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Sessió 14 de la CDI

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

Presideix Montserrat Palau Vergés, acompanyada del vicepresident, Carlos Sánchez Mar-

tín, i de la secretària, Eva Martínez Morales. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Domín-

guez Garcia.

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

Cervera i Gòdia, Anna Figueras i Ibàñez, Lluís Llach i Grande, Àngels Ponsa i Roca, Eduar-

do Reyes i Pino, Irene Rigau i Oliver, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Marc Solsona i Aixalà i 

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

lencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciuta-

dans; Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot, pel G. P. de Catalu-

nya Sí que es Pot; Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Gabriela 

Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a 

terme amb relació a la malnutrició infantil (tram. 311-00051/11). Laura Vílchez Sánchez, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 56, 86).

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les edats dels menors 

que han estat víctimes d’abusos sexuals el 2015 (tram. 311-00055/11). Laura Vílchez Sán-

chez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 56, 87).

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants 

menors de tres anys que viuen en centres d’acollida (tram. 311-00089/11). Elisabeth Valen-

cia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

73, 114).

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants 

menors de sis anys que viuen en centres d’acollida (tram. 311-00090/11). Elisabeth Valen-

cia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

73, 115).

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants que 

viuen en centres esperant que els assignin una família d’acollida (tram. 311-00091/11). Eli-

sabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-

sentat: BOPC 73, 115).

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la Taula Nacional de la 

Infància de Catalunya (tram. 311-00465/11). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 58).

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els membres de la Taula 

Nacional de la Infància de Catalunya (tram. 311-00466/11). Laura Vílchez Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 58).

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes emesos per 

la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (tram. 311-00467/11). Laura Vílchez Sánchez, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 59).

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i les 

propostes presentades per la Taula de la Infància de Catalunya (tram. 311-00468/11). Lau-

ra Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 263, 59).

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de la Taula 

Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies (tram. 

311-00469/11). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 263, 59).

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs de la Co-

missió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (tram. 311-00470/11). Laura 

Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

263, 60).
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12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les taules territorials 

d’infància (tram. 311-00471/11). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 60).

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les taules locals d’in-

fància (tram. 311-00472/11). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 263, 61).

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comissió de delictes 

per part de menors no tutelats (tram. 311-00489/11). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 68).

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a mi-

llorar la situació dels menors addictes a la cola (tram. 311-00490/11). Noemí de la Calle Sifré, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 69).

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions de segui-

ment i control dels menors addictes a la cola (tram. 311-00491/11). Noemí de la Calle Sifré, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 69).

17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 

evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars (tram. 311-00492/11). 

Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 263, 70).

18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a mi-

llorar la situació dels menors addictes a la cola (tram. 311-00493/11). Noemí de la Calle Sifré, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 70).

19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 

evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars (tram. 311-00494/11). 

Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 263, 71).

20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el centre d’acollida 

de menors de Puig d’en Roca, de Girona (tram. 311-00730/11). Gemma Lienas Massot, 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació (text presentat: BOPC 

414, 78).

21. Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant 

la Comissió de la Infància per a donar explicacions del nou model de centres (tram. 357-

00542/11). Comissió de la Infància. Compareixença.

22. Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar (tram. 

250-01005/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 33; esmenes: BOPC 461).

23. Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament primerenc de la 

tartamudesa (tram. 250-01013/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 406, 44).

24. Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de l’esport per a 

lluitar contra l’obesitat infantil (tram. 250-01029/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

413, 49; esmenes: BOPC 461).

La presidenta

Bona tarda. Si us sembla, anem, ja que és l’hora, a començar aquesta sessió de 
la Comissió d’Infància. 

I en primer lloc... És que veig que van entrant i tanquen la porta. (Veus de fons.) 
La consellera està venint. (Pausa.) En primer lloc, us voldria demanar disculpes i la-
mentar per part meva tots els malentesos que hi ha hagut, i assumeixo tots els errors 
en aquesta convocatòria de l’ordre del dia, la qual cosa ens fa prendre nota per fer-ho 
millor a partir d’ara, sobretot en una comissió en que fins ara hi ha hagut un saber fer, 
una cordialitat i una conciliació que espero que continuï, i que, a més a més, amb tots 
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aquests canvis i tota aquesta sèrie de discussions, a més a més de les xarxes, públi-
cament, el que hem fet també és donar més feina de la que tindrien tant a la gestora 
com sobretot al lletrat, als quals agraeixo la seva paciència sobre el tema.

A banda del tema de l’ordre del dia, hi ha una de les qüestions que us he enviat 
a Mesa i a portaveus aquest dematí, que és un correu des de Govern, del director 
general d’Infància, que suposo que l’heu rebut, en què va ser atès ahir pel sistema 
de salut i es troba de baixa. He contactat; ahir va ser ingressat i m’han dit que con-
tinua evolucionant.

Per una altra banda, ens trobem amb el problema de que hi ha hagut una sèrie 
de reclamacions, i miro especialment al senyor Raúl Moreno perquè és qui les ha 
endegades, qui les ha iniciades, sobre la sustentació d’una sèrie de preguntes que el 
seu Grup Socialista va entrar. En aquest cas, val a dir que les preguntes orals per ser 
substanciades, han d’haver estat registrades set dies abans, cosa que no passava en 
aquest cas i, per tant, no havien estat admeses a l’ordre del dia perquè no complien 
els requisits del Reglament. Era això el que li volia dir, perquè també m’ha arribat 
que hi havia un descontentament que es volia fer palès avui, i abans de que passés 
això, doncs, més val discutir-ho entre els diferents membres i els diferents grups de 
la Comissió d’Infància per no arribar a altres situacions que serien, en certa manera, 
potser –soc de literatura–, surrealistes, per dir-ho d’alguna manera.

Era això de demanar-los disculpes, assumir tots els errors. Quan tinguem el pro-
per calendari de sessions a partir del setembre ja prendrem mesures per fer unes reu-
nions de mesa i portaveus i establir els ordres del dia, per escrit i tot, perquè quedi 
constància, i així seré jo la primera; i admeto, com us dic, totes les mancances, i la 
primera..., per tenir-ho molt clar i d’aquesta banda també, a banda d’agrair la feina 
de la gestora i del lletrat, agilitzar la seva feina i que no es posin en problemes in-
terns entre nosaltres.

En aquest sentit, abans de donar pas a la consellera, sí que després de les meves 
paraules i atès aquest problema que hi havia d’una sèrie de preguntes que pel Regla-
ment no havien estat admeses a tràmit, si és que hi ha alguna opinió o algun comen-
tari per part d’alguns dels grups. En aquest sentit, dono la paraula, doncs, al senyor 
Raúl Moreno, del Grup Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. En primer lloc, desitjar ràpida recuperació al director de la 
DGAIA i esperem que no sigui res. I en segon lloc, doncs, també per expressar el 
rebuig del meu grup parlamentari a la situació que hem viscut durant aquests últims 
dies, en els quals el meu grup ha demanat la incorporació en l’ordre del dia de la 
sessió d’avui d’una sèrie de preguntes, de quatre preguntes, a la consellera Bassa. 
Nosaltres, efectivament, les vam registrar el dia 30 del mes de juny; avui estem, 
doncs, a dia 14..., perdó, a dia 11 de juliol, i efectivament, doncs, possiblement, des 
del punt de vista reglamentari no s’havien complert tots els tràmits exactament com 
diu el Reglament.

Tot i així, jo vaig expressar ja via email, i no és que ho vaig fer públic, vaig fer 
el responder a todos que habitualment fem perquè tothom de la comissió estigués 
assabentat, no és el primer cop que en aquesta comissió passa que algun grup par-
lamentari vol introduir algunes preguntes perquè siguin substanciades en comissió, 
atenent que la consellera avui respondrà preguntes de gener del 2016. Per tant, atès 
que la consellera pot venir un cop cada dos anys o cada any i mig a respondre a la 
comissió, enteníem que aquestes quatre preguntes, amb l’acord de la Mesa, podien 
ser admeses i podien ser contestades, a més a més, per la consellera. Entre altres 
coses perquè són preguntes que tenen a veure amb mocions i amb propostes de re-
solució aprovades en aquesta mateixa comissió i, per tant, era donar compte de l’ac-
ció del mateix Govern, i després hi havien dues preguntes relacionades una amb la 
sobresaturació dels CRAE i una altra amb la seva opinió respecte a les informacions 
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que havien sortit del director general de la DGAIA amb relació, doncs, a l’atorga-
ment de subvencions.

Val a dir que en altres comissions ha passat el mateix; en altres comissions sí 
que s’accepten, doncs, esmenes que ni tan sols s’han comunicat, s’accepta introduir 
punts que ni tan sols estaven a l’ordre del dia. Tinc alguns exemples de la Comissió 
de Treball, per posar-n’hi algun concret, en el que fins i tot en la convocatòria es 
diu una cosa que jo crec..., també perquè sapiguem les excepcions que es fan sovint. 
Comissió de Treball del 30 de març, que diu: «De conformitat amb l’article 82 del 
Reglament del Parlament, la documentació que ha de servir de base al debat dels 
punts 2 i 3 es distribueix adjunta a la convocatòria sens detriment de la publicació 
del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.» Les preguntes del meu grup van 
ser publicades el dia 7 de juliol al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Jo 
crec que hi havia temps suficient com per poder respondre en aquesta comissió, 
atès que la consellera ve un cop cada any i mig, i que, hi insisteixo, avui es respon-
dran preguntes del mes de febrer, que podria haver respost perfectament aquestes 
preguntes.

Fins i tot és així perquè en el primer esborrany hi eren les preguntes de l’ordre 
del dia; en el primer esborrany hi eren, en aquest nou ordre del dia ja no hi són. Per 
tant, entenc que més enllà del Reglament que amb aquest bon funcionament que hem 
tingut com a comissió fins ara es podrien haver substanciat, doncs, no és així.

A mi em sap molt greu, perquè no m’agrada fer el que faré, em sap molt greu, 
però jo crec que els grups de l’oposició, en aquest cas, no podem continuar. I no ho 
dic només per aquesta comissió, també en altres aspectes d’aquest mateix Parla-
ment, en altres comissions, no podem continuar amb aquest obscurantisme per part 
del Govern a l’hora de respondre algunes preguntes. I jo crec que hem de defensar 
el nostre dret com a oposició a poder preguntar-li a la consellera això i allò que con-
siderem oportú. I a més a més, si s’han fet excepcions en altres moments, no entenc 
per què aquesta, amb un temps prudencial, des del 30 fins ara que es podria haver 
preparat la resposta, no s’ha fet.

Per tant, nosaltres no hi estarem, en aquesta compareixença. Tornarem després, 
a les propostes de resolució, però jo crec que buscar excuses reglamentàries per no 
respondre algunes preguntes que l’oposició considera que són importants no és la 
millor manera de fer. I, per altra banda, hem tingut temps també, des de la meva ex-
pressió, diguem-ne, de no voler o de no estar d’acord amb l’ordre del dia, de poder 
trobar solucions alternatives que no ens hagin portat a que això era així i punt. Per 
tant, podríem haver fins i tot parlat de poder introduir aquestes preguntes. No ha es-
tat així. Nosaltres el que demanarem, si el conjunt de grups parlamentaris ho creuen 
convenient, és una sessió al mes de setembre amb la consellera per tal de respondre 
ja no aquestes preguntes, sinó les noves que puguem fer, a veure si tenen relació amb 
el 2017, com a mínim, eh?, i poder respondre-les en una altra compareixença a peti-
ció dels grups parlamentaris.

Per tant, nosaltres, quan comenci la compareixença –ho torno a dir, no m’agra-
da–, ens aixecarem i tornarem un cop es parli de les propostes de resolució, i ens 
aixecarem també després d’escoltar les propostes i les intervencions de la resta de 
grups polítics.

La presidenta

Perdoneu. Gràcies, diputat Moreno. Nosaltres, simplement, i des del mateix de-
partament, vam fer notar que aquestes preguntes no s’adequaven al Reglament, tenint 
en compte, a més a més, que la compareixença de la consellera estava prevista per 
al mes anterior i es va passar per qüestions d’agenda per a aquest mes, amb la qual 
cosa les preguntes haurien pogut entrar fa dos o tres mesos, i no complien els requi-
sits. I com vostè té raó, també, hi havien altres mecanismes per discutir, i justament 
avui que tenim la consellera i podem preguntar-li, no actuar d’aquesta manera, que 
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és més aviat, i assumeixo en aquest cas la meva paraula no com a grup, ho trobo fins 
i tot d’una certa mala educació no tenir... (Pausa.)

Perdoni, no, ja li dic que és una qüestió personal, no s’ho prengui..., és una qües-
tió, ja ho sé que és un tema polític. Vostè ha parlat d’altres experiències; jo, segu-
rament, no tinc aquestes altres experiències. Evidentment, no puc defensar l’obscu-
rantisme del Govern; ja sé que l’oposició, en aquests moments, els seus somriures 
estan a punt també per atacar. I que aquest esborrany de l’ordre del dia es va fer 
simplement complint amb el Reglament que vostès defensen per moltes altres co-
ses. Tenim la consellera a punt d’entrar; jo li agraeixo les seves paraules, vostè pot 
comprendre les meves.

Ha demanat primer la paraula la senyora Laura Vílchez, del Grup Ciutadans, i 
després ha demanat la paraula també la senyora Gabriela Serra per part de la CUP, 
la senyora Gemma Lienas per part de Catalunya Sí que es Pot, i per part del Grup 
Popular. Passo la paraula, en primer lloc, a la senyora Laura Vílchez, del Grup de 
Ciutadans. (Veus de fons.)

La consellera està aquí fora, però hem cregut oportú que, com que era una dis-
cussió interna entre els grups, era una qüestió nostra i no pas amb la conselleria. La 
consellera està a punt d’entrar per respondre les seves preguntes, tal com estava pre-
vist a l’ordre del dia. I també hauria pogut plantejar aquí la possibilitat de respondre 
aquestes preguntes que quedaven pendents, però veig que vostès tampoc li donen 
l’oportunitat.

Gràcies.

Laura Vílchez Sánchez

No, jo prefereixo que entri la consellera, perquè a part de ser intern, és una cosa 
que té a veure amb la seva compareixença i preferiria que estigués present per poder 
explicar-l’hi a ella. (Veus de fons.)

Irene Rigau i Oliver

Perdó... El lletrat que ens orienti una mica, jo li demanaria que ens digui si és... 
(Veus de fons.)

La presidenta

No. El lletrat m’està indicant que si es crida entrar la consellera és perquè co-
mencem amb la primera pregunta, i tenim paraules demanades. És per això que us 
ho deia.

Laura Vílchez Sánchez

D’acord –d’acord. Si és això...

La presidenta

Passo la paraula a la senyora Gabriela Serra, de la CUP...

Laura Vílchez Sánchez

No, no, faré ús del meu torn. (Pausa.) Sí, sí. Bé, només per pronunciar-me en 
torn al que estàvem parlant. Hace diecisiete meses..., o ha tardado diecisiete meses 
la consellera en venir a comparecer, a responder preguntas orales. Hemos asistido a 
un juego de artimañas reglamentarias para no incluir preguntas de la oposición en 
el orden del día cuando la Mesa había acordado incluirlas. Ahora resulta que, por si 
no fuera suficiente cachondeo, ahora resulta que nos enteramos de que la conselle-
ra ha pedido comparecer en la Comissió d’Afers Socials la semana que viene para 
explicar justamente lo que iba a venir a explicar el señor Ricard Calvo, que se ha 
puesto enfermo y motivo por lo que..., lo lamentamos, ¿eh? Respetamos, por otro 
lado, que la consellera vaya a la Comissió d’Afers Socials, faltaría más, las veces 
que haga falta, más a menudo debería ir, pero no para sacarle las castañas del fuego 
al señor Ricard Calvo.
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Con lo cual, dicho esto, comunicamos a la Mesa que vamos a posponer todas 
nuestras preguntas para la próxima sesión de la Comisión de Infancia y exigimos, 
por otro lado, que la comparecencia del señor Calvo se sustancie sin falta, a poder 
ser, antes de que finalice el presente período de sesiones. Ante esta falta de respeto a 
la oposición, comunicar, además, que mi grupo parlamentario nos vamos a ausentar 
de esta comparecencia.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Vílchez. Hi havien vint-i-quatre preguntes; en principi, eren 
quatre les que no s’havien acceptat, la Mesa les havia acceptat en un principi, però 
després no complien amb el Reglament. Les circumstàncies personals del direc-
tor d’Infància és de malaltia i la qüestió que vostès demanen de la compareixença, 
doncs, ja seria una cosa reglamentària.

Té la paraula la senyora Gabriela Serra, de la CUP.

Gabriela Serra Frediani

Sí; bona tarda. A veure, donat tot aquest embolic quant als procediments, els 
mecanismes, el que està bé, el que no, el que respon i el que no respon, primer, ma-
nifestar públicament la meva ignorància, perquè la CUP - Crida Constituent no va 
presentar cap proposta oral, perquè jo pensava que les preguntes orals eren orals, no 
vaig pensar mai que s’havien de presentar per escrit. Per tant, si no jo també estaria 
ara possiblement en la situació que estem. Jo pensava que era una compareixença 
normal i gràcies al senyor Raúl Moreno que em va «desburrar» i em va explicar que 
no, que les preguntes orals es fan per escrit. 

Dit això –i perquè se sàpiga perquè no tenim...–, no podríem solucionar aquesta 
situació de la manera més democràtica i més lògica, donat la controvèrsia que hi ha, 
que seria posar, com hem fet altres vegades que hem tingut controvèrsies en el Ple, a 
votació d’aquesta comissió si escau o no escau incloure les preguntes que han estat 
tretes de l’ordre del dia, i, per tant, solucionar aquest malentès, entrebanc, limitació 
–cada u que li posi el qualificatiu que cregui– de la manera més democràtica, que 
és decidint aquí si paga o no paga la pena poder substanciar la compareixença amb 
tots els ingredients, per tant, amb totes les preguntes que calgui?

La presidenta

Gràcies, senyora Serra. Crec que li he de donar en part la raó perquè, en aquest 
sentit, i ara l’hi estava comunicant al lletrat, de fet, si dos grups ho demanen i la 
votació és per majoria, la consellera s’hi veurà obligada. Vull dir, que potser el més 
fàcil és, com vostè diu, votar-ho en lloc de fer aquesta mena d’abandonament, o com 
li vulguem dir. 

Passo la paraula, però, a la senyora Gemma Lienas, que l’havia demanada, del 
Grup de Catalunya Sí que es Pot.

Gemma Lienas Massot

Sí. Però, en tot cas, penso que és important saber què es diu respecte a la propos-
ta que acaba de fer la diputada Serra. Nosaltres, pel nostre grup, primer de tot, de-
sitjar que es restableixi ben aviat el senyor Calvo i, per descomptat, ens hem quedat 
sorpresos del que havia passat; no acabàvem d’entendre, primer, entenem les expli-
cacions que ha donat la presidenta. Jo lamento que vostè s’ho prengui com una cosa 
personal, perquè en realitat és una qüestió política, no hi ha res de personal. Nosal-
tres compartim l’opinió del senyor Moreno. Pensem que donat que ve poques, molt 
poques vegades, en molt poques ocasions, la consellera, valia la pena que, encara 
que no fossin entrades en el termini que toca, s’haguessin pogut acceptar aquestes 
preguntes del Partit Socialista. Nosaltres hem posposat la nostra pregunta preci-
sament per això, per poder-ho abordar en una pròxima compareixença. Nosaltres 
realment compartim el que ha dit el senyor Moreno i tampoc ens quedarem, si és 
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que finalment no s’accepten totes les preguntes, tampoc ens quedaríem a la compa-
reixença. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Lienas. Ara passem la paraula, ara, al Partit Popular.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, presidenta. Primero, anunciar la sustitución de la señora Marisa Xandri por 
mí mismo, por Alberto Villagrasa. Y nosotros, por solidaridad con los grupos, con 
el resto de grupos, de la oposición, es decir, lo que no se puede ahora es improvisar 
un orden del día. Ahora se propone votar las preguntas. ¿Y estará la consellera pre-
parada para contestar las preguntas ahora, y hace media hora no lo estaba? Bueno, 
suena un poco –un poco– esperpéntico. 

Lo que no puede ser es que se hagan órdenes del día a medida cuando se quiere, y 
que se puedan ampliar cuando interesa. Y, por lo tanto, aquí o jugamos todos o parti-
mos la baraja. Entonces, o de buena fe se incluyen preguntas que la consellera, desde 
luego, con dos días de antelación se puede preparar y no pasa nada, o si no, cuando 
haya que ampliar órdenes del día, porque al Gobierno le interesa, tampoco se tendría 
que hacer. En ese sentido, como encontramos que es un feo a un grupo de la opo-
sición y se podía haber hecho a cualquier otro grupo de la oposición, nosotros, por 
solidaridad, abandonaríamos también la comparecencia el rato que estuviese compa-
reciendo la consellera. Y, eso sí, a mí, ahora, votar si se incluyen unas preguntas me 
parece esperpéntico, cuando se supone que hace media hora la consellera no estaba 
preparada para contestarlas.

La presidenta

Gràcies. (Veus de fons.) No, gràcies. Perdoni, lletrat, un segon. Gràcies, perquè 
aquí hi ha una mesa ben diversa, de tres grups, i, per tant, els ordres del dia no els 
fem «a medida», com ha dit vostè, ni ampliem «cuando interesa», sinó que simple-
ment unes preguntes no van ser acceptades. Mirant el... Té la paraula la senyora Vi-
lella, primer, eh?, que havia demanat, perdoneu.

Nosaltres..., després de les protestes del senyor Raúl Moreno, jo em vaig llegir el 
Reglament i si hi han dos grups, i com que vaig veure que la senyora Marisa Xandri 
en aquest moment, en un primer moment, i altres grups després, li donaven suport, 
a proposta dels grups, l’ordre del dia pot ser alterat i, a partir d’aquí, hi pot haver vo-
tació. I és el que proposava justament per arribar a acords, com ha dit la senyora Ga-
briela Serra o, com més o menys també ha expressat la senyora Lienas, per arribar 
a un acord. Perquè estem parlant d’una sèrie de preguntes i de temes que vostès es 
queixen que des del 2016 no som una comissió legislativa, això ho hem de tenir en 
compte, que crec que ho hauríem de ser, però no som una comissió legislativa i, per 
tant, en aquest cas, era aquesta possibilitat. Crec que vostès ja tenen més o menys la 
postura ja molt presa, amb unes, també, condicions polítiques molt determinades. 

Passo la paraula a la senyora Montse Vilella, que l’havia demanat, i torno a pas-
sar una altra vegada als diferents grups.

Montserrat Vilella Cuadrada

Gràcies, presidenta. Només, per expressar una mica l’astorament del nostre grup 
davant d’aquesta situació. La veritat és que sí que hem rebut aquesta sèrie d’emails 
durant aquests darrers dies i que, doncs, sap greu que no puguem arribar a una co-
missió amb un ordre del dia establert.

El que sí que ens agradaria una mica que el lletrat ens pogués dir exactament 
com és el procediment establert pel Parlament. Perquè em sembla que el que ens 
hem de regir és per tal com està establert el procediment en aquest Parlament, i així 
poder ordenar. Perquè, si no, aquí sembla que estem fent aquí un debat de si ho vol-
dríem d’una manera, d’una altra, si políticament... I em sembla que ens estem allu-
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nyant del que és l’ordenament al que tots estem subjectes. Perquè després, doncs, 
sentim a nivell polític, no?, de si podem canviar o no podem canviar. I resulta que 
en aquesta comissió ho volem fer una mica a mida. I jo em refereixo a l’oposició i no 
pas al grup que dona suport al Govern o, en tot cas, a la Mesa.

Jo el que demanaria és si abans de prendre qualsevol decisió, ara, en aquest mo-
ment, el lletrat ens pot dir una mica com és el procediment i el Reglament d’aquest 
Parlament en aquestes qüestions, entenent que és una comissió que no és legislativa, 
que és la d’Afers Socials, i, per tant, hi ha coses que van, del mateix tema d’infància, 
a una comissió i a l’altra, i com hem de procedir. Perquè em sembla que no té cap 
mena de sentit que ens trobem els diputats, doncs, ocupant-nos tot aquest temps que 
estem debatent d’aquest tipus de coses.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Si us sembla, abans de tornar a passar les paraules, donarem 
la paraula al lletrat, que ens ho pugui explicar. (Veus de fons.) El lletrat demana que 
se suspengui la sessió per poder-ho explicar. Està tothom d’acord? (Veus de fons.) El 
públic hauria de marxar, segons diu el lletrat, per fer l’explicació.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i deu minuts i es reprèn a tres quarts 

de quatre.

La presidenta

Tornem a reprendre la sessió.
I ja que el Grup de Ciutadans, que tenia diverses preguntes presentades orals a 

la consellera, el Grup Catalunya Sí que es Pot i les preguntes que no havien estat 
acceptades pel Grup Socialista les retiren... (veus de fons), es posposen, tornem a re-
prendre la sessió començant pel punt 24 de l’ordre del dia.

Anem, per tant... (Remor de veus.) Perdoneu, el 22, perquè al 21 ja ha estat excu-
sada la no presència per qüestions de malaltia del director general d’Infància i Ado-
lescència. (Algú diu: «No hi ha sessió; no hi ha lletrat.» Pausa llarga.)

Ara sí que ja tenim el lletrat aquí i podem tornar a reprendre la sessió.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada 
familiar

250-01005/11 

Concretament, amb la primera proposta de resolució, que és el punt 22 de l’ordre 
del dia, que és la Proposta de resolució sobre ampliació del nombre de punts de tro-
bada familiar, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula per... 
(Veus de fons.) Marisa del Valle..., no, Maria del Valle. Té la paraula la diputada per 
defensar aquesta proposta de resolució.

(Pausa.)

María Francisca Valle Fuentes

Por ir rápido... A ver... (Veus de fons.) Estaba esperando a la compañera, a Mag-
da. (Pausa. Veus de fons.)

Gracias. Bueno, esta propuesta que presentamos esta tarde aquí lo que pretende 
es crear en definitiva más puntos de encuentro y dotar de una mayor facilidad para 
las relaciones entre padres e hijos, y dar cobertura también a los menores tutelados. 
En principio, tendríamos que pensar: ¿para qué sirven los puntos de encuentro? Los 
puntos de encuentro tienen dos objetivos, básicamente. Uno de ellos es dar servicio 
de estancia, con dos tipos de visitas para los menores, que son las visitas tuteladas y 
las visitas supervisadas. Pero otra de sus funciones también es la de dar servicio de 
intercambio. Y en caso de separaciones, básicamente separaciones conflictivas, entre 
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las cuales los progenitores no pueden entregar al menor uno al otro porque entre ellos 
sus relaciones no son buenas, de lo que se trata es de garantizar uno de los derechos 
del niño, que es relacionarse con sus progenitores u otros familiares en un entorno 
seguro y preservándolos de situaciones conflictivas, y, por lo tanto, sería conveniente 
la creación de más puntos de encuentro.

Decíamos que sería conveniente porque, si bien es cierto que existen veintitrés 
puntos, punts de trobada, en toda Cataluña, lo cierto es que no son suficientes. Des-
de 2012, fecha en que se creó el punto número 21 en Mataró, solo se han creado dos 
puntos más; es decir, en cuatro años solo dos puntos. Hay que tener en cuenta que 
hay cuarenta y nueve partidos judiciales y que cada partido judicial engloba dife-
rentes poblaciones, por lo tanto, veintitrés es claramente insuficiente. Por poner un 
ejemplo, el partido judicial de Igualada engloba treinta y dos poblaciones; no existe 
punto de encuentro. Imagínense lo que es para los niños que tienen en su familia, 
pues, una separación conflictiva; esos niños tienen que ir a otra población a hacer 
esas entregas.

En Lleida aún es peor, porque en toda Lleida solo existe un punto de encuentro. 
Imaginemos también la situación de un menor que vive en Tremp, a ciento cincuenta 
kilómetros del punto de encuentro, y que tenga que pasar una hora y media o más 
por carreteras que además... –todos conocemos un poco lo que es Lérida–, por ca-
rreteras sinuosas, hasta llegar al punto de encuentro en el que será entregado a su 
padre o a su madre, y de ahí volver con otra hora y media de trayecto hasta su casa. 
Esto es claramente engorroso para el menor, también para los progenitores, pero es-
pecialmente para el menor y, en consecuencia, en aras del superior interés del menor 
y del respeto que todo niño merece a tener una relación lo más normalizada posible 
con sus progenitores, se deben facilitar estos encuentros en un lugar seguro y super-
visado lo más cercano posible a sus domicilios.

Me he dejado..., y también quiero añadirlo. No solo se trata de niños que sus pa-
dres están en una situación conflictiva de separaciones o divorcios en los cuales son 
contenciosos, sino también hay que pensar en aquellos abuelos que, por cuestiones 
diversas, pues, el padre o la madre no se los deja, y también deben acudir a ese pun-
to de encuentro para poderse relacionar con los menores. Por todo ello, solicitamos 
el apoyo a los dos puntos que establecemos en la propuesta.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora María Francisca Valle. Passem ara la paraula a la senyora, la 
diputada Magda Casamitjana, de Junts pel Sí, que ha presentat una esmena.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies. Primer, fer saber a la comissió que els punts de trobada els va 
crear la consellera Rigau, que tinc aquí a l’esquerra i, per tant, m’ha assessorat per-
fectament de què hi ha, com és, i que, per descomptat, des que ella va ser consellera 
fins ara les coses s’han anat millorant, sobretot, i sobretot perquè hi ha hagut molts 
més casos; per tant, s’ha hagut d’anar eixamplant i posant a cada un dels municipis 
o a cada un dels espais un lloc adequat perquè els nens... I en això sí que coincidim 
en el fons de la seva interpel·lació, és sobretot que estiguin en un lloc i en un espai 
on puguin estar còmodes, segurs i tranquils, i poder tenir la relació amb els pares 
tranquil·lament.

El que hem fet dues esmenes; jo li agraeixo molt que la segona l’haguem pogut 
transaccionar, perquè al cap i a la fi hem fet una transacció entre les dues; nosaltres 
hem rebaixat el nostre contingut i vostè ha acceptat alguna de les nostres. Però sí 
que en el primer nosaltres li insistíem en que no només ja s’està fent, cosa que vostè 
m’ha dit que era veritat, sinó que el que insistim nosaltres en que el que volem és 
optimitzar els recursos existents i, per tant, n’hi ha d’existents que poden fer alhora 
dues funcions. I per això jo li explicava que no és qüestió de partit judicial, perquè 
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el partit judicial, segons les necessitats del territori, que és el que jo li demanava 
que afegíssim, perquè potser hi ha territoris que no en necessiten i, en canvi, n’hi 
ha d’altres que en necessiten dos o tres. I era només aquesta frase que acceptava la 
seva esmena.

Per tant, nosaltres votarem que sí al punt número 2 i que no en el primer punt,  
ja que no hem arribat a la transacció que hauria quedat... Tot i que, hi insisteixo, eh?, 
que en el fons hi estem absolutament d’acord, eh? Però que només posant «partits 
judicials» sense aquest «més» que jo li demanava, «sempre que el territori ho neces-
siti», no obliguem a tenir-ne quan el territori no ho necessita. I després insistim en 
que un sol espai pot fer la funció de dos i, per tant, optimitzar ja espais que ja poden 
existir per això i no crear-ne de nous, eh? Que per això jo li he passat directament 
a la posició del departament perquè tingués clar el per què nosaltres fèiem una cosa 
o una altra. Per tant, jo resto a la seva disposició, si hi ha alguna manera de poder 
transaccionar aquest punt número 1. I, si no, aquesta serà la nostra versió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Digui, senyora Valle, per què demana...? (Veus de fons.) Des-
prés, quan acaba tothom, vostè té per pronunciar-se sobre les esmenes i sobre la po-
sició del seu grup.

María Francisca Valle Fuentes

És que potser no ens hem...

La presidenta

Tenen possibilitat de parlar, mentrestant. El que sí li passo ara la paraula al se-
nyor Raúl Moreno, del Grup Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Nosaltres amb el contingut de la proposta de resolució que 
presenta Ciutadans hi estem d’acord. A més a més els punts de trobada, en aquells 
llocs on existeix, doncs, fan una funció molt bona des del punt de vista d’intentar 
generar en l’infant les menys tensions possibles a l’hora d’una relació familiar que 
moltes vegades, doncs, pot ser problemàtica. Aquells punts de trobada familiar, i 
sobretot els professionals que fan aquest acompanyament i que assessoren també a 
l’hora de com s’ha de tractar la infància, doncs, fan que siguin un espai, un recurs 
molt adient, no?

En aquest tema tenim, diguem-ne, dos punts de vista, fonamentalment. Si no 
existeixen espais de trobada aquests espais es generen de manera més o menys na-
tural, per entendre’ns, i potser no amb l’acompanyament dels professionals que cal-
dria, i si existeix el punt de trobada es pot utilitzar de la millor manera. Per tant, 
anar caminant cap a una implantació cada cop, diguem-ne, més generalitzada dels 
punts de trobada, i això tampoc cal grans infraestructures, i possiblement en alguns 
dels equipaments que té la mateixa Generalitat o que tenen els ajuntaments ja es po-
den trobar llocs on poder fer un punt de trobada, doncs, potser seria bo.

En general, la nostra posició serà de votació favorable a aquesta proposta de re-
solució, i esperem, doncs, que es tingui en compte i, per tant, es treballi en aquesta 
implantació.

La presidenta

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

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Nosaltres considerem que qualsevol acció que ajudi a nor-
malitzar les relacions familiars de l’infant i el jove, que ajudi a reforçar el vincle, 
és bona, excepte en casos molt concrets en què ja ha estat determinat que no ha de 
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ser així, o que hauria d’estar determinat. Considerem que els punts de trobada han 
de complir amb una sèrie de condicions de comoditat, d’adequació a les edats, per 
exemple, i també d’intimitat, i veiem bé que hi hagi prou punts de trobada a tot el 
territori. Per tant, votarem favorablement a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem la paraula al senyor Villagrasa, del Grup del PP.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gràcies, presidenta. Simplemente para anunciar el voto favorable a la pro-
puesta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem la paraula a la senyora Gabriela Serra, de la CUP - Crida  
Constituent.

Gabriela Serra Frediani

Igualment, la CUP - Crida Constituent votarà molt favorablement aquesta pro-
posta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. Senyora Valle, ara, per pronunciar-se, sí que té la paraula, so-
bre les esmenes i les votacions.

María Francisca Valle Fuentes

Gràcies, presidenta. Bueno, quizá no nos habíamos entendido antes, pero, cier-
tamente, hemos trabajado bastante y yo agradezco enormemente la forma de tran-
saccionar de la señora Magda Casamitjana. Y lo cierto es que hemos llegado a una 
transacción en cuanto al primer punto; en cuanto al segundo también, ya lo ha di-
cho ella. 

Aceptamos específicamente lo que ella ha manifestado, que es crear puntos de 
encuentro en Cataluña quedará de la siguiente forma: «Crear puntos de encuentro en 
Cataluña teniendo en cuenta los que ya existen, de tal forma que en cada municipio 
se adecuen en función de las necesidades del territorio los establecimientos necesa-
rios para que se puedan llevar a cabo las funciones establecidas en el artículo 10 del 
Decreto 357/2011, de 21 de junio, consistentes en servicios de estancia y servicios 
de intercambio.» Y de esta forma consideramos que queda mucho más completa la 
propuesta y agradecemos nuevamente su predisposición.

La presidenta

Sí, quan puguin la passaran per escrit a la Mesa. Per tant... (Magda Casamitja-
na i Aguilà demana per parlar.) Un moment. Té la paraula la senyora Casamitjana. 
Digui’m.

Magda Casamitjana i Aguilà

Al moment que havia dit és veritat que faltava «a les necessitats del territori». 
Ara ho hem pogut corregir i, per tant, ara sí que la transacció és la que nosaltres 
creiem que és millor, i, per tant, votarem a favor dels dos punts.

La presidenta

Ja tenim la transacció, per tant, entenem que podem votar tota la proposta de re-
solució conjuntament, els dos articles en conjunt.

Vots a favor?
S’aprova, per tant, per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament 
primerenc de la tartamudesa

250-01013/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 23, que és la Pro-
posta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament primerenc de la tar-
tamudesa, presentada també pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula la 
diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Según la Associació de la Tartamudesa de Catalunya, 75.000 
catalanes padecen tartamudez. La detección temprana o precoz de la tartamudez es 
vital para el futuro de los niños que la sufren. Es un problema que, de prevenirse a 
tiempo, puede llegar a corregirse totalmente en un 80 por ciento de los casos. Pero 
ignorar esta disfunción, que se agrava a medida que el entorno social, pues, rechaza 
a estas personas, complica la situación y la cronifica hasta hacerla irreversible. 

La Fundación Española de la Tartamudez ha puesto en marcha el método Lid-
come en España. La novedad que aporta este método es que se trata de un programa 
en el que los padres ayudan al niño en su entorno cotidiano y familiar, siempre en 
un ambiente de juego, sin agobios, sin cargarle la responsabilidad de hablar diferen-
te, y el papel del logopeda se centra también en enseñar a los padres a llevar a cabo, 
pues, este tratamiento sin interferir en el día a día del niño, y teniendo en cuenta que 
cada niño y cada familia, pues, son diferentes.

La Fundación Española de la Tartamudez, en una primera fase de implantación 
en España de este programa, del programa Lidcome, ha formado a varios profesio-
nales logopedas de distintas comunidades autónomas del territorio nacional en este 
método, y una vez haya finalizado este periodo la fundación procurara la divulga-
ción y la formación sobre el método a todos aquellos profesionales que tratan con 
niños con estas difluencias.

Nuestra propuesta de resolución lo que pide es estudiar la posible utilización de 
este método como tratamiento temprano, incluyendo la posibilidad de realizar estas 
pruebas piloto en centros educativos y sociales de Cataluña, de un método que ya 
se ha implantado en países como Australia, donde se está poniendo en práctica y 
donde se está obteniendo un resultado de este 80 por ciento de los casos que al final, 
pues, remiten.

Y también hay un segundo punto que lo que pide es establecer canales de comu-
nicación y dialogo constante y fluido con los logopedas que participen en este estu-
dio, con el objetivo de dar a conocer la experiencia, y discernir la conveniencia de 
incorporar este método en la cartera de servicios sociales de Cataluña.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem ara la paraula al senyor Raúl Moreno, del Grup So-
cialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Nosaltres recolzarem la proposta de resolució que presen-
ta Ciutadans. Ens sembla, no només en el tema de la tartamudesa, també en tots 
aquells aspectes del trastorn del llenguatge, que la prevenció és la primera forma 
d’intentar lluitar sobre la repetició d’aquests tipus de patologies en el futur. Si s’agafa 
a temps podem resoldre també no només temes de tartamudesa, sinó també d’altres 
aspectes que poden influir en el desenvolupament de l’infant i del jove des del punt 
de vista curricular, però també des del punt de vista social. 

Tots vam tenir, em sembla que va ser la Comissió de Salut, la compareixença 
del..., no, a la Comissió d’Igualtat la compareixença del president de la tartamudesa 
de Catalunya, que ens explicava justament com els infants en la seva primera etapa, 
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doncs, es senten desplaçats justament per aquesta situació i, per tant, el que propo-
sa aquí Ciutadans és interessant, tot i que crec que com a Parlament hem d’intentar 
no legislar en quin tipus de tractament hem de donar. O sigui, jo crec que en tot cas 
hem d’intentar que les famílies puguin triar el tractament que considerin oportú per 
al seu fill. 

Però com la proposta de resolució és una proposta que al que convida és a estu-
diar i, per tant, de manera inicial, i veure si aquest és un sistema que pot funcionar i 
que ha tingut èxit en altres llocs, ens sembla que pot ser recolzat perquè parla d’una 
cosa molt més inicial. Si és un bon sistema, després ja, en tot cas, ja debatrem si cal 
o no posar-ho a la cartera de serveis socials, no? Però ens sembla que des del punt 
de vista escrupolosament del que diu la proposta de resolució, nosaltres hi podem 
donar recolzament.

La presidenta

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

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Nosaltres hem parlat amb el col·legi de logopedes i amb di-
ferents logopedes. Ens han explicat que de zero a sis anys hi ha sovint un tartamu-
deig, que abans se’n deia «tartamudeig evolutiu» i que ara se’n diu «disfluència», 
que aquesta disfluència molt espontàniament, en un percentatge molt alt de nens es 
recupera sola; això em sembla que és una cosa que la sap tothom, i que, per tant, 
aquest mètode, Lidcome, que té aquest 80 per cent d’èxits aplicat a nens tan petits 
és possible que el percentatge d’èxits no sigui tal perquè els nens es recuperarien 
espontàniament.

Nosaltres, de totes maneres, aprovem aquesta resolució. Ens han dit que molts lo-
gopedes i moltes logopedes de Catalunya ja utilitzen parts d’aquest mètode; ens han 
dit que sencer no l’utilitza ningú, perquè s’hauria d’adaptar i, si s’adapta, s’hauria de 
demanar permís als que l’han fet i, per tant, no és tan senzill com tot això. De totes 
maneres, nosaltres hi donarem el nostre suport.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Passem ara la paraula al diputat, el senyor Albert Villagrasa, del Grup 
Popular.

Alberto Villagrasa Gil

Votaremos favorablemente a la propuesta que se ha presentado.
Gracias.

La presidenta

Gràcies. Passem ara la paraula a la senyora Gabriela Serra, de la CUP - Crida 
Constituent.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, presidenta. Agrair al Grup de Ciutadans que hagin presentat aquesta 
proposta de resolució, però nosaltres, en aquesta ocasió, ens abstindrem.

Faig meva part de l’argumentació que hi ha donat el senyor Raúl Moreno: és un 
mètode que sota el nostre punt de vista no té encara el cent per cent de fiabilitat que 
nosaltres voldríem, és un mètode en el que no tenim acord que sigui ni òbviament ni 
l’únic ni el millor. Sempre hem posat per davant de tot la pluralitat de tractaments i 
que siguin les famílies les que triïn, i a més a més ens fa una mica de por el fet de 
que realitzem proves pilot «en centros educativos y sociales de Cataluña». Qui deci-
deix quins són els centres? Qui controla quins són els centres? Com es trien aquests 
centres? Qui és l’equip que ho fa? Vull dir que tot i que és veritat que és una propos-
ta que el que planteja és un estudi, ens queda excessivament desconfigurat i desmar-
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cat el com això seria la manera correcta de realitzar-ho. Tot i així, no hi estem en 
contra, però per totes aquestes matisacions nosaltres ens estimem més, en aquesta 
ocasió, abstenir-nos.

Gràcies.

La presidenta

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

Montserrat Vilella Cuadrada

Gràcies, presidenta. Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta de resolu-
ció. Molts dels arguments ja s’han dit, però, en tot cas, primer, doncs, manifestar que 
des del nostre grup parlamentari entenem que sí que és bo que puguem parlar de la 
tartamudesa, que podem parlar dels estadis inicials i de com fer la prevenció. Però 
perquè entenem que moltes vegades, doncs, i sobretot fa anys, a vegades es tractava 
amb càstig i això no anava bé, o a vegades, doncs, deia «ja passarà –ja passarà–», i 
al final el que acabava passant –i això és el que ens diu l’associació–, el que acabava 
passant és que s’acabava, doncs, fixant una simptomatologia que després comporta 
greus problemes per a la integració de les persones que la pateixen.

Però, en tot cas, el que nosaltres creiem és que no és anar en el Parlament, en el 
que hem de decidir quin és el mètode que s’utilitza per abordar, doncs, bé, en aquest 
cas la tartamudesa. Vostès el que ens proposen és que en centres educatius i socials, 
per tant, que el Govern assumeixi aquest estudi de la validesa o de l’impacte o de la 
validesa del mètode en concret, i nosaltres el que diem és que aquesta és una qüestió 
tècnica, que s’ha de resoldre, doncs, als col·legis, a la comunitat científica. Es podria 
demanar a l’Aquas que valorés quina és la validesa de la metodologia en concret, ja 
no tant una validesa científica, però sí que el rigor del mètode en concret i a partir 
d’aquí, doncs, es podria veure a nivell tècnic si s’utilitza o no. És evident, i a vegades 
jo crec que perdem una mica la noció de quina és la funció de cadascú, no?

No se’ns acut a ningú dir que els diputats decidim si per una febre es posarà un 
Gelocatil o un ibuprofè. Doncs, això és una mica entrar dintre d’aquest terreny, d’en-
trar dintre el terreny de si realment hem d’aplicar un tractament o un altre, i a més 
tenim el precedent en el nostre país que, quan aquest Parlament ha intervingut en 
temes d’aquest tipus, ha generat o ha creat més problemàtica encara en la comunitat 
de professionals, i parlo per exemple, doncs, de TEA, parlo de TDAH, que realment 
el que va provocar el fet de que els diputats es posicionessin, doncs, molt legítima-
ment en funció de qui venia a demanar en el Parlament, ha acabat creant que els 
professionals acabin tenint una disputa que realment no ajuda, perquè l’impacte al 
final és cap a les famílies.

Per tant, nosaltres preferim votar-hi en contra directament, d’aquesta proposta en 
concret, no perquè tinguem res en contra del mètode, perquè el que nosaltres pen-
sem és que això s’ha d’avaluar on pertoca, en l’àmbit tècnic, i no nosaltres aquí en el 
Parlament. Per tant, que es valori, que s’avaluï, doncs, sembla que a Austràlia, que 
és on s’està desenvolupant de forma més extensa, els funciona, fantàstic, però en tot 
cas s’haurien de fer les adaptacions oportunes. I a més a més, és clar, si nosaltres el 
que acabem fent aquí, que és el que deia alguna de les diputades, no?, és que algun 
tècnic l’acaba aplicant parcialment, doncs, ja no és ben bé el mètode, no?, i, per tant, 
ja no és ben bé el mateix.

Per tant, nosaltres el que farem és votar en contra, però votar en contra perquè 
entenem que no és el lloc on s’ha de fer aquesta avaluació.

Gràcies.
(Noemí de la Calle Sifré demana per parlar.)

La presidenta

Em demana la paraula? 
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Noemí de la Calle Sifré

Presidenta, por contradicciones, o aclaraciones. (Pausa.) Sí, bueno, que simple-
mente en ningún momento desde este grupo parlamentario se quiere fijar un mé-
todo; simplemente, que se estudie. El estudiar es investigación, entonces, que se 
estudie cualquier método que se pueda utilizar. En cualquier caso, mi grupo parla-
mentario siempre ha defendido la capacidad de decisión de las familias para escoger 
el tratamiento más adecuado para sus hijos o para la propia familia, pero en ningún 
caso vamos ahora a negarle las puertas a la investigación científica, que es lo que 
pedíamos con esta propuesta de resolución.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Passem a votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Vots a favor de Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot, Grup Socialista i Grup Po-

pular.
Vots en contra?
Vots en contra de Junts pel Sí.
Abstencions?
Abstenció de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada per 10 vots en contra, 8 a favor i 1 abstenció.

Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de l’esport 
per a lluitar contra l’obesitat infantil

250-01029/11

Passem al proper i últim punt de l’ordre del dia, el número 24, que és la Proposta 
de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de l’esport per a lluitar con-
tra l’obesitat infantil, proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i té 
la paraula la senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bien, presentamos esta iniciativa motivados y para combatir 
el grave problema que tenemos de obesidad en todas las franjas de edad, según da-
tos de la OMS; en concreto, en obesidad infantil los datos de la conselleria de Salut 
también son preocupantes: en Cataluña el 18,7 por ciento de niños entre seis y doce 
años presenta sobrepeso. El descenso de la actividad deportiva y una dieta poco 
equilibrada son los principales factores que están haciendo que se dé de sobrepeso, 
por tanto, para acabar con este problema debemos tomar decisiones desde la Admi-
nistración pública para combatir las causas. 

En la línea de esta toma de decisiones, para combatir el sobrepeso y siguiendo 
las recomendaciones tanto de la OMS como las recogidas en la Unión Europea en 
diferentes informes sobre la práctica de deporte de sesenta minutos al día, las re-
comendaciones sobre estos sesenta minutos al día recomendados, valga la redun-
dancia, presentamos esta propuesta de resolución. En ella pedimos al Govern tanto 
realizar un estudio territorial de la práctica del deporte en horario extraescolar como 
potenciar el uso de las instalaciones deportivas que ya existen en centros educati-
vos en horario extraescolar. También pedimos promocionar la educación física y 
actividades deportivas, el refuerzo a los valores en el deporte y, muy importante, 
colaborar con los entes locales para garantizar el acceso al deporte a familias y en 
situación de vulnerabilidad.

Queremos comentar que hemos aceptado las enmiendas de Junts pel Sí en el pun-
to 1, porque en este estudio que pedíamos hace unos meses ya nos han comentado 
que se está realizando recientemente, y también hemos transaccionado la propuesta 
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número 5 con Junts pel Sí, en relación a garantizar el acceso al deporte para familias 
en situación de vulnerabilidad, porque entendemos que la propuesta de Junts pel Sí 
no altera el contenido de nuestra iniciativa y, por tanto, la aceptamos.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passem ara la paraula a la senyora Anna Caula, de 
Junts pel Sí, que ha presentat les esmenes.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, presidenta. Bé, afegir-nos a la voluntat, doncs, que ens transmet el grup 
que presenta aquesta PR. Jo penso que és una necessitat i una realitat que cal atacar 
des de diferents vessants. Agrair les esmenes acceptades. El passat 6 d’abril es pre-
sentava l’estudi sobre les hàbits esportius escolars de Catalunya, pel Consell Català de 
l’Esport; aquest estudi es va realitzar entre l’alumnat escolaritzat entre primer de pri-
mària i quart d’ESO durant l’any acadèmic 15-16, per tant, entenc que ens ha de donar, 
doncs, les eines per a futures propostes iniciatives.

El suport a tot el que plantegen, perquè realment incloure l’esport a la vida dià-
ria és un bon motiu per avançar en molts aspectes diferents, però afegir al que ja ha 
dit la companya, potser a vegades obrir, quan parlem d’esport, aquesta perspectiva 
a com entenem l’activitat física. Sí que parlem d’ampliar aquesta activitat a seixan-
ta minuts, però potser no cal fer-ho només a partir de l’activitat física a l’escola, no 
cal només un extraescolar específic, sinó aquest treball comunitari, familiar de tots 
els àmbits d’entendre com l’activitat física introduïda dintre la nostra vida ho fa mi-
llorar.

Per tant, també intervenir-hi a nivell de l’oci familiar de com podem estudiar les 
ciutats perquè sigui més fàcil anar en bicicleta. Com a família, com podem partici-
par en jocs que no siguin tan sedentaris, però que també impliquin, doncs, a tota la 
família i, unit a això, doncs, aquesta millora dels hàbits saludables. Per tant, també 
ens agradaria plantejar i obrir aquesta perspectiva, que l’activitat física no només és 
la mitja hora d’activitat a l’escola, igual que alhora l’esport en si ni comença ni acaba 
amb això, sinó que podem aprendre moltes coses a partir del moviment. Es poden 
aprendre matemàtiques, es pot aprendre natura... Per tant, potser aquesta activitat 
com a activitat física, com a aplicada a part de tot el que ens han exposat la podrem 
incorporar a la nostra vida en molts altres plantejaments.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem la paraula al diputat Raül Moreno, del Grup Socia-
lista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. En general, en l’exposició de motius hi estem absolutament 
d’acord. Val a dir que donarem recolzament a aquesta proposta de resolució, però és 
que molts dels punts que es plantegen, de fet, ja es fan, i es fan des de molts ajunta-
ments que col·laboren amb diferents entitats esportives per tal de promoure l’esport a 
les seves ciutats i viles. I a més a més, també amb programes que tenen relació amb 
salut, amb la prevenció de l’obesitat i, per tant, en termes generals, coincideixo que 
potser, doncs, hauria d’augmentar, diguem-ne, la presència i, per tant, de ser més cu-
rosos amb tractar l’obesitat i, per tant, per això donarem el nostre recolzament. Però 
aquest tipus d’activitats ja es fan en molts municipis de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

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

Gràcies, presidenta. Nosaltres, ja ho hem dit moltes vegades, creiem en la pre-
venció. Pensem que la prevenció és essencial, en tots els terrenys. En el de l’obesi-
tat infantil, que té un impacte evident en la salut de les criatures i en la salut dels 
adults i adultes que després seran, també. Tindran, si són obesos, més probablement 
problemes cardiovasculars, diabetis, artrosis, tot això que ja enumera la proposta de 
resolució en la part dels motius.

El doctor Valentí Fuster, que ha treballat molt en la salut cardiovascular, ha creat 
un programa de salut cardiovascular precisament per prevenció a la vila de Cardona. 
Cardona és en aquests moments una vila cardiosaludable, hi estan implicats i impli-
cades tots els habitants. I un dels aspectes que treballen són els hàbits esportius, però 
com deia..., ara no me’n recordo si era la diputada de Junts pel Sí, que esport són 
moltes... És a dir, moure’s és l’important i fer esport a l’escola és una cosa important, 
o fer-ne durant una estona al dia és important. Però també és important l’actitud que 
tenim al llarg del dia: pujar escales, anar a peu, anar amb bicicleta, etcètera. 

Nosaltres evidentment donarem suport a la proposta de resolució.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passem ara la paraula al diputat Villagrasa, del Grup Popular.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, gracias. En líneas generales estaremos a favor de la propuesta, pero..., votare-
mos a favor, ¿eh?, pero sí que es verdad que tiene algún problema o algún defecto en 
algunos de sus apartados. Es decir, el deporte es un complemento educativo del me-
nor, y, como complemento educativo, es eso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al 
final el deporte te ayuda a entender el trabajo en equipo, el esfuerzo. Por ejemplo, el 
deporte en equipo ayuda a superar la timidez en los niños. Y sobre todo crea buenos 
hábitos saludables de vida. Pero, por ejemplo, en el punto 3... 

Claro, estamos hablando de un sector de edad, la propuesta, –la propuesta–, un 
sector de edad entre los seis y los doce, trece años. Entre los seis y los trece años 
lo que no se encamina es una carrera profesional deportiva, lo que se hace es in-
culcar el valor del deporte, las escuelas deportivas, el trabajo en equipo. Porque si 
a un niño de ocho años se le inculca que puede tener –o diez años– una carrera de-
portiva, al final puede tener un concepto equivocado de las prioridades y priorizar 
antes el deporte que los estudios. Y eso lo hago en base al punto 3 de la propuesta, 
y es así. Cuando a un niño menor de diez, doce años le inculcas que puede tener 
una carrera deportiva, puede ser que deje de lado los estudios y sea un problema a 
la hora de estudiar. Y quien ha hecho deporte o ha estado en el mundo del deporte 
esto sabe que es así. Por eso votaremos a favor, entendiendo que lo importante –lo 
importante– es inculcar el valor del deporte en las escuelas, que sí que es verdad 
que las escuelas y los consejos y las ligas del consejo escolar son muy mejorables 
–son muy mejorables–, porque actualmente hay algunas ligas deportivas escolares 
de muy baja calidad. 

Y luego en el punto 5, que es la transacción que han hecho, estaremos a favor, 
pero sí que es verdad que el número de becas habría que aumentarlo, porque no solo 
dependen familias de riesgo y exclusión social sino familias de clase media que no 
pueden asumir el coste, por ejemplo, de una actividad extraescolar, ¿eh? A pesar de 
todo esto y de los defectos que tiene la propuesta, votaremos a favor.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem la paraula a la senyora Gabriela Serra, del Grup Parla-
mentari la CUP - Crida Constituent.
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Gabriela Serra Frediani

Bé, jo crec que m’he de tornar a llegir la proposta de resolució perquè m’he per-
dut una part important de la proposta de resolució, no sé veure el delit per la carrera 
esportiva, no sé trobar la frustració social perquè els nens tinguin opcions per les 
carreres esportives i hauré de tornar-la a llegir. 

Ara, el que he llegit i el que he entès m’ha agradat. I com que ens ha agradat vo-
tarem a favor amb totes les seves limitacions que ja s’han dit; possiblement, en els 
municipis ja es fa, en els que no es fa que es faci, etcètera. Vull dir que la proposta 
en si és valuosa i, hi insisteixo, tindré en consideració les observacions que ha fet el 
Partit Popular de Catalunya que no he sigut capaç de trobar-les.

La presidenta

Gràcies, diputada. Diputada Valencia, vol aclarir alguna cosa sobre les esmenes 
i votació? (Veus de fons.) Doncs, passem tot seguit a la votació de la proposta de re-
solució tota conjunta amb tots els punts.

Vots a favor de la proposta?
S’aprova, per tant, la proposta per unanimitat de tots els grups.
Aquest és l’últim punt de l’ordre del dia.
Aixequem la sessió. 

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