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Sessió 25 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. 

Presideix Rafel Bruguera Batalla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Senserrich i Gui-

tart, i del secretari, Fernando Sánchez Costa. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i 

Usart.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Ramona Barrufet i Santacana, 

Chakir el Homrani Lesfar, Josep Maria Forné i Febrer, M. Assumpció Laïlla i Jou, Anna Simó 

i Castelló, Bernat Solé i Barril i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín 

Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, Lorena Roldán Suárez i Sonia Sierra Infante, 

pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Sa-

torres, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, pel G. P. del Partit 

Popular de Catalu nya, i Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz i Isern, acom-

panyada del director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Jordi Miró 

Meix.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 

sobre el compliment del punt 5.f de la Resolució 17/XI, sobre l’emergència social, la reac-

tivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 355-

00071/11). Comissió d’Ensenyament. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 

sobre el seguiment i l’avaluació del compliment de les mocions i les resolucions aprova-

des en l’onzena legislatura (tram. 355-00072/11). Comissió d’Ensenyament. Sessió infor-

mativa.

3. Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 

sobre l’assetjament escolar a persones LGTBI i el protocol que estableix la Llei 11/2014 

(tram. 355-00073/11). Comissió d’Ensenyament. Sessió informativa.

4. Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 

sobre el desviament de 81 milions d’euros destinats a escoles bressol de titularitat pública 

al pagament de concerts educatius (tram. 355-00074/11). Comissió d’Ensenyament. Ses-

sió informativa.

El president

Bona tarda, diputades i diputats. Comencem la sessió d’avui, que, com saben, és 
una sessió informativa amb la consellera, a qui li donem la benvinguda i li agraïm 
que s’hagi prestat ràpidament a venir a la comissió.

Sessions informatives acumulades amb la consellera d’Ensenyament
355-00071/11, 355-00072/11, 355-00073/11 i 355-00074/11

Substanciarem les quatre sessions informatives que tenim pendents. Intervindrà 
primer la consellera a l’entorn de mitja horeta –trenta, trenta-cinc minuts; esperem 
que no hi estigui gaire més–, i els grups parlamentaris, tal com vàrem quedar a l’an-
terior sessió, amb un cert marge, jo els avisaré als dotze minuts, no perquè hagin 
d’acabar, sinó perquè procurin en dos, tres, quatre minuts més anar acabant, eh? 
Simplement per situar-los.

Bé, doncs, la sessió consta de quatre temes que substanciarem conjuntament; els 
n’estalvio la lectura, perquè són coneguts de tots i totes. I, per tant, sense més pre-
àmbuls, donem la paraula a la consellera d’Ensenyament.

Moltes gràcies.
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La consellera d’Ensenyament (Meritxell Ruiz i Isern)

Gràcies. Bona tarda. Un plaer ser aquí –de fet, tinc la sensació de que gairebé 
sempre estem aquí, perquè ara fa poc feia una altra compareixença–, avui, per a 
quatre temes que són ben diferenciats; que, de fet, ens ho han demanat; per tant, 
cada vegada que ens ho demanin, serem aquí per donar explicacions. Un és el com-
pliment de les resolucions, l’altre és el seguiment del protocol LGTBI, les beques 
de menjador i les llars d’infants. També saben que, entre que això s’entra i que s’hi 
dona compliment, pel mig hi han interpel·lacions i, per tant, algunes coses ja les hem 
tractat en el Ple. Per tant, segurament en alguns temes els podrem donar alguna in-
formació nova; en d’altres, l’únic que podem fer és adreçar-nos al que ja hem dit, i 
ho hem dit al Ple, o reiterar, doncs, també el que s’ha dit. 

Si els sembla..., això, comencem pel primer, que és el punt I.5.f, de la Resolució 
17/XI, que és d’informar el Parlament sobre la situació en què es troba l’atorgament 
de beques de menjador per a aquest curs i per al desenvolupament del protocol de 
malnutrició infantil.

Saben que, pel que fa a beques, s’han augmentat els recursos en aquests darrers 
cursos i sobretot s’han actualitzat els criteris d’obtenció de beques de menjador en dos 
aspectes. En aquest curs la novetat més important, en primer lloc, era l’eliminació 
del tram flexible, que malgrat que ja els hem explicat alguna vegada que aquest 
era un tram que des dels consells comarcals l’havien demanat perquè passaven d’un 
model on tenien molta autonomia a on no en tenien, i sí que determinades situacions 
requerien, doncs, determinat marge, el que vam veure és que era millor treure-ho i, 
per tant, fer criteris per a tothom igual; per tant, aquest tram flexible que no existís.

I la segona és que s’ha pres com a referència el llindar de risc a la pobresa en lloc 
de l’IRSC. S’ha arribat al cent per cent de l’import del llindar de risc de pobresa, pel 
que fa al sustentador primer. Saben que aquesta també va ser una petició d’aquest 
Parlament. En elevar aquests llindars, el que ha suposat és un increment del nombre 
d’ajuts que cobreixen tant el 50 per cent del cost del menjador, com també dels ajuts 
que cobreixen el 100 per cent del cost de menjador.

S’han rebut sol·licituds de beques des de l’inici de curs i s’han comunicat als 
consells comarcals. Enguany, ja el 5 de setembre, els consells comarcals tots tenien 
notificats ja quina era la situació de les beques que s’havien rebut fins llavors; per 
tant, el curs va començar amb, ja, les beques notificades. Com bé saben, els ajuts 
seguiran incrementant-se, perquè els consells comarcals segueixen resolent aque-
lles sol·licituds que es reben durant el curs escolar, perquè aquesta saben que és una 
partida oberta i que, per tant, tothom que compleixi els requisits té el dret de rebre 
la beca i no estar subjecte, com sí que ho estava abans, a la dotació de la partida 
pressupostària.

Com els deia, per al curs 16-17 han augmentat els recursos per als ajuts de men-
jador, justament per això, perquè tothom qui complia ha tingut beca i, a més, s’han 
revisat els criteris d’obtenció de beques de menjador amb els consells comarcals, 
amb l’Associació Catalana i la Federació de Municipis.

Per al curs 17-18, la referència de llindars per obtenir ajut ja serà completament el 
llindar de risc a la pobresa per a tots els membres de la unitat familiar. L’any passat, 
ja un cop començat el procés, hi va haver aquest canvi, i enguany, ja per al proper, 
serà l’índex de risc a la pobresa per a tots els membres de la unitat familiar.

El que els donarem ara són les dades. En aquest moment no està tancat, com els 
deia, perquè els consells comarcals encara estan enviant liquidacions, però en aquest 
moment ja podem dir que la Generalitat de Catalunya ha concedit 106.000 beques de 
menjador. Per poder fer una comparativa amb l’any passat, hem agafat dos moments 
o dos períodes homologables, perquè, com bé saben, al llarg del curs la partida es va 
incrementant i els ajuts també. Si comptem un tall al febrer-març, que és el que fem 
de la meitat, d’aquest curs 16-17 ja eren més de 100.000, i l’any passat eren 94.000. 
Això els ho diem perquè puguin fer, doncs..., tenir coneixement del que ha suposat 
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aquest canviar l’índex de referència de les beques. I en aquests moments ja els po-
dem dir que són més de 106.000 beques les que hem donat en aquest curs.

Com els dic, aquesta explicació rau en que ha canviat l’indicador, en el qual l’ín-
dex de renda de suficiència s’ha canviat per l’índex de risc de pobresa. I, per l’altra 
banda, si mirem l’històric evolutiu de les beques de menjador, s’observa que avui 
en dia s’estan donant més beques que mai, i el que és més important en els darrers 
anys és que van a les persones que més ho necessiten, és a dir, a les que tenen ne-
cessitats econòmiques.

La segona petició que se’ns feia era el Protocol per a la detecció i seguiment de 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents. Saben que, en aquell 
moment, el que era Departament de Benestar Social i Família –ara de Treball, Afers 
Socials i Famílies–, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis 
de Catalunya, amb el Departament d’Ensenyament, van acordar al juliol del 2013 un 
protocol per tal d’enfortir la detecció i seguiment de possibles situacions d’especial 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents. L’objectiu d’aquell protocol era re-
forçar la coordinació entre els serveis bàsics d’atenció social, que són els que tenen 
responsabilitat de vetllar per l’alimentació dels nens, i els serveis educatius, per do-
nar millor resposta a aquesta situacions, ja que es detectaven, en algun cas, des de 
les escoles abans que pels ens locals –com és normal, perquè els infants tots passen 
per l’escola; per tant, és un bon lloc de detecció.

També recordar que l’article 17 de la Llei de serveis socials determina que cor-
respon als serveis socials bàsics, entre altres funcions, la intervenció en nuclis fami-
liars en situació de risc social, especialment si hi ha menors; la gestió de prestacions 
d’urgències socials, o la prestació de serveis de suport a la unitat familiar o de con-
vivència. I, per tant, el que es volia, el que es pretén en aquell protocol és, ja que tots 
els nens passen per l’escola, que hi hagués un bon instrument, també, de detecció 
des de l’escola per poder derivar més aviat als serveis socials, i per intensificar l’ac-
tuació conjunta, la detecció, com hem dit, i l’abordatge de les situacions d’especial 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents.

Quines actuacions es van desenvolupar a partir d’aquell protocol? Quan durant 
el període lectiu, des dels centres educatius –estableix el protocol– es detectin si-
tuacions d’alumnes amb un indici d’alimentació deficient, la direcció del centre ho 
comunicaria als referents dels serveis socials bàsics. En el marc dels espais de co-
ordinació existents entre els centres educatius i els serveis bàsics d’atenció social, 
es comuniquen totes les situacions detectades d’alumnat amb indicis d’alimentació 
deficient. El consell comarcal i el Departament d’Ensenyament revisaran que aquell 
alumne que ha estat detectat efectivament tingui concedit l’ajut de beca de menja-
dor, i si és el cas que no, doncs, l’hi atorguen directament. I des dels centres edu-
catius, durant el període lectiu, es comunicarà als serveis socials bàsics d’atenció 
social de l’ajuntament o del consell comarcal la situació, també, en què es detecti 
que un alumne amb beca de menjador deixa de fer servir el menjador. Davant de la 
detecció d’una situació d’especial dificultat –estableix el mateix protocol–, el serveis 
bàsics d’atenció social el que han de fer és determinar les accions a dur a terme amb 
la família o amb el nucli convivencial per tal de garantir una alimentació suficient 
de l’infant o adolescent durant tot l’any.

A partir d’aquí, als serveis bàsics d’atenció social es prioritzarà l’atenció de les 
situacions detectades i derivades des dels centres escolars durant el període lectiu. 
Els serveis bàsics d’atenció social valoraran les situacions detectades i activaran si 
és pertinent els mecanismes i recursos per donar una resposta adient a les necessi-
tats personals i familiars. I des del Departament de Benestar –bé, ara Treball, Afers 
Socials i Famílies– es facilitaran els mecanismes de col·laboració amb els serveis 
bàsics d’atenció social per optimitzar els recursos disponibles i afavorir el desenvo-
lupament integral dels infants i adolescents en situació de risc. Com veuen, aquest 
és un protocol molt basat en totes les competències que tenen els serveis socials, 
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evidentment, però sobretot també de com han d’actuar els centres educatius, com a 
possibles detectors de situacions de vulnerabilitat.

El seguiment que s’ha anat fent ha estat un seguiment centralitzat fins que es va 
determinar, ja, que les xarxes territorials estaven prou enfortides i cohesionades a tra-
vés dels centres bàsics d’atenció social, però també els centres de salut i les escoles. 
Actualment, doncs, els circuits que existeixen estan ben definits i són els següents: 
establiment de reunions periòdiques entre les xarxes d’atenció i taules de participació 
amb entitats de pobresa i exclusió, ajuts d’urgència per a una manutenció que siguin 
habituals, ajuts de vulnerabilitat també a través d’altres entitats, i també la detecció 
des del CAP, les escoles també, i la derivació als serveis socials bàsics.

Aquest, respecte al primer punt de beques de menjador que ens van demanar. El 
segon és el seguiment i l’avaluació del compliment de les mocions i les resolucions 
aprovades en l’onzena legislatura. Per tant, canviem molt de tema.

Com bé saben, de totes les propostes de resolució que han fet en aquest Parla-
ment, que són moltes –per tant, veuen que en aquest Parlament es parla molt, molt, 
també d’educació, cosa que és molt bo–, noranta-cinc han esdevingut resolucions. 
I el que farem a continuació és una fotografia general dels diferents aspectes que 
s’han debatut en aquesta comissió; que els agruparem per blocs, perquè, com bé sa-
ben..., jo ho he portat imprès, una darrere l’altra, però estan totes contestades sobre 
el grau de compliment. Per tant, això són les resolucions, això són les mocions... 
Trobava que venir a llegir el que ja havíem contestat no era gaire adequat. Per tant, 
les tenen contestades i, en tot cas...

Totes aquestes resolucions feien referència a diferents temàtiques: 6 sobre con-
dicions laborals dels docents, 7 sobre menjadors i beques de menjador, 27 sobre 
programació escolar, 35 sobre mòduls i construccions, 5 sobre el sistema inclusiu, 
4 sobre protocols d’actuacions, 2 sobre llengua a les escoles, i altres de temes ben di-
ferents. Com poden veure, el 45,5 per cent de les propostes s’engloben en dos apar-
tats, que és el de la programació escolar i el de mòduls i construccions.

Pel que fa a les mocions que s’han debatut al Ple, se n’han aprovat dotze, la pri-
mera –i les llegim per ordre d’entrada– és sobre la transfòbia i les mesures contra 
l’assetjament i la discriminació per raó de gènere; la segona és sobre el sistema edu-
catiu; la tercera és sobre les noves mesures per garantir la protecció dels menors 
en l’àmbit educatiu i altres espais formatius; la quarta és sobre el desplegament de 
la Llei de formació professional –formació i qualificació professionals–; la cinque-
na és sobre les condicions laborals dels docents; la sisena és sobre la programació 
del curs escolar; la setena és sobre les mesures per evitar la segregació educativa; 
la vuitena és sobre educació infantil; la novena portava el mateix títol; la desena és 
sobre l’accés universal a l’educació infantil; l’onzena és sobre el servei de transport 
i menjador; la dotzena és sobre els resultats escolars, i en el proper Ple se’n debatrà 
una sobre coeducació.

Com veuen, perquè els ho he dit, crec que tenim, doncs, molt al dia totes les 
tramitacions parlamentàries que ens afecten i mirem de lliurar-los també sempre 
al dia els diferents informes de compliment que ens sol·licita aquest Parlament, on 
donem compte d’aquelles actuacions que el Govern ha realitzat respecte de tot allò 
que ens insten. Estan totes contestades i, com ja els he dit, estan aquí i, per tant, 
el que no faré és llegir-les. De ben segur que alguns em poden fer avinent que no 
totes s’han complert en la seva globalitat, i el que sí que els volíem explicar és que 
moltes són molt específiques i molt sectorials i, per tant, el que fem des del Depar-
tament d’Ensenyament és: tenim en compte, doncs, el que ens han instat a fer –per 
tant, la petició que ens han fet, eh?– i ho intentem incloure dintre de les polítiques 
educatives generals. Però també els hem de dir que les que són específiques, el que 
les hem de tractar és dins el conjunt de les polítiques del departament. I els posa-
ré un cas.
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Hi ha una resolució del mes de març, per exemple, que parla sobre l’oferta d’un 
cicle formatiu en concret de grau superior, en aquest cas d’administració i finances, 
en què es demanava a l’Administració que tornés a oferir-lo en una determinada ciu-
tat. Com vostès saben, la programació dels cicles formatius, i més de grau superior, 
es fa tenint en compte diferents criteris. En primer lloc, un criteri territorial. Estem 
parlant d’educació postobligatòria, d’ensenyament superior, i, per tant, es té un cri-
teri territorial, que és més enllà de l’abast local. En segon lloc, els criteris de neces-
sitats formatives. Hem de veure quins són els sectors on hem de formar determinats 
col·lectius perquè hi ha més demanda. I, en tercer lloc, per les necessitats formatives 
també de les empreses. 

En aquest sentit la nova oferta que s’ha fet per a aquest curs ha estat de quaranta- 
tres, com saben, cicles formatius nous, de nova implantació als diferents instituts, i 
la majoria d’ells s’han fet en modalitat dual, justament perquè darrere hi ha empre-
ses que tenen necessitats formatives, treballadors que també tenen necessitats for-
matives, i en aquest sentit ho hem establert.

Seguint amb aquest exemple, per què no hi hem donat compliment? Doncs, perquè 
per a aquell curs, en aquell centre educatiu específicament, hi havien només 7 sol·lici-
tuds, de les 30 que s’oferien; a segon curs hi havien 17 vacants; en el curs 16-17, mirant 
aquesta planificació territorial en aquella comarca, hi havien 241 places, i només hi 
havia 222 alumnes matriculats; per tant, hi ha oferta suficient formativa d’aquell cicle 
formatiu i, per tant, ens sembla prioritari, perquè no hi ha necessitat en aquest cas, 
doncs, d’aquesta oferta, fer-la en un altre cicle que sí que té més demanda.

També, en aquest sentit, dir-los que el Grup Parlamentari de Junts pel Sí també 
fa moltes propostes d’esmena, bé, amb possibilitats reals des del departament i te-
nint en compte els criteris aquests generals que hem establert. I, per tant, jo també 
vull agrair el seu interès per intentar arribar a un acord; però si no és així, evident-
ment ho tenim en compte, que per això són mocions o resolucions d’aquest Parla-
ment, però també ens agradaria explicar-los, doncs, alguns casos particulars.

El tercer, sobre l’assetjament escolar a persones LGTBI i el protocol que esta-
bleix la Llei 11/2014, que dona justament compliment a aquesta llei per tal de garan-
tir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per erradicar 
l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia en els centres educatius. Des del Departament 
d’Ensenyament el que garantim és que els centres educatius..., o treballem perquè 
els centres educatius esdevinguin entorns amables on l’alumnat, però també el pro-
fessorat, visquin amb naturalitat la seva orientació afectivosexual, la identitat de gè-
nere i l’expressió de gènere. Aquí vostès saben que vam activar el protocol específic 
per a la lluita contra l’assetjament escolar a l’alumnat LGTBI, que es va publicar 
justament coincidint amb el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la 
Bifòbia. Aquest protocol específic, que està publicat a la XTEC, a la xarxa telemà-
tica de Catalunya, i s’ha generat també a instàncies d’aquest Parlament, del que van 
aprovar vostès en la Moció 101/11, aprovada el 9 de març del 2017.

El protocol és per a tots els centres educatius de Catalunya i recull les diferents 
actuacions per a l’àmbit de l’ensenyament. El protocol, com bé saben i els hi vam 
poder explicar, com altres protocols, és una eina per prevenir, detectar, intervenir, 
en aquest cas, enfront de situacions d’assetjament a l’alumnat per motius d’orientació 
afectivosexual o identitat de gènere, i així el que es vol és sensibilitzar els docents, 
els centres educatius, les famílies i l’alumnat sobre les conductes assetjadores, i so-
bretot, també, en la importància d’educar en la gestió positiva dels conflictes. Tam-
bé aquest protocol dona una especial importància a la prevenció com a mesura per 
evitar conflictes futurs.

Amb aquest protocol el que es vol és sensibilitzar el personal docent, els centres, 
les famílies i l’alumnat sobre aquestes conductes assetjadores i en la importància 
d’educar en el respecte a la diferència, la no discriminació i, com els deia, en la ges-
tió positiva dels conflictes, prioritzant sobretot la línia preventiva, que en l’àmbit de 
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l’ensenyament, de fet, és la que té més sentit. Alhora, aquest protocol ofereix també 
un marc comú d’actuació als centres educatius en la intervenció dels casos existents, 
uns indicadors de detecció i un circuit sistematitzat que coordina les actuacions dels 
diferents agents educatius, tant interns com externs als centres.

El protocol estableix quins són els conductes, els circuits de coordinació entre 
els diferents actors de la comunitat educativa, i alhora també aporta elements per 
detectar conductes d’assetjament i saber com actuar per evitar la vulneració de drets 
de l’alumnat LGTBI. Per exemple, s’estableixen aquells senyals que poden indicar 
situacions d’assetjament, com ara una baixa autoestima, la disminució del rendiment 
escolar o el canvi de comportament diari; això ho fem perquè els nostres docents tin-
guin eines per detectar possibles situacions d’assetjament. I també s’inclouen orienta-
cions en cas d’haver de tractar el tema amb el grup classe o amb les famílies.

Com bé saben, aquests protocols, com tots els que existeixen en l’àmbit educatiu, 
s’emmarquen dins el projecte de convivència de cada centre, que també saben que 
a Catalunya hem establert que serà obligatori que el tinguin tots els centres en els 
propers anys. I en aquest projecte de convivència, doncs, queden recollits no només 
tots els protocols, sinó també tota la prevenció i el tractament que s’ha de fer.

Així mateix, també esmentar, però, que el Departament d’Ensenyament, per als 
casos de situacions conflictives complexes –entre les quals es troben també, evident-
ment, els conflictes per motiu d’orientació sexual i identitat de gènere– i que no es 
puguin resoldre pels canals ordinaris dins els centres, posa a disposició de qualse-
vol membre de la comunitat educativa el que anomenem l’USCE, que és la unitat 
de suport a la convivència escolar, que ofereix assessorament, no només telefònic 
sinó també presencial, en el cas que els serveis territorials del centre ho considerin 
necessari. Si..., després, en tot cas, els podem explicar les dades.

I, per últim, recordar també que amb acord de govern del 25 d’abril del 2017 
s’amplia l’atenció del servei d’Infància Respon, del telèfon, per garantir una resposta 
àgil i eficaç en casos de bullying, de ciberassetjament i d’abusos sexuals. Saben que 
aquest telèfon depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, però 
que amb el Departament d’Ensenyament hem elaborat un circuit d’atenció, deriva-
ció i intervenció per als casos d’assetjament comunicats al 116 111, que garanteix la 
derivació especialitzada i la coordinació interinstitucional cap als centres, amb una 
resposta immediata i també experta en tot moment.

Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció a la infància anirà acompa-
nyat també d’un seguit d’actuacions de difusió i informació, que en tot cas la conse-
llera Bassa els hi explicarà quan comencin, principalment entre els joves, per garan-
tir l’accés de tots els menors que pateixin situacions de maltractament, així com de 
les persones que en siguin coneixedores. A partir del mes de setembre veuran una 
actuació específica per als centres d’ensenyament.

I, finalment, el darrer punt ja l’hem tractat també a bastament, i l’hem tractat 
en una interpel·lació que era sobre el desviament –vostès ho han titulat així– de 80 
milions d’euros destinats a les escoles bressol de titularitat pública al pagament de 
concerts educatius. Vostès saben que el darrer curs que es va signar conveni amb la 
Generalitat per al funcionament va ser el 2011-2012, i a partir del curs 2012-2013, 
per tal de garantir que els ajuntaments continuessin rebent l’import per sufragar les 
llars d’infants, es va arribar a un acord amb les quatre diputacions perquè en sufra-
guessin les despeses de funcionament. I posteriorment aquest acord s’ha anat am-
pliant des del curs 13-14, 14-15 i posteriors.

En aquell moment la prioritat del Departament d’Ensenyament va ser cobrir –so-
bretot tenint en compte, això no ho podem oblidar mai, la situació de les finances 
a la Generalitat– els ensenyaments obligatoris, però també els ensenyaments no 
obligatoris –postobligatoris i els preobligatoris–, ampliant l’oferta d’ensenyaments 
postobligatoris, però també demanant a altres administracions, en aquest cas a les 
diputacions, que poguessin fer front a aquests pagaments.
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Saben també, perquè els hi vaig explicar, que aquest desviament era per pagar les 
nòmines dels docents de les escoles concertades, perquè és el Departament d’Ense-
nyament qui directament paga a tots els treballadors –els treballadors públics i els 
treballadors de les escoles concertades. Els vam explicar en aquell moment, també, 
tots els circuits que havien seguit, perquè totes les transferències estan regulades en 
la Llei de finances públiques. També saben que aquest és un mitjà que s’utilitza i 
s’ha utilitzat durant molts anys –no ho tornaré a repetir–, que té tota una tramitació, 
que ha de passar pel conseller, el departament competent també en matèria de pres-
supostos, etcètera, la intervenció, etcètera.

En aquest àmbit, hi insisteixo, com que ja ho vam dir tot a la interpel·lació, si ne-
cessitessin alguna cosa més també saben que jo he dit i m’he compromès que aquest 
país ha de recuperar –evidentment, aquest Govern– la partida per a les llars d’in-
fants i sobretot també, i ja ho vam discutir en el seu moment, que sobretot ens hem 
de focalitzar en els nous criteris..., o ens hem de posar d’acord amb els nous criteris 
que focalitzin els col·lectius més vulnerables.

I, per part nostra, president, ja està.

El president

Moltes gràcies, consellera Ruiz. És el torn dels grups parlamentaris, començant 
per Ciutadans. La diputada senyora Sonia Sierra té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda a tothom. I volia agrair molt espe-
cialment a la consellera Ruiz que hagi tornat a la Comissió d’Ensenyament, perquè 
és veritat que no tots els consellers tenen tan bona predisposició per venir aquí a re-
tre comptes, i és d’agrair la seva bona predisposició sempre.

Intentaré seguir l’ordre que ha fet vostè. En primer lloc hem parlat de les beques 
menjador; ha explicat tot el que s’ha fet. Se li ha de reconèixer, s’ha fet, s’hi ha posat 
molt d’ordre. De fet, vostè mateixa va començar a posar ordre abans de ser conselle-
ra, per la seva feina al departament. Però malauradament no n’hi ha prou. Vostè ha 
dit que tothom que necessita una beca menjador la rep. Permeti que ho dubti, perquè 
molta gent la demana i no la rep; dubto que les persones que no ho necessiten, en 
general, es dediquin a demanar beques que no necessiten. Una altra cosa és que pot-
ser hi ha persones que les necessiten encara més. Però segur que moltes famílies que 
possiblement treballen, però, malgrat que treballen, tenen una situació precària..., 
perquè malauradament hi ha molts treballadors que, malgrat que treballen potser 
fins i tot els dos membres de la parella, no arriben a final de mes i, segurament, sí 
que necessitarien aquesta beca menjador.

Després, hi ha un altre problema que vostè no ha esmentat i que segurament la 
resta de companyes portaveus també el citaran, perquè crec que és un dels proble-
mes més greus que tenim respecte a les beques menjador, que és la situació de la 
secundària. Vull dir, no hi ha una solució ara mateix per a les persones que fan se-
cundària. Per què? Perquè la majoria d’instituts no tenen menjador, no tenen cantina, 
i no hi ha manera de que aquestes persones que necessiten la beca menjador puguin 
tenir-la..., o sí que la tenen, però acaben menjant en menjadors socials. Ho he dit 
moltes vegades i ho torno a repetir: a mi la imatge d’una criatura de dotze, tretze 
anys, sola, en un menjador social, a mi és que se’m trenca el cor, vull dir... I no veig 
que el seu departament hi estigui posant solucions; no veig un pla, per exemple, de 
dotar tots els instituts de cantina, que seria el que necessitaríem.

I un altre tema de què tampoc ha fet esment i nosaltres, des del meu grup, l’hem 
reivindicat moltes vegades, i ho torno a fer, és les persones amb necessitats educati-
ves especials, especialment en el cas dels nens amb autisme, que no tenen personal 
que es pugui fer càrrec d’ells a l’hora del menjador, amb la qual cosa no es po-
den quedar als menjadors. I això passa –i em consta, perquè conec casos concrets– 
tant a centres públics com a centres concertats. Necessitem que els alumnes tinguin 
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tots els mateixos drets i les mateixes oportunitats. I això vol dir que un nen s’ha de 
poder quedar a menjar al menjador de la seva escola, sigui quina sigui la seva situa-
ció. I precisament a aquestes persones, que són les que pitjor ho passen per les seves 
circumstàncies, són a les que hauríem de donar més facilitats, i no troben resposta 
de l’Administració.

Pel que fa al compliment de les mocions, jo cada cop que rebo un full de compli-
ment sento, una mica, com les cremes miracle, no?, que els resultats només els veus 
al papers. La crema pot prometre, no ho sé, que et traurà les arrugues, la cel·lulitis, 
però t’ho diu el paper, després ja pots posar-te totes les cremes que vulguis. Doncs, 
aquí és, una mica, el mateix. Perquè vostès diuen que estan complint coses; que ho 
diuen vostès i ho diu el paper, però jo crec que la majoria dels catalans i les catala-
nes no veiem aquests compliments.

Tema dels barracons. Resulta que el seu Govern ha trobat data per fer un 9-N bis, 
però no ha trobat una data per erradicar els barracons. I tenen el mandat democrà-
tic d’aquest Parlament, des de fa un any –perquè la vam presentar fa just un any–, 
d’erradicar en quatre anys els barracons. Ja n’ha passat un; és a dir, queden tres anys 
per acabar amb els barracons. Havien de fer un informe. I és que no han fet ni l’in-
forme. Tot el que hem aconseguit és un annex d’una plana pel davant i pel darrere, 
que diu alguna de les dades que demanàvem a l’informe, però no totes. Crec que fer 
un informe no és qüestió de diners; és qüestió, això sí, de voluntat. No han fet ni tan 
sols l’informe per veure com ho fem per acabar amb els barracons.

Som la comunitat autònoma amb més barracons de tot Espanya amb molta dife-
rència. Com poden trobar temps per intentar repetir el 9-N, però no tenen temps per 
fer-me ni un informe, per intentar veure com acabem amb els barracons, que és una 
xacra del nostre sistema educatiu estructural? Que sempre estem entre els vuit-cents 
i els mil i escaig barracons; ara estem en un dels moments més alts de barracons, te-
nim vint mil nens en barracons. Llavors, clar, no veiem que estiguin posant cap mena 
de solució; hi insisteixo, ni tan sols fer l’informe. Haurien d’haver presentat l’informe 
a l’octubre: no el van presentar. I jo pregunto: el pensen presentar? Perquè n’havia de 
ser un anual, segons la moció. No van fer els deures, no van presentar el que havien 
de presentar a l’octubre del 2016. I la meva pregunta és: presentaran el que han de 
presentar a l’octubre del 2017 o tampoc faran els deures aquest any?

Sobre el tema LGTBI, jo..., com la moció era nostra, jo en tinc el full de compli-
ment; però, clar, és que segons el full de compliment s’estan fent moltes coses, que 
no ho dubto, però és que després tenim aquest estudi sobre l’impacte del bullying 
per a LGTBIfòbia a un institut de Bellvitge –només és un centre, però és un estudi 
qualitatiu molt ben fet–, i les conclusions no coincideixen amb el seu full de com-
pliment. Llegeixo només el final, eh?: «És per això que veiem favorable i necessari 
fer formacions per a tota la comunitat educativa, on es treballin aspectes relacionats 
amb l’homofòbia, concretament bullying homofòbic i la diversitat afectivosexual...», 
bé, continua; és a dir, segons aquest informe fet pel col·lectiu LGTBI, per l’Observa-
tori contra l’Homofòbia, no s’està fent el que vostè diu que s’està fent en el seu full 
de compliment. 

I això és un article d’ahir, d’El Periódico, que no és només de Catalunya, eh?, es 
refereix a tot Espanya, però hi ha coses molt greus: «Los insultos “maricón”, “mari-
quita” o “marimacho” empiezan a los cinco años para referirse a los niños que ha-
cen cosas de niñas o a las niñas que hacen cosas de niños.» Estem parlant de cinc 
anys, als centres escolars. Segons aquest estudi, en l’ESO, un 80 per cent dels alum-
nes LGTBI ja han sentit alguna mena d’insults per la seva orientació sexual –80 per 
cent. Hi insisteixo, són dades de tot Espanya, però si aquesta és la mitjana general 
de tot Espanya vol dir que a Catalunya, un punt amunt, un punt avall, però segura-
ment estem per aquestes dades, no?, que són terribles, eh?: 80 per cent de persones 
que han rebut insults per la seva orientació sexual.
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Després, el tema de l’educació de zero a tres anys. Sempre fan el mateix. Diuen: 
«No, és que ja hem parlat amb les diputacions i ja se n’encarreguen les diputacions.» 
No, és que el que insta la moció és que el seu departament, als pressupostos, el Go-
vern de la Generalitat destini diners a escoles bressol. I això no es fa.

Hi havia altres punts de la moció; n’he destacat alguns. Per exemple, no s’ha es-
tablert un pla per augmentar substancialment la proporció d’infants de famílies des-
afavorides per l’accés a l’escolarització de zero a tres anys, quan els estudis que fan 
a nivell internacional demostren que són precisament aquestes famílies en situació 
més desafavorida les que més necessiten aquesta formació de zero a tres anys i en 
les que després hi té un impacte més positiu. On està el seu pla per augmentar que 
aquestes famílies puguin accedir-hi i puguin accedir-hi de forma gratuïta? Doncs, 
difícilment..., quan dediquen zero euros a l’educació infantil. 

Tampoc em consta..., i si no és així ara ens ho dirà i estarem tots molt contents. No 
s’han augmentat el nombre d’auxiliars i vetlladors de les escoles bressol. La situació 
de les treballadores –dic «treballadores» perquè normalment són dones– a les esco-
les bressol és molt complicada. Tenen ràtios que són massa altes per les seves feines i 
no compten amb el personal necessari de suport. Estem parlant de criatures que pot-
ser una li fa una mossegada a l’altra –són coses que poden passar–, i aquesta mestra 
d’educació infantil no dona l’abast per intentar veure què ha passat entre el que ha 
mossegat i la resta de criatures que també són molt petites. Necessiten, d’una banda, 
més personal; millorar les seves condicions laborals, que són, la veritat, molt precà-
ries, i..., seria un altre apartat, però, evidentment, augmentar també el seu sou, per-
què amb les externalitzacions hi ha educadores socials que estan cobrant molts pocs 
diners, i si de veritat creiem, i el meu partit s’ho creu, que l’educació és fonamental i 
que especialment l’educació de zero a tres anys és fonamental, el primer que hauríem 
de tenir és persones que estan treballant en condicions laborals òptimes.

Clar, l’altra excusa és que la situació econòmica és la que és. Doncs, li poso un 
exemple: la línia 9 del metro, 4.000 milions d’euros. No podríem millorar substan-
cialment la situació de l’educació infantil, d’acabar amb els barracons, de tenir més 
beques menjador, amb aquests 4.000 milions d’euros? I això és responsabilitat del 
seu Govern; bé, i d’altres anteriors també. Però és una responsabilitat; no podem 
dir: «Espanya ens roba.» Vull dir, són diners que s’estan llançant cada dia a les es-
combraries i que no s’estan dedicant a l’ensenyament.

Nosaltres creiem que s’han de fer moltes més coses de les que s’estan fent. Des 
de l’oposició, normalment, tant aquí a la comissió com després en les mocions que 
presentem als plens, arribem a molts acords perquè això es pugui tirar endavant. 
Vostè..., i està bé, eh?, vull dir, s’ha d’agrair sempre la feina dels altres. Vostè ha 
agraït la feina que fa el seu partit presentant esmenes, però, clar, és que moltes vega-
des aquestes esmenes que es presenten i no acceptem són «continuar fent». Clar, per 
a «continuar fent» nosaltres no presentaríem una moció i ens estalviaríem aquesta 
feina. Si volem canviar les coses és perquè pensem que no s’està fent bé. 

Per això, moltes vegades, no és que no vulguem negociar; que és una cosa que, 
de vegades, ens diuen des del seu partit: «No, és que no han volgut negociar.» No és 
que no hàgim volgut negociar, és que el que ens demanen amb les seves esme-
nes, que és el que els diu el departament que demanin, és continuar igual. I nosaltres 
considerem que les coses..., algunes han millorat, hi ha coses que estan funcionant 
relativament bé. Segurament, l’ensenyament no és el problema més greu que té Ca-
talunya, és a dir, tenim una societat on tothom està escolaritzat; però això no vol 
dir que no s’hagin de millorar moltes coses. Llavors, per això nosaltres presentem 
aquestes mocions, que, com insisteixo, després ens fan un full de seguiment que, 
clar, és gairebé..., hauria d’establir un nou gènere literari, no?, entre la ciència ficció 
i els compliments ficció, perquè no es corresponen amb el dia a dia del que després 
viuen les famílies i els docents.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Sierra. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialista, la seva 
portaveu, la diputada senyora Esther Niubó. 

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. I gràcies, consellera, per aquesta sessió informativa. La veri-
tat és que, com a Grup Socialista, doncs, no som aquí per dir que no fa res o que ho 
fa tot malament; no és això. Com a Grup Socialista, doncs, els reconeixem i li reco-
neixem, consellera, alguns avenços –petits, però són significatius–; també un canvi 
de formes molt important respecte a alguna altra època. Però també, doncs, tenim 
l’obligació de dir aquells elements, aquells àmbits, que entenem que estan oblidant 
o que no estan atenent de manera adequada i que creiem que són fonamentals per 
consolidar el sistema educatiu d’aquest país, i sobretot el model de societat o de país 
educador –cap a on voldríem tendir–, i que entenem que cal fonamentar-ho –i en 
això no ens cansarem d’insistir– en la igualtat d’oportunitats, no? I, per tant, jo tam-
bé aniré seguint l’ordre del dia, com ha fet també la consellera.

Pel que fa al compliment de la Resolució 17/XI sobre la situació d’emergència 
social, pel que fa al punt de beques menjador, no?, és cert que no havíem tingut fins 
avui, fins que vostè ha fet aquesta compareixença, les dades relatives a l’atorgament 
de les beques menjador del curs que acabem d’acabar. Vostè parlava de 106.000 
ajuts concedits. Si cal, li agrairem saber també quantes sol·licituds s’han presentat. 
Ho dic, perquè en resposta a una pregunta parlamentària, el passat mes de maig, sí 
que ens havien donat les dades relatives a la gestió dels ajuts individuals atorgats 
pel servei de menjador d’inici de curs, no?, i en aquell moment sí que ens resultaven 
preocupants, perquè de les 126.000 i escaig sol·licituds que s’havien presentat, el de-
partament només n’havia concedit 84.000; sí que eren 66.000 al 50 per cent, 17.000 
al 100 per cent. I amb aquelles dades, que, ho repeteixo, eren d’inici de curs, se 
n’hauria denegat una de cada tres. 

I això ens preocupava perquè..., i voldríem sobretot saber-ne els motius. Perquè 
quan vostès diuen que la partida per a ajuts de menjador és oberta, entenem que vo-
len dir oberta a les necessitats que es plantegin –no diré «il·limitada», però entenc 
això– i, per tant, no només oberta al que és tot el curs –que també, no? Però, per 
tant, ens interessa i voldríem conèixer els motius, a grans trets, d’aquestes denegaci-
ons, perquè nosaltres tampoc creiem que les famílies d’alguna manera s’aventurin 
a preparar tota la paperassa que comporta, doncs, sol·licitar aquest ajut si no hi ha 
motius de fons, no? I creiem que en molts casos podria tenir a veure amb la certifi-
cació de la documentació. I li volíem demanar si això ho tenen estudiat, perquè, bé, 
realment ens sobta que hi hagi encara tants casos de beques denegades, si és que 
realment la partida és oberta a les necessitats, com s’ha dit, no? 

Deuen ser conscients perfectament que en alguns consells comarcals s’està de-
manant el NIE als alumnes sol·licitants per indicació de la Generalitat, i això fa que 
molts infants, doncs, que no tenen la suficiència alimentària garantida en quedin 
fora per raó de la situació no regular dels seus pares, no? I això, doncs, té algunes 
afectacions a determinats municipis, sobretot a la província de Girona. I això, con-
sellera, doncs, creiem que caldria trobar la manera de solucionar-ho. 

Ens preocupa també el que passa en els períodes no lectius. Ara que ha acabat el 
curs, els infants que tenien ajut de menjador durant el curs, doncs, quin tipus d’ajut 
reben en aquests mesos de vacances, no? És un tema de serveis socials. Vostè ha 
explicat una mica el protocol, he entès, durant el curs, no?, el tema de la detecció, 
però ens agradaria saber, en aquests períodes no lectius, això com funciona. Una 
resolució d’aquest Parlament, aprovada també amb el suport de Junts pel Sí, els em-
plaçava a donar resposta a les necessitats també en aquests períodes. Doncs, sí que 
l’hi agrairia, si em pogués donar una mica més de detalls.
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I menció a part mereix també la secundària; n’hem parlat a bastament –ho ha fet 
també la diputada de Ciutadans, jo demà a la sessió de control hi insistiré–, però sí 
que, doncs, cal saber què passa amb els joves que fan secundària. La majoria no te-
nen servei de menjador ni tampoc l’ajut vinculat a aquest servei. El pas de primària 
a secundària, doncs, pot significar per a molts nens i nenes deixar de rebre o perdre 
directament aquest ajut, amb l’impacte que això té negatiu sobre la igualtat d’opor-
tunitats. I, per tant, en aquest sentit, a secundària serveix de poc la detecció que en 
puguin fer els centres, no? En molts casos, la detecció està feta, simplement no hi 
ha solucions a això. 

Fa unes quantes setmanes, es publicava l’enquesta de factors de risc en estudiants 
de secundària a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i concloïa que un 11 per 
cent dels adolescents deia que passen gana, no?, que pateixen insuficiència alimen-
tària. Saben que tenen un mandat polític d’aquest Parlament que els emplaça a recu-
perar el servei de menjador als instituts el proper curs, facin jornada compactada o 
no, però el període de matriculacions ja ha acabat i de moment, doncs, no tenim in-
formació sobre que hi hagi cap ajut vinculat al menjador a secundària per al proper 
curs. Li demano, consellera, què pensen fer per garantir la suficiència alimentària 
a secundària, i també, doncs, en cicles d’educació infantil, on, ara per ara, no hi ha 
cap tipus d’ajut.

I finalment, per acabar aquest bloc: com funciona el protocol de malnutrició 
infantil del 2013? Tenen dades actualitzades, en la línia de l’informe que va fer el 
síndic fa uns anys? Per tant, quin és l’estat de la malnutrició a Catalunya, en aquests 
moments?

En el segon bloc, pel que fa al compliment de les mocions i resolucions apro-
vades, sí que em centraré en algunes de les que, bé, al nostre parer, són molt im-
portants i que han estat promogudes, doncs, pel Grup Socialista. Aquest Parlament 
aprovava instar el Govern a elaborar un calendari per a l’execució de les obres de 
construcció i remodelació de diferents centres educatius amb mancances, doncs, 
d’adequació, infraestructurals, en el curs 2015-2016 –d’això fa dos cursos–, i a pre-
sentar-lo. Això no ho tenim, això no ho han fet. 

Tenim informació, perquè l’hem demanada –ens han respost a través de pregun-
tes parlamentàries–, d’escoles i instituts que tenen barracons; però no tenim cap 
informe a dia d’avui, o mapa de necessitats de construcció existents. És a dir, no te-
nim calendari d’aquestes obres pendents, ni tan sols una priorització que faci el Go-
vern. Sí que sabem la inversió prevista per a aquest any, però no tenim, diguem-ne, 
un calendari previst amb, diguem-ne, aquestes necessitats, com deia, de construcció 
existent. I és necessari tenir-ho si creiem en la planificació educativa, perquè s’ha 
abandonat directament la política de construcció de centres. I això, entenem que 
aquest país, consellera, doncs, no s’ho pot estalviar; no és un estalvi, a això hi hem 
de posar remei. 

D’altra banda, sí que li reconeixem el compromís en mantenir línies educatives 
en el procés de preinscripció i, per tant, que es revertís la voluntat inicial del seu 
departament, del curs passat, de tancar moltes línies de P3. Sí que es podria haver 
aprofitat segurament per reduir encara més les ràtios; per dotar d’una millor atenció 
educativa, aprofitant aquesta davallada demogràfica. Però almenys, doncs, reconei-
xem que, en principi, no han tancat més línies i també els volem felicitar per això.

També reconeixem l’acord, amb els ens locals, de la planificació escolar per al 
proper curs, però sí que pensem que caldria fer-ho amb una mirada molt més llarga, 
no?, de deu, quinze anys. Perquè probablement, si això s’hagués fet –i això ja no és 
responsabilitat només seva–, no ens trobaríem amb el problema de secundària que 
tenim en aquests moments, per exemple, no? D’altra banda, volem instituts escola, 
però no només amb comptagotes, no només de manera restringida per a municipis 
petits que tenen, doncs, només dues línies de primària, o per a entorns d’alta com-
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plexitat, des d’un punt de vista socioeconòmic; no és això, no volem estigmatitzar 
barris ni centres. I, com ja defensava Marta Mata, creiem en aquest model perquè 
permet aquesta continuïtat pedagògica que està provada, que té molts beneficis, es-
pecialment els primers anys de l’ESO, i que tant, doncs, entenem que contribueix a 
l’educació pública de qualitat. I sí que li voldríem demanar que replantegés aquest 
enfocament de cara a l’any que ve.

Tampoc tenim encara l’estudi d’avaluació de l’impacte pedagògic, econòmic, so-
cial del projecte pilot de jornada compactada. Això, consellera, fa anys que ho espe-
rem –recordo haver demanat això des del primer dia, a la primera compareixença que 
va fer en aquest Parlament–, i és especialment important en el marc del debat sobre 
la reforma horària. I, per tant, s’han de prendre decisions, necessitem aquest estudi. 

D’altra banda, sí que ens voldríem centrar també en el desplegament de la Llei 
10/2015 de formació i qualificació professionals; va ser una proposta de resolució 
socialista que vam pactar, i agraïm també la predisposició a negociar-ho amb el seu 
grup, amb el Govern directament. I ahir mateix, doncs, apareixia una notícia que 
deia que el seu desplegament estava aturat, dos anys més tard. El Govern de la 
Generalitat va aprovar, al desembre del 2016, el primer Pla d’acreditació i qualifi-
cació professional, només amb 7.900 places d’avaluació fins al 2018; per tant, molt 
per sota del que serien les necessitats, i tampoc..., i, és a dir, aquest pla tampoc es 
va presentar en aquest Parlament, com havíem demanat. Però, vaja, més que l’ads-
cripció de l’agència, que era una notícia que redundava molt en el tema de l’agència, 
a nosaltres ens preocupa que funcioni, efectivament, un govern únic de formació i 
qualificació professionals que faci efectiva la integració real de la formació profes-
sional inicial, i també de l’FP, per a l’ocupació; que n’integri les competències, i, per 
tant, que superi la descoordinació tradicional entre Ensenyament i Treball.

I sí que tenim algunes preguntes, no? Tindrem el sistema de beques i ajuts al sis-
tema integrat abans de 2017, com vam aprovar? Estan treballant per millorar els 
sistemes d’informació, orientació, assessorament, sobre les possibilitats de formació 
i qualificació professionals, la coordinació sobretot entre ensenyaments obligatoris i 
postobligatoris? Perquè pensem que tot això, doncs, facilita aquest acompanyament, 
aquestes transicions que tantes vegades diem que el que cal és dotar de més oportu-
nitats formatives a..., sobretot en la secundària, no?

I també un altre tema, que és el mapa de necessitats formatives; no només l’ofer-
ta, sinó quines necessitats formatives i de qualificacions tenim al territori. Pensem 
que aquest és un tema fonamental sobre el qual caldria avançar.

I una pregunta potser més directa, no? En aquella resolució demanàvem que 
s’habilités, en els pressupostos d’enguany –i això l’hi pregunto, perquè no sabem 
si s’ha habilitat–, una partida per al personal de centres que acredita competències 
laborals o que du a terme la validació acadèmica de títols i que segueix..., en fi, que 
fa real, diguem-ne, aquesta tasca d’acreditació. Voldríem saber si això s’ha habilitat 
o si segueix sent una cosa de voluntariat, com molts docents d’aquests centres deia 
que ho feien, però diguem-ne, per amor al arte, que no se’ls retribuïa, i que a més 
ho feien a les hores, diguem-ne, voluntàries. I pensem que si ens creiem l’FP, doncs, 
hem de ser seriosos i treballar-hi encara amb més rigor.

Reconeixem, doncs, la creació que han fet de nous graus, l’increment de ma-
trícules, però cal millorar la graduació, la taxa de graduació, i avançar en un marc 
normatiu que reguli drets i deures de les persones en pràctiques per evitar, doncs, 
casos d’«explotació laboral», si es permet, encara que sigui entre cometes, i sobretot 
les condicions que han de complir els centres formatius i les empreses per a aquesta 
formació, i això fer-ho amb els agents socials, perquè aquí és on ens juguem la qua-
litat i la credibilitat del nostre model.

I, per acabar amb aquest capítol, només dues qüestions. Amb el milió d’euros que 
vostè, consellera, va anunciar que destinaria aquest any a la retirada i substitució de 
fibrociment a les escoles i instituts afectats –aquest any–, quines o quantes actuacions 
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tenen previst fer? És a dir, quantes noves escoles o instituts començaran el curs que 
ve lliures d’amiant amb aquesta partida que vostè va anunciar que havia habilitat?

I una menció, per sobre, del Decret de plantilles i provisió de places docents. Vo-
lem reconèixer la tasca feta pel director general responsable d’aquesta revisió i con-
sens amb els diferents grups parlamentaris i la comunitat educativa, i, per tant, la 
voluntat de garantir el respecte dels principis que per nosaltres eren crucials, no?: ob-
jectivitat de mèrits, capacitat dels aspirants, la transparència, la publicitat del procés, 
i sobretot és important el tema de que es pugui, des del departament, controlar i re-
conduir quan es produeixin situacions irregulars. Entenem, de les converses que vam 
tenir, que ho tenien clar, i els hi volem reconèixer i demanar que no deixin de fer-ho.

Pel que fa al Pla d’actuacions amb relació a la lluita contra l’assetjament escolar, 
a banda dels protocols, li hem de dir que algunes vegades, en alguns capítols, hem 
trobat a faltar potser més determinació a l’hora d’actuar per defensar aquesta igual-
tat i lluitar contra qualsevol tipus de discriminació. Ho dic amb relació a dos casos 
que es van conèixer de dos centres que segreguen per sexe, que reben ajuts, fons pú-
blics, vaja, de la Generalitat, que oferien llibres homòfobs. En aquell moment vam 
trobar tèbia la reacció; potser ens equivoquem, però l’hi he de dir i, en tot cas, no sé 
com va acabar, no?

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana va impulsar un protocol 
per garantir el dret a escollir identitat de gènere en els centres educatius. Jo no sé si 
és un millor protocol o pitjor que el que tenim, però el que crec que és important és 
garantir aquesta lluita sense treva contra qualsevol tipus de discriminació i assetja-
ment, especialment per raons d’identitat de gènere i orientació sexual a les escoles, 
cosa que afecta els més petits i les persones LGTBI.

I en aquest sentit sí que li hem preguntat per escrit, però en alguns casos no en 
tenim resposta. Sí que li volíem demanar, doncs, aquestes pautes d’intervenció per 
evitar vulneració de drets a l’alumnat..., és a dir, són coneguts, els protocols, als 
diferents centres pels mestres? Hi ha formació específica per a això? Els apliquen? 
Controla el departament que ho facin? Perquè a vegades, doncs, sí que existeixen 
protocols, i en alguns casos estan molt bé, però a vegades els centres, o les persones 
que els han d’utilitzar no en tenen prou coneixement.

I sí que felicitar-la pel projecte de convivència, que sí que ens agradaria que fos 
no només de manera voluntària als centres que s’hi volen acollir, que és un primer 
pas, i l’hi reconeixem, sinó que fos a tots; però, en fi, potser amb el temps, en un 
temps relativament curt, ho voldríem..., que s’estengués a tots els centres.

I, per acabar, sobre el primer cicle d’educació infantil, és veritat que havíem fet 
una interpel·lació; nosaltres no havíem demanat aquesta sessió informativa, ja ens 
donàvem per satisfets. Però sí que no ens cansarem d’insistir en la importància que 
el Govern, doncs, recuperi la corresponsabilitat en el sosteniment de les llars d’in-
fants, i també la iniciativa en la creació de noves places, perquè, com a país, no po-
dem seguir retrocedint en aquesta etapa, que és prioritària, que implica una pèrdua 
d’oportunitats educatives per a molts infants, per a les seves famílies; no mereixem 
un govern que hi destina només zero euros, quan en té competències exclusives. 

I recordem que no és una dèria només del PSC, ni molt menys, ve d’una ILP, i, 
per tant, estem parlant d’un servei educatiu que és fruit d’un pacte legislatiu recla-
mat per la societat ja fa més de quinze anys. I no s’hi val a dir –i ja s’ha dit també– 
que les diputacions se’n fan càrrec, perquè no hi destinen la mateixa quantitat que 
hi destinava el Govern d’entesa en el seu moment. A més a més han destinat ràtios 
per alumne molt inferiors a les que havien estat cobertes anteriorment pels governs 
d’entesa, i de manera desigual en el territori, la qual cosa, doncs, ha generat des-
igualtats territorials i socials.

Però sense entrar, doncs, en la desviació –que ja n’hem parlat, i per a alguns, 
doncs, és vergonyosa, s’ha de dir– de 81 milions d’euros previstos en els pressu-
postos de 2012-2014 per a aquest sosteniment, quan ja existia una partida destina-
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da a pagar els concerts educatius, que era de més de 821 milions d’euros, i que, per 
tant, ja hauria d’haver previst pagar la partida de professorat, nosaltres entenem que 
aquest és un tema que està als tribunals, i, per tant, això ja ho resoldrà la justícia, 
però sí que políticament volem passar pàgina. Vostè ja va anunciar, i ho ha repetit 
ara, que de cara al curs vinent recuperaria aquesta corresponsabilitat. I la pre-
gunta és si es farà càrrec d’aquests..., dels 1.600 o 1.800 euros per plaça i any que 
havia fet el Govern d’entesa, i, per tant, que permetria als ajuntaments i a les famí-
lies deixar de costejar més del 80 per cent, que ho estan fent en aquests moments, 
i potser tornar al sistema de terços; si aplicarà la tarifació social, cosa que està fent 
l’Ajuntament de Barcelona. I aquí sí que vull alertar que anem amb compte perquè 
determinades mesures no acabin generant escoles bressol gueto i allunyant la classe 
mitjana de les escoles bressol públiques.

I, sí, li volia preguntar si presentarà, com s’ha aprovat en aquest Parlament, el 
mapa d’oferta; no només d’oferta d’escoles bressol existents, sinó les necessitats 
d’escolarització no ateses en el territori. 

I acabo, només..., cal garantir aquesta universalització de l’educació a la primera 
infància, i això, com deia, vol dir no només recuperar aquesta corresponsabilitat, 
sinó sobretot la iniciativa, que no és menys important, en la creació de places pú-
bliques.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Ara és el torn de Catalunya Sí que es Pot, i la 
seva portaveu, la diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Benvinguda, consellera. Ja avance que no seré tan endre-
çada com les meues companyes que m’han precedit (l’oradora riu) i com vostè, que 
també ha anat punt per punt. Perquè a més jo tampoc era partidària d’ajuntar totes 
les compareixences en una, perquè si ja quan en fem una ens costa, no?, arribar a 
obtindre resposta de cadascuna de les qüestions que plantegem, amb quatre temes 
això serà impossible. Però, bé, no perdem la confiança.

Bé, les accions i les omissions diuen molt de les prioritats d’un govern, i li he de 
reconèixer que, si bé el to és molt diferent del de la consellera anterior, veiem una 
línia continuista que només es matisa per dues realitats: una, que tenim el Govern 
en minoria, i l’oposició, de manera responsable, de tant en tant és capaç de posar-se 
d’acord i aprovar determinats temes que considerem fonamentals; i, a més, les con-
cessions –i jo crec que això és important destacar-ho també– que se li van fer per 
part del Govern a la CUP per poder aprovar els pressupostos i que van permetre mi-
llorar substancialment les condicions dels docents.

Però pel que fa als concerts, a la programació escolar, a les escoles bressol, a les 
escoles municipals de música, als ajuts, a l’FP, als plans d’entorn, doncs, la realitat 
és que no veiem grans avanços.

Com ja he dit que no seria molt endreçada, comence pel punt dels compliments, 
perquè a més també vull començar recordant que fa quinze dies vam assistir a un ba-
lanç del Ple d’emergència social, que al nostre parer va ser massa triomfalista; és cert 
que s’han fet coses, però no tot el que s’havia de fer. I m’agradaria fer-hi un repàs.

S’han incrementat les beques menjador de primària –vostè ho ha dit–: hem passat 
de 94.000 a 106.000. Però no només són insuficients, sinó que a l’ESO, en aquells 
llocs que tenen jornada compactada –i això ja s’ha comentat per part de les meues 
companyes–, només existeix una prova pilot a Barcelona per als centres d’alta com-
plexitat. I, a més, zero euros per a beques menjador en els infants de zero a tres anys, 
tot i que sí que es va aprovar en el Ple d’emergència.

«El programa de beques menjador de zero a tres no es podrà portar a terme», diu 
literalment el full de compliment de la moció.
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Un altre dels aspectes: «Donar resposta a la suficiència alimentària dels menors 
que ho requereixin també en períodes no lectius.» Doncs, bé, també comparteixo 
amb les meues companyes que no és de justícia que els menors estiguen assistint a 
menjadors socials en els períodes no lectius. 

L’hi han preguntat també, però hi vull insistir: ens agradaria saber quants me-
nors hi ha ara mateix a Catalunya en una situació de malnutrició, d’acord amb el 
protocol que s’està aplicant, segons se’ns ha comentat.

Un altre punt del Ple d’emergència social: «Facilitar l’accés, en condicions d’equi-
tat, als serveis de transport en els ensenyaments obligatoris i els declarats gratuïts, 
oferint ajuts als alumnes que visquin en nuclis de població allunyats o en zones ru-
rals.» I la resposta que ens donen és: «El transport escolar ja incorpora ajuts per als 
més de quinze mil usuaris anuals de l’anomenat “transport no obligatori”. Ja s’han 
posat en marxa les rutes de transport no obligatori per al curs 2016-2017.» Això és 
tot el que ens diuen.

Ara bé, tenim escoles, com la Joan Maragall de Rubí, o l’Escoleta de Bellaterra, 
en Cerdanyola, que tenen una incertesa absoluta sobre què passarà amb el transport 
escolar el proper curs. Estaria bé..., si ens ho pot aclarir.

Parlen de crear una nova línia de beques per als alumnes que cursen formació 
professional reglada, prioritàriament en els centres públics, i que s’han de desplaçar 
fora del seu propi municipi. La resposta en el full de compliment: «En estudi.» No 
sé si ja tenen alguna informació més.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar, per al curs 2016-2017, 
els ajuts per a llibres de text, material didàctic i transport escolar, per garantir la 
igualtat en l’accés a l’educació.» La resposta: «Els darrers tres cursos escolars el 
Govern ha aconseguit ajuts per a llibres de text i material escolar als centres amb 
alta concentració d’alumnat socioeconòmicament desafavorit, i per a ser utilitzats 
en modalitat de reutilització de llibres.» Però, clar, consellera, què fem amb l’alum-
nat en situació socioeconòmica desafavorida i que no va a un centre d’alta com-
plexitat?

Un altre punt: «El Parlament insta el Govern a recuperar, per al curs 2016-2017, 
els projectes comunitaris i el treball educatiu d’entorn en les zones i els barris socio-
econòmicament més deprimits, i a oferir un suport educatiu extraordinari en els 
centres públics en què siga necessari.» I la resposta és: «S’ha proposat el cofinan-
çament als ajuntaments de les zones amb major índex d’alumnat de poble gitano, 
exclusivament, per incrementar el nombre de promotors i promotores escolars a vuit 
municipis.» Com sempre, acaba recaient el tema sobre els ajuntaments, que ja estan 
bastant ofegats, i més tenint en compte el deute que té la Generalitat amb ells.

I ja l’últim punt que faré sobre el Ple d’emergència social: «El Parlament insta el 
Govern a recuperar les subvencions a les associacions de famílies d’alumnes per a 
l’organització d’activitats extraescolars.» «En estudi.» És a dir, res de res.

I si parlem de les escoles bressol..., per això deia que no seria endreçada, sinó que 
passaria d’un tema a l’altre; però, bé, com també està recollit al Ple d’emergència, jo 
crec que no podem deixar d’esmentar dos moments gloriosos. El primer, quan van de-
cidir desviar els 81 milions d’euros que anaven a escoles bressol de titularitat pública al 
pagament dels concerts educatius. Clar que s’havia de pagar el professorat, però d’on 
es desvien els diners, d’on retallem, també mostra quines són les prioritats del Govern, 
i clarament no eren les escoles bressol públiques; ja ho van deixar ben clar.

I el segon moment gloriós és quan van deixar d’aportar un sol euro al finança-
ment de les escoles bressol. Li diria que aquesta legislatura hem sotmès a votació i 
hem guanyat entre quatre i cinc vegades recuperar la corresponsabilitat del finan-
çament de les escoles bressol per part de la Generalitat, però vostès, com sempre, 
com si sentien ploure. 

Això sí, sí que diuen que és una etapa educativa molt important, especialment 
per als infants de les famílies amb menys recursos i menys capital relacional; que 
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nombrosos estudis destaquen la importància d’aquesta etapa en l’estimulació dels 
menors i, a més, que s’ha demostrat que afavoreix l’èxit acadèmic i es redueix el 
fracàs escolar en etapes posteriors, no?; afavoreix les relacions dels menors en un 
ambient coeducatiu, inclusiu, en un context socialitzador, i la convivència en la di-
versitat de valors. Però vostès es limiten a dir que el ministeri ha retirat les par-
tides finalistes que enviava per a educació infantil. Ho sabem, el ministeri no ho 
va fer bé; però és que s’ha de deixar ben clar que la competència del finançament 
de les escoles bressol no era del ministeri, és de la Generalitat. I vostès, dia sí, 
dia també, reclamen més competències de les que tenen de moment, que no ens 
sembla malament, però la realitat és que les que tenen actualment no les estan 
complint, no?, perquè, com sempre, com passa també amb les escoles de música, 
acaben sent els ajuntaments, i en alguns casos també la diputació i les famílies les 
que acaben assumint el cost d’un servei que als nostres ulls hauria de ser univer-
sal i gratuït.

I mirem, per exemple, el cas de l’Ajuntament de Barcelona. Ara mateix a Bar-
celona tenim 8.194 places a 98 escoles bressol; cada plaça té un cost de 7.125 euros 
l’any, i des del curs 2012-2013 la Generalitat ha deixat de finançar totalment el seu 
funcionament. Això vol dir que l’ajuntament es troba sol i ha d’assumir la part que 
la Generalitat no posa; és a dir, que en total acaba finançant el 62 per cent del total 
del cost de la plaça.

I quina és la conseqüència? Doncs, que s’acaba veient obligada a aplicar una ta-
rifació social. És el model de l’Ajuntament de Barcelona la tarifació social? No, no 
ho és. Però és que la irresponsabilitat de la Generalitat obliga a aplicar la tarifació 
social, quan el seu model és el de la universalització de l’escolarització de zero a tres 
anys, amb les garanties financeres dels ensenyaments obligatoris. Però mentrestant, 
com ja he dit, per la manca de responsabilitat de la Generalitat, ha d’aplicar la tarifa-
ció social. I això representa que no hi ha un preu únic, sinó que hi ha deu trams i que 
cada família, en funció de la seva renda, pagarà una quota. Almenys, això sí, és un 
sistema progressiu. I, per dir-ho d’alguna manera, ho veuen com una solució transi-
tòria que també ha estat recomanada pel Síndic de Greuges, que han hagut d’aplicar 
no només l’Ajuntament de Barcelona, sinó també Sant Feliu de Llobregat, el Prat 
o Sabadell, davant la rentada de mans de la Generalitat i la creixent desigualtat en 
oportunitats educatives, que ve marcada per la renda.

I ací li faria un parell de preguntes. Pel que sabem, la Generalitat també està tre-
ballant en un model estàndard d’escola bressol que finançaria la diputació, això sí, 
a excepció de Barcelona. Aquest model estàndard és molt més econòmic que el que 
s’està aplicant ara mateix a Barcelona, que és de gestió directa i a més inclou suport 
educatiu, alimentació, suport a necessitats educatives especials. És a dir, que parlem 
de dos models molt diferents: el de l’Ajuntament de Barcelona i el de la Generali-
tat. I voldria saber si ens pot aclarir si la Generalitat ha acordat que la Diputació de 
Barcelona financi per al curs vinent les escoles bressol municipals, i deixi fora la 
ciutat de Barcelona.

I també li voldria preguntar si, com vostè ha dit, el seu desig és recuperar la cor-
responsabilitat en el finançament, però si sabem per a quan, perquè de moment estan 
posant zero euros; ho està fent la diputació, no la Generalitat, malgrat que ho recull 
la llei. És a dir, segons la LEC clarament s’hauria d’aplicar 1.600 euros per infant a 
l’any i passar a 1.800 quan millore la situació econòmica; això ve recollit a la LEC, 
aquesta llei que segons vostès no es pot obrir, no es pot tocar, però s’ha de complir. 
Per tant, al final estem veient que ni es compleix ni s’obre el meló de la LEC. Per 
tant, ens agradaria saber en quin moment passarien a corresponsabilitzar-se nova-
ment del finançament de les escoles bressol.

Però més enllà dels incompliments que ja he comentat d’escoles bressol, de Ple 
d’emergència, n’hi ha uns quants més, dels quals, la veritat, és que amb els fulls de 
compliment que ens arriben jo no sé en quin punt està ara mateix. I pose alguns 
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exemples. No sé en quin punt està la construcció de l’institut escola de Montgat que 
vam aprovar a principi de 2016; en quina situació es troba la construcció d’un insti-
tut escola..., d’un institut a Can Llong, a Sabadell, i de l’edifici de l’Escola Virolet, 
també aprovat a principis de 2016; com va la modificació del projecte educatiu de 
l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda, per convertir-la en escola ins-
titut, de principis de 2017; o en quina fase es troba la construcció de l’institut escola 
La Mediterrània. I això només per posar alguns exemples.

I de les mocions que tenim aprovades també tinc unes quantes preguntes. No sé 
si s’ha establert un pla per a augmentar substancialment la proporció d’infants de fa-
mílies desafavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’escolarització de zero 
a tres anys.

Per l’informe de compliment de la moció contra la segregació escolar, sí que és 
cert que s’han vist algunes passes, però no tenim clar, pel que fa al tema de la pu-
blicitat de les quotes de les escoles públiques i concertades, si s’enviarà el proper 
any un paper, per part de totes les escoles, que avisi les famílies que aquesta quota 
és purament voluntària i si a més es penjarà al web, i si s’han previst mecanismes 
sancionadors en cas de que no es faça.

Pel tema dels barracons, sí que han informat d’algunes dades al respecte, però 
pel que fa al punt de fer efectiu en un termini de quatre anys el pla per a l’eliminació, 
no tenim coneixement d’aquest pla.

Pel que fa a les condicions laborals dels docents, de tota la moció que vam apro-
var no s’ha fet gaire cosa, però sí que és important la reducció d’una hora lectiva, tal 
com he assenyalat a l’inici de la meua intervenció. Però, bé, també vull dir que hi ha 
una convocatòria de tres-centes places d’oposició, però amb aquestes xifres és com-
plicat reduir l’índex d’interinitat que tenim sobre el 25 per cent i que hem aprovat i 
hem establert que hauria de ser del 5 per cent el 2018.

Sobre la formació professional n’han parlat abans les meues companyes, però, 
bé, sí que és cert que l’agència pública encara no està ubicada a cap departament, i 
també voldríem saber si els estatuts ja estan redactats.

Abans del proper curs havia d’enllestir-se un pla de formació del professorat per-
manent i continuat, pel que fa a la formació professional, amb una dotació pressu-
postària corresponent i no sabem si això s’està duent a terme.

I un dels més famosos a la Comissió d’Ensenyament, que gairebé surt a cada 
comissió, és la necessitat de programar l’oferta educativa per a un període de cinc a 
deu anys, amb la corresponsabilitat dels ens locals i en diàleg amb la comunitat edu-
cativa. Aquest mapa escolar que tant li reclamem no sabem si està fet i si en algun 
moment podrem consultar-lo.

I ja, per acabar, pel que fa al protocol contra l’assetjament i la discriminació per 
raó de gènere i la transfòbia, pel que hem vist a l’informe de compliment ens tro-
bem amb una sèrie de recomanacions i bones pràctiques, bones intencions, bones 
paraules; queden molt ben emmarcats quins són els objectius que s’han fixat, però 
en realitat tenim pocs fets. I, en aquest sentit, sí que volem saber què tal està fun-
cionant, si s’han dut a terme les xerrades previstes per al segon trimestre d’aquest 
curs, i en aquest cas com ha sigut acollit el protocol. Vostè ha dit: «Amb el protocol 
el que volem és sensibilitzar la comunitat educativa i principalment el professorat.» 
Nosaltres creiem que el professorat no només necessita un protocol que se lliure i 
després ens desentenem, sinó que s’ha de fer una formació específica, com ja vam 
especificar l’altre dia a la interpel·lació sobre coeducació.

I com vostè també ho ha anomenat, només recordar que al proper Ple presentem 
una moció sobre coeducació que pretén sortir de la lògica perversa de la transver-
salitat i promoure el respecte i la tolerància davant la diversitat sexual i de gènere, i 
que esperem que se la facen seua, perquè, si no, tornaran a quedar en evidència; és 
a dir, molt bones paraules, però a l’hora dels fets es queden curts.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, que, si no ho tinc mal entès, la senyora García Cuevas i el senyor Fernando 
Sánchez es partiran el temps. Endavant.

María José García Cuevas

Sí; gracias, presidente. Yo trataré los puntos 2 y 4. Bueno, consellera, pues mu-
chas gracias. Me uno al agradecimiento de mis predecesoras y, sobre todo, pues, 
por comparecer y por ese cambio de estilo que todos apreciamos y valoramos, y que 
nos hace a todos el trabajo más cómodo, la verdad.

Yo voy a ser breve, porque quiero partir el tiempo y también porque al final da la 
sensación de que estamos siempre dando vueltas a lo mismo y no avanzamos. Y, no 
sé, a mí me gusta trabajar para avanzar y ver, pues, que vamos hacia algún sitio, y 
da la sensación de que estamos siempre dando vueltas a lo mismo. Por eso creo que 
hoy, más que entrar en mucho detalle, merece la pena lanzar cuatro ideas.

Entonces, primera idea. Yo no estoy de acuerdo en que se estén incumpliendo 
las mociones y las resoluciones que aprueba este Parlamento, en general. Como no 
estoy de acuerdo con que en general se estén contestando las preguntas escritas con 
el detalle, con el rigor y con el respeto a la realidad y a la verdad que creo que me-
receríamos los diputados y que marca el Reglamento. Y creo que no..., o le explico 
por qué no estoy de acuerdo, porque me da la sensación de que vamos por dos ca-
minos paralelos. Usted misma lo ha dicho, que, bueno, que también hay que adaptar 
el cumplimiento a la política y a la gestión del departamento. Y, bueno, ya lo enten-
demos que tiene que ser así, pero, claro, es que tan importante es la gestión del Go-
bierno como la acción del Parlamento en una democracia parlamentaria, que es en 
lo que estamos y es lo que siempre explicamos a la gente, y es que la diferencia entre 
una dictadura y una democracia parlamentaria es que el Parlamento cuenta. Porque 
con Franco también había un parlamento que contaba muy poco. Con lo cual, noso-
tros..., sí, no se escandalicen, las cosas como son. Nosotros somos una democracia 
parlamentaria y el Parlamento aprueba resoluciones; que si no es una ley no es vin-
culante, pero es un mandato democrático que tiene que ser muy respetado y..., no 
vinculante, pero de una gran influencia en la acción del Gobierno.

Y usted misma ha dicho que, bueno, que van adaptando el cumplimiento a su 
política y a su gestión. Entonces, se va cumpliendo en tanto se va adaptando –bien 
en el momento, bien con el tiempo–, pues, lo que nosotros aprobamos a lo que us-
ted, legítimamente –lógicamente, y está en su derecho–, pues, quiere hacer con el 
sistema educativo y la gestión educativa en Cataluña.

Mire, cuando un tema llega al Parlament ya se han agotado muchas vías y los 
ciudadanos, en general –y creo que todos compartirán mi sensación–, llegan bas-
tante desesperados; algunos no saben siquiera que pueden venir aquí o que nosotros 
podemos ofrecer, bueno, una solución o por lo menos, pues, poner el tema encima 
de la mesa, que salga en algún medio, que se hable, ¿no?, porque dicen que de lo 
que no se habla no existe. Por eso, y quizá porque ustedes desde el Govern no ven 
esa primera línea de combate que vemos nosotros de la gente... (Veus de fons.) Sí la 
ven. (L’oradora riu.) A nosotros, los ciudadanos nos llegan bastante desencantados. 
Todas las cosas que se presentan en el Parlamento no se presentan porque sí, porque 
queremos molestar o porque queremos ser, pues, no sé, ese enemigo permanente del 
Gobierno, es porque nos ha llegado gente muy cansada y muy frustrada que nos pide 
que le echemos una mano.

Por tanto, yo en este punto lo que le pediría es que, bueno, por higiene democrá-
tica, por transparencia, por responsabilidad, pues, intentemos trabajar juntos. Ya lo 
hemos comentado informalmente. Yo creo que se debería de explicar más la acción 
del Gobierno y por qué se cumple o no se cumple una cosa que nosotros pretende-
mos. Porque, a lo mejor, si trabajamos juntos, que creo que es lo que la gente espera 
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de nosotros, pues, podemos avanzar, y no que esto sea siempre que nosotros apro-
bamos cosas, que bien que nos cuesta ponernos de acuerdo en las cosas que aproba-
mos, para que luego el Gobierno siga por su camino paralelo, nosotros por el nues-
tro y los ciudadanos en medio completamente desconcertados. Por eso yo pediría, 
pues, más información; más información y más honestidad a la hora de responder 
una pregunta escrita, a la hora de hablar del cumplimiento de una moción, porque yo 
también tengo la sensación de que, bueno, pues, al final nos marean como perdices 
y no sabemos dónde estamos.

En relación con el segundo punto que voy a tratar, consellera, el tema de los con-
ciertos... A ver, ustedes tienen dos obligaciones por ley claras en este tema, que es 
pagar los conciertos y pagar las guarderías, y esto es una obligación por ley. Enton-
ces, para eso hay un presupuesto. La Generalitat tiene 37.000 millones de euros y el 
cómo se reparten ese dinero, pues, no es responsabilidad exclusiva suya, es respon-
sabilidad de todo el Gobierno; usted tiene, simplemente, una responsabilidad cole-
giada en cuanto a que forma parte del Govern.

¿Cuál es su responsabilidad, como le decíamos a la anterior consellera? Protes-
tar y pedir más. Porque no hay derecho a que el presupuesto de la Generalitat en 
los años de recortes baje aproximadamente –hablo de memoria– un 8 por ciento y 
el presupuesto de Ensenyament un 21 por ciento –no hay derecho. ¿Por qué? Porque 
los ciudadanos pagamos impuestos, fundamentalmente, para la educación, para la 
sanidad, para los servicios sociales, y no pagamos impuestos para inventarse «con-
sellerias» inconstitucionales, ni para hacer referéndums ilegales, ni para el tema del 
Borne que nos montaron aquí, ni para tantas cosas que se hacen desde la deslealtad 
institucional y desde trabajar para incumplir la legalidad. Bueno, y tampoco paga-
mos impuestos para mantener empresas públicas clientelares, ni para pagar medios 
de comunicación subvencionados o públicos para que digan lo que el Gobierno quie-
re que diga porque el Gobierno le va a hacer un anuncio. Entonces, no pagamos im-
puestos para eso. La prioridad es la educación, la sanidad y los servicios sociales, y 
si queda algo, si queda algo, pues, para todo lo demás, lógicamente, dentro del res-
peto a la legalidad y sin utilizar el dinero público de manera partidista, porque eso 
es impropio de la Administración pública.

Por tanto, consellera, si los conciertos cuestan –porque es un compromiso que 
tiene el Gobierno por escrito– 1.000 millones de euros –algo más de 1.000 millones 
de euros, 1.021, 1.050..., pero 1.000 millones de euros–, no podemos presupuestar 800 
porque van a faltar 200 millones de euros. Entonces, esto ya lo sabíamos cuando se 
aprobó el presupuesto del 2012 –ya lo sabíamos. ¿Por qué –le pregunto– presupues-
taron 800 millones si sabían que los conciertos valían 1.000? Había que sacar 200 
millones de algún sitio. Generaron una intranquilidad en las familias que estaban 
en la concertada increíble. Yo creo que no hay derecho. Nos dijeron que se pagaron 
de fondos de contingencia; luego nos hemos enterado por la prensa que también se 
pagaron quitando el dinero a las guarderías. En definitiva, consellera, ¿por qué? No 
hagan política con el dinero de la gente y con las necesidades de la gente, porque mi 
impresión es que esa bajada de 200 millones fue por una cuestión política y partidis-
ta para poder aprobar los presupuestos, y nos garantiza usted el pago de los concier-
tos y cuándo se van a volver a pagar las guarderías.

Gracias, presidente.
(El president dona la paraula a Fernando Sánchez Costa.)

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. Continuo, consellera. Bé, jo, per seguir en la línia de tots els 
portaveus, com sembla que s’ha ficat a tots els grups a la butxaca amb aquest nou to, 
el primer que vull fer és felicitar el departament per les notícies que ens dona sobre 
l’estandardització dels barems pel que fa a les beques menjador. Ens ha dit vostè 
que el cent per cent de les famílies que estan sota el llindar de pobresa, en risc de 
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pobresa, tenen beques. És la beca total? És a dir, tenen el total de la beca o una part 
de la beca? Si ens pot aclarir una mica exactament quina és l’estructura de l’ajut que 
estan rebent...

També ens sembla interessant que ens expliqui si han comunicat a les famílies 
aquests canvis. És a dir, al final, per exercir un dret l’has de conèixer, i em sembla 
molt important que totes les famílies que tenen els seus fills en edat escolar sàpiguen 
que tenen dret a algunes beques si estan en determinades situacions, no? I quines 
campanyes de comunicació s’han seguit i si han estat eficaces, no? I, per tant, els 
encoratgem a realment que tothom ho sàpiga, i no només perquè algú li diu, perquè 
tal, sinó perquè hi ha una política de comunicació per a totes les famílies.

Ha parlat vostè del protocol o..., els indicis de deficiències alimentàries. N’han 
donat formació a les escoles?, als mestres?, als professors? I quina valoració fa d’a-
quest protocol? Ha estat eficaç? S’han detectat molts casos? Vostè està contenta del 
seu funcionament?

Hi ha infants que dissortadament mengen poc perquè no tenen per menjar, i al-
tres, potser més adolescents, perquè no volen, no? I aquí tenim un problema social 
molt important –jo també m’hi voldria referir–, que són els trastorns d’alimentació. 
I em sembla que ha de ser una prioritat en l’agenda; és a dir, quan parlem dels hà-
bits alimentaris dels infants, hem de parlar, per una banda, dels que no tenen capa-
citat de menjar, i, després, més en l’àmbit adolescent, d’aquells que no mengen per 
la pressió estètica, per dificultats pròpies de l’edat, etcètera, no? I em sembla molt 
important que la Generalitat aquest tema el tingui com a prioritari, que tracti aques-
ta qüestió a les escoles. I també per a això, doncs, que es desenvolupi el que altres 
grups li han demanat respecte al tema dels menjadors a la secundària. Nosaltres..., 
en un informe de seguiment del pla de pobresa es deia: «Bé, farem un pla pilot de la 
secundària, dels menjadors de la secundària a Barcelona...» No sé si... Quins plans 
té per a l’any que ve per als menjadors a la secundària? Com garantim que a la se-
cundària els joves tinguin els aliments que realment necessiten, consellera?

I, pel que fa també a la qüestió del protocol contra l’assetjament LGTBI, jo li 
haig de dir, en primer lloc, que el Partit Popular estarà sempre enfront de qualsevol 
forma de discriminació, no? I, per tant, també aquí demanem màxima contundèn-
cia, com en qualsevol tipus d’assetjament. I vostè ens deia: «És que els conflictes són 
també qüestió d’aprenentatge», amb aquest discurs, doncs, políticament correcte. 
I sí, els conflictes són ocasió d’aprenentatge, però són sobretot moment per posar-se 
al costat de la persona que està patint l’assetjament. I nosaltres ho diem també en els 
altres tipus d’assetjament. I, per tant, si s’han de prendre mesures contundents per 
parar la persona assetjadora, doncs, s’han de prendre.

Però, bé, ens felicitem d’aquest protocol, consellera. Nosaltres pensem que les 
escoles han de ser respectuoses amb totes les opcions humanes –totes les opcions–; 
també de diversitat afectiva i sexual, sempre respectant..., i això ho hem d’aconseguir 
respectant l’Estatut i la Constitució i, per tant, també l’article 16 i l’article 20 de la 
Constitució, que ens parla de la llibertat ideològica, de la llibertat d’opinió. És a dir, 
no tenim, gràcies a déu, gràcies a la ciutadania, religió d’estat; tampoc hem de tenir 
ideologies d’estat. L’única ideologia d’estat que hi ha d’haver és el respecte escrupolós 
per les persones. I, per tant, hem de lluitar contra tota mena d’assetjament, i en con-
cret contra aquest absolutament lamentable assetjament a les persones LGTBI.

El president

Moltes gràcies. Ara és el torn de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, té la paraula el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Gràcies, consellera, i bona tarda a vostè i al seu equip per la 
seva compareixença.
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Bé, ateses les dates en què ens trobem, que són d’una especial importància i re-
llevància precisament per al moviment LGTBI, jo focalitzaré la meva intervenció, 
la nostra intervenció d’avui en aquesta temàtica. Hem tingut altres moments, altres 
ocasions, on fer palès el nostre posicionament sobre la resta de temes que han estat 
objecte de la seva intervenció i que són propis de l’agenda d’aquesta compareixença, 
a propòsit, doncs, del nostre posicionament a les diverses propostes de resolució i mo-
cions, que hi hem fet referència també en el debat de pressupostos, i properament tin-
drem noves ocasions, nous moments, nous escenaris parlamentaris per tal de seguir 
discutint sobre tots aquests temes per tal de nosaltres posicionar-nos-hi i per tal de 
fer palesa la nostra visió d’aquestes qüestions. Avui em focalitzaré estrictament en el 
tema dels protocols contra l’assetjament i el respecte, doncs, en el context escolar a la 
diversitat d’opcions i a la diversitat de cultures pel que fa a la identitat sexual.

Consellera, des del nostre punt de vista –des del nostre punt de vista– constatem, 
si més no amb les dades que nosaltres tenim, que l’actuació del Govern en aquest 
camp és clarament insuficient o és clarament deficient en aquests moments. Con-
siderem que un aspecte tan fonamental com seria el de la formació del professorat 
pel que fa a aquesta qüestió i aquesta temàtica en aquests moments, segons el que 
a nosaltres ens consta, per part de l’acció del Govern és una pràctica absolutament 
insuficient o que, si més no, no compleix els compromisos o les expectatives que te-
níem des d’aquest Parlament respecte a aquesta qüestió.

D’altra banda, pel que fa a la resolució del síndic, per exemple, sobre accions 
concretes contra el bullying, a nosaltres no ens consta que l’acció del Govern sigui 
en aquest sentit prou contundent, prou clara i prou exemplar, i que l’acció preventiva 
sigui suficient i que el tractament a les víctimes sigui del tot adequat.

Per tant, en conjunt –i aquest és el centre de la qüestió que li volem a vostè plan-
tejar–, a nosaltres ens sembla que el Govern, que el departament no està tenint una 
acció prou contundent, prou acurada i prou consistent en la prevenció d’aquest feno-
men i en l’actuació quan es donen els problemes.

Per exemple, pel que fa a la resolució, doncs, que ens planteja el síndic pel que 
fa a les accions contra el bullying. Ens consta, per exemple, entre d’altres, un cas 
a Alella –segur que vostès el coneixen– en què la víctima, la seva família, doncs, 
estan absolutament descontents amb l’actuació del departament pel que fa a la pro-
tecció dels seus drets. Però hem de parlar del cas de Lleida també, no?, d’aquest cas, 
doncs, que malauradament està en l’escenari públic.

Miri, nosaltres pensem que en aquesta temàtica –i estem parlant d’un funciona-
ri públic, d’un funcionari d’Ensenyament–, en l’espai escolar i pel que fa als funcio-
naris públics, no hi cap el pluralisme. I ho subratllo d’aquesta manera: no hi cap el 
pluralisme. És a dir, un funcionari públic d’Ensenyament no pot dir –no pot dir– que 
l’homosexualitat és una malaltia, és una desviació de la conducta. En aquest tema, no 
pot haver-hi pluralisme ideològic en l’àmbit escolar, en l’àmbit de l’espai públic, de 
l’ensenyament públic i pel que fa a un funcionari. I, en aquest sentit, ens sembla que 
la posició de la direcció del centre ha estat tèbia, no ha estat prou contundent i prou 
bel·ligerant, i que potser, sota aquesta idea de que els funcionaris són intocables, l’ac-
tuació del Govern i del departament no ha estat prou valenta i prou contundent.

Nosaltres pensem que en aquests temes cal que hi hagi exemplaritat, perquè estem 
en un moment social i cultural o polític en què cal tenir-la, en què la societat ho de-
mana, en què aquest Parlament ha aprovat mesures que són de referència en el combat 
contra aquest tipus de posicionaments i de discriminacions. I, per tant –esperem que, 
en tot cas, vostè ens donarà més aclariments respecte a aquest tema a la seva respos-
ta–, nosaltres pensem que en aquest moment l’actuació del Govern és insuficient; és a 
dir, que no hi han, per exemple, mesures cautelars sobre la taula pel que fa a l’actua-
ció en aquest cas, i que no tenim la certesa, per tant, de que aquest tipus de situacions no 
es tornin a reproduir, atès que les conseqüències sobre els responsables no són de la 
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contundència necessària. És a dir, no estem donant el missatge social prou contundent 
per marcar quina és la línia política d’aquest país pel que fa a aquest tema.

I, bé, per anar acabant, nosaltres li volem plantejar aquí, fent-nos ressò del que 
és el plantejament de la majoria d’entitats de referència del moviment LGTBI, el seu 
descontentament pel fet de que vostès des del Govern, des del departament, no els 
han tingut en compte, no els han tingut prou en compte a l’hora d’elaborar aquests 
protocols i del seguiment de la seva aplicació; és una qüestió sobre la qual també li 
vull fer una pregunta sobre com vostè veu aquesta qüestió.

I, per últim, i amb això sí que acabo, nosaltres tenim la inquietud, fins i tot la 
curiositat, de com s’ho fan, de com s’ho faran vostès per aplicar aquestes mesures 
preventives, aquestes mesures cautelars, aquests protocols, en aquelles escoles con-
certades que reben diners públics, que són elitistes, que segreguen per sexe i que fan 
seu l’ideari oficial, diguéssim, de la institució catòlica, per a la qual avui encara la 
diversitat sexual és una malaltia o és una desviació. Per tant, com podem garantir 
que aquesta població escolar..., que, en aquests centres que segreguen per sexe, real-
ment aquests protocols de prevenció, d’intervenció i d’actuació es compleixin amb 
el mateix rigor que a tots els altres.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera. I ja per cloure aquesta primera intervenció dels grups par-
lamentaris i per Junts pel Sí, té la paraula la diputada senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Moltes gràcies, president. La benvinguda, consellera, de nou, al director general 
i a la resta del seu equip.

Certament –i s’hi ha fet referència en alguna de les altres intervencions i vostè ma-
teixa ho ha fet–, hem tingut oportunitat de llegir les preguntes i les respostes per escrit 
que s’han fet durant aquesta legislatura, assistir al detall de les interpel·lacions, a les 
mocions i també a les preguntes i les respostes orals sobre moltes, moltes qüestions, 
algunes de les quals, doncs, les quatre que s’han posat sobre la taula avui a la seva 
compareixença. Per tant, nosaltres tampoc no entrarem en el fons de totes aquestes 
qüestions, també perquè el nostre grup parlamentari s’ha pogut posicionar, almenys 
pel que fa a les mocions i a les propostes de resolució, en cadascuna de les ocasions, i 
això queda escrit i queda, diguem-ne, recollit en el que és el diari de sessions, de quin 
és el posicionament del nostre grup en tots i cadascun d’aquests temes.

Sí que ens agradaria poder fer algun esment de qüestions que s’han tractat i 
que..., com ara les de les beques de menjador. Segurament ho farà en la seva segona 
intervenció..., que pogués fer la valoració de com ha anat aquesta concertació, inicia-
da ja fa ara alguns anys amb els consells comarcals i amb les entitats municipalistes, 
pel que fa als canvis en el sistema de beques de menjador. Quina valoració en fan, 
i també amb vistes al curs vinent, que ja s’han començat a demanar les beques, les 
famílies, les beques de menjador ja les han..., per al curs vinent.

Entenem que..., nosaltres valorem satisfactòriament que s’han complert finalment, 
amb l’aprovació dels pressupostos 2017, ja, les resolucions del Ple d’emergència so-
cial, que crec que va ser un avenç important i que també va demostrar la voluntat 
dels grups d’arribar a acords que tinguin un efecte clar i immediat sobre l’alumnat, 
i una voluntat del Govern d’arribar a aquests acords i de fer-los possible.

Una reflexió sobre..., perquè s’hi ha insistit en alguna ocasió: el nostre grup cre-
iem que els períodes no lectius no pertoquen al Departament d’Ensenyament. Pot 
ser més simple que poguessin pertànyer al Departament d’Ensenyament, o sigui, 
que fossin responsabilitat del Departament d’Ensenyament, però no ho són –no ho 
són. I igual que hi ha legislació al respecte, que deriva d’altres organismes del Go-
vern, entenem..., i per això vam votar-hi favorablement, el nostre grup parlamentari, 
però no perquè fos el Departament d’Ensenyament el que complís amb la suficiència 
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alimentària en períodes no lectius, perquè hi ha contractes programa amb els ens 
locals des d’altres departaments o acords amb d’altres organitzacions.

Pensem que per a una millor gestió dels recursos públics –i certament la coor-
dinació és imprescindible, i millor que hauria d’anar encara–, és bo que cadascú 
sàpiga quines són les seves funcions. I estic convençuda que des dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament no tindrien cap inconvenient a poder puntejar –i d’això n’ha-
víem parlat en ocasió de l’última moció sobre beques de menjador– amb els serveis 
socials municipals i amb els consells comarcals quins són aquells alumnes de sisè 
que passen a secundària que han tingut beques al cent per cent, per veure quina evo-
lució se’n fa també des dels serveis socials i quines necessitats tenen.

Jo crec que això, des de la proximitat i amb voluntat, es pot fer. I estic convençu-
da, consellera –és una reflexió que li fem des del nostre grup–, que això segur que 
de la manera com s’està treballant amb els consells comarcals i com es treballa amb 
els serveis socials locals, aquest seguiment segur que el fan i segur que es podria 
millorar. Però, clar, aquí també ens trobem..., s’ha parlat de rigor, s’ha parlat de falta 
de voluntat del Govern per tirar endavant determinades qüestions, però és que, clar, 
vam aprovar fa poc una moció que deia que en tres mesos s’havien d’obrir tots els 
menjadors a secundària –en tres mesos. Això com és possible? Em remeto a la nos-
tra..., a la transcripció de la nostra intervenció com a grup.

Però per altra banda també es va dir, en aquella mateixa moció –i a això el nostre 
grup no hi va donar suport per raons evidents–, que el nou decret de menjador havia 
d’estar a punt per al curs vinent, quan ara està a l’inici del diàleg i de la recerca de 
consensos. A veure què els diem, consellera. El MUCE ens ha demanat reunió als 
grups parlamentaris, que ho sàpiguen, per poder parlar del futur decret de menjador. 
I em penso que es queixaran absolutament del contrari, com si s’hagués anat molt 
ràpid i el Govern ja hagués gairebé aprovat el decret sense consultar ningú. Però, en 
canvi, hi ha una moció que diu que abans de començar el curs vinent hem de tenir 
el decret aprovat. Això ja veurem com es fa. Jo... 

I això em dona peu..., és una reflexió que no és nova, eh?, aquí. De fet, jo diria 
que tots els deu membres del Grup de Junts pel Sí en aquesta comissió hem anat 
fent reflexions en aquest sentit i no volem semblar ara torra..., bé, que toquem massa 
la pera, ja ens enteneu. Però sempre hem anat fent aquesta reflexió, no? –que, una 
mica, també l’ha fet vostè, consellera–, sobre la voluntat d’arribar a acords, com a 
grup parlamentari i amb el Govern, perquè siguem capaços d’arribar a acords con-
junts i de consens. 

I per això ens hem fet un tip de presentar esmenes, tots plegats, i vostès s’han 
fet un tip de treballar, com a oposició, per presentar iniciatives que vagin directes a 
ajudar la ciutadania. I entenc que tothom ho fa amb la millor de les intencions. Però, 
en tot cas, la voluntat de pacte ha de tenir en compte també la realitat de la situació. 
I ho deia per això de dir «aprovar un decret que entri en vigor per al curs 17-18». 
Doncs, és que és impossible; és impossible i, a més a més, és contradictori amb el 
que ens vindran a explicar una part de la comunitat educativa, puguem compartir-ho 
o no puguem compartir-ho, que ens diuen: «Pareu un moment», no?

Per tant, hi ha voluntat de trobar elements de millora assolibles i raonables. I en-
tenc que hi ha qüestions que no poden abordar-se així, que no poden complir-se, 
moltes de les qüestions que s’aproven. I se n’han posat alguns exemples. La senyora 
Niubó ho feia amb el decret de plantilles. Jo crec que s’ha fet una molt bona feina. 
Com s’ha fet amb la millora de les beques de menjador, arran d’un treball que va ar-
rencar del PSC i de Catalunya Sí que es Pot al Ple d’emergència social, i que el Go-
vern va recollir. I per això estem ara en aquest millora. Jo crec que són exemples de 
bones pràctiques: de grups que empenyen, de Govern que escolta i que es mira 
de trobar el punt de millora. O les mesures contra la segregació escolar de la moció de 
Catalunya Sí que es Pot. O els criteris de planificació generals per al curs vinent amb 
la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis. 
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Crec que són avenços que marquen una línia, i que el nostre grup parlamentari 
veu amb bons ulls. Evidentment estem en un joc polític –i dic «joc» sense cap tipus 
de retintín, eh?–, i, per tant, cadascú juga lliurement el seu paper. Però crec que si 
som capaços d’anar avançant en aquest diàleg i en aquest consens podem obtenir 
molts rèdits per a l’alumnat. 

Des del PSC s’ha dit que s’ha abandonat la construcció de nous centres. No ho 
sé. Jo em penso, consellera, que a l’últim govern..., bé, l’últim govern ha estat avui, 
al de la setmana passada es van aprovar construccions per valor de 90 milions d’eu-
ros, i RAM, fa no pas... Per tant, no s’ha abandonat la construcció de nous centres. 
El que hi ha és una llista interminable, o molt llarga de centres per fer. 

També celebrem el protocol per a la lluita contra l’assetjament escolar a l’alum-
nat LGBTI, que es va publicar i que està a disposició de tots els centres. O l’amplia-
ció del servei telefònic d’Infància Respon, per garantir una resposta àgil i eficaç en 
casos d’assetjament. Esperem que quan hi hagi un temps d’implementació suficient 
es pugui fer una avaluació de l’impacte, de la millora, i que el departament pugui 
presentar-ne aquesta avaluació per tal de millorar la prevenció, sobretot, d’aquests 
casos, o la ràpida canalització, un cop es detectin, no?

I pel que fa al zero-tres, ja ho va explicar, consellera, a la interpel·lació tot plegat, 
tota la casuística. A nosaltres només ens agradaria saber, perquè ens vam fer un fart de 
dir-ho en la defensa que vam fer en la moció, en quin punt estan els acords o els treballs 
del grup de treball creat per a aquesta nova orientació del zero-tres a què va referència 
vostè en la interpel·lació. Va dir: «El curs vinent hi ha..., en els pròxims pressupostos hi 
ha d’haver-hi un canvi», no?, sobre la corresponsabilització. I ens van informar que 
hi havia un grup de treball creat, doncs, amb els ens locals, per fer aquesta nova orien-
tació del zero-tres. En quin punt estan aquests treballs? Si s’han avançat, o si està en 
condicions de poder avançar alguna qüestió o encara estan treballant-ho. 

I, en tot cas, per acabar, com deia, crec que hem d’apostar per la voluntat de dià-
leg –tots; i al nostre grup continuarem insistint-hi, i des del Govern– i de recerca de 
consensos. Això sí, amb la serenor i el respecte als altres, que crec que és impres-
cindible i necessari, i el rigor, en una matèria tan delicada com és l’educació dels 
nostres fills i filles, no?, i de la comunitat educativa. 

Crec que si som, entre tots, capaços de saber que no som infal·libles i que podem 
cometre errors, però que també hi ha encerts i que els encerts s’han de reconèixer i 
la bona feina s’ha de reconèixer, i, entre tota la comunitat educativa, s’ha de respec-
tar els altres i la capacitat d’entesa, potser anirem tots molt millor. 

El nostre grup parlamentari, com li vaig dir en la primera compareixença que va 
fer com a consellera aquesta legislatura, continuarem treballant, en la mesura de les 
nostres possibilitats i capacitats, per aquest diàleg i aquesta recerca de consensos. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Simó, i a totes i tots. Per donar resposta, o almenys per inten-
tar-ho, a les «poquetes» –entre cometes– cosetes que li han plantejat a la consellera, 
té la paraula l’honorable consellera.

La consellera d’Ensenyament

Gràcies. Bé, començar dient que, malgrat que hagin dit que si el tarannà..., doncs, 
això. Ja agrada sentir-ho, però m’ha preocupat més que m’ha semblat que alguns de 
vostès deien que no els contestem; que no els contestem bé; que quan els contestem 
sembla que no tinguem en compte que vostès formen part d’un Parlament i que no 
hi tinguem respecte. I, sincerament, crec que això està ben lluny de la nostra manera 
de fer i del nostre convenciment. 

Perquè justament els contestem el que els podem contestar. I en cap cas –en cap 
cas– els hem mentit mai de res. Tot el que està escrit està escrit i és el que s’està 
fent, o el que es vol fer o el que no es pot fer. I quan no es pot fer, també reconeixem 
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que no es pot fer. Alguns deien: «No, vostès van escrivint, però no ho veiem.» Les 
sensacions, escolti’m, són les que són. Jo no m’hi poso. Però el que és cert és que 
contestem; contestem el que fem i contestem el que no podem fer. 

Intentaré respondre en els diferents..., en el mateix ordre. Avui, no per grup, sinó 
per temes. I deixin-me que deixi per al final el tema de beques de menjador. Quant 
tinc? Tinc... Ai, quant temps tinc, president, no? (Pausa.) Per anar contestant. 

Començant per Ciutadans, que hem parlava del barracons. Miri, el pressupost 
d’inversió en aquest..., que no hi van donar suport, hi havia un 30 per cent de creixe-
ment en inversions. Escolti’m, és cert. Ens vam trobar mil barracons. I si un es troba 
mil barracons en unes èpoques en què el pressupost baixa, doncs, evidentment, no 
pot anar de mil barracons a zero. I dir això a la gent, senzillament, per part nostra, 
seria enganyar-los. 

El que sí que estem fent és reduir el nombre de centres que estan totalment en 
barracons. Perquè quan vostè diu el nombre d’alumnes que estan en barracons, 
és com si tots estiguessin en la mateixa situació, i hi ha centres que estan totalment 
en barracons, però hi han molts barracons que..., un pot ser una aula de menjador, 
l’altre pot ser una aula de música, l’altre pot ser una aula de biblioteca. Per tant, no 
tots tenen la mateixa situació. 

I la prioritat que tenim, per responsabilitat, és, amb el pressupost incrementat 
que tenim –ho acaba de dir la diputada Anna Simó– en el darrer..., fa quinze dies 
vam aprovar una inversió de 90 milions d’euros en obres. Doncs, en aquest el que 
prioritzem són justament els centres que estan totalment en barracons.

Partit Socialista, respecte al compliment de les resolucions; també parlava dels 
barracons. I el que hi ha és una priorització, perquè... Hem establert uns criteris, 
perquè les necessitats no són les mateixes a tot arreu. I en això contesto una mica a 
tothom. És cert que en aquest Parlament s’han aprovat resolucions específiques so-
bre un municipi en concret, un altre municipi en concret, un altre municipi en con-
cret. A vostè, senyora diputada, els poden arribar –i ho puc entendre– amb molt de 
neguit, perquè és la seva escola; però, en tot cas, el departament té neguit sobre totes 
les escoles i el que fa és prioritzar les necessitats. I a vegades les que vostès decidei-
xen..., jo ja hi estic d’acord, però resulta que no és la prioritat, perquè per davant hi 
ha altres necessitats. I això és el que fem. 

Què prioritzem? Primer, els edificis de secundària –també vostè ho ha dit–, per-
què la població ens creix en edificis en secundària. També és cert que la població no 
creix exactament igual a tot arreu. I el que vam pactar amb la Federació i l’Associa-
ció Catalana de Municipis justament era: la resposta a les necessitats de secundària 
és farà en funció de l’evolució de cada població. I allà on l’evolució no sigui posi-
tiva a partir de cinc anys, es donaran respostes temporals. I allà on l’escolarització 
duri..., o sigui, l’increment sigui durable en el temps, evidentment s’hi acabarà do-
nant una prioritat i una solució definitiva. 

Per què? Perquè hem de tenir en compte que la realitat demogràfica és la que és. 
No ens agrada, però és la que és. I el que hem d’atendre és les necessitats més bà-
siques. Si jo entenc molt bé que vostès aprovin resolucions, però el que no farem és 
passar per davant les resolucions que vostès aproven quan nosaltres tenim, doncs, 
moltes altres i moltes altres necessitats que a vostès no els arriben –i jo ho entenc–, 
però que nosaltres sí que hem de tenir en compte.

Vostè ha dit: «Mantenir línies educatives.» Ja ho he dit, era un acord amb els 
municipis. Per tant, aquest és un tema que vam establir. També li he de dir que, es-
colti’m, el curs passat no es van tancar moltes línies de P3, com vostè ha dit. No. Fa 
anys que la reducció va ser molt dràstica, i això no ha passat en els dos últims anys. 
Per tant, s’ha pogut mantenir. I en aquest últim pressupost vam pactar que no tan-
càvem projectes educatius. 

Instituts escola, també dir-li que som el Govern que més n’ha fet en un període 
més curt. Per tant... I ho hem fet amb uns criteris, també. Sí. Som..., en un perío-
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de més curt som els que més n’hem fet. El creixement en aquest últim any ha sigut 
més gran que en els tres o quatre anys..., perdó, de quan es van començar a fer.

L’estudi pilot sobre la jornada compactada –també ho ha respost la diputada 
Simó. Sap que l’estudi..., el pla pilot és per al 2019, que no hem incrementat cap cen-
tre de primària amb jornada compactada. I, per tant, quan s’acabi el pla pilot s’ava-
luarà i es trauran les conclusions. 

Feia referència també a incompliment de resolucions en la Llei de formació pro-
fessional. Hem fet un pla d’acreditacions, que és més que dir quantes places. El pla 
d’acreditacions és previ. És dir quines prioritats, quins col·lectius. Això s’ha pactat en 
els dos departaments. Però no només això, sinó que també s’ha tingut en compte les 
necessitats, doncs..., o les peticions que feien els sindicats i també les empreses. 

En el sistema de beques i ajuts integrats... Beques per a formació professional 
n’existeixen, però tenim un problema important, i és que el ministeri no ens traspas-
sa la competència que és nostra, quan hi ha una sentencia del Tribunal Constitucio-
nal que diu que ha de traslladar les beques. Per tant, de moment, tenim els criteris 
que marca l’Estat espanyol i no els podem canviar. I hi ha ajuts per a formació pro-
fessional, igual que n’hi ha per a batxillerat. Però evidentment necessitem el traspàs 
d’aquestes competències per poder-les exercir plenament. 

Hem anat avançant. Sistemes d’orientació i formació n’hem fet algunes jorna-
des –crec que se’ls ha convidat. Hem fet, també..., hem començat amb el tema de 
la prospectiva, justament per saber quines necessitats futures tindrem. Però és cert 
que hem de seguir desplegant –en això vostè té raó– la Llei de formació i qualifica-
cions professionals. Feia una pregunta específica sobre la partida per als docents que 
acrediten. Tenen un complement –el tenen–, està en unes taules marcat i, per tant, 
el tenen. No ho fan gratuïtament.

Vostè deia que hem de millorar la taxa de graduació. En aquest país jo crec que 
una de les millors notícies que tenim del sistema educatiu és la rebaixa de l’abando-
nament escolar. Això vol dir que hi ha més nanos que s’han graduat. Perquè si un 
nano comença un estudi postobligatori però el deixa, això també és abandonament 
escolar. Aquests anys ha baixat molt. 

I la dual, que vostè n’ha fet esment, jo comparteixo que és un gran instrument. 
Però ha d’estar tranquil·la que no hi ha explotació de ningú, sinó que el que hi ha és 
un gran aprenentatge, perquè mil hores de formació dels nostres alumnes no es fan en 
centres, sinó que és fan en un entorn real, i que hi ha un tutor d’empresa, però també 
hi ha un tutor del centre, que vetlla pel correcte funcionament i l’aprenentatge, que 
després ha d’estar avaluat. Per tant, no són pràctiques, sinó que és un aprenentatge. 

Demanava que aquest milió d’euros que vam anunciar en actuacions de fibro-
ciment... S’han iniciat quinze projectes. Per tant, estem en la redacció de quinze pro-
jectes. També hem de ser conscients que el fibrociment només es pot canviar quan 
no hi ha alumnat a l’escola. Però ja estem iniciant projectes; per exemple, n’hi ha tres 
a l’Hospitalet, un a Granollers, etcètera, fins a quinze.

El decret de plantilles, jo també els hi vull agrair. Saben que aquest és un tema 
que hem parlat amb tots els grups, que és un tema d’importància en el desplegament 
de la Llei d’educació de Catalunya, però també en l’autonomia de centres i en la mi-
llora de l’èxit educatiu. I vostès ens vam demanar que hi hagués publicitat i enguany 
ja hi ha sigut. El que hem fet és publicar les places perquè els docents que volgues-
sin s’hi poguessin presentar. Aquesta és una petició que vostès ens van fer, que hem 
tingut en compte. Abans, saben que no hi havia publicitat d’aquestes places, sinó que 
era el docent..., si se n’assabentava, podia demanar-ho. Ara hi ha publicitat, es pen-
gen... Per tant, tothom qui vol es pot presentar.

I deixin-me dir una cosa que jo crec que ens ha de fer sentir no només satisfets, 
sinó que s’adonin que és un gran instrument, el decret de plantilles. Saben..., teníem 
la reserva o la preocupació que en els centres de màxima complexitat la gent no de-
manés aquestes places; doncs, sàpiguen que en els centres de màxima complexitat hi 
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ha hagut més sol·licituds que places oferíem. Per tant, realment és un bon instrument, 
sobretot perquè docents amb motivació per anar a determinats centre hi vagin. I, per 
tant, que no hi vagi el primer de la llista que li toca per temps, sinó que hi vagi real-
ment algú que cregui en el projecte de centre, que vulgui participar d’aquell projecte i 
que se senti implicat en la millora d’aquell centre. I això crec que és important.

Ja he respost també una mica a Ciutadans. Una cosa és que no els agradi el que 
contestem; jo crec que contestem bé. També hi he insistit abans: hi ha molts temes 
que són de pressupost. No es pot desvincular una moció, no es pot desvincular una 
proposta de resolució d’un pressupost; el pressupost que tenim aprovat és el que és, 
i, per tant, fem el que hi ha aprovat en el pressupost. I tenim, com l’hi he dit, una 
visió de tot el sistema. I això és honestedat. També m’ha dit que havíem de ser ho-
nestos, i jo crec que ser honest és dir: «Escolti’m, d’acord, el Parlament em planteja 
que faci...» –ara ho he intentat buscar, però no vull posar el nom de ningú– «de-
terminat municipi, que el declari de singularitat especial per aquesta obra, que el 
declari de singularitat especial per aquest transport.» Ja, però és que a Catalunya hi 
ha 941 municipis, hi ha moltes necessitats, i, per tant, el que fem des de l’honestedat 
és que prioritzem amb els criteris i, per tant, apliquem.

Parlen molt de pressupostos passats. Jo no sé si..., bé, clar que ho saben –perdó–, 
però que mirin el pressupost d’enguany, perquè en ensenyament és l’increment més 
gran que hi ha hagut a la història. I seguidament sempre hi afegeixo: i no estem 
satisfets, perquè els pressupostos de la Generalitat no són els que eren l’any 2005. 
Per tant, tant de bo tinguéssim els pressupostos de l’any 2005. Però per ser que no 
els tenim, el pressupost..., l’increment més gran de pressupost que hi ha hagut a la 
història del Departament d’Ensenyament ha estat enguany. I malgrat això, miri, les 
llars d’infants..., encara queden moltes prioritats a fer, però se n’han fet, i se n’han 
fet moltes. Això pel que fa al compliment de resolucions.

Pel que fa als protocols, assetjaments LGTBI. Vostè ha llegit un informe que és 
una conclusió d’un institut; ens l’hem llegit i el tenim present. Però també hem de 
tenir present que el protocol és del març del 2017, i que a partir d’aquí s’han fet to-
tes les actuacions. Després, en tot cas, en resposta a la CUP, les explicarem també.

Vostè diu: «Escolti’m, València ha fet un protocol.» Jo crec que Catalunya, quant 
a protocols, ja no parlo d’assetjament, sinó en general, som la comunitat que més pro-
tocols i més avançats tenim. De fet, el protocol d’odi i discriminació és pioner a tot 
l’Estat espanyol i fins i tot a Europa. Ara no ho recordo exactament, però si al juny 
del 2016 s’aprovava a la Unió Europea, al setembre del 2016 ja teníem un protocol 
d’odi i discriminació. I el que fem és que són protocols integrats, coordinats i amb una 
orientació global. I això crec que és important. És a dir, als centres educatius no pas-
sen coses en departaments estancs, no passa un assetjament només d’això, després hi 
ha una altra cosa d’allò, després un altre episodi de convivència, sinó que el que hem 
de donar és una coherència a tot el que fem. I tots els protocols –jo crec que això és 
un gran avenç dels tècnics que ho han treballat– tenen tots la mateixa orientació, per-
què quan estem treballant el respecte a les minories ètniques també estem treballant 
el respecte a les persones que tenen, doncs, no ho sé, una altra orientació o una altra 
manera de pensar. Per tant, l’important és que tots els protocols vagin orientats cap a 
un mateix sentit, perquè treballarem tots millor i arribarem més lluny.

Ens felicitava pel projecte de convivència. Sí, de fet hi seran tots. I el que és vo-
luntari és que en aquest termini que hem donat s’hi han d’acabar afegint tots. Per 
tant, l’únic que poden triar és quan ho fan –ho fan enguany, o l’any que ve o l’altre 
o l’altre–, però tots l’hauran d’acabar fent. Justament això és el que vam triar, que 
fos voluntari perquè cada centre està en una situació diferent i, per tant, també hem 
de respectar-lo.

Pel que fa al senyor Riera, doncs, serè més específica, perquè ha dedicat tot el 
temps a això. Actuacions que ha fet el Departament d’Ensenyament. El protocol, 
primer, fa tot l’àmbit de prevenció, de detecció i d’intervenció, i d’intervenció hi 
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ha moltes mesures diferents. La majoria de casos es resolen al centre; per tant, ja 
no arriben. I els que arriben a la unitat específica del departament, li he de dir que 
del total de casos que ha atès la Unitat de Suport a la Convivència Escolar, el curs 
15-16, el 7,7 per cent eren casos d’assetjament LGTBI; el curs 16-17, un 3 i mig per 
cent de casos. Això no vol dir que n’hi hagi menys; això vol dir que els centres ara 
tenen més eines per poder resoldre dins del centre allò que abans ens arribava als 
serveis centrals. I crec que és important, perquè tot allò que pugui resoldre el centre 
és molt millor que no que hi hagi d’intervenir algú fora del centre.

Vostès ens deien: «Nosaltres trobem que és una actuació insuficient.» Hi insistei-
xo, el protocol és del mes de març. I m’ho ha preguntat i no ho he dit –i em sap greu 
no haver-ho dir, perquè llavors ja no tindria aquest dubte–: la formació al professorat 
s’ha fet. I, de fet, jo crec que ha sigut la formació més ràpida que s’ha fet en un proto-
col. I a més li he de dir que ha tingut molt bona acollida. En el termini d’un mes l’hem 
feta; hem anat a tots els serveis territorials i hem format més de dues mil persones que 
formen part dels equips directius. Vostès ens van demanar que abans de tres mesos 
féssim la formació; doncs, la formació ja s’ha fet i ha arribat a tots els centres.

Parlava de dos casos específics: Alella i Lleida. A Lleida s’ha actuat. Vostè consi-
dera que no amb prou exemplaritat. Jo crec que s’ha actuat en dues vessants. La pri-
mera, escolar: s’han fet servir els instruments dels centres per actuar davant d’això; 
hi ha hagut un acord entre les parts. I en el segon..., la segona vessant és l’aplicació 
de la llei. Sap que s’ha obert un expedient, doncs, per mirar si s’ha vulnerat el prin-
cipi de la Llei d’igualtat. Per tant, el Govern està actuant. I el protocol, que també ho 
explicava, s’ha revisat, s’ha explicat i hi ha reunions també amb diferents col·lectius. 

I el sistema educatiu... Vostè parlava: «Escolti’m, els protocols, com garantim 
que es compleixin a tot arreu?» Escolti’m, aquesta és la funció que fa la inspecció: 
garantir que quan hi ha casos s’apliquin els protocols a tot arreu. I, de fet, la coedu-
cació és un principi que han de complir tots els centres, en tots els centres de Ca-
talunya.

Pel que fa al zero-tres. Ciutadans ens deia que estem pactant els nous criteris 
amb els ajuntaments i que s’ha de posar sobre la taula que donem cobertura a aque-
lles persones més necessitades. Miri, és que justament això és el que ha fet aquest 
Govern. Vostè ha dit..., i jo tinc apuntat això, però m’he apuntat tantes coses que pot-
ser que no m’ho hagi apuntat bé. Jo crec que vostè ha dit: «Escolti’m, ara que estan 
pactant els nous criteris amb els ajuntaments, posin sobre la taula que es cobreixin 
les persones amb més necessitats», i llavors m’ha explicat allò de l’important que 
és l’educació de zero-tres, que ho compartim, etcètera. No, si justament qui va co-
mençar a parlar... (Veus de fons.) Bé, ja ho revisaré. Escolti’m, i, si no, l’hi contesto 
a algú, que algú m’ho ha dit, segur, que jo no m’ho he imaginat. No, si és que jus-
tament va ser aquest Govern el que va posar sobre la taula que el model que teníem 
fins ara no era el model que havíem de plantejar en un futur; entre altres coses, per-
què no tenia en compte les persones que tenien més necessitat. 

Parla de les ràtios. Les ràtios són legals. Podem començar aquí un debat sobre 
l’atenció a l’alumnat; però, escolti’m, les ràtios són..., tots els ajuntaments, tots els 
qui gestionen tenen totes les ràtios legals.

El Partit Socialista parlava de finançament, de noves places. Parlava de pèrdua 
d’oportunitats formatives; que no ho comparteixo, perquè la taxa d’escolarització 
–és a dir, el percentatge d’alumnes escolaritzats– el curs 2005-2006 era del 30,9 per 
cent; el curs 14-15 era el 35,9 per cent. Podem parlar de finançament. Té raó, no es 
finança des de la Generalitat, s’ha anat a buscar finançament fora; això li reconec. El 
que no li reconec és que hi ha una pèrdua d’oportunitats formatives, quan el percen-
tatge..., si vol, deixem que és igual –ha crescut una mica, però deixem que és igual–, 
però en cap cas no hi ha menys percentatge d’alumnes que pugui ser escolaritzat.

També, nosaltres fem una etapa de visió de zero-sis; en zero-sis som la regió 
d’Europa amb uns percentatges més elevats d’escolarització. I això és una bona notí-
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cia. Però també li hem de reconèixer, de la mateixa manera, que sap que tota aques-
ta etapa l’hem hagut de finançar amb recursos d’administracions d’aquí, perquè els 
recursos que venien de fora també s’han acabat.

Jo ho havia tret de la meva intervenció, però com que ha dit que era una deriva-
ció indecent, treure diners de les llars d’infants públiques... (veus de fons) –sí, sí que 
ho ha dit, «indecent»; jo crec que sí que ho ha dit–, indecent, de les llars d’infants 
públiques a les nòmines dels docents... Jo només recordar-li, ja l’hi vaig dir: escol-
ti’m, l’any 2010 hi eren vostès i van fer el mateix; per tant, si no era indecent llavors, 
tampoc ha de ser indecent ara. El que segurament hem de treballar –i en som molt 
conscients– és que la Generalitat pugui tenir els pressupostos que es mereix per po-
der fer front a això.

Ha parlat de tarifació social, però com que Catalunya Sí que es Pot n’ha fet una 
esment especial, sí que em voldria dedicar a això. I ara veig que ho he apuntat en..., 
ah, no!, clar, perquè vostè ha fet el... (Veus de fons.) D’acord, d’acord. Per tant, ara li 
contesto a vostè, i intento contestar a tot el que m’ha dit.

Sobre les situacions de malnutrició. Allò bo del protocol és que s’ha detectat i se 
n’ha parlat amb serveis socials.

Sobre transport als nuclis de població. Escolti’m, el 80 per cent del transport no 
obligatori l’assumeix la Generalitat de Catalunya. I aquí s’ha debatut diverses vega-
des –jo crec que no tots coincidim–, però el transport ha d’anar vinculat a la situació 
de renda.

Cerdanyola, ha dit, està en una incertesa absoluta. No és cert, hi ha hagut un 
acord amb Cerdanyola. Ara, hi insisteixo, no té sentit en aquest país que ens plan-
tegem els ajuts de menjador sense tenir en compte la renda de les famílies, almenys 
des d’aquest Govern no ho compartim, i crec que el grup parlamentari tampoc.

Formació professional. Ho he contestat també abans. Escolti’m, els ajuts no és 
que estiguin en estudi, sinó que el sistema existeix, però hem d’aplicar els criteris de 
l’Estat espanyol perquè no ens ha traspassat les beques; ens dona els diners, però ens 
fa aplicar els seus criteris, cosa que no compartim perquè serien diferents.

Sobre els llibres de text, miri, li reconec que haurem de completar la resposta 
que li hem donat, perquè es donen 4 milions d’euros, però no només es donen en 
centres de màxima complexitat, sinó que això arriba a 970 centres de Catalunya; per 
tant, que són molts, molts més que els centres de màxima complexitat, perquè es té 
en compte el percentatge de beques que hi ha, el grau de complexitat i moltes altres 
coses. Per tant, no tindrem cap inconvenient en ampliar la resposta que li hem donat, 
si és que li hem dit que era només en centres de màxima complexitat.

Ha parlat dels plans educatius d’entorn. Els plans educatius d’entorn, continuar 
s’han continuat sempre. Durant un temps li he de reconèixer que es van continuar sen-
se recursos, però ara ja fa dos o tres cursos que hi ha una partida pressupostària especí-
fica per als plans educatius d’entorn. Crec que són al voltant de 600.000 euros.

Ha parlat de les extraescolars. Ens tornem a trobar amb el mateix, amb el pressu-
post. Aquest és un problema de que no hi ha recursos suficients. Per tant, hem prio-
ritzat altres aspectes abans que les extraescolars. Això no vol dir que no considerem 
que són importants.

També ha parlat de desviar els diners. Escolti’m, sí, la nostra prioritat és pagar 
nòmines, sí, ja l’hi reconec; però malgrat això no estem satisfets, no? 

I, en tot cas, pel que fa a la tarifació social... Ara potser no ho he entès bé, eh?, 
però diu: «L’Ajuntament de Barcelona no està a favor de la tarifació social, l’ha 
hagut de fer» –no m’he equivocat, oi?– «perquè no rebia diners.» Miri, a mi em 
sorprèn que un grup com el seu, que digui que és d’esquerres, no està a favor de la 
tarifació social. Primera, l’ensenyament de zero-tres..., en tot cas podem discutir si 
en un futur, amb tots els recursos necessaris, hauria de ser gratuïta per a tothom. 
Però no ho és. I, per tant, si no ho és, d’alguna manera es s’ha de prioritzar. I jo 
crec que, sincerament, s’ha de prioritzar en aquells col·lectius que més necessitats 
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en tenen. Fer la carta als reis la podem fer tots: «Escolti, a partir d’ara, l’educació 
de zero-tres a Catalunya hauria de ser del tot gratuïta.» Bé, ho voldríem signar tots, 
si hi ha pressupost; però com no hi és... 

I sorprèn que puguin dir que no estan a favor de la tarifació social. Miri, nosal-
tres, si els recursos són limitats..., i en etapes no obligatòries, com en obligatòries ho 
estem fent en els centres de màxima complexitat, ha de tenir més qui més necessitat 
té. I, escolti’m, potser el que s’haurien de plantejar és la mena de tarifació social que 
han fet, perquè hi ha molts ajuntaments que han fet tarifació social i no han tingut 
contestació, i, en canvi, l’Ajuntament de Barcelona ha fet tarifació social i sí que 
ha tingut contestació. I, escolti’m, i si no, doncs, també es pot decidir que amb el 
superàvit de l’Ajuntament de Barcelona es decideix que les llars d’infants..., doncs, 
bé, que s’hi dona algun ajut.

Vostè m’ha dit que a la diputació no hi ha acord. Jo tinc entès que sí, que hi havia 
un acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la diputació respecte a les llars d’infants; 
per tant, ho pot preguntar vostè al seu grup, com també preguntarem nosaltres so-
bre aquest acord.

Sobre les obres específiques, ja ho he respost: és qüestió de prioritats; no és que 
no vulguem complir el que vostès aproven, sinó que hi ha unes prioritats. I després 
ha fet tot un seguit d’enumeracions sobre les mocions. 

El pla d’infants de zero-tres. Sobre la proporció d’infants de zero-tres, escolti’m, 
això s’ha de parlar amb els ajuntaments; quant a criteris d’accés a les llars d’infants, 
quins criteris estableixen.

Sobre l’informe de la segregació escolar, sap que hem fet noves mesures, i sap 
que estem treballant amb un grup de treball amb el síndic.

Sobre els barracons, ja ho he contestat.
Sobre les oposicions. Miri, hem fet oposicions; en farem, de la mateixa manera 

que diem que farem oposicions amb les que puguem garantir... no «garantir», amb 
les que realment puguem establir criteris de qualitat per poder triar els millors can-
didats que puguin entrar als nostres centres.

La formació professional, s’hi està treballant.
I també ha parlat sobre la programació de l’oferta educativa. Enguany justament 

hem fet un acord amb els municipis i amb les entitats per establir aquests criteris de 
programació educativa.

I ara, per acabar, però crec que m’allargaré més contestant que al començament, 
m’agradaria parlar-los de les beques de menjador. Primer, del model, perquè crec 
que o compartim coses o fem anàlisis que, perdonin que els hi digui, però són del 
tot equivocades.

Hem passat d’un model on hi havia una partida tancada i, per tant, hi havia sol-
licituds que es quedaven fora perquè no hi havia diners, a un model on la partida és 
oberta i tantes sol·licituds compleixin els requisits, tants diners tenen. Per tant, no 
es pot dir, com vostès han dit, que no tothom que compleix els requisits no rep la 
beca, o no tothom que ha de tenir beca de menjador no la rep, perquè això és que 
no és així. Escoltin-me, i si no em creuen a mi, preguntin als serveis socials dels 
ajuntaments i als consells comarcals, perquè al cap i a la fi no les tramitem nosaltres 
aquestes beques, qui fa la convocatòria és cada consell comarcal.

I, escoltin, tot l’aspecte social el determinen els serveis socials, perquè el Departa-
ment d’Ensenyament... (veus de fons), perdoni, no en té ni idea, no és la nostra compe-
tència. Treguin el «no en té ni idea», si us plau, de l’acta. (La consellera riu.) El De-
partament d’Ensenyament..., no és la seva competència. Per tant, qui coneix el risc de 
les famílies, la situació de les famílies, són els serveis socials; per això els criteris so-
cials els marquen els serveis socials. I sobre aquests criteris socials donem les beques, 
a part de la renda de la família. Escolti’m, i la renda és: s’envia a hisenda els DNI de 
totes les persones, es fa el creuament, i allà tenim els llindars. Tenen raó si pensen en 
el model de fa quatre anys, però no tenen raó ara. O sigui, ara no hi ha cap alumne que 
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compleixi els requisits que es quedi sense beca. Escolti’m, i si en coneixen algun ens 
ho diu, perquè hi ha hagut un error d’un consell comarcal. No ens n’ha arribat cap; 
cap alumne que compleixi les beques de menjador es queda sense ajut.

Per tant, els hi podem explicar. Ara em deia el director general: «Escolta’m, si 
volen els expliquem, dels denegats, per quina casella s’han refusat»; però és perquè 
no compleixen els requisits, no perquè s’han acabat els diners, perquè, si no, la par-
tida no aniria incrementant, i a l’inici de curs, que els donem un import, i a meitat de 
curs, que els en donem un altre, i a final de curs, que els en donem un altre, l’import 
seria el mateix, i l’import va evolucionant. Per què? Perquè tots aquells que el com-
pleixen el tenen. Ara, evidentment, qui no compleix els requisits no en té. Per què 
els he incrementat enguany? Perquè vostès ens van demanar que deixéssim d’aplicar 
l’IRSC i apliquéssim l’índex de pobresa; ho hem fet, l’índex de la pobresa –ho hem 
fet. L’any que ve ja fem el pas final, que és comptabilitzar-ho per a tots els membres 
de la unitat familiar.

Però no hi ha cap nen en aquest país que es quedi sense beca de menjador perquè 
ens hem quedat sense partida. I això crec que és important perquè el canvi de mo-
del ha estat important. I abans això sí que s’havia de tenir en compte –«Escolti’m, 
quants ajuts ha rebut vostè, quantes peticions i quants s’han quedat fora?»–, perquè 
la partida era tancada; però és que ara no ho és. Jo crec que això és important, per-
què no podem dir que hi han alumnes que s’han quedat sense.

Durant els períodes no lectius. Ja ho ha contestat també la diputada Simó. Escol-
tin, si aquest Parlament determina que a partir d’ara el competent en matèria social 
és el Departament d’Ensenyament, escoltin, encantats. Però la nostra competència és 
–i ho diu la llei que aquest Parlament ha aprovat– garantir la igualtat d’oportunitats 
en condicions d’igualtat al servei de menjador. Doncs, això és el que fem. I durant el pe-
ríode no lectiu. La diputada també demanava que hi hagués una relació. Ja ho fem. 
Però és que aquesta comunicació la fem, malgrat que els serveis socials ja ho saben. 
És a dir, hi ha algun servei social que no sàpiga que hi ha un nen que té una beca al 
cent per cent? No, perquè és que justament la té al cent per cent perquè ho han dit els 
serveis socials; per tant, és impossible que no ho sàpiga, perquè ho han dit ells.

Ara, escoltin, parlen de períodes no lectius, però els nens bé que han d’esmorzar, 
dinar, berenar i sopar, oi? O és que només dinen a l’escola? Realment, aquest tema 
ens el treuen cada vegada. Jo estic disposada a comparèixer aquí les vegades que 
convingui, però parlem-ne seriosament. Els àpats escolars representen el 10 per cent 
dels àpats que ha de fer un nen. Estem dient que amb el 10 per cent dels àpats que 
ha de fer un nen passa? Oi que no? Per tant, hi ha una competència, que a més s’està 
complint, de serveis socials.

Vostè em treia l’informe: l’11 per cent dels adolescents pateixen gana i arriben 
a l’escola sense haver esmorzat. Doncs, escolti’m, haurem d’anar a parlar amb els 
serveis socials, no? Per tant, jo crec sincerament que hem de ser seriosos en aquest 
tema. I si no em volen fer cas a mi, tenen tot el dret... Escoltin, els llegeixo el que diu 
el Síndic de Greuges: «En altres paraules, la prioritat de la lluita contra la malnutri-
ció infantil no ha de ser garantir que els infants socialment més desafavorits, quan 
arribin a casa, ja hagin menjat adequadament, sinó que les seves famílies, amb les 
mesures de suport familiar que escaiguin, per exercir correctament les seves respon-
sabilitats parentals, puguin garantir-los els àpats necessaris.»

Escoltin, agafem això, que ens ho diu el síndic, i treballem sobre això. O sigui, 
què hem de garantir? Que en aquest país es garanteix; és a dir, jo no en soc la com-
petent, però ja els dic que en aquest país no hi ha nens que passen gana perquè s’ate-
nen des de serveis socials, des de diferents entitats, des de recursos que es donen des 
de diferents entitats... Ara, és molt fàcil centrar-ho en ajuts de menjador. Bé, i escol-
ti’m, i els dissabtes? I els diumenges? I els períodes no lectius? Que és que no han 
de menjar, els nens? Que és que no han d’esmorzar? Que és que no han de sopar? 
Que és que no han de berenar? Oi que ho han de fer? Per tant, si volem realment..., 
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si tenim... Que, escoltin, jo no els dic que ho facin amb cap mala intenció; al revés, 
la intenció és garantir que tot això passi. Però, escoltin, anem a esbrinar que tot això 
estigui passant: que els nens esmorzen, que dinen, que sopen, berenen, de dilluns a 
divendres, els 365 dies de l’any.

Perdonin, perquè he sigut molt vehement, però és que crec que aquest tema ho 
mereix si volem fer realment un favor al que diem que estem fent. I agafem les pa-
raules del síndic i fem-ho. És a dir, ni enviar la senyora Sierra a un menjador social 
ni que siguin els únics que s’hagin de quedar en un menjador escolar. El que hem de 
garantir és que a casa seva tinguin menjar perquè puguin menjar. I això en aquest 
país es garanteix. A Catalunya, escoltin, no hi ha nens que passin gana, justament 
perquè els serveis socials tenen tots els recursos necessaris perquè això no passi.

Jo crec que amb això ja ho he contestat tot.

El president

Moltes gràcies, consellera. Hi ha algun grup que vulgui fer una intervenció? (Veus 
de fons.) Sí? Doncs, els pregaria la màxima brevetat i per aclariments, o temes nous, 
o que la consellera s’hagi oblidat involuntàriament, eh? I brevetat, si us plau.

Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. El primer de tot és que la senyora Ruiz ha dit que jo ha-
via donat una xifra que no era exacta, que eren vint mil alumnes en barracons. (Veus 
de fons.) Ja, però és que això són dades del seu departament. (Veus de fons.) Jo vaig... 
(l’oradora riu), són alumnes que estan en barracons, i són..., exactament no en són vint 
mil –jo vaig agafar la calculadora, vaig fer dues vegades la suma, perquè soc de lle-
tres, no fos cas que m’hagués equivocat–, i eren dinou mil i escaig. Vull dir, tenim vint 
mil alumnes que estan en barracons. No vol dir que estiguin fent l’hora del menjador 
en un barracó, sinó els alumnes afectats en barracons. I són dades que m’ha donat el 
seu departament, eh?, que aquí en tenim el segell. Llavors, tenim vint mil alumnes 
que potser hi ha una horeta que no estan..., perquè, no sé, els deixen un gimnàs a prop, 
com passa a Rubí, però diguem que la seva escolarització està feta en barracons.

Després, en el tema final de les beques menjador, estem d’acord que evidentment 
l’escola no ho pot solucionar tot; no només amb les beques menjadors, sinó que és una 
cosa que jo, com a professora, ho he dit moltes vegades, perquè sempre que hi ha un 
problema es diu: «És que, s’ha de fer a l’escola, s’ha d’ensenyar a l’escola.» Bé, no tin-
dríem temps, després, d’ensenyar ni matemàtiques, ni llengua espanyola, ni llengua 
catalana, ni..., si féssim tot el que ens demanda la societat que ha d’ensenyar l’escola. 
I jo no estic dient que els alumnes hagin de menjar o no en un menjador social o en 
una cantina de secundària, el que dic és que d’alguna manera s’ha de garantir. I esta-
rem d’acord –i jo penso que totes les portaveus hi hem estat d’acord– que el tema de 
secundària està pitjor resolt, molt pitjor resolt, que no pas el de primària. A primària 
estem parlant de que si potser considerem que més alumnes o menys haurien de te-
nir beca menjador. En secundària estem parlant que no tenen menjadors per poder-hi 
anar, i en la majoria dels casos poder fer ús d’aquestes beques menjador.

Que seria fantàstic que estiguessin a casa seva fent un àpat equilibrat i, si és pos-
sible, de productes ecològics? Hi estem absolutament d’acord, però que..., vull dir 
que tant de bo la societat..., no estic dient que vostè ho faci, dic que tant de bo la 
societat fos així i tots els alumnes de Catalunya tinguessin àpats equilibrats, amb 
productes ecològics, etcètera. Però la realitat és que, si més no, l’hora de l’àpat que 
entra dintre de l’horari lectiu s’hauria d’intentar solucionar. I això té a veure amb 
el seu departament, i evidentment té a veure amb el Departament d’Afers Socials. 
I 10 per cent dels àpats..., malauradament, de vegades és l’únic àpat mínimament en 
condicions que fan aquestes... (veus de fons), bé, dic que més o menys..., jo he tingut 
alumnes que m’han vingut sense esmorzar i esmorzant Red Bull.. Esto lo he visto 
yo con estos ojos. Vull dir... (Veus de fons.) Sí, i no és només una qüestió econòmi-
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ca, sinó moltes vegades una qüestió de cultura de les famílies. Però la realitat és que 
molts alumnes no esmorzen a casa. Llavors, malauradament aquest 10 per cent de 
vegades és l’únic àpat seriós que fan en tot el dia. Que tot és cosa del Departament 
d’Ensenyament? Evidentment, no, i crec que ningú en aquesta comissió ho creu. No-
saltres estem parlant de les coses que creiem que s’han de millorar.

Després, hi ha hagut moltes respostes que no m’ha donat; per exemple, si hi ha 
hagut un augment de vetlladors i auxiliars en educació de zero a tres anys, com 
deia la moció. El finançament ha tornat a la diputació, jo no he parlat per res dels 
ajuntaments avui; altres vegades sí que he dit que s’ho carreguen tot, però avui en 
concret és que no he dit la paraula «ajuntament», per això m’ha sorprès que m’hi rela-
cioni, no perquè estigui en desacord amb el que s’ha afirmat, sinó perquè simple-
ment no ho he dit jo.

I després, en el cas dels barracons, vostè ha dit: «És que ens vam trobar molts 
barracons.» Sí, si és que és un problema estructural que té Catalunya; si ja ho he dit 
jo també, que sempre hi ha un problema de molts barracons. Però li recordo que des 
que vostè és consellera n’hi ha més dels que es va trobar –n’hi ha més. Cada vegada 
diuen que és que han reduït el nombre, que estan tots en barracons. Sí, però n’hi ha 
més, aquesta és la realitat. Llavors, aquí tenim els alumnes que estan en barracons, 
gairebé vint mil. Jo crec que una comunitat autònoma com Catalunya no es pot per-
metre tenir vint mil alumnes en barracons. I em podrà dir si són més hores o menys 
hores, però són vint mil alumnes que en comptes de tenir una escolarització en con-
dicions optimes, diguem-ne, doncs, no tenen les millors condicions possibles, i que, 
el que és pitjor, en molts casos passen tota l’escolarització en aquests barracons.

Abans ens deia la senyora Cuevas, i és veritat, que quan aquí ens arriben les 
famílies, la paraula és «desesperació». Quan arriben aquí és perquè ja estan des-
esperats. I portem un any i mig, més o menys, de legislatura i ens hem trobat amb 
moltes –moltes, moltes– famílies que representen molts col·lectius que estan deses-
perats. Entengui que a aquestes famílies –ja no parlo de nosaltres, eh?, com a partits 
polítics, sinó d’aquestes famílies–, que vostè digui que és que no són totes les hores 
exactament, sinó només la de biblioteca i tal, no els serveix per a re, perquè a la gent 
no li agrada que els seus fills i filles facin l’escolarització en barracons. Tenim un 
problema i nosaltres creiem que el seu departament no està fent prou.

Gràcies.

El president

Senyora Niubó, Grup Socialista, té la paraula.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, molt breument. Bé, sobre..., no em referiré a tot, però a algunes coses, a allò 
més punyent, si de cas. El tema zero-tres. Vostè parlava que la taxa d’escolarització, 
doncs, no havia caigut, que fins i tot pensava..., bé, tenia números que havia aug-
mentat.

Bé, jo no sé la taxa com va, però li puc assegurar que moltes famílies directa-
ment han deixat d’escolaritzar per motius de renda principalment, perquè és veritat 
que quan hi havien els tres terços, doncs, les famílies, i els ajuntaments també, ca-
dascú finançava un terç. I últimament..., bé, els últims anys, doncs, això no ha pas-
sat. I tenim, a nivell d’ajuntaments..., i jo crec que no cal que siguin de colors polí-
tics..., tothom que té ajuntaments, doncs, ho veu i té les dades que moltes famílies 
directament han deixat d’escolaritzar. I això sí que representa una pèrdua d’oportu-
nitats formatives o educatives per als infants que es deixen d’escolaritzar, i també 
per a moltes famílies que podrien estar buscant feina, formant-se, i que no ho estan 
fent perquè directament assumeixen que ja tornen al model tradicional de..., qui si-
gui: la dona, el pare, la mare –m’és igual qui– cuidant els nens. Que és molt legítim, 
però simplement diem que això suposa una pèrdua d’oportunitats, quan a més no 
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cal dir-ho, perquè ho hem dit mil vegades, que és una etapa educativa fonamental, 
també, en termes de predistribució. Però, vaja...

I amb relació al que vostè deia –i això, a més, va ser un motiu que..., no havia dit 
«indecent», però és igual; ho podrà repassar, però tant és–, en la interpel·lació que 
vam fer sobre el tema de la desviació ja n’havíem parlat, i vostè em va dir: «Vostès 
quan governaven van fer el mateix.» Jo desconec –no hi era– si vam fer modifica-
cions de crèdit o no, i no dic que no sigui; el que sí que sé, que la partida destinada 
a escoles bressol es va executar íntegrament per a aquesta finalitat, cosa que no va 
passar en els anys que hem estat..., que són objecte, diguem-ne, del que comentem 
avui. I això sí que ho volia posar..., hi volia insistir.

I sobre el tema de beques, sí que penso que no es pot desatendre un servei que 
considerem, el de menjador, que és projecte educatiu, que va vinculat amb la incul-
cació d’uns hàbits saludables, sobretot també en aquests primers anys de l’ESO que 
tenen a veure, doncs, amb..., que es manifesten els primers trastorns alimentaris, et-
cètera. Però sí que em genera curiositat aquests..., jo no dic que aquesta partida no 
sigui oberta i que vostès no atenguin persones que compleixin els barems. No estic 
dient això. Estic dient que sí que tinc interès, tindríem interès en conèixer, aquestes 
vint mil derogacions –és a dir, sol·licituds que després són denegades–, doncs, per 
quins motius; que potser té a veure amb un tema de documentació. És a dir, potser 
en els propers plecs, doncs..., no ho sé, per això tindríem interès en saber-ho, perquè 
em semblen moltíssimes, si realment la partida està oberta i si realment totes les 
persones que compleixen aquests barems socioeconòmics hi tenen accés. Em sor-
prèn que hi hagin vint mil sol·licituds denegades en aquests casos, no? 

I tindria altres temes, però, vaja, només dir que en el tema d’instituts escola, 
home, sorprèn que..., no crec..., tinc la sensació que no creuen massa en aquest mo-
del; però, bé, sí n’han fet ara uns... El que criticàvem és que no s’entengui el model 
d’institut escola només per a aquells centres, doncs, més desafavorits socialment, 
que fins i tot els pot suposar un estigma, no? I que n’hagi fet més que la seva prede-
cessora, doncs, realment no ens sorprèn.

Gràcies.

El president

És el torn de Catalunya Sí que es Pot. Si hi vol intervenir... (Veus de fons.) Sí? 
Senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Gràcies, consellera per les respostes. De tota manera 
m’han quedat algunes coses per resoldre. No ens ha comentat quin és l’índex de 
malnutrició infantil o quines dades d’infants malnodrits s’han trobat gràcies al pro-
tocol que estan aplicant.

Pel que fa a l’acord de l’Escola Bellaterra de Cerdanyola, és un acord per al curs 
actual, però el curs vinent no saben què passarà amb el finançament del transport 
escolar. 

Pel que fa als plans educatius d’entorn, és cert que hi ha una partida de 600.000 
euros; una partida mínima per a tot Catalunya. I no ho diem nosaltres, també ho diu 
el Síndic de Greuges, que ho recull com un dels elements principals per lluitar con-
tra la segregació escolar en els informes que ha fet darrerament. 

Ens ha comentat també..., que és cert, a nosaltres ens arriben peticions puntuals 
de construccions i nosaltres ja no tenim el mapa sencer i, en canvi, vostès sí que 
tenen la fotografia completa. Doncs, potser si compartien aquesta fotografia amb 
nosaltres..., perquè estem demanant quina és la programació i el mapa escolar a cinc 
i deu anys; ho hem demanat per activa i per passiva. Potser si ens l’ensenyaven i un 
dia ho compartíem, podríem entendre millor quines són les decisions que es prenen 
des del departament 
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El tema de les escoles bressol. La competència és de la Generalitat, i els ajunta-
ments estan assumint una part d’eixa responsabilitat. Quin és el model de l’Ajun-
tament de Barcelona? Òbviament és el d’universal i gratuït, no és la tarifació social. 
Què ens serveix com a solució transitòria en aquestos moments davant la rentada de 
mans de la Generalitat? Doncs, sí. Però si és la solució ideal per a nosaltres? Doncs, 
no ho és. I a més, vull dir, jo crec que no es pot qüestionar el compromís de l’Ajun-
tament de Barcelona en l’aplicació de polítiques socials quan està posant 1 milió 
d’euros cada any per a beques menjador quan no és competència seua. Per tant, jo 
crec que el compromís queda més que demostrat.

I només faria dos apunts més. La senyora Anna Simó ha parlat del decret de 
menjador. I li diré que, clar, és que l’esborrany que ara mateix està de taula en taula 
de moment no satisfà ni la FAPAC ni els sindicats. I a més és curiós..., bé, hi ha un 
cert malestar, perquè ha sigut curiós que aquest esborrany arribara abans a Acellec, 
arribara abans a la patronal que a les mateixes associacions de pares i mares.

I pel que fa al tarannà i la necessitat de conciliar, de col·laborar, de dialogar, jo 
crec que nosaltres sempre hem demostrat que hem fet una oposició responsable. El 
primer dia ho vam dir: «Farem oposició i no farem obstrucció.» I jo crec que s’ha 
demostrat en les passes que hem anant fent darrerament. 

I ja només com a conclusió final: estem a la Comissió d’Ensenyament, i a la Co-
missió d’Ensenyament ens passem la vida parlant d’infraestructures escolars dig-
nes, de suficiència alimentària, de finançament d’alguns estudis. Doncs, jo crec que 
en la Comissió d’Ensenyament aquestos temes haurien d’estar ja superats i poder 
parlar, per fi, de currículum, d’educació afectivosexual, de gestió emocional, de re-
forçament dels artístics, de pensament crític, de quines són les metodologies més 
personalitzades o que millor funcionen, quins són els valors i els drets que volem 
promoure en les escoles, com avaluem les competències. 

En definitiva, com donem recursos per a una vida plena i feliç dels nostres in-
fants, que seran els adults del futur. I encara no m’he trobat una Comissió d’Ense-
nyament en la qual estiguem parlant d’aquestos temes.

Gràcies.

El president

Gràcies. Grup Parlamentari Popular, la senyora García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Sí, muy brevemente un par de cosas. Primero, vuelvo a lan-
zar el guante, que la consellera no me ha recogido, de intentar poner en contacto 
estos dos caminos que decimos que van un poco por libre. Y, bueno, yo ya se lo he 
dicho, tendremos que buscar, pues, espacios para una mayor colaboración y para que 
la información que venga de la Generalitat, pues, efectivamente sea una información 
con una mayor honestidad. 

Y ahora le diré por qué. Porque al final creo que estamos todos con nuestra mejor 
voluntad. Y entonces, como usted decía: «No, es que hay cosas que ustedes aprue-
ban, pero no las puedo aplicar por no sé qué y hay que aplicarlas de otra manera.» 
Bueno, pues, tendremos que saber por qué. Nos lo tendrán que explicar. Tendremos 
que saberlo. Y así seguro que su trabajo es más productivo y el nuestro también, por 
el bien de las familias y de los niños, que es por lo que estamos.

Segunda cosa, eso de la información honesta. Le voy a poner dos ejemplos que 
a mí me resultan especialmente ilustrativos. Primera pregunta escrita: lista de co-
legios que imparten alguna asignatura total o parcialmente en castellano. Se en-
tiende, ¿no?: lista de colegios que imparten alguna asignatura total o parcialmente 
en castellano. Bueno, después de ocho o nueve meses, ya no recuerdo, de pregun-
tas, repreguntas, prórrogas, respuestas, no conseguimos la lista de colegios que im-
parten alguna asignatura total o parcialmente en castellano: qué colegio –nombre, 
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ubicación–, qué asignatura, qué curso. Bueno, creo que es una cuestión bastante de 
sentido común.

Segunda pregunta: proyectos lingüísticos de los centros educativos en Cataluña. 
Copia de los proyectos lingüísticos. Respuesta de la conselleria: «Los pueden us-
tedes consultar en las webs de los centros educativos de Cataluña.» Repregunta: 
«Algunos centros no tienen en su web los proyectos lingüísticos.» Respuesta: «Es 
que no están obligados.» Si a usted esto no le parece una tomadura de pelo, a mí 
creo que sí. Y es una cuestión objetiva, de valoración objetiva. Y si está de acuerdo 
conmigo en que esto es marear la perdiz y es no responder honestamente a las pre-
guntas de la oposición, que además llevan..., estas preguntas llevan una intenciona-
lidad muy clara: poder decir a las familias que nos preguntan «¿hay algún colegio 
en mi zona en que haya alguna asignatura en castellano?», decir «pues, sí, mire, 
aquí tenemos la respuesta de la conselleria: en su zona, este colegio y tal», ya que 
la Generalitat no les facilita esa información. Y también de la misma manera, pues, 
tener el proyecto lingüístico del centro, donde dice si el castellano es o no vehicu-
lar, etcétera. 

Tendrá la oportunidad de responder a estas preguntas con mayor honestidad porque 
ya las tenemos registradas otra vez. Así es que a ver si ahora tenemos más suerte. 

Consellera, gracias.

El president

Candidatura d’Unitat Popular, senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Breument. Bé, consellera, no ens ha convençut amb la seva 
resposta pel que fa a la nostra pregunta, a la nostra aportació. Miri, nosaltres pen-
sem que, en el tema de la prevenció i de l’actuació davant de la vulneració de drets 
pel que fa a la llibertat d’opció sexual i de cultura i d’identitat sexual, comptem amb 
un amplíssim consens social, amb una clara majoria social que va en aquest sentit 
de que volem ser un país de referència exemplar, avançat, en el respecte, reconeixe-
ment i promoció d’aquest dret. I, per tant, que les persones, doncs, que en són pro-
tagonistes, que en són subjectes, puguin viure en una situació social d’absolut i total 
reconeixement respecte a cura i promoció.

Aquest Parlament s’ha fet ressò d’aquesta realitat social amb diverses iniciatives, 
mesures, legislacions, etcètera. Per tant, diguéssim, vostès ho tenen fàcil des del 
punt de vista del Govern –el seu departament i qualsevol altre–, per tenir, com els 
deia, una actuació contundent, rigorosa, exemplar en aquest sentit. I això és el que 
trobem a faltar. És a dir, disposem d’un protocol, però nosaltres, si em permet, ente-
nem que s’aplica anterior, amb una certa ambigüitat, que s’aplica dubitativament no 
amb prou contundència. Tenim una sèrie de recomanacions del síndic que entenem 
que no s’apliquen i se segueixen de manera suficient. 

I com deia abans –i ho subratllo ara–, aquest és un tema en el qual, dintre de la 
funció pública i dintre de l’espai públic de l’ensenyament, no hi cap el pluralisme. 
És a dir, no hi cap l’opció d’afirmar que es tracta d’una desviació, d’una malaltia; 
això no és possible –no és possible. Hem de donar el senyal a la societat, als alum-
nes, a les famílies, al professorat, que sobre aquest tema hi ha un consens social de 
que en aquest espai concret i en l’exercici de la funció pública no hi cap aquest po-
sicionament. 

I, miri, no han estat ni les famílies ni els mitjans de comunicació, no s’ha fet 
d’ofici des de la direcció del centre, han estat els mateixos alumnes, el mateix movi-
ment estudiantil el que s’ha posat al capdavant d’això.

Pensem que, en aquest sentit, l’actuació no és suficient. Per què? Per exemple, 
no s’han aplicat mesures cautelars. Es podrien aplicar. Per tant, el missatge que es-
tem donant entenem, des del nostre punt de vista, que no és de prou contundència. 
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A més, les mesures de formació, etcètera, vostè ha dit que ja s’han aplicat. Nosaltres 
pensem que cal ser més proactius encara en aquest sentit. 

I, segurament, si vostès es fessin acompanyar de forma més habitual de la parti-
cipació de les entitats de referència del sector també ho tindrien més fàcil, perquè 
tindrien un criteri molt ben informat, diguéssim, de com actuar en aquest sentit.

Res més. Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera. Consellera, per respondre, té la paraula. 

La consellera d’Ensenyament

Intentaré només respondre, eh? Per tant, no... Senyora Sierra, ha tornat a insistir 
en els menjadors socials. Miri, si mengen en un menjador social és perquè ho han dit 
els serveis socials. Per tant... Ho dic, perquè vostè ha dit al començament: «És que la 
imatge patètica d’haver de veure nanos menjant en menjadors socials...» Perquè ho 
ha decidit un servei social. Perquè vostè també sap... (Veus de fons.) No. Perquè vos-
tè també sap que hi han alumnes... És a dir, l’ideal és que tots mengin a casa, però 
que hi han alumnes que venen de determinades circumstàncies que fan que a casa 
seva rebin una atenció educativa..., perdó: que no la rebin. Per tant, van a centres on, 
a part de menjar, els ofereixen suport, els ofereixen orientació, els ofereixen acom-
panyament. I, escolti’m, si no han d’anar a un menjador social, en tot cas preguntem 
al tècnic de serveis socials que ho ha decidit, els motius. Hi insisteixo: al menjador 
no és l’únic àpat al dia que fan els alumnes.

Vostè diu: «Escolti’m, hi ha més barracons. Siguin honestos.» No, si ja li he dit 
jo que n’hi ha més. Però justament, perquè som honestos, podríem fer una cosa més 
fàcil, que és: com que hem incrementat el pressupost per reduir els barracons, re-
duïm molts barracons perquè baixi el nombre global –ara m’ho invento, eh?–: de 
mil a jo què sé, els que siguin. Vindríem aquí i diríem: «Saben què? Hem baixat en 
tal percentatge», i ens sentiríem la mar de contents. Doncs, miri, el que hem fet és, 
amb la mateixa quantitat de diners, prioritzar aquells centres que estan totalment 
en barracons. Per tant, el nombre és molt diferent. Però hem preferit això: fer-ho en 
centres que estan totalment en barracons que a centres que no estan en barracons.

Hi ha tornat a insistir: «Escolti’m» –diu–, «la partida de llars d’infants es va de-
dicar íntegrament a les llars d’infants.» No. Perquè es van treure 2,1 milions d’euros 
de la partida de llars d’infants, el 2010, per passar-la al pagament de nòmines. Si 
em demana les dades li passo les nòmines de transferències de crèdits dels diferents 
anys, no tinc cap problema.

I instituts escoles s’han prioritzat en determinats col·lectius, sí, perquè creiem que 
on és té més potencial, té més sentit i realment tindrà una afectació millor. També 
n’hem fet d’altres. A Gavà, per exemple, se’n fa un i no té..., no està relacionat amb 
el tipus de centres, diguem-ho així.

Catalunya Sí que es Pot ens preguntava l’índex de malnutrició. El Departament 
d’Ensenyament no el té. I el Departament de Salut, que té uns índexs, unes zetes no 
sé què, que indiquen el nivell de malnutrició, salut, i serveis socials té l’altre; no ho 
tenim, com a Departament d’Ensenyament. El director general –perdó–, respecte a 
Cerdanyola, li explicarà el què. No és veritat que no tingui un acord per a l’any que 
ve, sinó que hi és; després, sense cap problema, l’hi pot preguntar. 

Ha parlat sobre el mapa de construccions. El que tenim són prioritats. Perquè el 
que no tenim és un pressupost d’aquí, de cinc a deu anys. Ens encantaria treballar en 
un escenari on sabríem, com en anys anteriors, que el pressupost incrementava cada 
any. Per tant, no en tenies ni idea de quant t’incrementarien el pressupost, però sabies 
que t’incrementarien. Primer, que tindries el mateix i que podries ampliar. Per tant, tu 
podies anar fent la teva programació. Mira, com que tindré ics diners més, aniré fent 
això; com que aquestes obres ja les tinc fetes i al pressupost d’inversions tinc... –m’ho 
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invento–, no ho sé... –no ho sé, m’ho invento–, 1.000 milions d’euros, doncs, sé que 
l’any que ve puc fer mil obres per 1.000 milions d’euros, més el que em donin. 

Però, clar, ara depenem d’un pressupost de cada any. Per tant, tenim prioritats. 
I a mesura que tenim pressupost..., com hem fet ara, hem fet unes obres que no te-
níem previstes a l’inici i les hem fet: 90 milions d’euros.

Vostè deia: «Zero-tres universal i gratuït.» A la llei, de moment, no posa això. 
Per tant, si es vol fer universal i gratuït es canvia la llei i es doten les prioritats. 

El consorci. Escolti’m, el pressupost és de tots, de departament i d’ajuntament. 
Per tant, no crec..., i això és veritat, que el consorci no ho fa, que anem dient: «Miri, 
aquests diners venen del departament, aquests diners venen de l’ajuntament.» Els 
diners venen de les dues administracions i es dediquen a les polítiques que es de-
diquen. 

Currículums, valors, avaluació. Ara l’hi dic amb estima: escoltin, el dia que vul-
guin jo vinc a parlar d’això. Estic encantada de la vida de parlar d’això. Si en aquesta 
Comissió d’Ensenyament es parla del que es parla no és perquè jo decideixi que es 
parli d’això, són els diputats, que decideixen el que hem de parlar

Al Partit Popular..., bé, ja ho he dit abans: una cosa és que no agradin les respostes 
i l’altra és que no responguem. (Veus de fons.) Sí l’hi hem dit. Escolti’m, el projecte 
lingüístic depèn de cada centre; cada centre cada any varia. El projecte lingüístic, les 
matèries que es fan en altres llengües, cada any depèn del curs, del grup, etcètera.

I per acabar, el protocol. Escoltin, vostès diuen: «No són prou contundents ni ri-
gorosos ni exemplars.» Són opinions, tot és opinable. Escolti’m, un protocol que el 
mes de març s’aprova; que es fa de manera consensuada, treballada; que és pioner 
en molts àmbits; que treballa la prevenció, la intervenció i la detecció –que és molta 
feina, perquè si només treballes la intervenció és molt fàcil, si has de treballar tota 
la prevenció tens molta feina a darrere–; que abans de tres mesos, com vostès van 
demanar, i amb el curs ja iniciat, s’ha fet la formació; que han fet formació tots els 
centres i que l’han fet en un mes, home, jo crec..., no sé si ha de ser contundent, ri-
gorós o exemplar, però que, realment, ja li dic jo que és el protocol en què més aviat 
s’ha fet una formació, de tots els protocols que té el Departament d’Ensenyament.

Llavors, vostè parlava de mesures cautelars. I jo li he dit: «Escolti’m, hi ha dues 
vessants: la vessant de dintre del centre escolar, que s’ha aplicat i s’ha seguit el pro-
cediment; i l’expedient obert pel mateix Govern.» No som un govern diferent. Hi ha 
una llei i, per tant, si es vulnera la llei s’ha d’obrir un expedient i s’ha de resoldre. 
Doncs, això és el que s’està fent.

Crec que ja he respost.

El president

Moltes gràcies, honorable consellera.
Diputades i diputats, simplement recordar-los que la propera sessió serà el dia 

11 de juliol i que la previsió és substanciar propostes de resolució. Per tant, els pre-
garia que si algun grup, per la raó que sigui, n’hagués de retirar alguna, si ens ho 
fes saber (rialles) abans de fer la proposta d’ordre del dia, avançaríem, perquè vostès 
tenen..., bé, tenim –tenim, també m’hi poso– una capacitat de produir en aquesta 
comissió extraordinària, la qual cosa és molt positiva, però vol dir que també hem 
d’anar traient temes.

Gràcies.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i set minuts.
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