots a favor?
Per unanimitat dels grups que són a la comissió.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència perquè doni explicacions del nou model de centres

356-00662/11 

Passem ara al número 6 i última sol·licitud de compareixença: sol·licitud de com-
pareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant de la 
Comissió de la Infància perquè doni explicacions del nou model de centres. Es vol 
posicionar? (Pausa.)

Per posicionar-se i donar explicacions, la senyora Laura Vílchez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans.

Laura Vílchez Sánchez

Sí. Es con zeta, ¿eh? (Rialles.) Bé, sí; només per explicar que aquesta és una sol-
licitud que, com bé saben, anirem presentant fins que aconseguim que el senyor Ri-
card Calvo vingui a comparèixer a la Comissió d’Infància. Sembla que cada cop té 
més coses que ens ha de venir a explicar i a aclarir. 
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Fer constar que al febrer ja vam intentar que vingués a comparèixer i que Junts 
pel Sí va aconseguir evitar aquesta compareixença. Fa un parell de sessions a Ca-
talunya Sí que es Pot també hi havia una sol·licitud de la seva compareixença. No 
sabem per quin motiu finalment aquella sol·licitud va ser retirada. Però, bé, tornem 
a sol·licitar-ho, poder ara amb més força, després de les darreres denúncies de dife-
rents sindicats als mitjans de comunicació referents a possible corrupció en les ad-
judicacions de subvencions a empreses afins per a la gestió d’aquests centres, dels 
centres residencials.

Però no només amb això, eh?, no només per explicar aquest tema, sinó també 
perquè..., pel que fa referència a qüestions de centres, pròpiament, del sistema de 
protecció, en general, del sistema de protecció català, que, com sabem tots, està més 
que col·lapsat, i per a la que no estem veient grans accions que s’estiguin duent a 
terme des del departament, ja que de les poques accions que hem vist el mateix di-
rector general se’n desdiu, i diu una cosa al Parlament i quan fa de regidor a Girona 
diu una altra cosa diferent. 

Per tant, demanem el vot favorable, aquest sí, també, del grup que dona suport al 
Govern perquè pugui, el senyor Ricard Calvo, venir a explicar-ho.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies.
Passem a la votació de la compareixença.
Vots a favor?
Queda aprovada la compareixença per unanimitat de tots els grups parlamentaris 

que són a la comissió.
Suspenem la sessió fins a i quaranta-cinc, que arribarà el senyor síndic de greu-

ges, així que tenim deu minutets i escaig.
Gràcies a tots.

La sessió se suspèn a dos quarts de quatre de la tarda i tres minuts i es reprèn a tres 

quarts de quatre i tres minuts.

El vicepresident

Bona tarda, es reprèn la sessió.

Informe del Síndic de Greuges sobre l’aplicació de la Convenció sobre 
els drets de l’infant de l’ONU

360-00021/11

Donem la benvinguda al senyor Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Cata-
lunya; la senyora Maria Jesús Larios Paterna, adjunta per a la defensa dels drets dels 
infants i adolescents, i a la resta del seu equip.

Comencem, si us sembla bé, amb l’informe del Síndic de Greuges sobre l’apli-
cació de la Convenció sobre els drets de l’infant de l’ONU. Té la paraula el senyor 
Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Moltes gràcies. Crec que ja puc dir sense exagerar cap solemnitat que és per a 
mi un honor poder comparèixer avui aquí, no només perquè estem amb tot l’equip 
de l’àrea d’infància del Síndic de Greuges, que porta la responsabilitat principal i el 
mèrit dels treballs que anem presentant al Parlament sobre aquesta matèria, sinó per 
l’oportunitat de presentar l’informe alternatiu d’aplicació de la Convenció sobre els 
drets de l’infant de les Nacions Unides i tots els seus protocols.

Com vostès saben, nosaltres tenim com a nord més important de l’actuació el 
compliment de les condicions i les garanties de la convenció de Nacions Unides 
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pel que fa als drets dels infants, que està per damunt de les normes constitucionals 
i estatutàries, i legals, de l’Estat espanyol i de Catalunya, i que per primera vegada 
ha donat lloc a un informe alternatiu sobre com s’aplica la convenció –és la termi-
nologia que s’utilitza, tal com l’he anomenat–, i que complementa la informació 
que hagi pogut presentar el Govern de l’Estat, tenint en compte que en el nostre 
cas, òbviament, ho circumscrivim a la situació dels infants i adolescents que viuen 
a Catalunya.

Hem elaborat un informe que s’ha basat en els que hem anat presentant en aques-
ta institució, en aquest període del 2010 al 2016. Per tant, els elements que conté 
aquest informe estan extrets del que hem anat presentant al Parlament. I seguint el 
que estipula el comitè de Nacions Unides hem fet una anàlisi veient quines mesures 
s’han anat prenent, quins avenços, quins són els dèficits, quins són els reptes i què 
recomanem a partir d’aquesta diagnosi.

He de dir que fa molt pocs dies, com és estipulat, va haver-hi una sessió a la 
ciutat de Ginebra on va haver-hi un diàleg entre els membres del comitè i diversos 
actors, bàsicament defensors, com és el cas del síndic, que va ser representat per 
l’adjunta per als drets dels infants, la senyora Maria Jesús Larios. Hi havia també 
representació de la defensora del pueblo de España i de l’Ararteko del País Basc.

Nosaltres vàrem assenyalar avenços importants, com la Llei d’oportunitats de 
la infància, dels drets i oportunitats de la infància; una llei que va actualitzar totes 
les normes i regulacions existents fins aleshores, una llei que creiem que era i és un 
gran instrument per aplicar al camp de la infància a Catalunya.

Vàrem analitzar, addicionalment, el Pacte, del 2013, per a la infància com un 
acord social, institucional, consensuat, signat per molts agents dels diversos sectors, 
i que pretén impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels 
infants i dels adolescents.

Vàrem analitzar també la Llei orgànica espanyola 8/2015, sobretot per l’accent 
que posa en l’interès superior de l’infant quan el desenvolupa i concreta, introduint 
criteris; o un tema tan important i precís, que sovint havíem oblidat, com el dret de 
l’infant a ser escoltat.

En el nostre informe alternatiu vàrem assenyalar reptes i dèficits. Manca, els hi 
recordem per enèsima vegada, un desplegament de la llei d’oportunitats. S’ha de 
desenvolupar i s’ha de dotar pressupostàriament d’allò que faria real la seva apli-
cació. Falta també una avaluació de l’impacte, de l’anàlisi d’impacte dels drets dels 
infants en les decisions normatives i en les polítiques públiques. D’aquí que reco-
manem que vostès també impulsin el desenvolupament de la llei, la reglamentació 
detallada sobretot dels drets dels infants en el sistema de protecció, i que inclogui 
també en aquest cas els infants de l’acolliment familiar. I depèn encara més de vos-
tès que aconsegueixin incrementar les inversions en les polítiques adreçades a la in-
fància i fer-ne una avaluació de l’impacte, per anar revertint una situació que, com 
hem dit, amb força, darrerament, es va agreujar amb la crisi i amb la forma en què 
varen créixer –no podem dir «varen davallar» els percentatges de situacions dificul-
toses o de risc.

Dit això, li demanaria al president que si pot donar la paraula a l’adjunta per als 
drets dels infants, perquè expliqués els aspectes més importants d’aquest informe.

Gràcies.

El vicepresident.

Gràcies, senyor Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya. A continuació, té 
la paraula la senyora Maria Jesús Larios Paterna, adjunta per a la defensa dels drets 
dels infants i dels adolescents.



DSPC-C 457
13 de juny de 2017

Sessió 13 de la CDI  13 

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

Gràcies, president. Bona tarda. Si normalment és complicat resumir un informe 
d’un any en mitja hora o el temps que tinguem, si tenim en compte que aquest abasta 
un període de sis anys, doncs, la tasca és especialment difícil. Però l’avantatge que 
tenim aquí és que moltes de les qüestions que jo els resumiré, doncs, no deixen de 
ser coses que ja coneixen, a banda del seu coneixement, en general, per elements que 
els hem anat plantejant aquí en successius informes. Perquè aquest informe no deixa de 
ser un resum, una recopilació de tot allò que hem anat presentant en el Parlament, 
en els diversos informes anuals que hem presentat i també hem debatut en comissió.

Seguiré una mica l’esquema de l’informe, que segueix el de la convenció, i potser 
és una mica diferent del d’altres ocasions. I voldria començar amb els principis ge-
nerals, que, de vegades, igual que amb altres drets, posant l’accent en drets socials o 
drets que tenen un efecte directe en el benestar material dels infants, moltes vegades 
no ens dona temps a explicar-los, a plantejar-los. Seré breu.

La convenció té tres principis que han d’orientar i influir en l’actuació de les ad-
ministracions públiques, que són: un, que acaba d’esmentar el síndic, la garantia del 
dret de l’infant a ser escoltat i a manifestar l’opinió en tots els afers que els afectin. 
Doncs, bé, nosaltres, amb tota la nostra experiència i en l’observació de la realitat, 
veiem que, tot i que aquest dret està formalment reconegut, encara hi ha moltes 
situacions on els infants no són degudament escoltats. Per exemple, i ho han llegit 
en l’informe, en l’àmbit escolar moltes vegades s’adopten decisions sense escoltar 
adequadament l’infant. O en l’àmbit dels procediments judicials, els procediments 
de justícia, on l’infant, per exemple, en procediments judicials, on hi ha conflictes 
familiars, o en situacions d’abús o maltractament no és escoltat degudament i, so-
bretot, no és escoltat en un entorn amigable i adequat per a aquests infants. També 
en l’àmbit de la protecció detectem mancances de vegades en els infants, en què 
se’ls sotmet a una mesura de protecció i no són degudament escoltats.

Per tant, en aquest sentit, caldria promoure la formació de professionals i establir 
procediments –dels infants– de queixa quan sigui..., especialment aquells que estan 
limitats en el seu contacte amb l’exterior, com en centres, per garantir aquest dret 
d’escolta tan, tan fonamental per garantir el seu interès superior. 

El segon principi és l’interès superior de l’infant, i seré molt breu, malgrat la seva 
transcendència. És un principi que ha de condicionar, és un principi i un dret que 
ha de ser tingut en qualsevol decisió pública o privada que s’adopti en relació amb 
un infant. I ens trobem que moltes vegades altres condicionants passen per davant 
d’aquest principi de l’interès superior de l’infant. Per tant, cal avançar en el fet que 
les normes i actuacions incorporin l’interès superior de l’infant.

En tercer lloc, com a tercer principi, el principi de no discriminació. Evidentment, 
en l’amplitud d’aquest principi només fer esment d’alguns avenços, per exemple, en 
el camp de la lluita contra la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de 
gènere, expressió de gènere, com en la llei aprovada el 2014 hi ha una sensibilitat so-
cial més gran amb relació a l’aplicació del principi de no discriminació. Però encara 
tenim molts exemples de situacions de discriminació. Especialment afecten aquells 
infants més vulnerables, com, per exemple, infants d’origen immigrat, doncs, quan 
s’adopten determinades decisions que, directament o indirectament, poden vulnerar 
aquest principi de no discriminació.

Els posaré alguns exemples. Quan en l’admissió de l’alumnat estem donant pre-
ferència a aquells alumnes que tenen pares o familiars que han estat escolaritzats 
en els centres estem posant una limitació per a aquells que acaben d’arribar en el 
nostre país. O quan estem davant d’infants en situació de pobresa o rendes baixes 
que han d’accedir a serveis educatius o de lleure, o escoles bressol, que tenen uns 
copagaments o uns pagaments, doncs, aquest cost que no pot ser sufragat suposa una 
discriminació. Igual que els infants que pateixen alguna discapacitat, si es requereix 



DSPC-C 457
13 de juny de 2017

Sessió 13 de la CDI  14

un copagament o un servei que no està adaptat a les seves necessitats també és ob-
jecte de discriminació.

Per tant, aquest principi de no discriminació no està garantit transversalment en 
molts serveis a aquests infants especialment vulnerables o amb alguna necessitat 
específica.

Segon apartat: drets i llibertats civils, que moltes vegades també els deixem de 
banda per la urgència del temps.

Participació política dels infants. Només un esment. A Catalunya s’ha creat el 
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents com un avenç molt important; con-
sells territorials que hi ha en l’àmbit local, que són molt importants per a la partici-
pació política dels infants, però encara cal que aquests consells, que aquest CNIAC 
sigui un veritable instrument de participació social dels infants, que puguin partici-
par en les polítiques públiques, en l’avaluació i disposicions reglamentàries o també, 
i dit en aquesta seu, en l’elaboració de projectes i proposicions de llei; per tant, que 
siguin realment escoltats i que puguin participar en la presa de decisions. I potser és 
un repte que encara aquest consell nacional faci aquesta funció.

Altres drets en aquest àmbit. Un apartat dedicat a la protecció del dret a la in-
timitat i a l’honor dels infants. Les transformacions de la societat de la informació 
generen reptes importants en la protecció dels drets dels infants, i un d’ells és també 
el seu honor i la seva intimitat. Hem tingut alguns casos on no hem estat capaços, 
entre tots –mitjans de comunicació, administracions...–, de protegir aquells infants 
que han estat víctimes d’algun abús, d’algun maltractament. I la llibertat d’informa-
ció, la informació pública que ha aparegut als mitjans de comunicació no ha preser-
vat degudament el dret a intimitat dels infants.

En aquest sentit, s’hauria de garantir amb més rigor el balanç que s’ha de fer 
entre el dret a la informació i la garantia de la intimitat i de l’honor, en el cas dels 
infants, tenint en compte que no només estem protegint la seva intimitat, sinó que 
també estem protegint els seus drets a desenvolupar-se de manera plena, íntegra, 
perquè l’afectació que poden tenir aquestes vulneracions a la seva intimitat tenen 
uns efectes més grans que amb relació als adults, per exemple.

Un altre dels drets a què fem referència a l’informe és la relació dels drets dels 
infants i les noves tecnologies, eh? Un dret, l’accés de l’infant a les tecnologies de 
la informació i la comunicació; un accés que cada vegada és més universal, però 
que presenta també algunes mancances i algunes preocupacions. Doncs, encara, per 
exemple, l’ús d’aquestes tecnologies varia en funció de l’origen social i el capital 
cultural i econòmic dels infants i els seus progenitors.

També hi ha mancances en la formació de, quan es dona en l’àmbit escolar, el 
mateix professorat a l’hora de com gestionar l’accés dels infants a les noves tecnolo-
gies, i a l’ús de les seves dades. I, en aquest sentit, algunes situacions, eh?, uns certs 
desconeixements de com protegir la intimitat dels infants han generat problemes.

I naturalment planteja reptes pel que fa a les normes de convivència, problemes 
que poden existir en el nostre entorn, com convivència, accés, ciberassetjaments, 
xarxes socials, dades..., que, doncs, s’han amplificat o han generat una nova forma 
d’assetjament amb les noves tecnologies, que evidentment que existien abans, però 
que en alguns casos s’han agreujat per les mancances que poden tenir tant infants 
com adults en aquest accés a les noves tecnologies.

En aquest sentit, el que demana el síndic és garantir una alfabetització digital i 
mediàtica en condicions d’igualtat a tots els infants i els adolescents; regular l’accés 
a internet i l’ús de les TIC entre els infants i adolescents, que garanteixin la seva 
educació, la seva garantia, la seva seguretat, etcètera; i desenvolupar també estratè-
gies per prevenir situacions d’ús inadequat, ús negatiu de les noves tecnologies, tant 
pel que fa al ciberassetjament, com algunes addiccions, o a algunes situacions que 
poden vulnerar els seus drets.
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Passant ja a l’apartat de violència contra els infants, simplement fer esment que 
tornem a repetir aquí la recomanació de la prevenció del càstig corporal, de que es 
suprimeixi la facultat de correcció dels progenitors en la regulació de les relacions 
entre pares i fills que es conté en el Codi civil de Catalunya, en el llibre segon; ne-
cessitat de suprimir aquesta facultat de correcció.

Elements ja plantejats en aquesta mateixa comissió amb informes extraordinaris, 
com és la necessitat d’avançar en la detecció i intervenció davant del maltractament 
infantil i de l’abús sexual. Són temes ja plantejats, però tenim mancances tant de 
coneixement precís de la prevalença del maltractament i de l’abús; mancances en la 
detecció, en la formació, també de professionals, també dels mateixos infants, per 
reconèixer el que és un abús i és un maltractament; també mancances en el que és el 
diagnòstic i el tractament de l’abús sexual, quant a unitats específiques, multidisci-
plinàries, especialitzades, com preveu la Llei 14/2010, que han d’existir i que encara 
no estan desenvolupades en la seva plenitud; i també un aspecte molt important, que 
és la necessitat de que els professionals dels serveis socials estiguin, tant de primària 
com d’especialitzats, dotats suficientment per poder fer la seva tasca, i, entre elles, 
la important tasca de poder detectar algunes situacions d’abús i maltractament. Per 
tant, caldria també millorar en tots aquests aspectes.

Pel que fa a l’apartat d’entorn familiar i modalitats alternatives de cura, en pri-
mer lloc, polítiques de suport a les famílies, també qüestions ja plantejades en 
aquesta comissió i en aquest Parlament, de plantejar els dèficits d’inversió en políti-
ques de suport a la família. Estem en uns percentatges molt inferiors als percen-
tatges de despesa social del conjunt de la Unió Europea, i això fa que les polítiques 
de suport a la família tinguin problemes importants amb relació a la cobertura, 
dèficits d’universalitat, restriccions dels llindars d’elegibilitat i amb llistes d’espera 
per accedir a determinats programes i serveis socials. 

Aquests dèficits, com saben vostès, que són estructurals, es van veure agreujats 
amb tot l’increment de les necessitats de les famílies en tots els períodes més forts 
de la crisi econòmica. I això va traslladar una pressió assistencial importantíssima 
als serveis socials municipals, que en molts casos va suposar una alteració o una 
afectació molt forta en un model d’intervenció, de suport i d’acompanyament, que 
va passar a ser un model més assistencialista.

Per tant, les recomanacions van en la línia de garantir, doncs, tant els ingressos 
mínims de les famílies com la dotació de recursos econòmics i socials suficients per 
atendre les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat. 

Pel que fa a un apartat important, de les polítiques de suport a les famílies, en 
l’entorn familiar, com són els recursos als infants en situació de desemparament, 
cal esmentar alguns avenços en aquests últims anys en el sistema protector, com és 
la creació d’alguns recursos residencials o de mida reduïda, amb voluntat d’establir 
un equilibri territorial; com també destacar positivament l’aprovació d’un nou pro-
grama marc de centres, document que ha d’esdevenir un model de referència per a 
la qualitat de la intervenció; també la creació d’alguns serveis especialitzats per fer 
algunes funcions d’estudi, valoració, de seguiment d’infants i adolescents en situació 
de risc greu o declarats en desemparament, i també valorar molt positivament els 
esforços que s’han fet per part de, especialment, l’Institut Català de l’Acolliment 
i de l’Adopció per proveir del recurs de famílies acollidores, que és un recurs que, 
com saben vostès, doncs, hem estat reclamant des de molts àmbits, com a mínim de 
manera molt intensa pel Síndic de Greuges, com un recurs absolutament necessari 
per garantir als infants el recurs de protecció que necessiten.

Tot i aquest reconeixement, hem de constatar encara l’existència de dèficits, que els 
esmentaré únicament per no poder entendre’m. En primer lloc, la manca de desplega-
ment encara reglamentari de la Llei 14/2010. Falta una reglamentació de la llei que re-
guli amb detall els drets dels infants i adolescents en els centres, i també que establei-
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xi, molt important, les condicions del que han de garantir els centres, tant materials, 
dotació de recursos personals, perfils professionals i estàndards mínims de qualitat.

Encara continuem amb un elevat pes del recurs residencial enfront de l’acolli-
ment familiar, per sota dels paràmetres de molts països del nostre entorn, amb les 
últimes dades que constatem en aquest informe, en què menys de la meitat dels in-
fants tutelats estan en acolliment familiar, i dintre d’aquests només, gairebé un 22 
per cent en acolliment en família aliena.

Altres mancances: saturació de determinats centres de protecció; manca de do-
tació, per tant, d’un marge de places de centres suficient; elevat nombre de places a 
alguns centres; diferències entre recursos residencials –en funció del centre on pu-
gui un infant estar acollit, la seva qualitat de vida pot ser molt diferent, i, per tant, en 
aquest sentit, també caldria garantir una homogeneïtat en aquest servei–; mancances 
en la supervisió dels centres, tant públics como privats, com de protecció, com tera-
pèutics; mancances en la protecció efectiva dels adolescents que presenten conduc-
tes de risc i que presenten una complexitat important, i mancances en la transició a 
la vida adulta dels infants en el sistema de protecció.

Per tant, totes aquestes mancances comporten, doncs, recomanacions en el sen-
tit de desplegar la llei, proveir el recurs de l’acolliment familiar, garantir la qualitat 
dels centres, dotacions adequades, garantia del nombre de places reduït, integració 
en la comunitat, etcètera.

Un altre apartat..., salto a l’apartat global d’infants amb discapacitat, de dret a la 
salut i benestar. Faré esment de l’atenció a la salut mental dels infants i adolescents. 
És un tema que al síndic li ha preocupat molt i que encara li continua preocupant, 
l’atenció a la salut mental d’infants i adolescents. La xarxa de salut mental infan-
til i juvenil continua saturada. Se’ns han anunciat unes inversions que segurament, 
doncs, contribuiran a millorar aquesta situació, però encara tenim CSMIJ amb llis-
tes d’espera, CSMIJ que no poden atendre amb la intensitat adequada i amb la tem-
poralitat adequada les situacions de salut mental.

Hi ha una cosa que és preocupant, que moltes vegades els CSMIJ per aquesta 
situació de saturació només poden atendre aquells casos més greus i no poden aten-
dre aquells casos que també necessiten atenció i que queden una mica a la cua o 
a la cobertura que puguin fer les famílies per altres bandes, per aquesta manca de 
provisió pública.

Per tant, necessitat urgent d’incrementar recursos humans, materials i econò-
mics a centres de salut mental infantil i juvenil, així com altres programes, serveis 
terapèutics, adreçats a garantir l’acompanyament psicològic d’adolescents i les seves 
famílies.

Dintre d’aquest apartat de discapacitat, salut bàsica i benestar, esmentar un tema 
molt plantejat ja des de fa molt de temps per aquest síndic: la lluita contra la pobresa 
infantil. Continuem amb taxes de risc de pobresa molt per damunt de la mitjana 
europea, i, per tant, és un tema que ens ha de continuar preocupant, i molt. S’han 
adoptat, en aquest període, doncs, algunes mesures adreçades, específicament, 
a combatre situacions de més vulnerabilitat, com les situacions que es van adop-
tar per combatre malnutrició infantil –mesures adreçades a garantir un àpat, com 
a mínim, diari a tots els infants– i algunes mesures adreçades específicament a les 
situacions dels més vulnerables, però igualment hem de tornar a recordar els baixos 
nivells de despesa en protecció social i les necessitats de millorar les transparències 
econòmiques associades a la reducció de pobresa infantil.

El síndic recomanava, ja des de l’any que va fer un informe específic, l’any 2012, 
establir per norma els mínims considerats essencials per garantir el dret de l’infant 
al nivell de vida adequat i crear, d’acord amb el que preveu l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, doncs, una prestació que garanteixi a les famílies en situació de pobresa 
accedir a una renda garantida de ciutadania.
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Passo a l’apartat d’educació, lleure i activitats culturals. En educació hem plante-
jat molts temes, també en aquesta mateixa comissió, un d’ells és la necessitat de se-
guir combatent la situació del nostre sistema educatiu, on hi ha..., encara és present 
de manera intensa la situació de segregació escolar. Hi ha desequilibris importants 
en la composició social dels centres escolars i alguns centres guetitzats. Com saben, 
la segregació limita les oportunitats als alumnes que estan socialment desfavorits 
per assolir el seu màxim desenvolupament possible. 

Les administracions públiques tenen al seu abast, per combatre aquests des-
equilibris, doncs, des de treballar en la programació de l’oferta i la gestió del pro-
cés d’admissió de l’alumnat i, d’altra banda, equiparar les condicions d’escolaritza-
ció dels alumnes en els diferents centres. Aquests dos aspectes han estat treballats 
monogràficament en informes extraordinaris del síndic, amb l’elevada complexitat 
del propi informe, i, per tant, és impossible, doncs, aquí fer-ne esment, ni que sigui 
mínimament. Però simplement destacar que hi han hagut alguns avenços per part 
del Departament d’Ensenyament, reforçant aquells centres d’alta complexitat, com 
mesures amb les auditories pedagògiques o les inversions específiques en centres 
d’elevada complexitat.

Malauradament encara cal avançar estructuralment en aquest àmbit i, com vos-
tès saben, el síndic està promovent la signatura d’un pacte per lluitar contra la segre-
gació escolar, en què vam tenir una reunió en la pròpia sindicatura –hi van assistir 
representants de tots els grups parlamentaris– i estem treballant, hi ha una disposi-
ció positiva del Departament d’Ensenyament per treballar en aquest àmbit.

Per tant, en aquest sentit, hi ha algunes qüestions, com és aprovar el Decret 
d’admissió d’alumnat o desplegar algunes mesures de planificació d’oferta i altres 
instruments que són responsabilitat directa del Departament d’Ensenyament i que 
s’haurien d’aprovar pel que fa al decret, per exemple, doncs, en el temps més reduït 
possible, però hi ha una disponibilitat de treballar estructuralment la lluita contra 
la segregació.

En l’àmbit de l’educació també voldria fer esment de la importància que té l’edu-
cació no obligatòria, educació infantil de primer cicle i formació professional. Són 
àmbits estratègics per promoure els drets i les oportunitats dels infants. I posem de 
manifest en l’informe la importància que tenen aquestes dues etapes i la garantia 
de l’equitat en l’accés a l’educació zero-tres anys i en l’educació postobligatòria, en 
el primer cas per garantir la igualtat d’oportunitats dels infants més desfavorits i el 
segon, també, com a mecanisme per lluitar contra el fracàs escolar.

En aquest sentit, alguna de les recomanacions és incrementar el finançament de 
l’educació infantil de primer cicle i establir sistemes d’ajuts, bonificacions o tarifa-
ció social per garantir la igualtat d’oportunitats. Alguns municipis a Catalunya es-
tan establint aquests sistemes de tarifació social, que valorem positivament, i també, 
doncs, altres mesures necessàries, com una major dotació de major finançament i un 
finançament també que no sigui lineal, tenint en compte les desigualtats territorials 
que hi han en aquest àmbit.

En ensenyament també posem de manifest els dèficits que encara té el nostre sis-
tema de garantia de gratuïtat, eh? La proclamació de la gratuïtat de l’ensenyament 
contrasta amb moltes despeses que han d’assumir les famílies en l’escolaritat dels 
seus fills. En aquest sentit, la reducció que també es va produir com a conseqüència 
de les mesures d’austeritat va suposar la supressió de molts ajuts, que garantien ac-
cés a llibres escolars, accés a material escolar, accés a activitats complementàries, 
etcètera. De fet, diguem-ne, el sistema més consistent actualment per a l’alumne de 
beques..., el més consistent en l’actualitat són les beques menjador, però tota l’altra 
part, absolutament necessària, doncs, encara necessita recuperar no només nivells 
anteriors a les reduccions, sinó incrementar aquest finançament, si de veritat es vol 
garantir una escolarització en condicions d’igualtat.
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I, ja, per acabar, com a últim apartat, sí que vull fer esment de les mesures espe-
cials de protecció que estableix la convenció i que fan referència a infants especial-
ment vulnerables. En primer lloc, els infants estrangers immigrats no acompanyats. 
En aquest sentit, tenim encara en el nostre país infants que arriben sols, no acompa-
nyats, de diversos països, i encara tenim mancances en la seva primera atenció i en 
la seva atenció residencial.

Primera atenció... –i tampoc em puc estendre, com a mínim en aquesta primera 
intervenció–, hi ha mancances en el procés de determinació de l’edat. Quan d’un 
infant es dubta de la seva majoria d’edat encara tenim..., no s’apliquen sentències 
clares com la del Tribunal Suprem, que obliga a tenir en compte l’edat de la seva do-
cumentació legal, sempre que no estigui invalidada, i se’ls practiquen proves d’edat 
que moltes vegades no són garantistes ni s’apliquen sempre quan hi ha un dubte 
raonable de la seva majoria d’edat. Com a mínim, és un concepte que no està des-
envolupat.

Tampoc els protocols sempre són els adequats. Quan es localitza un infant, un 
menor no acompanyat la primera mesura que s’adopta és portar-lo a fiscalia per po-
der-hi fer la prova de determinació de l’edat, quan d’acord amb la convenció l’hem 
de protegir i hem de donar-li una protecció immediata.

També un problema important, potser no pel seu nombre, però sí pel seu efecte, 
són els problemes que tenen de vegades nois i noies tutelats en els nostres centres de 
protecció per a la tramitació de la seva documentació. Poden tenir que, per la con-
vergència dels retards de l’Administració que té la tutela, de la DGAIA, amb l’Admi-
nistració que reconeix l’Administració, la delegació al Govern, la suma dels retards 
d’ambdues administracions ens poden donar que hi ha nens que viuen anys en el sis-
tema de protecció i que poden arribar a la majoria d’edat sense tenir la seva documen-
tació regularitzada, i això els afecta molt i molt directament en els seus drets.

I també, pel que fa a l’atenció d’aquests infants, incrementar el nombre de pla-
ces residencials per evitar la sobreocupació dels centres d’acolliment. Tenim centres 
d’acolliment, que acullen..., on resideixen específicament menors no acompanyats, 
que estan molt saturats i que tenen problemes amb l’atenció que donen a aquests 
adolescents.

I, ja, per últim, dintre d’aquest apartat vull fer esment de l’atenció dels infants re-
fugiats. Un element molt específic, eh? Reconeixem, d’entrada, que tant Espanya com 
Catalunya són un dels països que menys percentatge de reconeixement del dret d’asil 
i refugi tenen, amb relació a altres països de la Unió Europea. El nivell de reconeixe-
ment és molt reduït. Jo volia fer esment, específicament, d’aquell que nosaltres, per 
la nostra activitat, hem tingut més coneixement, i són els infants i adolescents tute-
lats per la DGAIA, en què també hi ha xifres molt baixes de sol·licitants d’asil, del 
dret d’asil i la protecció internacional. Aquestes xifres contrasten amb el nombre que 
proporcionalment els correspondria, amb el nombre de sol·licituds que es tramiten a 
escala internacional, i tenim, entre els nostres infants i adolescents tutelats, hi ha sei-
xanta-quatre nacionalitats diferents, entre les quals hi ha la siriana i l’afganesa.

Per tant, això ens porta a considerar –i així se’ns ha plantejat per algunes enti-
tats– que hi ha mancances en la formació de professionals i manca de circuits i pro-
tocols clars que permetin informar i proporcionar l’acompanyament necessari per-
què s’accedeixi, es conegui i es trameti adequadament la sol·licitud d’asil.

A més a més, amb dades també hem detectat, fins i tot amb visites en centres, 
que en alguns casos no s’ofereixen als infants i adolescents sol·licitants o suscepti-
bles de ser sol·licitants d’asil, doncs, l’acompanyament psicològic i l’acompanyament 
que necessiten per poder recuperar-se i per tenir la protecció a la que tenen dret re-
conegut.

Bé, doncs, jo en aquest resum segur que m’he deixat moltes coses, i si hi ha al-
guna cosa que podem complementar en el torn de preguntes...

Moltes gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre l’informe del Síndic de Greuges, té la pa-
raula la senyora Elisabeth Valencia, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Bueno, como siempre, quiero empezar agradeciendo el tra-
bajo que realiza el Síndic de Greuges y su equipo en implementar... Bueno, sus in-
formes nos sirven para implementar políticas públicas y nos hacen una foto de la 
realidad en políticas sociales, y, en concreto este informe, pues, en políticas de in-
fancia.

Centrándonos en el informe..., bueno, se divide en varias partes. Se ha hablado 
aquí de los derechos que tiene el menor a la escucha activa. Se ha comentado que, en 
procesos, sobre todo, de desamparo no son debidamente escuchados. Se ha hablado 
también de que las leyes deben garantizar el interés superior del menor y las polí-
ticas públicas que implementemos también deben garantizar este interés superior. 
Y, bueno, nosotros estamos también en esta línea.

En cuanto al informe, abarca varios temas. Es un informe que tiene..., bueno, que 
recoge la información de cinco años. Es un informe muy extenso. No me dará tiem-
po a hablar sobre todo el informe, pero, bueno, espero hablar de lo más importante, 
que para eso estamos aquí. 

Bueno, sobre pobreza infantil, empezamos por alertar, de acuerdo con su infor-
me, los elevados índices de pobreza infantil en toda España. Tenemos datos que 
son alarmantes. No estamos siendo capaces de revertir esta situación de recortes 
ni desde el Govern de la Generalitat ni desde el Gobierno de España. Es eviden-
te que falta inversión en políticas de infancia, es una realidad. Nosotros, desde 
que iniciamos la legislatura, hemos pedido más inversión en políticas de infancia, 
ponernos a la media europea, pero es evidente que no lo estamos consiguiendo. 
Y esto, bueno, radica en una situación de las políticas de infancia que es gravísima y 
de pobreza.

Hemos podido ver, por otro lado, el descenso progresivo en los tres últimos años 
en políticas de apoyo a las familias. Dentro del marco del Plan de apoyo a las fa-
milias, aprobado en el 2016, hay un descenso de políticas de apoyo de un 66 por 
ciento. Y, bueno, le queríamos comentar, desde su punto de vista, pues, qué necesi-
tamos para poder revertir esta situación. Ha comentado usted lo de..., bueno, ha he-
cho referencia a la prestación por menor a cargo. Nosotros hemos presentado en este 
Parlament esta iniciativa parlamentaria, que está en fase de ponencia, y esperamos, 
pues, que salga adelante.

Desde nuestro grupo..., bueno, como he comentado, hemos venido pidiendo más 
inversión en políticas de infancia. Luego hemos presentado propuestas sobre el de-
sarrollo reglamentario legislativo de la LDOIA. Es evidente que tenemos una ley, la 
infancia está protegida, pero, bueno, falta desplegarla, como se manifiesta en su in-
forme. Llevamos siete años de demora en el despliegue reglamentario de la Ley de 
infancia y nos parece un hecho grave. Nos hemos pasado siete años para conseguir 
un borrador, y, de una parte, de la Ley de infancia. Entonces, estamos de acuerdo 
con usted en que necesitamos dotación presupuestaria, evaluación de un análisis del 
impacto de la ley y reglamentar la ley de una vez por todas. 

Ha hablado usted también de la protección a la infancia. Ha hablado de que el 
Govern de la Generalitat está haciendo un esfuerzo; es cierto, se lo reconocemos. Ha 
anunciado un plan de choque de veintitrés centros. Reconocemos voluntad política, 
pero tenemos mucho por hacer en un sistema de protección a la infancia que, desde 
nuestro punto de vista, está colapsado. 

También queremos comentar que nosotros, precisamente en este Pleno, hemos 
presentado una moción para abordar este tema y para trabajar también en la pro-
moción de la acogida, que también el Govern es cierto que está trabajando, pero, 
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bueno, no se han conseguido mejoras en relación con las unidades familiares, las 
UCAE, Y, bueno, en este sentido hemos presentado..., tenemos que comentarles que 
hemos presentado una moción.

Respecto a la participación de los menores, de la infancia en Cataluña, es cierto 
que tenemos... Bueno, recogemos sus recomendaciones respecto al consell d’infants. 
Nosotros queremos que sea un consell participativo y que tenga sobre todo cober-
tura territorial. 

Me voy a ir de un tema a otro, pero espero que me disculpen, porque es que son 
varios temas y tengo poco tiempo. Respecto a los abusos sexuales, pensamos que 
estamos todavía muy lejos de llegar a niveles óptimos de detección. Sigue faltan-
do formación específica de los profesionales para abordar este problema. Respecto, 
también, al comité interdepartamental creado, nos consta que solo se han hecho dos 
reuniones de este comité y consideramos que no tenemos información suficiente. 
Vemos opacidad en este comité interdepartamental, y falta de transparencia. 

Bueno, desde este Parlament intentamos implementar políticas. Pero, por ejem-
plo, hoy hemos traído a esta comisión una iniciativa para implementar el Registro 
unificado de maltrato a menores, que no ha salido adelante gracias a que el grupo 
que da apoyo al Govern ha votado en contra. No entendemos este posicionamiento, 
y también le quería..., quería dejar constancia aquí. 

Respecto al acoso escolar, desde nuestro grupo parlamentario pensamos que el 
plan de convivencia anunciado por el Govern no se diferencia del que se anunció en 
el 2011. Queríamos preguntarle su opinión al respecto, qué opinan del plan de con-
vivencia de centros que se ha anunciado desde el Govern de la Generalitat, si difiere 
mucho del que se anunció en 2011. 

Por otro lado, comentar que, en este Parlament, pues, hemos aprobado imple-
mentar el proyecto KiVa. Bueno, lo que le he comentado sobre el RUMI no ha salido 
adelante. Y, bueno, estamos de acuerdo en que falta formación a los profesionales y 
debemos..., estamos haciendo, desde este Parlament, un poco el trabajo que debería 
realizar el Govern. 

Bueno, ahora voy al tema de salud mental. Para nosotros es una cuestión fun-
damental, que se aborda también en su informe. Y desde nuestro punto de vista la 
atención a la salud mental infantil tiene una situación..., estamos en una situación 
alarmante. Reconocemos un anuncio sobre una inversión, pero quería comentar que 
los profesionales están saturados, tienen una carga de trabajo bestial. La semana 
pasada tuvimos una comparecencia de profesionales del ámbito de la salud mental, 
también de la salud mental infantil, y nos evidenciaban que tienen una sobrecarga 
de trabajo bastante alarmante. También comentar, pues, que nos dijeron que no se 
estaban cumpliendo las ratios de profesionales. Y que no estamos consiguiendo el 
objetivo que se persigue desde la Administración y desde el ámbito de salud mental, 
que es que los niños avancen de manera psicoterapéutica.

Bueno, con relación a los menores no acompañados, tuvimos aquí al secretario 
general de Migraciones, lo hemos tenido en esta legislatura. Yo misma le pude pre-
guntar sobre la sobrecarga de los centros de acogida de menores no acompañados. 
Hemos presentado..., vi claro que había que presentar una iniciativa para que no se 
tardaran más de seis meses sin que se le asignara el recurso necesario. Y, bueno, es-
peramos que se cumpla esta iniciativa.

Nos parece muy importante –por otro lado, se indica en su informe– el tema de 
la tramitación de la documentación de residencia de los menores no acompañados. 
No se está cumpliendo esta Ley de asilo, que indica que hay que tramitar..., que los 
menores tienen derecho a que se les tramite su documentación.

Por otro lado, comentarles que desde el Pleno de emergencia social nosotros 
también presentamos una iniciativa en este sentido, para agilizar precisamente los 
trámites de documentación de los menores no acompañados. 
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En principio, creo que lo he comentado todo, he comentado todos los temas que 
quería comentar. Y agradecerles otra vez su trabajo y su comparecencia. 

Gracias.

El vicepresident

Gràcies. A continuació, per posicionar-se, té la paraula la senyora Eva Martínez, 
del Grup Socialista.

Eva Martínez Morales

Moltes gràcies, president. Bé, el primer és donar-los les gràcies, al síndic i tam-
bé, doncs, a la senyora Maria Jesús Larios, no?, per la seva presentació d’aquest 
informe, que sabem que no és fàcil poder sintetitzar en vint, trenta minuts tota la 
tasca que es fa des de l’oficina del Síndic de Greuges, no? També, doncs, donar 
la benvinguda a tots els acompanyants i donar-los les gràcies per estar aquesta tarda 
aquí amb nosaltres. 

Bé, el que comentava. És una tasca ingent, i que hem d’agrair, no?, com a dipu-
tats, la lectura dels informes successius que van fent, no? I, des del punt de vista 
de..., com a membres d’aquesta Comissió d’Infància, doncs, ens dona molta llum a 
diferents temes, no?, en els quals ens posen les dades. Però, sobretot, el que ens fan 
veure són totes les ombres que encara ens queden en molts temes que no s’estan ate-
nent per part del Govern.

Llavors, amb aquest informe es repassen tot el que serien, no?, des del punt de 
vista de la Convenció sobre els drets de l’infant, els diferents temes i les diferents 
mancances en l’aplicació d’aquests drets a Catalunya. Hi ha molts temes. Jo crec que 
la meva companya, l’Elisabeth, doncs, ja ha anat fent diferents preguntes, diferents 
temes. Intentaré, potser, centrar-me en aquells que menys s’han tocat. Però, bé, és 
el que comento, no?, són molts temes i és difícil poder entrar en detall en cadascun 
d’ells. 

Un d’ells, no?, on sí que voldria destacar, és tot el que seria la prevenció en la vio-
lència contra els infants i adolescents, i, en concret, el que és l’abús sexual. Aquest 
ha estat un tema que des del Grup Socialista, doncs, s’ha treballat especialment, 
que s’ha portat en diferents interpel·lacions, i després mocions, al Ple del Parlament. 
I també ha sigut, doncs, un dels temes que també s’ha aconseguit que s’aprovés, no?, 
a diferents manaments per part del Parlament. 

I sí que voldria, doncs, comentar que en aquesta comissió vam tenir una compa-
reixença molt, molt sentida –no sé si l’han pogut veure o si en tenen coneixement–; 
una compareixença que vam tenir per part d’entitats que treballen amb famílies, no?, 
d’afectats –de «supervivents», com ells s’autoanomenen– d’abusos sexuals infantils. 
Va ser una compareixença molt sentida, en la qual, doncs, en primera persona ens ex-
plicaven tots els problemes, no?, totes les circumstàncies que han viscut, i també que 
ens demanaven que, bé, a veure què podríem fer nosaltres per tal de solucionar-ho.

Llavors, d’aquella compareixença i també de la lectura del seu informe –que 
també van fer, no?, un informe específic sobre aquest tema– també es va derivar una 
actuació en què, des del Grup Socialista –que després va ser recolzada pels diferents 
grups parlamentaris–, intentàvem posar, doncs, diferents mesures, no?, per tal de 
millorar tot el que és la prevenció en els centres escolars, la formació i especialitza-
ció dels professionals a l’hora de poder detectar els casos. 

També mobilitzàvem recursos per tal de poder fer campanyes de prevenció i 
sensibilització a tots els nivells, la formació i especialització dels professionals no 
només als centres escolars, com comentava abans, sinó, doncs, també en l’àmbit sa-
nitari, en l’àmbit policial i en l’àmbit judicial. I, en aquest sentit, un tema que també 
han comentat, dintre l’àmbit judicial, doncs, poder modificar els procediments per 
tal que hi hagi una menor afectació per part dels infants i adolescents que han de 
tornar a reviure, en molts casos, situacions molt negatives amb processos judicials 
que es poden allargar, i molt, en el temps. 
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I, bé, també, doncs, altres mesures que es van aprovar, no?, des d’aquesta mateixa 
comissió serien poder disposar de mesures concretes d’atenció especialitzada per als 
adults víctimes, que ara mateix són adults, però van patir abusos en la seva infàn-
cia. Aquest seria un sector de població que actualment, doncs, estaria molt desatès, 
igual que les mares de fills que pateixen abusos comesos per les seves..., pels pares 
o parelles d’aquestes mares, no?, que també viuen una situació molt, molt terrible.

Bé, ara estarem a l’espera, no?, que totes aquelles mesures que es van aprovar en 
aquesta comissió, que ja farà aproximadament un mes, doncs, veiem com es con-
creten, com el Govern aquest manament el fa efectiu. Nosaltres esperem que aquest 
sigui un dels manaments que sí que es facin efectius. 

En temes de salut mental, coincidim plenament amb el que es comenta en l’infor-
me de la falta de recursos dels CSMIJ i també de la falta de recursos més intensius, 
no?, per a aquells casos més greus, sobretot quant a les famílies d’adolescents, que es 
veuen totalment sobrevingudes. Llavors, no sé si aquí ens podríeu explicar una mica 
més, doncs, quines haurien de ser aquestes mesures que s’haurien de recolzar. 

I en aquest tema no tant de la salut mental, sinó a nivell del dret a la salut dels in-
fants i adolescents, no sé si des del síndic s’ha valorat, doncs, un dels problemes que 
s’està posant ara sobre la taula, que és la falta de professionals pediatres a primària. 
Aquest..., bé, en els últims temps, doncs, estem veient que s’estan posant sobre la 
taula les mancances que hi ha a nivell de professionals, no? Habitualment aquests 
professionals en pediatria en molts casos prefereixen, doncs, exercir a l’àmbit hospi-
talari i no a primària, però, realment el dret a la salut, no? I en aquest àmbit, no sé 
des de..., doncs, si aquest tema..., bé, quin seria, no?, el seu parer, o si... 

Totalment d’acord, no?, en la lluita contra la pobresa infantil. I, bé, estarem molt 
atents de quines seran les conclusions a les dades que es puguin extreure, doncs, en 
el proper Ple, en què parlarem, i molt, d’aquest tema. 

I un dels temes que vostès explicaven és el que cal revisar els llindars d’elegibi-
litat dels ajuts, no? Tal com comenten, actualment l’indicador de renda està entre un 
10 i un 40 per cent per sota del llindar del risc de pobresa que estableix l’OCDE. 
Això és molt greu. Llavors, bé, com hauríem d’incidir per poder modificar això, 
perquè hi ha moltes famílies que, tot i no tenir suficients recursos i estar en risc de 
pobresa, doncs, no poden percebre els ajuts.

I ja acabant i entrant en el que seria el dret a l’educació i al lleure, doncs, també 
coincidim en la importància de la participació dels infants en l’educació no obliga-
tòria. A nivell de llar d’infants, doncs, des del Grup Socialista hem parlat en innom-
brables ocasions de la necessitat d’un finançament de les llars d’infants, i també hem 
denunciat la falta des de ja fa anys, no?, d’aquest finançament, per part de la Gene-
ralitat, de les llars d’infants municipals.

I aquest també seria un altre àmbit en el qual des del grup hem portat aquests 
acords al Ple del Parlament. El Ple del Parlament això ho ha aprovat, no?, que des 
de la Generalitat es recuperés el finançament per plaça de 1.500 euros cap a les llars 
d’infants que gestionen els ajuntaments. Això és un manament. Es va aprovar pel 
Ple del Parlament, i això no s’ha aplicat.

O sigui, aquí el que ens diuen és que aquests recursos es posen des de les dipu-
tacions, però, clar, les diputacions coses que feien abans ara han de dedicar aquests 
recursos a pagar. I, en tot cas, els recursos que estan posant des de les diputacions, 
doncs, són clarament insuficients per poder garantir aquests drets. Perquè, a la fi, 
les famílies, no?, en el millor dels casos, doncs, podran estar en algun ajuntament 
que estableixi una tarifació social, però en altres casos no tindran una gratuïtat del 
servei.

Llavors, jo crec que aquest és un tema important que s’ha de treballar, i posar 
en valor la importància del que és l’educació no obligatòria de zero a tres anys, no?, 
per tot el que seria el tema de l’adaptació precoç de diferents problemàtiques que 
pugui tenir l’infant.
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Ja per acabar, doncs, han parlat també de la pressió que han tingut els últims 
anys els serveis socials municipals. Llavors, des d’aquí també destacar la tasca que 
han fet els ajuntaments, que han suplert en molts casos la manca de finançament de 
la Generalitat i que han fet això que no ha fet l’Administració competent. Llavors, 
en molts casos, des dels ajuntaments s’han fet ajuts per a llibres, per a material esco-
lar, per a sortides i activitats, per a activitats extraescolars... També s’ha fet des dels 
ajuntaments pagament de quotes de llars d’infants, és a dir, els ajuntaments en molts 
casos han estat suplint l’Administració competent.

I un tema que també han destacat en algun dels altres informes que havien pre-
sentat anteriorment és, doncs, bé, la situació que ens trobem amb l’eliminació dels 
menjadors escolars als centres d’educació secundària de Catalunya. S’han eliminat 
milers de menjadors i, llavors, aquells nens que podien tenir dret a una beca menja-
dor a partir dels dotze anys no la tenen. Llavors, aquí també s’ha d’agrair que alguns 
ajuntaments intentin buscar alguna solució alternativa, amb imaginació, intentant 
poder garantir els àpats i a la vegada no estigmatitzar aquests infants joves, no?, que 
a partir dels dotze anys, doncs, no disposen de cantines, de menjadors als instituts 
de secundària públics, perquè ja no existeixen, s’ha canviat l’horari. La major part 
d’aquests menjadors ja no existeixen i aquests nens deixen de tenir aquesta beca 
menjador.

En resum, coincidim...

El vicepresident

Senyora Eva Martínez, hauria d’anar acabant; gràcies.

Eva Martínez Morales

Sí... Coincidim en l’anàlisi i creiem això, que encara, doncs, bé, hem d’avançar 
molt en la protecció i l’aplicació de la Convenció sobre els drets de l’infant al nostre 
país.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Per posicionar-se sobre l’informe del Síndic de Greuges, té la paraula la 
senyora Gemma Lienas, del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot.

Gemma Lienas Massot

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies per la seva compareixença, senyor 
Ribó i senyora Larios, per aquest informe que ens han presentat, com sempre molt 
complet, i per la feina que fan vostès.

Certament, moltes de les qüestions d’aquest informe ja estan reflectides en infor-
mes anteriors de la sindicatura, i ja els hem anat treballant. D’altra banda, volia asse-
nyalar que el nostre grup ha treballat repetidament en aquesta comissió i en els plens 
d’aquest Parlament en pro de la infància. Per exemple, s’ha demanat repetidament, i 
no només per part del nostre grup, sinó per altres grups també, el desplegament de 
la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, però no ens n’hem 
acabat de sortir. Deia, no sé si el senyor Ribó o la senyora Larios, que està a les nos-
tres mans modificar aquesta situació. Jo els diria que no és tan fàcil, perquè malgrat 
la insistència i malgrat aquestes mocions o propostes de resolució aprovades no ens 
n’hem acabat de sortir, perquè s’ha demanat moltes vegades.

Després, voldria centrar-me un moment en el que han dit del càstig corporal, que 
en si és una qüestió que em sembla molt important. Totalment d’acord que s’hauria 
de suprimir la facultat de corregir l’infant per part de la família, és a dir, eliminar el 
càstig corporal. Voldria fer notar, però, que hi ha cultures on encara continuen fent-
ho i on de vegades no són capaços o capaces d’imaginar, les famílies, altres formes 
d’educar que no siguin aquestes. Ho dic perquè cal tenir-ho en compte per ajudar-les 
a trobar noves formes, perquè hem vist que de vegades el càstig físic, fins i tot un 
càstig físic que no sigui un maltractament brutal de l’infant, pot resultar un desem-
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parament de l’infant. I, per tant, creiem que s’hauria d’ajudar les famílies que venen 
d’altres cultures a entendre que hi ha altres maneres d’educar. No sé si vostès te-
nen alguna idea de com es podria fer aquesta formació.

Pel que fa a la pobresa..., pel que fa a la pobresa també n’hem parlat repetidament 
en aquest Parlament. Hem fet diversos intents que no han tingut gaire èxit. És cert 
que tenim un nivell de risc de pobresa entre la nostra infància que és gravíssim, que 
és un dels més greus de la Unió Europea, i que, a més a més, prevenir en la infància 
resultaria no només un bé per a aquests nens i nenes que estan en aquesta situació, 
sinó un bé per al país en el futur, perquè si no prevenim aquestes situacions de risc, 
de vulnerabilitat, després tindrem molts més problemes, i aquests nanos seran adults 
amb molts més problemes, amb moltes més dificultats per inserir-se en la societat 
i amb molta més infelicitat. Però tampoc ens n’hem acabat de sortir. 

Pel que fa a les mocions que hem fet en infància, n’hem fet una sobre abusos 
sexuals. És una moció en la que demanàvem formació, com demanen vostès, del 
professorat, perquè hi hagi més possibilitats de detectar els abusos, però també de-
manàvem que hi hagués formació a l’alumnat per prevenir-los, perquè pensàvem 
que és important no només detectar-los quan ja han passat, sinó, sobretot, poder-los 
prevenir. Hem comprovat el compliment d’aquesta moció nostra i no s’ha complert 
del tot. Ja veu que no ens n’acabem de sortir del tot, en el que fem.

Creiem que nens i nenes no són suficientment escoltats. Tenim proves fefaents 
de que en els hospitals o entre els equips especialitzats sovint no se’ls escolta, quan 
diuen que han estat víctimes d’abusos sexuals. I després tampoc se’ls escolta prou en 
els procediments de desemparament o quan ja estan en els centres, quan dema-
nen determinades coses; no tenen a qui recórrer ni se’ls escolta prou.

Pensem que falta formació dels professionals, que han d’avaluar tant els abusos 
sexuals com el fet de fer un desemparament. Nosaltres vam demanar també, com 
parlava abans la diputada Eva... –ai, perdona, ara no em surt el teu cognom–, Eva 
Martínez, vam demanar la compareixença d’El Mundo de los ASI, que són gent 
adulta que en la infantesa van patir abusos sexuals. I també vam demanar la com-
pareixença d’una entitat que aplega gent que té discapacitat o que té algun trastorn 
mental, i que o bé ha patit abusos sexuals o bé –una cosa que és greu i que també 
s’hauria de revisar– si els seus fills i filles han patit algun abús sexual el seu testimo-
ni no serveix, perquè tenen un trastorn mental. Tot això, la veritat és que són coses 
que ja hem anat treballant.

També hem presentat dues mocions, una que fa referència a procediments de des-
emparament i una altra al sistema de protecció d’infants i joves. En aquest sentit, vol-
dria explicar que vam aprovar una moció al Ple per tirar endavant un grup de treball 
per revisar el sistema. Més protecció a les famílies, és a dir, nosaltres pensàvem que 
les famílies, de vegades, si poguéssim invertir més recursos en ajudar in situ, en ajudar 
en el territori, moltes vegades ens podríem estalviar els desemparaments. No ho diem 
nosaltres. Ens ho han dit molts dels educadors i educadores que estan en els centres.

També creiem que s’haurien de revisar, evidentment, els tipus de centres, que 
haurien de ser centres petits, i, per tant, més semblants a una família; que s’hauria 
de revisar la situació laboral dels professionals que treballen en els centres. Hi insis-
teixo, aquest grup de treball de moment ha començat amb una única reunió. El que 
passa, que en aquesta reunió hi érem el Govern, hi érem els representants dels grups 
parlamentaris, però no hi eren representants de les entitats, com havíem demanat. 
Havíem demanat que hi fos la societat civil, que hi fos el síndic, que hi fossin els... 
–no, el síndic no hi era, perdó–, que hi haguessin... (Veus de fons.) No, no..., perdó. 
(Adreçant-se a Gabriela Serra Frediani.) Perdona, però hi havia uns punts suspen-
sius que podria ser... (Gabriela Serra Frediani diu: «No, no; jo no la vaig votar.») 
No, tu no la vas votar. Per tant, hi havia... (Gabriela Serra Frediani diu: «Bé, hi ha el 
meu grup parlamentari.») Sí... –sí, sí–, ho sé. A veure, havíem demanat que hi fossin 
els sindicats, que hi fossin els col·legis d’educadors, que hi haguessin especialistes en 
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infància, i punts suspensius, que indicava que allò era només a títol orientatiu, però 
no era restrictiu. De moment, hem fet una única reunió i de moment no hi havia cap 
dels representants de la societat civil que ens agradaria que hi fossin.

I, per últim, assenyalar que, pel que fa als alumnes amb discapacitat, hi hem es-
tat treballant molt. Creiem que la situació que han viscut molts nens i nenes ha estat 
una situació molt injusta. El nou decret sembla que pot pal·liar aquesta situació, la 
pot resoldre, però l’única por que tenim és que si no hi ha pressupost serà una mica 
un cant al sol.

I, per últim, pel que fa als infants i joves amb trastorns mentals, efectivament, 
són molts els infants i joves que tenen trastorns mentals i que no tenen suficient aju-
da. Però, de totes maneres, també és veritat que confiem en aquest pla que aquest 
any s’ha posat en marxa i que, per tant, esperem que serveixi per resoldre, si no tot, 
almenys les coses més..., més greus.

Només una última cosa és que, pel que fa a les noves tecnologies, jo crec que els 
problemes són d’addicció i de bullying, o de possible bullying a través de les xarxes, 
però també hi ha casos de nens que són assetjats per pederastes. I el problema és 
que no tenim prou tipificats aquests delictes o aquestes faltes, no està prou tipificat, 
perquè tot és encara molt nou.

Bé. Només els vull dir que ja veiem que ens queda molt per fer, que ens va molt 
bé que ens donin aquests informes, que ens ajuden a que ens empenyin, i que això 
ens ajuda també a empènyer el Govern. 

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Per posicionar-se sobre l’informe del Síndic de Greuges, té la paraula 
la senyora Gabriela Serra, de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, president. Jo vaig dir-ho una vegada en el Ple, i ho torno a dir aquí: no 
sé què faria aquest Parlament si no tinguéssim la sindicatura, el síndic i tot l’equip 
de treball que hi ha allà, perquè cada vegada que fem alguna esmena important re-
lacionada amb algun problema important tots i totes diem: «Com diu l’informe del 
síndic, com diu...» Vull dir que vostès no ho saben, però vostès formen part perma-
nentment de l’hemicicle, perquè estan permanentment mencionats, no?

I això deu voler dir moltes coses. Això deu voler dir que ho feu bé, que ho feu 
amb rigor, que ho feu quan s’ha de fer, que ho feu en el moment oportú, i, sobretot, 
que ho feu amb independència de pensament, d’acció i de decisió. I això em sem-
bla que és molt important. I això és el que fa que avui la sindicatura, el síndic i tot 
l’equip que en formeu part sigueu gent que no només ens ajuda, sinó que ens obre 
els ulls.

No parlaré de tot el que ha fet la CUP - Crida Constituent. Us enviaré les mo-
cions per correu, perquè no cal que expliquem tot el que hem fet per la millora de la 
infància. Us ho enviarem, eh?, perquè no... M’agradaria més poder compartir amb 
vosaltres –que segur que de tot el que diré en sabeu molt més que jo, moltíssim més– 
més que res preocupacions, eh? Tantes vegades, quan llegim els informes que feu, 
sentim una terrible sensació d’impotència. Suposo que a vosaltres també us passa, 
no? (Pausa.) D’impotència, perquè hi ha una part de manca de voluntat política, per-
què, indiscutiblement, hi ha una falta de prioritats en la despesa econòmica que fa el 
Govern, i també, òbviament, perquè tenim una fiscalitat absolutament intervinguda, 
i no només intervinguda, sinó absolutament insuficient i, per tant, millorable, no?

Tots aquests tres elements fan que aquesta sensació d’impotència ens augmenti. 
Jo penso que ara que ja tenim pregunta i data –i que possiblement podem anar cap 
a la construcció d’una república– possiblement podrem modificar la fiscalitat, possi-
blement podrem modificar normatives, possiblement podrem... I, per tant, podrem, 
sí, només ser culpables directes d’allò que pugui passar.
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Per què dic que impotència? Perquè els vostres objectius que plantegeu són cor-
rectes, les mesures que plantegeu són correctes, les que plantegen els grups parla-
mentaris moltes també, no totes, però seguim sense poder desentortolligar això que 
en diem «els drets dels infants i dels adolescents».

Jo vull..., emmarquem tres coses: hem parlat de drets, hem parlat de violència, 
hem parlat de salut, hem parlat d’educació, hem parlat de deficiència... Jo..., hi han 
tres temes que em preocupen moltíssim, tot i que sabem que la pobresa continuarà 
existint, mentre continuem amb un sistema econòmic on el que es cronifica és la 
cobdícia i, per tant, si es cronifica la cobdícia, es cronifica la pobresa. Vull dir, són 
dues coses que van conjuntes, no? Per tant, encara estem en la cronificació de la cob-
dícia i, per tant, això farà que moltes de les coses que volem fer no tirin endavant.

Però també voldria, a partir d’aquí, dir, per tant, que de pobresa, en continuarem 
tenint; de desigualtat, en continuarem tenint; de pobresa femenina, en continua-
rem tenint. Tres temes importants vinculats amb aquesta pobresa: tenim elements 
que cada cop augmenta més la violència –a les escoles, augmenta més la violència 
entre la infància, augmenta més la violència entre els adolescents–; tenim dades que 
cada cop augmenten més els embarassos no desitjats en les nostres adolescents, 
tenim cada cop més dades que, a nivell d’adolescents, els problemes i el trauma que 
significa haver d’avortar –perquè per a qualsevol dona és una elecció, però no és una 
alegría de la huerta haver d’avortar, és un trauma, és un drama–, tot i que s’hagi de 
fer, continuen aquí; els intents de suïcidi i els suïcidis adolescents han augmentat. 

I, per tant, a vegades parlem de les coses concretes que veiem, parlem dels nens 
que tenim al carrer, no ben atesos per la DGAIA, parlem de les deficiències que te-
nim a les escoles, parlem de la manca de professionals a primària, de salut, etcètera, 
però jo penso que no parlem d’unes causalitats que són més profundes, que són molt 
més profundes, no? Què està fent que el nostre jovent sigui ara..., que els professors 
se’ns queixin de que hi ha més violència a les aules? Què està fent que les nostres 
adolescents quedin embarassades, quan tenim la situació que tenim? Què estem fent 
perquè els nostres adolescents...? Què està passant? Quins valors estem incul-
cant perquè els nostres adolescents i les adolescents tendeixin o en un moment donat 
intentin, o ho aconsegueixin, deixar d’existir, suïcidar-se, no? Això preocupa.

Com preocupa quins esforços hem fet per entomar tota la diversitat que els can-
vis de models de família –això ho discutirem en el plenari–, els canvis dels models 
familiars, els canvis dels models d’acollida de comunitat, que han canviat molt, són 
molt diversos, i aquesta diversitat ens aporta una riquesa i ens aporta noves maneres 
d’estimació, però també ens aporta nous reptes i nou risc. Com ho fem per ajuntar 
i com unir violència, com unir aquestes diversitats amb una tasca que per mi és la 
prioritària, que és la prevenció? 

Normalment... –«normalment», dic, eh?–, actuem –vosaltres en dèieu 
«assistencia lisme»– sobre les conseqüències. Quan actuarem en les causes? Quin 
sentit té insuflar diners a la DGAIA i que l’espai on menys es dedica la DGAIA si-
gui precisament a la fase de risc, quan el que hauríem d’evitar és haver de tute-
lar nens? Si no invertim en la fase de risc continuarem necessitant cases, centres 
–CRAE, CREI, «CRIE» i «CRUE»–, i tots crus, no? Vull dir, aquesta arrel: com 
tenen a veure aquests processos de desprotecció no amb la pobresa en si mateixa, 
sinó amb les conseqüències de la pobresa, eh? Com té a veure aquesta desatenció 
amb els nivells de violència estructural i de violència familiar que en aquests mo-
ments tenim? Perquè si els nens són violents o són més violents és perquè al carrer 
o a casa veuen més violències. 

I quan dic «a casa» parlo de l’inquilí maquiavèl·lic que es diu «televisió». Jo l’hi 
demanaria al síndic, eh? Hem vist els programes infantils que hi han a les televisi-
ons? Hem vist les seqüències i les pel·lícules que es fan a horari infantil a la televisió, 
inclosa la televisió catalana? Hem vist la violència que es malgasta en aquests pro-
grames infantils que veuen les nostres canalles, els dibuixos animats, etcètera? Hem 
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vist la nostra canalla jugant a casa amb aquests aparells nefastos, que no sé com es 
diuen –jo i la tecnologia tenim una relació tremenda–, matant marcians, matant no 
sé qui... Maten –maten–, tot el dia maten. Vull dir, això no té res a veure amb les 
conseqüències que després trobem a les famílies, a les aules, al carrer, etcètera? No? 
És quelcom que em preocupa moltíssim.

Hem tractat o podem tractar... Hi ha un altre tema que em preocupa molt i és: 
cada cop els nuclis familiars diversos..., però en general tinc por de que estiguem 
terciaritzant massa cures. Hi han cures que han de ser comunitàries i que han de ser 
familiars. No poden ser permanentment terciaritzades. Jo penso que molts d’aquests 
problemes que tenim, dels nostres nanos i nanes amb problemes, dels nostres na-
nos i nanes possiblement amb problemes fins i tot emocionals, que poden derivar en 
problemes mentals, tenen a veure una mica amb aquest abandonament emocional 
a què tenim sotmesa moltes vegades la nostra canalla, no?, per diferents raons, però 
que la hi tenim. Hem revisat les guies curriculars de les escoles? Estem revisant això 
situant-ho en la nova situació, situant-ho en la nova realitat que tenim? Perquè aquí 
és on tenim la prevenció, no només està la curació, no?

Parlàvem de persones i infància amb discapacitat o amb trastorns físics, amb 
falta d’habilitats físiques o manuals. L’altre dia discutíem una proposta dels centres 
especials de treball. Reglamentem els centres especials de treball, donem bonifica-
cions perquè després les empreses acabin creant centres de treball especials per con-
tractar gent sana però que puguin descomptar la seguretat social i el 50 per cent del 
sou. I tenim adolescents que estan treballant en llocs en què podrien perfectament 
no estar treballant, i que podrien estar en un centre on fossin molt més ben atesos. 
I estem parlant de centres especials de treball com els que crea Telefónica, com els 
que crea moltíssima gent, El Corte Inglés, etcètera, no? On està la cura d’aquestes 
qüestions, que penso que són més preventives, no?

I això em preocupa. Hi insisteixo, jo penso que hi han molts problemes que són 
estructurals, però precisament perquè són estructurals intentem, gràcies a les apor-
tacions que ens feu, als estudis que feu, a les anàlisis que feu, a la documentació que 
moveu, anar una mica més a aquestes causes. Potser perquè llavors el sentit d’impo-
tència seria menor, perquè, com a mínim, sabríem que estem donant en el clau con-
cret que a la llarga ens pot donar una mica més de rendiments, no?

Dit això, novament, gràcies pel que feu. Teniu l’obligació de fer-ho, però ho feu 
bé, i això és l’important, i ho feu amb ganes, i ens ajudeu, i penso que això és molt 
important. No deixeu de fer-ho, si us plau, perquè us necessitem.

Gràcies.

El president

Gràcies. Per posicionar-se sobre l’informe del Síndic de Greuges, té la paraula la 
senyora Anna Caula, del Grup Parlamentari Junts pel Sí.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Afegir-me, penso, als elogis que fins 
ara, doncs, se’ls ha transmès des dels diferents grups. Penso que si un lloc ha de ser 
transmissor dels valors que a vegades volem treballar és la Comissió d’Infància, no?, 
perquè em sembla que sí que és unànime que la voluntat... –potser diferirem, a ve-
gades, de quin és el camí a agafar per arribar-hi–, però normalment la voluntat i la 
sensibilitat és per treballar i per fer que això millori i funcioni, no?

A nivell del plantejament que ens han fet, jo penso que també cal sempre aques-
ta anàlisi de que estem parlant de la infància o dels recursos que necessita com una 
realitat dinàmica, que no és una cosa fixa que necessiti sempre les mateixes neces-
sitats, sinó que com a societat evolucionem, com a societat, com ens deia la dipu-
tada Serra, doncs, cada vegada hi ha neguits diferents. Per tant, el que sí que ha 
d’haver-hi és la reacció suficient i suficientment ràpida per adaptar-nos a aquestes 
necessitats.
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Ens parlaven, en aquest resum que ens deien, de moltes d’aquestes necessitats 
socials noves, com és l’adaptació a les TIC, com ens reajustem i quina formació ne-
cessitem per atacar totes aquestes necessitats, igual que també parlaven del nivell de 
salut mental, i sobretot salut mental en infància. Jo penso que una aposta que tots els 
grups han plantejat, i també hi ha fet referència l’adjunta al síndic, és aquesta aposta 
que ja ha fet el Govern per més dotació pressupostària per intervenir adequadament 
en aquesta franja. I sobretot en la línia recurrent del que també comentaven algunes 
de les companyes, i és treballar a nivell de prevenció. Sí que hem sentit, doncs, jo 
penso que un bon resum, moltes vegades, a nivell de com detectem, com ho podem 
millorar, com intervenim, com fem aquesta resposta reparadora, però sobretot com 
intervenim preventivament. I a nivell de salut mental també està estudiat que real-
ment una intervenció precoç, una intervenció a temps ens evita molta problemàtica 
i molta intervenció posterior.

Per tant, posar el pes en aquest aspecte. No sé si hi coincideixen, però, pel nos-
tre grup sí que seria, doncs, probablement, la part més important, de detectar però 
intervenir amb certa urgència.

Agraïm també, a vegades, aquesta ponderació que fan entre les coses que s’estan 
fent ben fetes, allà on s’estan abocant reforços i realment allà on s’ha d’intervenir 
per millorar. Jo penso que recollim aquest relleu, aquest testimoni. Sí que aquesta 
aposta, posar en valor, doncs, aquest canvi de model cap a potenciar el que és la fa-
mília acollidora, potenciar models més reduïts d’intervenció, sempre entenent que 
qualsevol canvi sempre passa per un procés transitori, i que probablement no pots 
arribar tan ràpid com voldries a totes les necessitats.

També ser conscients, probablement, d’aquesta altra realitat que veiem, com són 
els nens no acompanyats. A vegades és una intervenció immediata, d’urgència, i que 
realment ara potser desborda, o hem de mirar com podem intervenir per minimitzar 
al màxim totes les problemàtiques associades que hi pot haver.

Jo també faria esment, sobretot per complementar coses que probablement ja 
s’han dit, no?, quan parlaven... Una de les coses que ens parlaven, i lligant-ho amb el 
tema de prevenció, eren els consells d’infants. Parlaven que era..., escoltem els nens. 
Jo potser ho faria una mica més ampli. No és només escoltar-los, sinó fer-los par-
tícips, o ensenyar-los o educar-los per ser constructors de la seva societat. Jo penso 
que ells han de ser capaços, o és un model perquè ells comencin a explicitar, a par-
lar del que volen, per ser part activa de la societat. Si no, moltes vegades, probable-
ment, moltes de les percepcions que tenim és que no només som una part passiva i 
recollim allò que ens ofereixen, sinó que podem ser una part activa de construir, de 
crear, d’aportar i saber que tenim deures i obligacions, i en la mesura de cada edat i 
en la mesura de cada etapa gestionar i construir a partir d’aquests principis. Per tant, 
posar una mica aquest pes en aquest aspecte.

Demanar també, a vegades, aquesta visió de diferents grups, doncs, que sí, que 
analitzar també totes les mancances que podem tenir, però també la corresponsabi-
litat que tenim en aquests aspectes, saber que tots hi hem d’aportar, a nivell munici-
pal, a nivell estatal, encara. I realment, doncs, potser el somni de tenir una autono-
mia plena i ser responsables dels nostres recursos, i realment potenciar tots aquells 
aspectes que entenem que han de ser importants.

I en l’aspecte que també crec que apuntava la diputada Serra és, en el seu àmbit, 
a part de tot el que hem anat comentant, a nivell de xarxa comunitària, quin aspecte 
es podria treballar o enfortir, no entès només com aquella responsabilitat de govern, 
sinó treballant en la mateixa línia que comentàvem abans. Al final, entenem que ha 
de ser una teranyina que acabi desenvolupant un teixit o una xarxa que ens cobreixi 
a tots, però a nivell comunitari, on govern, municipis, associacions, entitats, tothom 
sigui partícip, perquè realment el que notem tots a nivell de carrer és que tenim un 
coixí, més enllà només de les institucions. A veure amb quin caire o com veuen una 
miqueta aquesta perspectiva de plantejament.
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I, senzillament, jo penso que hi ha poca cosa més a afegir, sinó que, més o 
menys, centrar-nos en el que dèiem, no?, d’aquesta dinàmica d’adaptar-nos a les 
noves realitats, i ser impulsors i millorar constantment, doncs, a partir dels nous 
aprenentatges. Que ha de ser dinàmic, que ha de ser una comissió que penso que 
mai tindrem la feina feta, que no n’hem de deixar de parlar, però que sí que ser prou 
hàbils, ràpids i rigorosos per intentar anticipar al màxim aquestes problemàtiques.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Per respondre les preguntes dels grups parlamentaris, té la paraula el 
senyor Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges.

El síndic de greuges

Gràcies. Jo voldria agrair, en primer lloc, el to de les intervencions dels grups 
presents, i suposo que s’han fet sent conscients de la importància –perdonin que ho 
subratlli– d’aquest. El que avui relatem i discutim és un informe que ja està en mans 
de Nacions Unides. Per tant, no és imaginable un sostre més amunt com per lliurar 
una sèrie de consideracions com les que hi han en aquest informe. I hem enriquit, 
crec que entre tots, el que Nacions Unides en el debat internacional pot entendre que 
siguin causes de debat i de millora a la nostra societat. 

Jo voldria insistir en el paper de totes i tots vostès en tres o, com a mínim, quasi 
quatre apartats gruixuts. Malgrat totes les dificultats i malgrat totes les votacions, 
vagin en un sentit o a l’altre, hi ha la necessària contradicció, que això és democrà-
cia, entre ideologies i programes. Primer, vostès poden canviar les definicions. La 
Llei dels drets i oportunitats en la infància està aquí. És acceptació per part de tots 
que hi ha molt per desenvolupar. Doncs, tots aquests aspectes que cal desenvolupar 
demanen unes definicions que, malgrat les dificultats que hem hagut de superar, pu-
guin servir per anar el més endavant possible. Els donaré només un exemple, que no 
té cap excusa des d’una perspectiva de manca de mitjans: la definició dels drets dels 
infants en el sistema públic.

Per què anem tan endarrerits en la definició i objectivització? O sigui, donar 
consistència a la definició dels drets, fins i tot també –permeti’m, i no vaig a publi-
citat– al dret de queixa, de tots els infants que estan en el sistema públic. Un exem-
ple concretíssim. I el que em sembla que és tan solemne, com fàcil de complir, si hi 
ha consens en buscar com en paràmetres internacionals també deixem Catalunya al 
màxim nivell de definició de drets.

Un segon apartat molt més complicat, sí, encara que de vegades, pel que hem vist 
darrerament en molts àmbits parlamentaris, no només en aquest, les matemàtiques 
en minories i majories poden fer més fàcil la tasca en l’àmbit pressupostari. Pensin 
que en aquests anys de crisi les polítiques d’infància i família es van reduir en les 
seves despeses vora un 23 i escaig per cent. I, evidentment, ja teníem uns dèficits 
estructurals, i això vol dir que ens allunyàvem encara més d’aquell paràmetre que 
sempre citem, i jo espero que no el citem en va, per part de qui sigui, que és Europa. 
És que hi hagi d’u..., és més d’u a dos la diferència que portem amb Europa. És ben 
concret, i no deixem-ho només com un eslògan publicitari.

I un tercer gran àmbit és en l’impuls de polítiques públiques. Aquest Parlament té 
la funció d’impuls, d’indirizzo, que és una funció que no és legislativa, que és empè-
nyer l’executiu a realitzar. I, en aquest sentit, nosaltres posaríem l’accent en l’impuls 
de polítiques per combatre la vulnerabilitat i les desigualtats socials. 

Hi ha trenta punts de diferència entre el millor i el pitjor en els sectors socials 
d’infants en educació o en oportunitats de lleure, o en temes de salut. Acabar l’esco-
la als disset anys són trenta punts de diferència, segons graons socials. Al mapa del 
lleure a Catalunya té un percentatge molt similar la diferència, o d’espais molt en 
blanc, segons quins territoris o quines capes socials estiguem discutint, en un tema 
tan important com la malnutrició. Vostès han tret de nou el tema de les beques men-
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jador i hem dit en els nostres informes el que s’ha millorat i el que queda per millo-
rar. I han tret un tema que també urgiria, com algunes de les intervencions, que es 
resolgués, que l’horari compactat a la secundària ha portat, com a efecte malèvol, la 
desatenció a sectors importants necessitats; o que encara no hem agafat amb força 
suficient els zero-tres anys, quant al tema de nutrició.

El divendres passat jo era en un debat, acompanyat per assessors també d’aques-
ta àrea, en una fundació en què es discutia sobre malnutrició. I sortia una delegada 
d’una entitat que treballa en contra de la malversació d’aliments que fem tots en els 
restaurants i en els llocs on anem a menjar, i deia: «Per què permetem que els nanos 
mengin coses tan dolentes com els dònuts?» I deia: «Jo no em fico amb la fàbrica 
del dònut.» Jo tampoc, eh?, però jo li contestava: «I per què permetem que la televi-
sió anunciï tals productes d’ínfima qualitat d’alimentació per als infants, amb l’es-
quer de que van acompanyats d’un ninot o d’un joc o que imaginen un heroi?» Això 
està passant quotidianament a les televisions del nostre propi país. I hauríem de ser 
capaços també d’entrar a treballar una temàtica com aquesta, perquè si fallem en la 
formació fallarem en això també.

I un quart nivell on jo crec que també poden avançar, i nosaltres intentem avan-
çar, com és la relació social. De la relació social provenen moltes de les elaboracions 
que presenta la institució síndic. Són els que ens alimenten a nosaltres, la gent que 
està a trinxera, la gent que cada dia viu molts d’aquests problemes, no? I cal dialogar 
amb aquests sectors socials per construir les propostes. Això sí, amb un nord únic, 
que l’haurien de situar vostès per damunt de totes les contradiccions parlamentàries: 
el compromís, la voluntat de compromís, la voluntat de diàleg per arribar a acords i 
pactes. Agafin els dos darrers informes de segregació escolar fets per la institució del 
síndic. On els hem abocat? A una convocatòria amb un gran pacte social per comba-
tre la segregació. I hem de dir que la consellera ens ha seguit en aquest sentit i està 
al nostre costat en els primers treballs, –si ho volen– prolegòmens, tentines, no per 
discutir, per arribar a acords concrets, puntuals, tant d’escoles de propietat pública 
com escoles de propietat privada, totes servei públic, d’acord amb la Llei d’educació.

És en aquest sentit que, abans de demanar-li al president que li passi la parau-
la a l’adjunta per als drets d’infants per temes com els que han plantejat de forma 
concreta, insistiria molt en l’apartat de recomanacions que porta aquest informe 
complementari. Demanem, però, amb boca plena: enfortim la prevenció –són molt 
més importants les mesures de prevenció–; incrementem la inversió; posem la vul-
nerabilitat en primeríssim lloc, combatem les desigualtats i promovem al màxim la 
transversalitat, creient-nos de debò que l’infant està en el centre o hauria d’estar en 
el centre de totes les polítiques.

Ara sí, president, li demanaria que li passés la paraula a l’adjunta dels drets d’in-
fants.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. A continuació, té la paraula la senyora Maria Jesús Larios Paterna, ad-
junta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents.

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

Sí, moltes gràcies. Bé, crec que no hi ha massa cosa més a afegir en aquestes re-
comanacions fortes a l’informe. Increment de la inversió, de la prevenció, lluita con-
tra les desigualtats, situar l’infant en el centre de les polítiques d’infància és el que... 
Crec que hi ha molt acord en moltes de les seves intervencions: posar l’accent en la 
prevenció. És a dir, la tutela d’un infant és l’última ràtio, a banda de que hem de te-
nir un sistema protector amb més cobertura de l’acolliment familiar, perquè aquesta 
crec que és una mancança molt important. És que fins a arribar a aquí hi ha tota la 
tasca preventiva, que és clau.
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La senyora Lienas, la senyora Serra feien esment, específicament, de la prevenció 
com a mecanisme per garantir drets, sense solucions que no són normalitzades. Per 
tant, aquesta és la clau.

També del que feia esment la senyora Lienas, de l’educació per prevenir el mal-
tractament. Els pares moltes vegades maltracten perquè no saben tractar bé, i el que 
necessitem és ajudar-los a tractar bé els seus infants, perquè moltes vegades no són 
conscients de que els estan maltractant, tant elements físics com elements de negli-
gència. Per tant, això és clau. 

També la senyora Serra feia esment de per què en els instituts o per què hi ha 
aquest grau de violència a la societat. I no és que hi hagi més violència, és que jo 
crec que les reduccions –que també eren unes de les grans línies d’aquest informe– 
que hi han hagut en els últims anys en les mesures preventives, en les mesures de 
suport, a nivell de serveis socials, de primària, en els instituts, programes preventius 
també per evitar embarassos no desitjats, tot això té unes conseqüències. I les conse-
qüències que tenim ara als instituts, que tenim moltes vegades, són una conseqüèn-
cia de tot, a banda de tots els canvis socials, etcètera.

Es feia referència als embarassos no desitjats. És que fins i tot per codi postal hi 
ha també diferents percentatges d’embarassos no desitjats. Per tant, és una conse-
qüència de la pobresa, de l’evolució i de les mancances. Per tant, la clau és la pre-
venció, eh? I més enllà de totes les mesures recuperadores, aquest és un element clau 
i fonamental. 

I des del síndic, doncs, agraïm els elogis que s’han fet als nostres informes. Ja 
fa molts anys que informes molt extensos, que també els hi podem enviar, i que els 
coneixen, des de com alertar de que qualsevol mesura preventiva –que pot semblar 
que no s’està tancant un hospital, sinó que s’està tancant un programa preventiu–, 
doncs, això té unes conseqüències també a llarg termini, i molt importants. Per tant, 
aquest és un element clau.

Coses concretes en salut mental, crec que també hi ha hagut esments. És molt 
important salut mental en CSMIJ i en la primària, perquè l’atenció psicològica més 
intensa i més quotidiana de famílies que pateixen dificultats i que tenen problemes per 
poder resoldre situacions, perquè no tenen capacitat, especialment moltes vegades 
a l’adolescència, per un cúmul de situacions. I, com també es deia, eh?, no és la si-
tuació de pobresa, sinó les conseqüències que té la pobresa en les dificultats de les 
famílies les que provoquen l’esclat, no? L’esclat que és impossible, doncs, d’aturar.

I després ens trobem que no tenim CSMIJ, que no tenim centres residencials, 
fins i tot, perquè les famílies, doncs, i segurament que les han escoltat vostès, mol-
tes vegades a l’extrem de «jo no puc controlar el meu fill, la meva filla, jo el deixo 
en mans de l’Administració», i l’Administració diu: «Jo no tinc la funció d’aquesta 
tutela, això és Salut», etcètera. Llavors, tenim tota aquesta precarietat, que és molt..., 
que necessita, doncs, aquest canvi estructural de tot el sistema. Per tant, s’ha d’aug-
mentar, claríssim, eh? A veure com es desenvolupen aquests plans anunciats.

També relacionat amb Salut, també hem tingut algunes queixes al respecte, sobre el 
tema de l’atenció pediàtrica, de la Sénia, de Gelida. És un tema que se’ns ha plantejat 
i que estem també, doncs, analitzant, com es pot garantir aquesta atenció per profes-
sionals especialitzats, per pediatres, als infants, perquè tenen dret a aquesta atenció. 

Una cosa que tinc aquí, me l’ha apuntada la senyora Lienas, sobre la prohibició del 
càstig corporal. De moment, ens han contestat que no es farà la modificació. Per 
tant, jo els hi torno a plantejar aquí, per si continuem amb aquesta proposta de 
la modificació normativa del càstig corporal, que és una recomanació del Comi-
tè dels Drets dels Infants. Hi ha una campanya específica en el Consell d’Europa al 
respecte.

Sobre el tema de..., també d’acord en un esment que es feia de l’educació inclusi-
va i l’avenç que pot significar, perquè és un avenç el nou projecte, quant a reconei-
xement del dret de l’infant, no en funció de les disponibilitats pressupostàries, sinó 
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en funció de les seves necessitats, a rebre aquella atenció que li faci aconseguir el 
màxim desenvolupament en un entorn inclusiu, no un entorn inclusiu aparent sinó 
real. Doncs, això, evidentment, si no hi ha dotació això no es garantirà. I nosaltres 
des del primer moment vam obrir una actuació de seguiment d’aquest decret, no 
només per analitzar com s’anava redactant, sinó per analitzar com s’anirà dotant en 
aquest sentit.

I, bé, doncs, crec que no hi ha massa cosa més a afegir, perquè al final crec que 
hi ha acord en tots els plantejaments. Creiem que algunes de les qüestions, doncs, 
poden anar sent treballades amb mesures normatives, amb mesures pressupostàries, 
mesures organitzatives. Jo acabaria recuperant l’interès superior de l’infant, aquell 
que ens obliga a adoptar aquella decisió que és més adequada per a un infant. Hi 
ha mesures que requereixen pressupost, per descomptat, i, per tant, hi ha dificultats, 
però n’hi ha moltes que no. N’hi ha moltes que requereixen canviar la mirada, i sí 
que requereixen canviar les polítiques, invertir més en alguns àmbits, famílies aco-
llidores, centres més petits, per exemple, o una visió més transversal, una atenció 
més especialitzada en centres que ho requereixen, etcètera. És a dir, algunes mesu-
res creiem que sí que haurien de ser implementades de manera urgent.

I, en aquest sentit, doncs, també a la seva disposició per a qualsevol dubte que 
tinguin o algun element que vulguin compartir amb nosaltres. També seguim les 
seves mocions i, a banda de que considerem positiu que utilitzin els nostres ins-
truments, també creiem que és una bona mesura que el Parlament també impulsi 
aquestes mesures. I és una actuació que pot ajudar a millorar la defensa dels drets 
dels infants.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. I, abans d’aixecar la sessió, tornar a agrair la presència als com-
pareixents, al senyor Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya; a la se-
nyora Maria Jesús Larios Paterna, adjunta per a la defensa dels drets dels infants i 
dels adolescents, i a la resta de l’equip. 

Moltes gràcies, i s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i vuit minuts.
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