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Sessió 12 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a les tres de la tarda i 

nou minuts. Presideix Joan Giner Miguélez, acompanyat del vicepresident, Carles Castillo 

Rosique, i del secretari, Carles Prats i Cot. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Paloma-

res Amat.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Montserrat Fornells i Solé, Gerard 

Gómez del Moral i Fuster, Fabian Mohedano Morales, Jordi Munell i Garcia, Àngels Ponsa i 

Roca, Maria Dolors Rovirola i Coromí i Bernat Solé i Barril, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín 

Eusebio Barra López, David Mejía Ayra, Javier Rivas Escamilla i Lorena Roldán Suárez, pel 

G. P. de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialista, i Marta Ribas Frías, pel G. P. de 

Catalunya Sí que es Pot.

També hi són presents els membres de la comissió Montserrat Mompió Gallart, Oriol 

Recasens i Magí Senserrich.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’accés dels jo-

ves a l’habitatge de lloguer (tram. 250-01085/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 

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

BOPC 446, 134; esmenes: BOPC 489, 160).

2. Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d’habitatge i d’accés a l’ha-

bitatge per a joves (tram. 250-01084/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 

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

446, 132; esmenes: BOPC 489, 160).

3. Proposta de resolució sobre l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer (tram. 250-

01083/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 446, 130; esmenes: BOPC 489, 159).

4. Proposta de resolució sobre el Carnet Jove (tram. 250-01051/11). Grup Parlamentari 

de Catalunya Sí que es Pot, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Cata-

lunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presenta-

des (text presentat: BOPC 427, 16; esmenes: BOPC 462, 10).

5. Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina (tram. 250-01043/11). Grup 

Parlamentari Socialista, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socia-

lista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 419, 35; esmenes: BOPC 462, 10).

6. Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de la dieta sense 

gluten (tram. 250-01026/11). Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 413, 44).

7. Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves (tram. 250-00965/11). 

Grup Parlamentari Socialista, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-

lista. Debat i votació (text presentat: BOPC 384, 48).

8. Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre menors 

d’edat (tram. 250-00929/11). Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 364, 36; esmenes: BOPC 452, 8).

El president

Bé, iniciem la sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut, la primera després 
de la parada estival.

I el primer que voldríem preguntar als grups és si volen fer alguna modificació a 
l’ordre del dia. Catalunya Sí que es Pot?
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Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Sí, voldríem retirar, de fet, posposar, deixar damunt la taula 
la proposta número 1 i la número 3, i que siguin debatudes en properes comissions.

El president

Correcte; procedim, llavors. PSC?

Pol Gibert Horcas

El mateix per al punt 5.

El president

D’acord. Llavors, l’ordre del dia, si a tothom li sembla bé, quedaria amb el punt 
2, el punt 4, els punts 6, 7 i 8, totes propostes de resolució. Ja veurem que avui és 
una jornada eminentment de propostes. Recordem el funcionament de la comissió: 
els grups o els experts dels grups podran intervindre durant un temps, i les entitats 
al final –encara estem a l’espera que el consell, que hem vist per aquí, estigui aquí 
amb nosaltres. 

Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d’habitatge 
i d’accés a l’habitatge per a joves 

250-01084/11

Començaríem, llavors, amb la Proposta de resolució sobre les alternatives de tinen-
ça d’habitatge i d’accés a l’habitatge per a joves, proposada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula, per part del grup proposant, Munsa Mompió.

Montserrat Mompió Gallart

Bona tarda. Moltes gràcies, senyor president. Bé, nosaltres volíem..., no?, perquè 
quan parlem d’emancipació juvenil i de les oportunitats que els i les nostres joves pu-
guin tenir un projecte de vida que sigui autònom i que sigui realment propi, parlem sem-
pre de molts elements, i creiem que, sens dubte, un element cabdal per a aquest objectiu 
és parlar del dret a l’habitatge. El dret a l’habitatge..., que les persones joves –i amb les 
xifres d’emancipació juvenil– són, sens dubte, un dels greus perjudicats per la crisi eco-
nòmica, per la bombolla immobiliària i per l’especulació, i per les velles receptes, que 
només contemplen els interessos econòmics, però aparten els drets de la gent.

Les xifres i el diagnòstic, de fet, els hem compartit molts cops en aquesta Co-
missió de Joventut, però també en molts altres espais en el món de les entitats. I la 
necessitat de millorar les condicions de vida de les persones joves en un tema com 
l’habitatge acostuma a ser també una demanda compartida, si més no per a la majo-
ria de grups. Per tant, conscients de la delicada situació de la gent jove i de la falta 
d’oportunitats que tenen en el nostre país.

I així, per exemple, ho analitzàvem i ho acordàvem en el Pla nacional de joventut 
2020, que és el marc de referència de la política de joventut catalana, i on el tercer 
repte parlava, precisament, d’aquesta necessitat de poder aconseguir l’èxit en l’ac-
cés a l’habitatge i en les polítiques d’habitatge per a persones joves. El foment del 
lloguer o la participació, per exemple, de les persones joves eren alguns dels reptes 
que ens marcàvem, però també ens marcàvem un repte envers la necessitat d’allu-
nyar-nos d’aquest binomi compra o lloguer, que a hores d’ara atrapa les persones 
joves i no els dona més oportunitats.

Òbviament, tots sabem i tots hem vist com en els últims anys l’accés a la compra 
d’un habitatge o fins i tot l’accés al lloguer, amb els augments del lloguer que s’estan 
produint i que són totalment desmesurats, ha fet que les poques opcions emancipa-
dores que teníem la gent jove hagin anat desapareixent.

Així doncs, el que volem és posar voluntat política real per actuar i per fer realitat 
aquestes mesures i aquestes alternatives en la tinença d’habitatge que s’allunyen d’a-
quest binomi compra o lloguer, i que les administracions creiem que no poden ignorar.
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De fet, les administracions públiques creiem que tenen la responsabilitat d’impli-
car-se de valent perquè opcions com la masoveria urbana, la copropietat –el cohousing–, 
la cessió d’ús o el dret de superfície passin a formar part de la normalitat del nostre mo-
del d’habitatge i, per tant, de la normalitat de les polítiques públiques d’habitatge. Sabem 
que cap d’aquestes opcions per si mateixa no és una alternativa, sinó que parlem que el 
conjunt de totes aquestes diferents alternatives és el que pot fer que lluitem contra l’ex-
pulsió gairebé, podríem parlar, sistemàtica de les persones joves al dret a l’habitatge.

I per això la nostra proposta de resolució va molt enfocada a l’impuls, al suport, 
a les mesures per tal de donar a conèixer aquestes noves formes, fomentar-les i faci-
litar-ne el creixement i reconeixement. La gran part d’objectius, de fet, són objectius 
presents al Pla nacional de joventut 2020, que fins al moment creiem que no han es-
tat desenvolupats com hauria calgut, però que pensem que sí que podríem començar 
a vetllar per convertir-los en una realitat i en una veritable alternativa.

El president

Bé, molt bé. Ara és el torn del grup parlamentari. Començarà el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Té la paraula... (El lletrat diu: «No, hi ha una esmena.») Perdo-
neu, hi ha una esmena per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i té la paraula 
Fabian Mohedano.

Fabian Mohedano Morales

Sí; gràcies, president. Felicitar el grup que proposa aquesta resolució sobre alter-
natives de tinença i d’accés a l’habitatge. La trobem molt idònia. Únicament hi ha 
hagut... O sigui, tot el suport als punts 1 i 4, als punts 6, 7 i 8 també –moltes d’aques-
tes mesures el Govern ja les està aplicant o les té presents en el pla de govern–, però 
hi ha una petita aportació en el punt 5, que crec que ha estat assumida, en el sentit, 
doncs, que no té la Generalitat de Catalunya les competències per aplicar la incorpo-
ració amb relació a l’edificació, és a dir, a la qüestió arquitectònica. I, per tant, doncs, 
hem fet una petita esmena que digui: «Vetllar perquè això pugui ser possible.»

Per la resta, tot perfecte i novament felicitar, doncs, el grup que ha proposat 
aquesta moció, perquè sembla molt idònia.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara sí, és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula el diputat Martín Barra. 

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. La PR que nos presenta el Grupo de Catalunya Sí que es Pot 
pretende fomentar alternativas a la compra o alquiler tradicionales con el objetivo, 
como dice en su preámbulo, de favorecer la autonomía juvenil, ambos aspectos en 
los que estamos totalmente de acuerdo.

Hay que tener en cuenta que para que el alquiler sea una opción viable debe po-
der garantizarse una cierta estabilidad, tanto en los precios como en la longitud de 
los contratos, porque, si no, no dejará de ser una modalidad de alojamiento temporal 
que no permitirá asentar un proyecto de vida estable. 

A modo de ejemplo, los alquileres en la ciudad de Barcelona ahora están más 
caros que incluso antes de la crisis, sin que los sueldos o las condiciones laborales 
estén, ni mucho menos, ni por equivocación, situados en el mismo plano que estaban 
en tiempos..., antes de la crisis.

Por tanto, con estas dificultades actuales del mercado, resulta muy interesante 
proponer alternativas, pero queremos puntualizar que las propuestas que nos pre-
sentan, sin duda con la mejor de las intenciones, son un conjunto de planes muy im-
precisos. Nos cuesta imaginar incluso en algunas a qué se refieren en concreto. Voy 
a referirme, por ejemplo, al punto 4. El punto 4 dice, literalmente: «Impulsar els 
allotjaments col·lectius amb caràcter transitori per a joves estudiants i treballadors.» 
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Alojamientos colectivos con carácter transitorio para estudiantes. ¿Residencias de 
estudiantes? No sé, es un término un tanto... No sé... ¿Pisos compartidos? 

El punto 5, que se ha comentado, donde está la enmienda –que nos parece co-
rrecta la enmienda, no nos han comentado si está aceptada o no, pero nos parece 
correcta la enmienda–, habla de incorporar «flexibilidad física en el diseño arquitec-
tónico de las viviendas para que se adapten a las diferentes necesidades cambiantes 
en los procesos de alojamiento». ¿Se refieren a diseños como la casa Schröder? ¿O a 
los módulos que se pueden encajar? Porque esto existe, módulos tipo container. La 
casa Schröder es del año 1924. 

Quiero decir que este tipo de procesos, de diseños arquitectónicos, se llevan dis-
cutiendo en los congresos internacionales de arquitectura desde hace muchísimos 
años, y no hay realmente, hasta donde nosotros conocemos, todavía una respuesta 
que sea aceptada de forma general.

Pero, en fin, al margen de estos matices, no tenemos ningún problema en votar 
a favor del conjunto, de la totalidad de la PR, porque el espíritu que la anima nos 
parece correcto. Y la parte resolutiva, aunque imprecisa, como les digo, nos parece 
también una buena serie de intenciones.

Gracias.

El president

Bé, moltes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula 
el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Començar agraint la proposta que ens presenta avui Catalu-
nya Sí que es Pot, que crec que és una proposta ben argumentada, en la qual hi ha 
una introducció àmplia sobre el mercat de la «vivenda» a Catalunya, i a més que ve 
després d’una sessió monogràfica que vam tenir amb Acció Jove, amb Avalot i amb 
el Consell Nacional de la Joventut, en la qual ens il·lustraven el que ja intuíem, però 
on ens van ficar dades de com està la situació juvenil i l’habitatge, no?

A més, el que es proposa aquí, en aquesta..., redactada... En aquest conjunt de pro-
postes hi han punts que, com bé s’ha dit, doncs, ja s’apliquen a altres llocs. Jo recordo, 
per exemple, el tema del disseny flexible, arquitectònic, doncs, s’aplica a pisos, per 
exemple, a Sabadell, o en alguna «vivenda» ja es feia. Es fa a París, com a criteri 
general de «vivenda» protegida, no?, amb la qual cosa ens sembla també important 
que s’incorpori plenament a l’arquitectura general que faci també la Generalitat.

Evidentment, també, en un marc en el qual sabem que un jove que vol accedir 
a una «vivenda», doncs, és pràcticament impossible –abans de compra, la «vivenda»–, 
amb la qual cosa no hi ha moment que sigui bo perquè un jove tingui una «vivenda». 
Abans, amb la crisi no podia ser, i ara tampoc, amb la qual cosa és un moment molt 
i molt complicat.

La tinença alternativa d’habitatge és un tema que sempre ha rondat, sempre ha 
anat, diguem-ne, sobrevolant el mercat immobiliari, i en aquest moment potser hem 
de fer una aposta decidida, no que sigui una cosa accessòria, sinó que potser sigui 
una cosa més troncal. Evidentment, qualsevol mesura que impulsi aquest tipus de 
tinença alternativa d’habitatge ens sembla adequada, ja que el mercat laboral i el 
mercat immobiliari no sembla que donin resposta a la situació dels joves.

Per tant, donarem suport al seu conjunt.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Lamentem l’absència del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular. Per tant..., Junts pel Sí ja ha intervingut. Tocaria, si vol pronunciar-se sobre les 
esmenes, el grup proposant. (Veus de fons.) I la CUP... Lamentem la..., de la CUP.

Val a dir –crec que és important dir-ho via micro– que, segons l’última reorde-
nació dels grups parlamentaris i diputats que entren i surten, el Grup Parlamentari 
Junts pel Sí passa a tenir nou vots en aquesta comissió, i la CUP passa a tenir dos vots 
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o dos parlamentaris assignats en aquesta comissió. Ho dic perquè consti en acta i que 
ningú se sorprengui si en una votació, diguéssim, passen aquestes coses.

Per tant, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, si vol pronunciar-se 
sobre les esmenes..., i procedirem a la votació.

Montserrat Mompió Gallart

D’acord. Sí; no, en principi acceptaríem l’esmena que proposava el Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí i, per tant, la incorporaríem a la nostra.

I, en tot cas, també precisar que si no havíem detallat més les mesures és perquè 
crèiem que en el Pla nacional de joventut 2020 les vam debatre i parlar extensament 
i que, per tant, estava clar a què ens estàvem referint.

El president

Perfecte. Llavors, passarem a la... Perdoneu. Hi ha el torn de les entitats. El Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya... Temps màxim de deu minuts.

Magí Senserrich

Bé, ens en sobrarà. Avui sí que no farem ús dels deu minuts. Bé, nosaltres com-
partim plenament l’ànima o la manera d’enfocar la proposta de resolució. Des de 
2012, amb una resolució que vam aprovar el Consell Nacional de la Joventut, vam 
posar aquest tema dels models alternatius sobre la taula. I això és com les energies 
alternatives, que algun dia deixin de ser-ho, no? Doncs, que aquests models algun 
dia deixin de ser alternatius i es converteixin en una cosa convencional.

Sí que voldríem fer esment, a títol de reflexió, que en l’avantprojecte del Pla terri-
torial sectorial de l’habitatge de Catalunya, que es va presentar ara el mes de juliol, 
doncs, ja està molt detallat com han anat evolucionant els preus en els últims deu, 
quinze anys, i fa una reflexió de futur. I aquesta reflexió de futur volíem compartir-la 
amb vosaltres, i ho llegirem literalment. Diu: «Amb les actuals condicions de finança-
ment, de preus de mercat de compravenda i lloguer, i de preus de l’habitatge amb pro-
tecció oficial, estimem que en el període 2015-2030» –els pròxims quinze anys– «un 
42 per cent de les 880.000 noves llars que es formaran quedaran excloses del mercat 
per raó dels seus ingressos.» Crec que és motiu suficient per reflexionar i fer els canvis 
necessaris per evitar aquest drama social que suposaria que això es complís.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies.
Ara sí, passarem a la votació del punt. L’esmena està acceptada. Per tant, es vota 

el text íntegre amb l’esmena de Junts pel Sí. 
Per tant, vots a favor?
Sembla que hi ha unanimitat, amb l’absència del Partit Popular i de la CUP.
Per tant, queda aprovada.

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove 
250-01051/11

Ara passarem al següent punt de l’ordre del dia.

El vicepresident

Bé, doncs, té la paraula el Grup proposant de Catalunya Sí que es Pot. Joan...

Joan Giner Miguélez

Bé, doncs, aquesta proposta de resolució que tenim avui sobre la taula ve moti-
vada per una compareixença que vam tenir el mes de juny, on un dels temes a tocar 
–era l’Agència Catalana de la Joventut– va ser el tema del Carnet Jove, una proposta 
que en la seva transversalitat veiem molt positiva, realment, on hi ha molts avantat-
ges per a l’accés dels joves a la cultura i a activitats d’oci. I creiem que és una inicia-
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tiva important que, com a país, s’ha portat endavant. I ja vam felicitar, en aquest cas, 
l’Agència Catalana de la Joventut per la feina que s’estava portant a terme, i esperem 
que això segueixi creixent, i endavant.

La llàstima, i és un dels temes centrals d’aquesta proposta de resolució, és que 
aquesta proposta pública, aquesta iniciativa amb diner públic per ajudar els joves 
va vinculada a una banca, de les banques més grans catalanes, que és CaixaBank, 
fins al punt que a l’hora d’investigar quins són els camins viables per poder fer-se el 
Carnet Jove o «disfrutar» dels avantatges que ofereix, tots els camins, absolutament 
tots, passen, si més no, per visitar una oficina de «la Caixa», sense comentar que 
la forma més fàcil de fer-se aquest Carnet Jove és fer-se una targeta de crèdit o un 
compte bancari a una entitat determinada.

Des d’un punt de vista liberal, això és competència deslleial de mercat, quasi, 
en la banca, no? Des d’un punt de vista social, sembla que estem utilitzant diner 
públic per ajudar a la publicitat, a l’expansió en el terreny més jove de la banca pri-
vada, amb una política de joventut. Creiem que les polítiques de joventut no han de 
respondre a aquest criteri. En aquest cas, el Carnet Jove hauria de seguir creixent 
i seguir instaurant-se a través d’entitats públiques i d’entitats socials vinculades als 
barris, així com donava el punt 2, i que al cap i a la fi les entitats bancàries privades 
no han d’aprofitar ni un sol euro dels diners públics per beneficiar-se, atesa la quan-
titat d’espoli i de diners que ens roben anualment al capital financer.

Dit això, hem rebut una esmena per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
El primer punt, que elimina, diguéssim, aquesta desvinculació amb «la Caixa» no 
l’acceptarem. En aquest cas, el segon punt, que modifica el termini, creiem que té 
bona intenció per part del Govern. Amb relació al segon punt posa la finalització 
d’aquesta desvinculació, la finalització de la vigència del contracte actual. I, per 
tant, aquest punt sí que l’acceptarem. Per tant, queda acceptada l’esmena 2 i no l’es-
mena 1, amb la intenció que el grup parlamentari de la majoria es posicioni en con-
tra de que una entitat bancària com «la Caixa» es beneficiï d’una política de joventut 
com és el Carnet Jove.

El vicepresident

Doncs, gràcies al proposant. Ara hi ha dues esmenes de Junts pel Sí. Per expli-
car-les, tens la paraula, company.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Bé, gràcies, president. Doncs, com deia el diputat, en aquesta ocasió, Giner, so-
bre el Carnet Jove, efectivament, aquesta és una resolució la qual, diguéssim, surt a 
partir del debat que vam tenir amb el director de l’agència, amb el Cesc Poch, i a la 
qual nosaltres hem fet una esmena, en realitat, no són dues, eh? És una, la primera 
bàsicament de supressió del punt 1. 

És molt senzill d’entendre: la legislatura passada es va signar un contracte amb 
«la Caixa», amb la Fundació Bancària «la Caixa», fet per concurs públic per pri-
mera vegada, cosa que en el seu dia vam felicitar, no?, alhora que vam qüestionar 
–i parlo de la legislatura passada, eh?– que fos per a deu anys, però en qualsevol cas 
es feia un avenç, era per concurs públic, per primera vegada. Però, en qualsevol cas, hi 
ha un contracte vigent per a deu anys.

Aleshores, el que és evident és que nosaltres no entenem..., ni podem trencar un 
contracte vigent que acabaria indemnitzant «la Caixa», que jo no crec que la inten-
ció de Catalunya Sí que es Pot sigui que des de les arques públiques es financi «la 
Caixa» d’una manera, doncs, més gran per incompliment de contracte.

Per tant, com que entenc que aquest no és l’objectiu, diguéssim, de Catalunya Sí 
que es Pot ni de ningú, senzillament el que dèiem és que això ara no es pogués fer 
i, per tant, suprimíem.

Dit això, sí que en la segona part, que era la part propositiva, no?, diguéssim, 
de..., «hosti» –disculpeu–, per què no mirem quina és la funció que podem fer en 
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el futur i, per tant, si poden haver-hi alternatives. Nosaltres estem d’acord en que es 
pugui, doncs, això, promoure la vinculació, etcètera, amb entitats socials. I, per tant, 
nosaltres sí que fèiem aquesta esmena de que un cop finalitzat, doncs, s’estudiï tot 
el que, de fet, el diputat Giner, ha explicat, no?, com a model polític o social al qual 
s’ha de vincular el Carnet Jove.

Per tant, eren aquestes dues qüestions. D’acord amb el segon punt, amb l’esme-
na que ha dit el diputat Giner que ens acceptaria. I el primer, doncs, justament per 
aquesta impossibilitat i que acabaria portant unes conseqüències importants per a la 
Generalitat, donar per entès que no s’ha acceptat l’esmena. Per tant, sí que demana-
ríem votació separada, eh?, en aquest punt.

Per tant, el punt primer, per una banda, en el qual, doncs, votaríem en contra, i 
en el dos, un cop acceptada l’esmena, votaríem a favor.

El vicepresident

Doncs, té la paraula el David Mejía, en nom del Grup de Ciutadans.

David Mejía Ayra

Gràcies, president. Bé, el Carnet Jove ha funcionat durant els últims anys, com vam 
poder observar quan va venir a la Comissió de Joventut, doncs, el director de l’Agència 
Catalana de la Joventut. I, per tant, bé, jo crec que ha tingut uns resultats positius.

Després de conèixer, precisament, i d’escoltar el director de l’Agència Catalana de 
Joventut vam saber de primera mà com, a finals de la legislatura passada, com bé ha dit 
el Gerard, doncs, es va realitzar un concurs públic per adjudicar aquest Carnet Jove, i 
«la Caixa» va ser l’única entitat que es va presentar per tal d’aconseguir-ho, no?

Estem d’acord que podem flexibilitzar els requisits? Que hem de buscar que es 
fomenti, doncs, aquesta sensibilitat social? Doncs, totalment d’acord, però també 
s’ha dit que el cas d’incomplir el contracte que hi ha vigent suposaria haver d’in-
demnitzar, en aquest cas, «la Caixa» i, per tant, nosaltres, en aquest sentit, no hi 
estem d’acord. 

Per tant, també demanaríem, si us plau, si pot ser, votació separada del punt 1 i 
del punt 2.

Gràcies.

El vicepresident

Molt bé, gràcies. En nom del Grup Socialista, el company Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. La PR que ens presenta avui Catalunya Sí que es Pot, doncs, 
evidentment aporta un debat que és interessant. Crec que és oportú, però sí que té o 
ha acabat tenint una manca de coherència important entre el punt 1 i punt 2 un cop 
presentada l’esmena, no?, que és el que ara es comentava pel Grup de Junts pel Sí, 
que no veiem com el punt 1 pot ser possible si el punt 2 ens condiciona a que finalitzi 
el contracte actual, amb la qual cosa el tema és... 

A nosaltres, evidentment, ens sembla que podria caldre revisar, evidentment, el fun-
cionament del Carnet Jove. També dir que ens hauria agradat que el debat fos més am-
pli, també sobre el Carnet Jove en general, beneficis que té, avantatges que pot aportar. 

També observar que el que passa amb el Carnet Jove i «la Caixa» també passa 
amb universitats i altres entitats financeres, la qual cosa també és un debat que va 
més enllà del Carnet Jove, i no només amb «la Caixa», no? I sí que és veritat que 
ens sembla lògic que si s’acaba fent el contracte amb ells, doncs, no se li pagui a «la 
Caixa» –en això tots hi estem d’acord, no?–, i que s’esperi el temps que toqui fins 
que acabi el contracte per poder-ho revisar.

Evidentment, la filosofia que hi ha darrere ens agrada, però evidentment creiem 
que és oportú esperar-nos fins que s’acabi el termini del contracte. I, això sí, dir que 
ens sembla bé com ha quedat el punt 2, que és el que nosaltres votarem a favor, i el 
punt 1, doncs, no acabem de veure com queda coherent amb el punt 2.
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El vicepresident

Doncs, gràcies. Com que no hi ha ningú del Partit Popular ni de la Candidatura 
d’Unitat Popular, si el consell nacional no vol dir res... Voleu comentar alguna cosa? 
(Pausa.) Catalunya Sí que es Pot? (Pausa.) Doncs, molt succintament...

Joan Giner Miguélez

Crec que el que pot aportar aquest debat, òbviament, és un debat sobre a quines 
accions estem disposats o quines qüestions estem disposats a assumir per tal de 
trencar contractes que ens semblen justos o injustos. Això en el debat de remunici-
palització dels serveis és un debat que es dona. 

Crec, però, que l’apreciació que feia el diputat del PSC és rellevant. És un proble-
ma que ens trobem amb el Carnet Jove, és un problema que ens trobem amb els car-
nets universitaris. I, en aquest cas, crec que és un debat que aquí podem emprendre, 
perquè el mateix que he explicat jo, exactament el mateix, es dona, per exemple, a 
Catalunya Caixa a l’Autònoma, exactament el mateix, i fer-se un carnet estudiantil 
que no estigui vinculat a Catalunya Caixa és una aventura, i ho diu un servidor que 
ho ha provat durant uns quants anys.

Llavors, en aquest cas, que serveixi això com a obridor d’aquests nous debats i 
que, bé, almenys avui traiem la postura d’una majoria que obre el camí a separar 
aquest carnet de «la Caixa», tot i que a alguns ens agradaria que fos de forma més 
immediata, per donar un missatge a la societat. En tot cas, procediria a la votació.

El vicepresident

Passem a votació separada. En el primer punt votaríem el text original.
Per tant, vots a favor? 
Dos.
Vots en contra?
Nou.
I abstencions?
Sis.
Rebutjat, per tant.
Punt 2.
Vots a favor?
Unanimitat.
Doncs, ja està, aprovat per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de la 
dieta sense gluten 

250-01026/11

Doncs, ara, tocaria el punt 6, que és de Ciutadans. Doncs, té la paraula la Lore-
na Roldán.

Lorena Roldán Suárez 

Sí; gràcies, president. Bé, aquesta proposta neix arran d’una xerrada duta a ter-
me per l’Associació de Celíacs de Catalunya, en la qual, doncs, s’informava sobre 
aquelles patologies que estan relacionades amb la ingesta de gluten, no només la 
malaltia celiaquia, que potser és la més coneguda, sinó també la sensibilitat al glu-
ten, no celíaca, i també l’al·lèrgia al gluten, que serien, doncs, les tres patologies més 
importants relacionades amb la ingesta d’aquesta proteïna. 

Una de les moltes tasques que fa l’Associació de Celíacs de Catalunya, doncs, és 
divulgar i donar informació sobre aquest tipus de patologies, i sensibilitzar la pobla-
ció, i no només la població, sinó també donar informació als diferents establiments 
públics on se serveixen menjars, en aquest cas, per exemple, als restaurants. I el 
que ens van comentar és que havien detectat que, arran de que hi ha més informa-
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ció sobre la celiaquia i que, evidentment, hi han més comerços que comercialitzen 
productes precisament sense gluten per a aquestes persones, doncs, s’havia estès la 
moda de la dieta sense gluten, la qual estava produint una banalització d’aquest ti-
pus de patologies, que fa que el desconeixement, per una banda, i aquesta prolifera-
ció d’aquests productes donessin pas a malentesos amb relació als beneficis que pot 
aportar aquesta dieta sense gluten.

Per tant, nosaltres vam creure que era important, doncs, fer aquesta proposta per 
encetar una campanya de sensibilització, sobretot per explicar, entre el col·lectiu més 
jove, que la dieta sense gluten no té cap benefici especial per a aquelles persones que 
no tenen aquest tipus de patologia relacionada amb la ingesta del gluten, i, a més a 
més, que fins i tot pot suposar algun tipus de risc a aquelles persones que no tenen 
aquesta dieta prescrita.

Res més. Gràcies.

El president

No hi han esmenes. Per tant, seguiríem amb els grups parlamentaris. Per part del 
Grup Parlamentari del Partit Socialista, té la paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Molt breument, perquè crec que la diputada Roldán ho ha ex-
plicat molt correctament, la PR ho recull així. I, per tant, nosaltres dir que hi donarem 
suport, perquè hem anat detectant també aquest problema, de que la dieta sense gluten 
sembla que sigui una moda i que, per tant, també s’ha de combatre aquesta nova moda.

El president

Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la dipu-
tada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Sí, de fet, en la Comissió de Salut també hi ha hagut algunes 
resolucions en aquest sentit, de la preocupació..., des de fa temps, no?, havíem anat tras-
lladant la preocupació de l’accessibilitat als aliments sense gluten per a la gent que 
realment els necessita, i com darrerament aquesta accessibilitat –la mateixa gent afecta-
da per aquestes malalties, que necessiten alimentació sense gluten, ens ho advertei-
xen– està generant un contraefecte que no només afecta les persones que utilitzen 
dieta sense gluten sense que ho necessitin, sinó també minorar, per dir-ho així, o 
menystenir les malalties de la gent que sí que necessita aquesta dieta sense gluten. 

S’explica bé en aquesta proposta de resolució aquesta doble vessant d’una ne-
cessitat d’informació cap a la societat, i de pedagogia, perquè totes dues d’aquestes 
conseqüències es puguin intentar, doncs, eliminar, si és possible.

I res, només fer incidència en un dels elements principals, entenc, d’aquesta resolu-
ció, que és que per a les persones que no tenen una malaltia que fa necessària una dieta 
sense gluten, una dieta sense gluten no només no els aprima, perquè aquests aliments 
–i n’hem parlat també en aquest Parlament a partir d’altres resolucions i altres temes– 
tenen més sucres..., no?, tenen altres temes afegits que són perjudicials per a la dieta, 
sinó que fins i tot fa que siguin menys saludables. El gluten és un aliment necessari per 
poder assimilar altres aliments que adquirim en la nostra dieta diària.

Per tant, absolutament d’acord amb aquesta proposta de resolució, i benvinguda.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la 
paraula la il·lustríssima senyora Montserrat Fornells i Solé.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Des del nostre grup, estem d’acord amb aquesta pro-
posta de resolució presentada per Ciutadans. Estem completament d’acord amb els 
comentaris que ha fet la diputada Lorena.
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És cert que hi ha campanyes des del Departament de Salut i altres sobre la sen-
sibilització de menjar sense gluten en persones celíaques. S’ha d’ampliar aquesta in-
formació i, sobretot, especificar que el fet de fer una dieta sense gluten en persones 
que no són celíaques no porta cap benefici.

I estem d’acord amb aquesta proposta i hi votarem a favor.
Moltes gràcies.

El president

No hi ha esmenes.
Es podria votar per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
Per tant, unanimitat.

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves 
250-00965/11

I passaríem a la següent proposta de resolució, que és la Proposta de resolució 
sobre els accidents laborals dels joves, proposada pel Grup Parlamentari del Partit 
Socialista. Té la paraula per defensar-la el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Com bé és sabut per aquesta comissió –s’ha parlat altres ve-
gades–, la precarietat laboral en joves és, diguem-ne, immensa, va a més, i, per tant, 
aquest és un factor no només de preocupació per l’efecte econòmic que representa, 
sinó també pels riscos laborals a què es sotmeten aquests joves, no?

Mirant dades recents sobre els riscos laborals en joves, veiem que, per exemple, 
les dones de setze a dinou anys és el col·lectiu més afectat per accidents laborals. Ni 
més ni menys una dada que veure-la va ser sorprenent, i que em va sorprendre a mi 
mateix: veure-hi un 12 per cent d’increment els darrers dos anys, per exemple, no?

Com bé deia, la temporalitat, contractes a temps parcial, subocupació, no perme-
tre organitzar un sistema preventiu adequat i, a més, hi sumem la pèrdua de drets la-
borals, doncs, fa que els treballadors tinguin inclús por a exigir el que els correspon, 
que és una formació adequada en prevenció de riscos laborals, no?

A part d’això, creiem que és important que aquest Parlament també parlés de 
temes de riscos laborals a la Comissió de Joventut, no només a Treball, i també 
apostar per incrementar els esforços en prevenció i formació. Creiem que és bàsic. 
I veient les dades que la força del col·lectiu jove és un col·lectiu molt afectat, doncs, 
que el Parlament també prengués mesures en aquest sentit.

El president

No hi han esmenes. Per tant, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula 
el diputat David Mejía.

David Mejía Ayra

Gràcies, president. Nosaltres votarem afirmativament aquesta moció.

El president

Molt bé. Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula la senyora Munsa Mompió.

Montserrat Mompió Gallart

Bé, nosaltres també compartim la preocupació per un problema com aquest, no? 
I constatar que és una realitat, que la precarietat laboral no ha estat gratuïta, sinó que 
té efectes i en té de molt preocupants sobre el que es succeeix en la nostra vida laboral. 
I, de fet, ens preocupava especialment i compartíem la preocupació per aquestes dades 
que es reflecteixen sobre les dones joves i com sempre influeix molt més sobre elles.

I, per tant, creiem que és molt important impulsar mesures que vagin en aquest 
sentit. I, per tant, votarem afirmativament la proposta.
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El president

Bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula 
el diputat Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Bé, aquesta proposta de resolució fa referència a dues 
mocions aprovades en el seu moment. De fet, és un tema a bastament parlat, sigui en 
Ple o sigui en la mateixa Comissió de Treball. En una primera moció, l’11/XI, apa-
reixia el concepte d’igualtat, en la primera part de la moció, i en la segona part, 
doncs, aquesta millora de la qualitat en el treball, i especialment pel que fa a les do-
nes, tenint en compte les dades que ha posat sobre la taula el senyor Gibert.

I una segona moció, la 27/XI, que instava la Inspecció de Treball a implemen-
tar noves mesures. I, de fet, fruit d’aquesta reivindicació i tal com estava previst en 
l’acció del Govern, doncs, la Inspecció de Treball va ampliar la seva plantilla preci-
sament per a donar solució a aquest problema tan important per al mercat laboral.

Nosaltres en tot moment hem posat sobre la taula la necessitat de disposar d’una 
legislació pròpia. I, per tant, doncs, com bé saben, la posició del nostre grup par-
lamentari, més enllà de treballar per a reduir la sinistralitat laboral, és disposar 
d’aquesta eina que ens permetria evitar aquesta precarietat laboral que es posa so-
bre la taula.

Hi ha alguna dada, doncs, que és sorprenent, perquè vostè parlava de l’increment 
de la sinistralitat en dones de setze a dinou anys, però, per altra banda, en dades de 
la Generalitat, és el col·lectiu d’homes el qui té més sinistralitat. No parlo en joves, 
sinó en general. Per tant, aquestes són unes dades que si es creuessin podrien donar 
uns resultats interessants, i el que és evident, doncs, és que amb treball eventual la 
sinistralitat està al 15,82 per cent, mentre que a l’indefinit està al 0,82 per cent.

També destacar, doncs, que la major part dels accidents laborals que es pro-
dueixen, i cada cop més, són lleus. Per tant, això és significatiu, i, per tant, això va 
a favor una mica de les polítiques que està duent a terme el departament. I, per altra 
banda, doncs, els accidents produïts in itinere, tenint en compte que cada cop hi ha 
més contractes laborals que requereixen un desplaçament, i, per tant, doncs, també 
això genera més accidentalitat.

Per tant, nosaltres estem d’acord a sumar-nos a aquesta moció, i hi votarem a fa-
vor. I posar en valor, també, una mica la feina que es fa des del departament. I per 
a posar-ho més en concret, en el seu moment el Departament de Treball va reunir 
aquestes 263 empreses, que suposen un 0,1 per cent del mercat laboral del nostre 
país i, en canvi, suposen un 14,8 per cent dels accidents laborals. Per tant, el que 
hem de fer és donar solució, precisament, a aquestes empreses que tenen una inci-
dència d’accidentalitat més elevada que la resta.

El president

Bé, moltes gràcies.
En no haver-hi esmenes, procediríem ara mateix a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Queda aprovada.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre 
menors d’edat

250-00929/11

Últim punt de l’ordre del dia, punt número 8: Proposta de resolució sobre la pre-
venció de la violència de gènere entre menors d’edat, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Té la paraula el diputat David Mejía.
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David Mejía Ayra

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, vull aprofitar aquesta proposta de resolució, en 
la qual es parla de violència de gènere i de violència masclista, per denunciar el post que 
ha rebut la presidenta del meu Grup Parlamentari de Ciutadans, en el que es deia i es de-
sitjava que quan sortís del plató de televisió en el que estava la violessin en grup perquè 
no es mereixia una altra cosa, «perra asquerosa». I, per tant, volia fer aquesta denúncia. 
Crec que hem de condemnar i hem de denunciar enèrgicament aquestes actituds, no per-
què sigui, en concret, cap a la Inés Arrimadas, sinó per totes les dones que han estat vio-
lades. Per tant, aquí el meu rebuig i el rebuig del meu grup parlamentari.

Dit això, com podem observar, la violència masclista és un greu problema que 
ens trobem a la societat; és un greu problema. I en el cas dels joves veiem que no és 
una excepció, i veiem com més del 80 per cent dels joves entre catorze i divuit anys 
coneixen casos de violència de gènere entre parelles de la seva pròpia edat. I, a més 
a més, les noves tecnologies, a vegades, si se’n fa un mal ús, doncs, no ajuden en 
aquestes qüestions, no? I si s’utilitzen malament, doncs, poden fer molt de mal, no? 
Doncs, mirar el mòbil de la parella, difondre imatges no desitjables...

Per tant, jo crec que s’han d’incentivar noves mesures per lluitar contra aquest 
problema que afecta la nostra societat, i també crec que hauríem de revisar els pro-
tocols existents per tal d’adaptar-los i per tal d’actualitzar-los i millorar-los.

Dit això, i ja –el torn de les esmenes no fa falta, no l’utilitzaré– dir que acceptem 
l’esmena 1 de Junts pel Sí i que hem transaccionat, i que crec que tots els grups par-
lamentaris tenen a la seva disposició, l’esmena 2.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i per defensar les 
seves esmenes, té la paraula la diputada Dolors Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Gràcies, president. Primer de tot, doncs, dir que des del Grup de Junts pel Sí 
també rebutgem aquestes paraules que ha llegit en aquests moments el portaveu del 
Grup de Ciutadans, que estaven dirigides a la presidenta del seu grup.

Bé, doncs, anant a la proposta de resolució, agrair també al Grup de Ciutadans 
haver acceptat l’esmena, haver fet la transacció, i el tercer punt també el votarem tal 
com està redactat.

Dir, quant al primer punt, que la prevenció de les violències masclistes entre per-
sones menors d’edat és una prioritat del Govern. En aquest sentit, val la pena recor-
dar que el 18 de juny del 2014 es va fer efectiu, i es va fer efectiu el dia 16 de juliol, 
es va aprovar la creació d’un grup de treball sobre adolescents i violències masclis-
tes. Es tracta d’un grup de treball interdisciplinari liderat per la Direcció General 
de Joventut, l’objectiu del qual és millorar l’atenció de les adolescents en situació de 
violència masclista. Aquest grup de treball s’ha anat reunint periòdicament i ha definit 
diverses accions prioritàries, entre les quals cal destacar la incorporació als estàn-
dards de servei del protocol marc referit a la població adolescent, en el sentit dels 
estàndards de servei amb relació a adolescents i violències masclistes.

Una altra acció prioritària que s’ha definit és la incorporació d’un capítol espe-
cífic sobre adolescents i joves en el document de protocol marc per una interven-
ció coordinada contra la violència masclista a Catalunya. Aquest capítol, ara, ac-
tualment, està en procés d’elaboració. I també s’ha arribat a definir un projecte per 
conèixer l’estat de la situació de l’atenció a les adolescents i per analitzar les man-
cances existents en matèria d’atenció en els circuits d’intervenció i en els recursos 
i serveis al seu abast. Aquest projecte s’està executant durant aquest any 2017.

Per tant, no es tracta de crear un nou protocol com es demanava, sinó de conti-
nuar desenvolupant i desplegant el protocol marc existent, i de continuar revisant i 
datant tots els altres protocols i circuits existents, tal com diu l’esmena.
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Quant al segon punt, hem arribat a una transacció traient «continuar desplegant», 
i hem posat «intensificar les mesures pertinents», etcètera. Vostès ja tenen tot el que 
es refereix a aquest segon punt.

Dir que actualment el Govern està desplegant diverses mesures de prevenció i de 
sensibilització, i que en aquest sentit cal destacar el programa «Estimar no fa mal», 
liderat per l’Institut Català de les Dones i adreçat a joves entre deu i dinou anys, i a 
professionals que treballen amb aquests joves i que poden actuar com a agents pre-
ventius, així com a pares i mares.

Així mateix, i en el marc d’aquest programa, la Direcció General de Joventut 
i l’Agència Catalana de la Joventut impulsen, des del 2015, un programa específic 
d’acompanyament tècnic especialitzat adreçat als professionals que treballen habi-
tualment amb aquesta població adolescent i juvenil, amb l’objectiu de facilitar el 
disseny i la posada en pràctica d’accions de prevenció de les violències masclistes 
entre joves del món local.

Anualment, també, a la Direcció General de Joventut s’incorpora la formació d’es-
pecialistes de polítiques de joventut, un mòdul formatiu de quatre hores sobre polítiques 
d’igualtat de gènere i un seminari específic de sis hores lectives sobre violències masclis-
tes. I també es disposa de diferents materials elaborats per a professionals, com són dues 
guies de suport, i cal destacar el Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència 
masclista, i una altra guia que és Joves, gènere i violències: fem nostra la prevenció.

Per tant, no es tracta tant d’adoptar noves mesures com la d’intensificar com ha 
quedat finalment la proposta i continuar desplegant tot allò que ja s’està fent.

I quant al tercer punt, doncs, dir que ja ho votarem tal com està redactat, perquè 
totes aquestes accions que he descrit, que està fent el Govern, ja estan dotades de 
pressupost i estan, a aquesta data, en execució.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. És el torn dels grups parlamentaris. Té la paraula el Grup 
Parlamentari Socialista, el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Pensava ser molt breu en aquest punt, però crec que el que hem 
vist avui a les xarxes socials, doncs, mereix potser una menció especial. I crec que ha 
de ser així, i ha de quedar registrada com a tal, no? El que hem vist avui és un exem-
ple més d’una xacra, que en aquest cas és digital, perquè moltes vegades no és digital, 
és cara a cara, és en un bar, és a qualsevol ambient que les nostres companyes s’hi 
poden trobar, i que, per tant, cal que també tots plegats alcem la veu davant d’aquest 
tipus d’actituds, no?

Però és una xacra que, avui, amb el que representa Ciutadans aquí al Parlament, 
doncs, afecta també menors d’edat, cosa que socialment a vegades no en som cons-
cients. Pensem a vegades que és una xacra que afecta altres generacions, una cosa més 
dels pares que dels fills, no?, i veiem com les dades ens diuen el contrari: ens diuen que 
augmenta, mes rere mes, aquesta violència de gènere cap a infants, amb la qual cosa 
això, com a parlament, requeriria tot el nostre esforç; com a govern, també, i qualsevol 
esforç seria poc, no? Perquè veure com infants o menors d’edat, doncs, pateixen violèn-
cia de gènere ens sembla una cosa també inacceptable com a país i com a societat, no?

Per tant, em quedaria aquí, i evidentment tot el suport a aquesta proposta de resolució.

El president

Bé, moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Evidentment, el nostre suport absolut a la presidenta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans en aquest rebuig a aquesta barbaritat de tuit que ha rebut 
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i a aquests atacs que constantment, via xarxes o no xarxes, les dones visibles, que 
som un element més de qüestionament d’una estructura heteropatriarcal de poder, 
rebem amb una certa intensitat, no?, i aquelles dones més visibles, doncs, evident-
ment, amb una crueltat i amb una duresa segurament més forta.

Ho dic perquè, respecte a aquesta resolució, el que se’ns posa en evidència i el 
fet que hi ha de fons en aquesta resolució és que l’heteropatriarcat i el masclisme l’únic 
que fan és adaptar-se i actualitzar-se. Ja no necessita de garrots ni de cinturons, o 
també, però també utilitza les altres eines, com són les noves tecnologies per seguir 
fent el mateix que ja feia: desenvolupar un valor o un suposat valor de possessió, 
de control, o de superioritat de l’home respecte de la dona, i qualsevol de les eines, 
doncs, acaba sent útil. I el que hi ha de fons en el que estem parlant és que passen 
generacions i generacions, i segles i segles i continuem encara amb aquests valors 
imbricats dintre la nostra societat.

Per tant, evidentment, cal el que s’està plantejant com a propostes en aques-
ta resolució. Ja s’ha estat fent, cal continuar-ho fent, cal intensificar-ho, però això 
no és suficient. No ho ha estat fins ara, i no ho serà. I podem seguir tapant-nos els ulls 
a aquesta realitat, però crec que no és el que ens pertoca aquí. I que o es posen, 
evidentment, des de tota la societat, mesures per, en una generació, si és possible, 
i no en moltíssimes més, passant una darrere l’altra, eliminar aquests valors del 
masclisme i el patriarcat, o continuarem patint les mateixes coses generació rere 
generació.

En aquesta generació i en aquest moment tenim eines que podrien estar-se des-
envolupant i no s’estan desenvolupant, com una llei d’igualtat que es va aprovar en 
aquest Parlament de Catalunya, que també requereix recursos i voluntat política de 
desplegament, que precisament ataca el fons de la qüestió, que després porta a que 
hi hagi derivades brutals d’aquest masclisme, com és la violència masclista també 
entre els joves i les joves.

Evidentment, donem suport a aquesta proposta de resolució, però sense perdre de 
vista que el tema és molt més profund i que només amb campanyes no acabarem mai.

El president

Bé, té la paraula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Oriol Recasens

Sí, moltes gràcies. Nosaltres no anàvem a intervenir perquè en les resolucions, 
en les quals estem completament d’acord, preferim anar..., que vagi al tràmit, però el 
que sí que volíem fer, i després de conèixer aquestes paraules que també hem cone-
gut des del consell, era fer públic el nostre rebuig frontal a aquestes paraules. I tot el 
nostre suport a la presidenta del grup parlamentari, a la Inés Arrimadas, igual que a 
totes les dones que diàriament, per desgràcia, reben comentaris d’aquests i són víc-
times de violències masclistes en el seu entorn, tant íntim, professional com laboral.

Per tant, queda el nostre suport plasmat.

El president

Acabades les intervencions, passaríem a la votació de la proposta de resolució, 
entenc que amb les esmenes acceptades, és a dir, transaccionades.

Per tant, vots a favor de la proposta de resolució?
Unanimitat.
Per tant, queda aprovada.
Conclou així la sessió de Polítiques de Joventut, i convido els portaveus si poden 

apropar-se a la Mesa, i parlarem del futur.

La sessió s’aixeca a tres quarts de quatre de la tarda i deu minuts.
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