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Sessió 27 de la CE

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

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

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

Usart.

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

da Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, Jordi Cuminal i Roquet, Chakir el Homrani 

Lesfar, Josep Maria Forné i Febrer, M. Assumpció Laïlla i Jou, Fabian Mohedano Morales, 

Anna Simó i Castelló, Bernat Solé i Barril i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts 

pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, Lorena Roldán Suárez i Sonia 

Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialista; Jéssi-

ca Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i María José García Cuevas, pel 

G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’en-

senyament sufragats amb fons públics (tram. 250-00833/11). Grup Parlamentari de Ciuta-

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

sentat: BOPC 333, 24; esmenes: BOPC 372, 10).

2. Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola Gaspar de Por-

tolà, de Balaguer (tram. 250-00835/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 

Debat i votació (text presentat: BOPC 333, 26).

3. Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà (tram. 

250-00837/11). Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 333, 29; 

esmenes: BOPC 372, 10).

4. Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer (tram. 250-

00839/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 333, 31).

5. Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària (tram. 250-00867/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 345, 22; esmenes: BOPC 383, 58).

6. Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les llars d’infants mu-

nicipals (tram. 250-00875/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 

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

345, 31; esmenes: BOPC 383, 60).

7. Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties de 

seguretat a les escoles (tram. 250-00903/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 358, 38; 

esmenes: BOPC 398, 26).

8. Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en 

llengua anglesa (tram. 250-00905/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 358, 41; esme-

nes: BOPC 398, 26).

9. Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la formació pro-

fessional (tram. 250-00907/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la propos-

ta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 358, 44; esmenes: 

BOPC 398, 27).

10. Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona (tram. 250-00914/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 358, 55; esmenes: BOPC 398, 27).
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El president

Bona tarda, diputades i diputats. (Veus de fons.)
En primer lloc, informar-los que és la primera sessió d’aquesta comissió en la 

qual ja s’ha produït el canvi de membres d’aquesta comissió. El senyor Botran ha 
estat designat com a representant del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular, i Junts pel Sí ha d’acabar de dir quina persona causa baixa en la comissió.

Dit això, per part dels grups parlamentaris hi ha alguna substitució? (Veus de 
fons.) Sí?

Anna Simó i Castelló

Sí, serà una substitució ad itinere, mentre funcioni la comissió. És a dir, a mitja 
comissió hi haurà membres de la comissió que haurem de marxar i serem substi-
tuïts per la senyora Anna Caula i per la senyora..., i vindrà també la senyora Adria-
na Delgado.

També vull dir, ja que tinc la paraula, president, el que vostè ha comentat: el 
nostre grup serem nou ben aviat, però hem d’acabar de fer la baixa, però, en tot cas, 
avui, evidentment, només votarem nou, eh?

El president

Molt bé. D’acord, doncs, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als 
centres d’ensenyament sufragats amb fons públics

250-00833/11

Comencem, sense més preàmbuls, l’ordre del dia. El primer punt és el debat i 
votació de la proposta de resolució, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans: 
la Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’en-
senyament sufragats amb fons públics. A aquesta proposta de resolució, s’hi ha 
presentat una esmena per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per la defensa 
de la proposta... Endavant? (Veus de fons.) Endavant, diputat.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señor presidente. La PR que sustanciamos hoy fue presentada en febre-
ro. Hago esta mención por dos motivos. Primero, porque podría parecer ya obsoleta, 
puesto que hacía referencia a criterios para matriculación y el curso ya ha empeza-
do. No obstante, sigue estando en vigor. Y, en segundo lugar, para agradecer a la 
Mesa y a la presidencia de esta comisión haberla convocado cuando correspondía, 
algo que parece tan simple, pero hay que agradecerlo, por no haberse dejado llevar 
por la parálisis impuesta en este Parlament por la mayoría, que ha desconvocado el 
Pleno para mañana.

Política avestruz, mientras sigo cobrando el sueldo. Admito que la desconvoca-
toria del Pleno está hecha de acuerdo al Reglamento, pero es muy curiosa esta apli-
cación del Reglamento, cuando me interesa y cuando no me interesa, pues, hago 
las interpretaciones particulares que hagan falta para conseguir lo que quiero. Bien, 
antes de que el señor presidente me diga que me atenga al Reglamento y, por tanto... 
(l’orador riu), me ceñiré ya a la propuesta, con su permiso.

Como digo, esta propuesta ya la presentamos en febrero y hacía referencia a los 
puntos adicionales que se conceden para la admisión de alumnos en centros esco-
lares sufragados con fondos públicos, en este caso a los que padecen enfermedades 
gastrointestinales crónicas. El motivo de presentarla fue que el 23 de febrero se hi-
cieron públicas unas recomendaciones para modificar el procedimiento de admi-
sión, que entre otros cambios incluía la supresión de estos puntos adicionales que, 
aunque ya se dijo entonces, se aplicaría presumiblemente a partir del curso siguien-
te..., por eso, digo, sigue estando de plena vigencia.
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Los motivos que se aducían no los compartimos, ni los compartíamos en ese mo-
mento, ni los compartimos. Sí, hay institutos que han implantado la jornada intensi-
va, pero otros no. Y, además, esto no tiene nada que ver con los ciclos de infantil o 
primaria. Decir que todas las escuelas catalanas están preparadas para ofrecer menú 
sin gluten no se corresponde con la realidad; la realidad de que no están obligadas 
a hacerlo, de que los pliegos de contratación del servicio de catering no recogen de 
manera suficientemente concreta este tema. Y, por ello, nuestro grupo ha presentado 
propuestas en diversas comisiones –otra también nuestra está pendiente de tramita-
ción. Y la triste realidad es que se siguen produciendo casos de contaminación cru-
zada, porque no se utilizan unos protocolos concienzudos de elaboración y servicio 
de alimentos.

También se aduce como motivo de eliminar estos puntos, que podían ser mo-
tivo de picaresca o fraude, pero esto no es culpa solo del pícaro. El criterio que se 
pretende anular, es cierto, tenía un enunciado tan amplio, que incluía cualquier en-
fermedad crónica que afectase al sistema digestivo, endocrino o metabólico, pero 
si se han detectado casos de picaresca, es responsabilidad de la conselleria poner 
los medios para evitarlos. Lo que no debe hacer es dejación de su función y anu-
lar el criterio que les da problemas. Como decía, el mencionado decreto de 2007 
tiene un enunciado muy genérico, pero al mismo tiempo nombraba una única en-
fermedad de forma concreta, la celiaquía, para la cual una dieta libre de gluten no 
es una opción.

La propuesta que presentamos hoy pide mantener los puntos adicionales en el 
caso concreto de la celiaquía. Eso sí, obligando a la familia a presentar documen-
tos justificativos incuestionables del diagnóstico para evitar la picaresca, y estudiar 
el extender esta prestación a otras patologías concretas que lo precisen. Y esto, en-
tendemos que tiene que seguir siendo así, mientras tanto realmente los comedores 
escolares no estén perfectamente preparados para hacer unas dietas adecuadas a los 
que tienen enfermedades.

Respecto a la enmienda que se ha presentado, no la aceptamos, y si es lugar, des-
pués de su defensa, ya lo comentaré. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor Barra. Ara és el torn del senyor Josep Maria Forné, per defensar 
l’esmena del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Seré molt breu: hi ha la intenció de fer, amb compromís, un 
nou decret que signifiqui la reformulació dels criteris d’admissió dels alumnes en 
els centres públics i concertats. I, aleshores, davant d’aquest nou decret, el que no 
volem és posar obligacions que després no puguem..., o les hàgim de revisar d’algu-
na forma. Per la qual cosa, comprometre’ns exclusivament a mantenir aquests deu 
punts per a aquest cas de les persones celíaques, quan les mateixes organitzacions 
celíaques el que ens demanen és el compromís d’assegurar –cosa que ja trobarem 
en una proposta de resolució posterior– que hi ha aliments..., i sense cap rastre que 
els pugui perjudicar...

Per tant, no podem aprovar aquesta proposta de resolució que obliga a mantenir 
aquests deu punts en els criteris d’admissió, amb la revisió que farem posteriorment.

El president

Gràcies, senyor Forné. Obrim el torn dels grups parlamentaris perquè manifestin 
la seva posició. En primer lloc, Grup Parlamentari Socialista, la diputada senyora 
Esther Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Bé, debatem avui..., debatrem dues propostes relatives a 
l’alumnat amb celiaquia. Una, que és aquesta de Ciutadans, que exposava el senyor 
Martín Barra, que proposa, doncs, mantenir aquesta puntuació addicional en el pro-
cés de preinscripció per a l’admissió de l’alumnat amb malalties cròniques que afec-
tin al sistema digestiu, i una segona, com també mencionava el senyor Forné, del 
Grup Socialista, que vindrà més endavant, en què el que proposem és garantir que 
tots els centres educatius ofereixin el servei de menjador adient i segur per a aquest 
alumnat amb malalties relacionades amb la ingesta de gluten, i que això sigui el curs 
que ve, perquè, efectivament, com s’explicava, en aquests moments la llei, doncs, no 
obliga a que això sigui així. I, per tant, proposem que hi hagi protocols i uns meca-
nismes de control adients. 

I, de fet, el que tenim avui és que el decret d’admissió que estableix la puntua-
ció addicional segueix vigent. I, per tant, a nosaltres ens sembla que l’objectiu no ha 
de ser perpetuar una puntuació addicional per compensar una desigualtat de condi-
cions, sinó assegurar que hi hagi, doncs, un canvi en el servei de menjador, perquè 
sigui veritablement inclusiu de l’alumnat amb aquesta patologia. 

I, per això –ja vam parlar també amb l’Associació de Celíacs de Catalunya–, ens 
abstindrem en aquesta proposta, perquè el que voldríem és que s’aprovés la nostra, 
la que permeti, doncs, garantir la igualtat d’oportunitats dels celíacs i no faci ne-
cessari compensar-los a través de més punts en l’admissió. I, per això, doncs, com 
deia, ens abstindrem en aquesta proposta amb l’objectiu que s’aprovi la nostra i que, 
per tant, no hi hagi cap problema i que estiguin en igualtat de condicions, que no 
se’ls hagi de puntuar de més. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Ara és el torn de la diputada senyora Jéssica Albiach, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Nosaltres ens abstindrem, ja ho vaig parlar així també amb 
l’Associació de Celíacs de Catalunya. Nosaltres creiem que tots els centres educatius 
han de tindre servei de menjador escolar i també que aquest servei ha de garantir 
un menú adequat a les diferents patologies provades dels usuaris, siga la celiaquia o 
siga qualsevol altra. Entenem que, mentre que aquesta garantia no existeixi a tots els 
centres educatius, pot haver-hi un període de transició on la celiaquia i altres malal-
ties suposin deu punts addicionals, però creiem que aquest no és el camí, que ha de 
ser només transitori, i esperem que el proper curs ja estiga solucionat. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, la diputada senyora María José García.

María José García Cuevas

Muchas gracias, presidente. Nosotros también nos vamos a abstener en esta pro-
puesta, porque todo y que nos parece correcto que se cuide de la completa inclusión 
de los alumnos que tengan, pues, cualquier necesidad educativa o para el comedor 
–si entendemos, como venimos defendiendo, que el tiempo de comedor forma parte 
del tiempo escolar–, entonces, creemos que estos alumnos tienen que sentirse per-
fectamente integrados, y si tienen, como dice la propuesta, un trastorno alimenticio 
diagnosticado y certificado por un médico, se les debe de poder atender.

No sabemos si los diez puntos que hasta ahora se han mantenido, pues, son su-
ficientes, correctos, insuficientes, y desde luego, estamos también más..., o vemos 
más práctica y más correcta la propuesta que luego veremos, a continuación, socia-
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lista, de que todos los comedores de las escuelas e institutos de Cataluña, pues, se 
adapten, en caso de necesidad, a las necesidades alimenticias de cualquier niño. Por 
tanto, en esta nos abstendremos, porque no es que estemos en contra, por supuesto; 
pero tampoco la vamos a votar a favor y nos abstendremos. 

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, diputada. El senyor Martín Barra vol...? (Veus de fons.) Sí? Endavant.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. En primer lugar, explicar que la enmienda presentada no la 
aceptamos, porque era algo absolutamente baladí, insustancial. Decía: «El Parla-
mento de Cataluña insta al Govern a no tomar..., cap decisió sobre els criteris d’ad-
missió de l’alumnat diagnosticat de malaltia celíaca als centres d’ensenyament su-
fragats amb fons públics fins a l’elaboració d’un nou decret d’admissió.» Es algo así 
como decirle a Hacienda: «No cambie el IVA hasta el próximo cambio del IVA.» 
Totalmente insustancial. Bueno, salvo que hubieran querido decir: aplíquese la ley 
actual hasta que se cambie siguiendo los procedimientos reglamentarios. Pero, en 
fin, vistas las últimas experiencias, no creo que se refirieran a eso.

Respecto a los comentarios que han hecho otros portavoces, evidentemente que 
la solución ideal es que estén los comedores preparados, pero es que el hecho es que 
de momento no lo están. No se trata de perpetuar un beneficio; como decía: «solo 
mientras sea necesario», y es que es necesario. Yo quisiera, simplemente, leer..., ten-
go aquí un texto, punto g: «Hacer las gestiones pertinentes para que los comedores 
escolares y las universidades dispongan de menús para celíacos y concienciar a los 
profesionales que gestionan estos comedores sobre la importancia de la dieta sin 
gluten para las persones con celiaquía.» Esta es una resolución de este Parlament 
del año 2014.

En fin, evidentemente, la solución final es, sin duda, la que se propone y no tene-
mos ningún inconveniente en votar también a favor de la propuesta socialista. Esa 
es la solución final, pero mantener este privilegio, de acuerdo..., pero mientras que 
no existe un comedor adecuado, la verdad es que nos parecía más que razonable. 

Gracias.

El president

Gràcies, senyor Barra.
Passem, doncs, a la votació. Votarem, per tant, la proposta original presentada 

pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Nou, de Junts pel Sí.
Abstencions?
2, 4... Cinc, corresponent a PSC, Catalunya Sí que es Pot i Partit Popular.
Per tant, aquesta proposta de resolució és rebutjada.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà, de Balaguer

250-00835/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’asset-
jament a dos alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer, presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. I en aquesta proposta de resolu-
ció no hi ha cap esmena per part de cap grup parlamentari. Per a la seva defensa, té 
la paraula la diputada senyora Maria José García.
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María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, esta propuesta de resolución se presenta porque cree-
mos que es un principio compartido –no ya en esta comisión, sino en este Parlamen-
to, y también en nuestra sociedad–, un valor superior, que es la protección del 
menor. Creemos que es un principio superior y compartido. Y entendemos que se ha 
dado una situación, en Cataluña, lamentable, donde menores, pues..., se han sentido 
desprotegidos, han sido sometidos a acoso, ellos, sus familias, hasta la situación de 
tener que cambiar de colegio. Sus familias han tenido un perjuicio económico en 
sus negocios y creemos que esto es profundamente injusto, porque hay que ir al ori-
gen de por qué se produce todo esto, que sería, creemos, rechazable y condenable 
en cualquier situación.

Si prescindimos del porqué de todo esto, quizá es más fácil de entender. La si-
tuación es que unas personas, unos ciudadanos, reclaman un derecho ante los tribu-
nales, el tribunal les da la razón y la sociedad actúa en contra. Entonces, nosotros 
creemos que es legítimo, es comprensible, no compartir una resolución judicial, 
pero si creemos que estamos en un estado de derecho y nos creemos que el estado 
de derecho se basa en el respeto de todos a la legalidad y a los tribunales, pues..., lo 
que tú no puedes hacer es acosar, amedrentar a la persona que ha pretendido ejercer 
ese derecho. Porque si no lo tuviera –y es lo que también queríamos remarcar–, 
si ese derecho no existiera, si no lo tuviera, pues, no se lo habrían concedido; el juez 
habría fallado en contra y ese ciudadano no habría tenido su derecho. Pero, preci-
samente por el derecho constitucional que tenemos todos a la tutela judicial, pues, 
tenemos que tener la garantía de que cuando una administración, otro ciudadano, 
quien sea, vulnera un derecho, tú puedes reclamar ante un juez que te da la razón si 
la tienes, y si no la tienes, no te da la razón.

Estamos hablando del caso de Balaguer, de la Escola Gaspar, donde unos padres 
tuvieron la osadía de pedir que sus hijos recibieran el 25 por ciento de sus clases en 
castellano; no la totalidad, no la mayor parte, el 25 por ciento. Pidieron una educa-
ción bilingüe, tal y como les garantiza la legislación orgánica, la LEC y la Ley de 
política lingüística, porque recordemos que en ningún sitio de la legislación catala-
na se habla de un modelo de inmersión lingüística, sino de estrategias de inmersión 
a aplicar de manera puntual y transitoria en aquellos sitios donde el catalán no esté 
suficientemente normalizado, pero no..., nunca como modelo universal, con lo cual, 
bueno, como eso no se estaba cumpliendo, en este caso, pues, estos padres recla-
maron. 

El tribunal falló a su favor, y como el modelo en Cataluña no permite separar a 
niños por clase por idioma, lo cual es también correcto, pues, toda la clase tuvo que 
asumir ese 25 por ciento de asignaturas en castellano. Es una asignatura troncal. 
Nosotros creemos que, más allá de que esto no es un perjuicio para nadie, es simple-
mente un derecho que se ve vulnerado. No existe el derecho a reclamar el cien por 
cien de la educación en catalán, como no existe el derecho, en Cataluña, a reclamar 
el cien por cien de la enseñanza en castellano.

Como decimos, el modelo legal es el modelo de la conjunción lingüística, que 
quiere decir que las dos lenguas, pues, tienen que estar presentes en la educación. 
Como consecuencia de esta sentencia, pues, no se sabe cómo, la identidad de estos 
menores y de estos padres, pues, se hizo pública. Y estos menores y sus familias, 
pues, como decimos, fueron sometidos a acoso por parte del centro, de los compañe-
ros, de las familias, de la sociedad, del ayuntamiento, hasta el punto que se presentó 
una queja al Síndic de Greuges. Y el Síndic de Greuges fue muy contundente, y en 
la propuesta de resolución hemos trasladado parte de su informe, porque nos parece, 
pues, muy interesante. Pide pleno respeto a la familia; critica que el centro educativo 
diera información a los medios de comunicación –lógicamente, se vulneraron los 
derechos de los menores y el derecho a la propia intimidad, ¿no?–; critica también a 
la dirección del centro, porque incumplió el artículo 142 de la LEC, no defendiendo 
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el interés superior del menor; puso en evidencia también a la Inspección educativa, 
porque no veló...

El president

Diputada...

María José García Cuevas

...por el cumplimiento de la legalidad –sí, acabo presidente–; también criticó que 
el Departament d’Ensenyament no inició ningún expediente para ver qué había pa-
sado... Por lo tanto, al margen de posiciones políticas y de posiciones, pues, de res-
peto o no a la legalidad, que bueno, todo puede ser legítimo, pero al final creemos 
que el interés del menor y el respeto al cumplimiento de las sentencias y resolucio-
nes judiciales tiene que estar por encima de posicionamientos políticos o partidistas 
o coyunturales. 

Nos parece escandaloso lo que pasó en Balaguer, nos parece que es una ver-
güenza para esta sociedad y creemos que debería ser obligación de este Parlamento 
condenar unánimemente estos hechos, como pedimos en la propuesta de resolución, 
abriendo también un expediente informativo para, igual que ha pasado..., para que 
estos lamentables hechos, pues, no vuelvan a suceder. Ni en el caso de quien pida el 
25 por ciento de castellano ni en el caso de quien pida cualquier otro derecho, como 
hablábamos antes, del gluten, o como puede ser la inclusión de un niño con un pro-
blema, o con una discapacidad. Nosotros creemos...

El president

Sí, diputada, se li ha acabat el temps, eh? 
Gràcies.

María José García Cuevas

...en la protección del menor y en el cumplimiento de la ley. 
Gracias.

El president

Bé, doncs, passem al posicionament dels grups parlamentaris, ja que no hi ha 
esmenes. La senyora Sierra, en nom de Ciutadans. Endavant.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies i ben tornats tots de les vacances. Aquesta proposta de resolució 
ens porta un dels casos més greus d’uns tipus d’accions que, malauradament, no són 
aïllades, sinó que són sistemàtiques, quan una família demana un dret, que és el de 
rebre una educació plurilingüe. De fet, aquesta proposta de resolució parla de dues 
famílies que han hagut de canviar de centre, però en realitat en són més. 

Fa mesos, nosaltres vam portar una proposta de resolució sobre aquest mateix 
cas i els diferents partits van posar excuses, si més no, curioses, per no votar-hi a 
favor. El que passa és que el cas aquest de Balaguer és tan greu..., tots els casos són 
greus, eh?, d’assetjament, que es fa a les famílies que demanen plurilingüisme, però 
aquest és tan, tan greu, que fins i tot el Síndic de Greuges, que és un ferm defensor 
de la immersió lingüística, va donar una resposta per escrit prou contundent.

Per això avui el Partit Popular porta aquesta proposta, i d’aquí a una estoneta 
veurem la que portem nosaltres, que és molt semblant a la que portàvem fa uns me-
sos i que s’hi va votar en contra, malauradament. Ho vaig dir llavors i ho torno a 
dir ara, és que aquí no estem parlant d’immersió sí o immersió no, perquè cadas-
cú té el seu model i el defensa. El que parla aquesta proposta és de l’assetjament a 
famílies i a menors, i això és molt greu, és que estem parlant d’un tema molt greu. 
Perquè, a més, es comença assetjant les famílies que demanen més hores d’espa-
nyol i s’acaba assetjant els fills dels alcaldes socialistes que han dit que volen complir 
la llei. I des d’aquí els expresso la meva solidaritat i també la del meu grup. 

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Senyora Niubó, del PSC. Endavant.

Esther Niubó Cidoncha

Bé, en primer lloc, agraeixo la solidaritat a la diputada de Ciutadans, que l’expres-
sava. Bé, el PP porta una PR que, evidentment..., després també, efectivament, Ciuta-
dans..., després en debatrem una altra, que recull l’assetjament sofert a alumnes d’un 
centre escolar de Balaguer i, això, doncs, ens sembla reprovable en qualsevol cas. No 
compartim, com saben, la demanda d’una escola bilingüe, perquè pensem que el sis-
tema actual ja garanteix el domini bilingüe al final de l’ESO i no ens agrada la politit-
zació que es fa la de la llengua, no ens agrada fer de la llengua –ni tampoc de moltes 
altres coses, no?–, de la llengua a l’escola, una arma llancívola políticament, que pre-
tén trencar el model educatiu i de convivència del que ens hem dotat entre tots.

Però, evidentment, com deia, no estem d’acord amb aquest assetjament, amb la 
identificació dels alumnes i de les famílies, perquè és contrari, sobretot, a l’interès 
del menor. Ara, dit això, entenem que no correspon a aquest Parlament, doncs, do-
nar compliment a sentències, que per això ja hi ha la justícia, i assumim que no..., 
en fi, que no suposem que hi hagi desobediència, per tant, que la justícia és qui té 
aquesta competència. I tampoc ens sembla que obrir investigacions, tants anys més 
tard, pugui contribuir o contribueixi a la pau escolar, que em sembla que és el que 
és més necessari. 

El que em sembla que hauríem de fer, entre tots, és garantir, doncs, que episo-
dis com aquests no es tornin a produir. I puc dir que, per exemple, un cas –perquè 
és públic, no?–: a Castelldefels hi ha una escola que en els últims..., l’últim curs ha 
patit la mobilització de moltes famílies que demanaven aquesta sentència del caste-
llà, que s’ha fet..., per dir-ho d’alguna manera, s’ha fet ben fet, s’ha fet preservant la 
identitat dels menors, de les famílies, i tot sigui, doncs, en fi, per la màxima convi-
vència escolar. 

I en aquest sentit, nosaltres ens abstindrem en aquesta proposta. 
Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. Senyora Albiach, de Catalunya Sí que es Pot. Endavant.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Molt breument. La informació que ens arriba del centre edu-
catiu afectat és contrària a la que s’ha estat exposant, ara mateix, per part del Partit 
Popular i de Ciutadans, i només dir que nosaltres defensem el model d’immersió 
lingüística. Creiem que el fons de la qüestió és el qüestionament del model d’im-
mersió lingüística, per molt que es vulga personalitzar en un cas concret. Estem en 
contra, també, de fer de l’excepció la norma i estem en contra de l’ús partidista, i 
fins i tot diria irresponsable, que es fa de la llengua per part de determinats partits 
polítics. 

Alguns sembla que només s’acullen a la legalitat quan, per motius ideològics o 
per anar en contra de la sobirania de Catalunya s’agafen a ella, però després no són 
cap exemple de compliment de la legalitat. 

I, per tot això, hi votarem en contra. 
Gràcies.

El president

I per part de Junts pel Sí, té la paraula el diputat senyor Toni Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Sí; moltes gràcies, president. Per endavant, m’agradaria dir que estem tots d’acord 
en la protecció del menor. Després, m’agradaria..., quan parlem d’assetjament, si es 
parla d’assetjament i volem ser rigorosos, s’ha de parlar de qui fa aquest assetja-
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ment, perquè aquest assetjament pot ser de qualsevol veí de qualsevol població o de 
qualsevol lloc o pot ser de la institució que acull a aquests alumnes, i que, per tant, 
aquí sí que hi hauria responsabilitat de l’Administració, o inclús del Parlament per 
actuar, si l’Administració no respon correctament. En aquest cas, no hi ha cap as-
setjament per part de l’escola, cap ni un, i és una escola que conec prou bé, perquè 
professionalment he estat molts anys allà, a la direcció, fins que vaig dir..., fins que 
per motius polítics vaig deixar-la.

No hi ha cap situació d’assetjament respecte al nen, no hi ha cap revelació de cap 
nom del nen. Ara bé, sí que és cert que, en ple ús de les seves facultats, la mateixa 
família... –i això ho sap tothom, a Balaguer, perquè és una ciutat petita i que es co-
neix tothom–, la família, el curs abans, va demanar a d’altres famílies que s’apuntes-
sin a aquesta demanda per tal de fer el 25 per cent d’hores en castellà. I la mateixa 
mare va estar demanant als cursos pertinents d’altres famílies que volguessen apun-
tar-se a la seva sol·licitud. Ningú s’hi va apuntar, però aquesta actuació hi és. Es fa 
el recurs i salta la sentència a l’estiu, el 18 de juny, si no recordo malament, salta la 
sentència del Tribunal Constitucional. La mare demana que es canviïn els llibres i, 
d’acord amb la sentència, el centre què ha de fer? Reunir a tots els pares simplement 
per a dir: «Es canvien els llibres», perquè els pares tenien els llibres i estaven donats. 
I els has de reunir perquè..., s’han de reunir per canviar els llibres, i aquí s’acaba 
tot. I no hi ha cap revelació de cap nom ni res més i aquí acaba la intervenció del 
centre –aquí acaba la intervenció del centre. 

A partir d’aquí, tots sabem que en societats petites, en què tothom es coneix..., i 
si un es mou, tothom pot deduir qui..., i si hi ha algun sector de premsa que dedu-
eix..., a sobre que sap qui, perquè algú parla, doncs..., però per part del centre cap ni 
un. Per tant, si algú vol parlar d’assetjament, que deixi tranquil el centre, que deixi 
tranquil el funcionament del centre, perquè no n’hi ha hagut, perquè l’actuació ha 
estat sempre plenament correcta. Dit això, doncs, així mateix, tota l’actuació ha es-
tat correcta..., al revés, jo crec que el que no podem fer, i s’ha dit aquí, no podem 
dir que la direcció incompleix; no és cert. No podem dir de que l’escola incompleix; 
no és cert. 

I, per tant, sí que es fa demagògia per interessos polítics, amb la llengua, com ha 
dit la diputada Niubó. I, per tant, es vol trencar un model al qual fa temps que s’hi 
va al darrere, per trencar-lo. 

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. En tot cas, de la Candidatura d’Unitat Popular –no ho he dit a 
l’anterior punt– no hi ha ningú, per això no he donat la paraula a ningú.

Passem, doncs, a la votació.
Vots a favor de la proposta?
Sis, de Ciutadans i Partit Popular.
Vots en contra?
Nou... Deu, Catalunya..., Catalunya Sí que es Pot –sí, ja ho dic bé– i Junts pel Sí.
Abstencions?
Dos, del Grup Socialista.
Per tant, queda rebutjada, aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies 
de Voltregà

250-00837/11

Passem al tercer punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’Escola El 
Despujol de les Masies de Voltregà. És una proposta de resolució presentada per tots 
els grups parlamentaris, amb excepció de Junts pel Sí i a la qual aquest grup parla-
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mentari ha presentat, en temps i forma, una esmena que finalment veiem que s’ha 
transaccionat, eh?

Per tant, donarem la paraula, en primer lloc, als grups parlamentaris per ordre 
de major a menor, proposants, i a continuació, Junts pel Sí.

Per part de Ciutadans, la diputada Sonia Sierra? (Pausa.) Sí? Endavant.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies. I volia donar la benvinguda a les persones que avui ens acom-
panyen. I en aquesta proposta de resolució ens trobem, un cop més, una cosa que 
veiem molt sovint en aquesta Comissió d’Ensenyament, que són promeses incom-
plertes, retards que esdevenen infinits i manca de respecte per les decisions muni-
cipals; acords als que s’arriben i que després no es compleixen, de forma reiterada, 
fins que els alumnes han acabat ja el seu període educatiu. 

En aquest cas, es va proposar una esmena, que vam decidir no acceptar, però ho 
vam comentar amb la comunitat educativa d’allà. Els semblava bé, matisant algunes 
coses i, llavors, com finament nosaltres aquí el que fem és una mica de portaveu de 
les famílies, tenint en compte que estaven d’acord i Junts pel Sí ha acceptat aquests 
matisos que aportava la comunitat educativa, finalment hem arribat a un acord i te-
nim aquesta esmena transaccionada. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra. Senyora Niubó, Grup Socialista. Endavant.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Bé, també en primer lloc donar la benvinguda a la comunitat 
educativa, a l’equip directiu, a l’AMPA, no?, que ens acompanyen, i agrair-los la ini-
ciativa i..., en fi, la contribució que ens han fet a això. 

Bé, doncs, tornem a veure una proposta sobre aquesta Escola El Despujol, que fa 
deu anys de la seva creació, perquè va entrar en funcionament el 2007-2008, en un 
equipament municipal. Recordem que és un centre que és referent educatiu al muni-
cipi i al..., en fi, al Voltreganès, que treballa per projectes, que és comunitat d’apre-
nentatge, que, a més a més, doncs, estan responent...., la comunitat, diguem-ne, la 
ciutadania hi està responent molt bé i que són dels centres que tenen més demanda 
de preinscripcions. 

I jo el que voldria destacar és l’esforç que ha fet l’ajuntament, no només a nivell 
d’iniciativa política, sinó en el fet de cedir terrenys, que ha assumit responsabili-
tats i despeses que, en principi, no són competència, com tothom sap, dels ajunta-
ments, sinó que són competència del departament. I he de destacar de manera..., di-
guem-ne, en negatiu, que és el departament el que normalment ha actuat d’esquena 
a l’ajuntament, no? 

I aquí, si veiem, doncs, l’exposició de motius, jo crec que queda molt clar tot 
l’esforç que s’ha fet, no? Aquí explica com el 2010, doncs, el Ple de l’ajuntament 
aprovava la cessió d’un terreny, una cessió que mai va atendre, ni hi va donar res-
posta, la Delegació Territorial d’Ensenyament de la Catalunya Central. Que l’any 
2014 l’escola necessità «cargoles» i l’ajuntament novament va llogar el terreny del 
costat de l’edifici municipal per ubicar-les. Que inicià, aquest ajuntament, converses 
amb el departament i es va acordar la viabilitat de construir l’Escola El Despujol 
en una nova ubicació, que permetés reduir despeses en la seva construcció, al costat 
de l’Institut del Voltreganès, ubicat al mateix municipi, en un terreny que també és 
propietat de l’ajuntament. Que l’ajuntament va remetre la demanda al departament 
i va sol·licitar un avantprojecte per analitzar els costos de la construcció de l’escola, 
que només calia construir un aulari, necessari per ubicar aquests alumnes, i que el 
departament, doncs, no hi va donar resposta. I així hem arribat fins aquí. 
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Jo crec que és positiu que..., malgrat que segurament la proposta inicial ens sem-
blava que comprometia molt més el departament, sobretot pel que fa a buscar la 
dotació pressupostària necessària i fins i tot a retornar a l’ajuntament els recursos 
econòmics que ha anat avançant, però ens sembla important, doncs, que s’hagi ac-
ceptat aquesta transacció, que Junts pel Sí també es comprometi a donar continuïtat 
al projecte. 

I, en aquest sentit, doncs, ens sentim satisfets si la comunitat educativa s’hi sent, i 
sí que volíem destacar la important feina que ha fet l’ajuntament, que la seguirà fent 
i demanar al departament que ara sí, que s’hi acabi de comprometre. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, la senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Benvinguda també a les persones que ens acompanyen 
del municipi. He de dir que per part del meu grup hem acceptat la transacció, com 
així ens ho ha demanat la comunitat educativa, però també vull dir que no estem sa-
tisfetes, perquè ens quedem sense un compromís concret de realització i sense un 
termini fixat.

És important, perquè tornem a traure el tema i el posem damunt la taula, pel 
que fa a les necessitats del municipi i, en concret, d’aquest centre educatiu, però no 
arribem a concretar ni quina serà la partida, ni si estarà segur en els propers pres-
supostos, ni quin serà el calendari, ni el retornament del que ha avançat l’ajunta-
ment. Per tant, el que estem veient són bones intencions per part del departament i, 
sobretot, per part del municipi, però el departament es torna a posar de perfil, una 
vegada més. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Albiach. Senyora García Cuevas, Partit Popular.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. También desde mi grupo quiero dar la bienvenida a las per-
sonas, miembros de la comunidad educativa que nos acompañan, y también agrade-
cerles, pues, su confianza en nosotros y también su trabajo en defensa de lo que son 
sus derechos y los de sus hijos. 

A ver, cuando tuvimos esta reunión con esta comunidad educativa, porque a ve-
ces se dice: «No, es que se defiende a todo el que viene»; no, se defiende a todo el 
que viene que nos parece que tiene razón. Estas madres dijeron algo que, a mí, me 
llamó la atención. Y lo que nos dijeron es: «Venim a defensar una línia pedagògi-
ca.» Y es eso, este colegio, en concreto, tiene un proyecto educativo, como ya se ha 
explicado, novedoso, un proyecto diferente, que tiene demanda. Y si aquí estamos 
para defender la libertad de enseñanza, la pluralidad de nuestra sociedad, tenemos 
que ser respetuosos con los distintos modelos y proyectos educativos, más allá 
de que cada uno, los eligiera o no. Pero a nosotros nos parece profundamente res-
petable y digno de apoyo el que una comunidad educativa se movilice en defensa 
de un proyecto que, como decimos, no es solamente que sea novedoso, es que es 
exitoso y tiene demanda. 

Hay también que recordar la historia de todo este..., la historia parlamentaria, 
porque ya se ha explicado, la historia de la escuela, y la historia parlamentaria es 
que el 25 de octubre del año pasado, hace casi un año, ya votamos una propuesta de 
resolución presentada en esta comisión, que no se aprobó porque la CUP y Junts pel 
Sí votaron en contra.
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Después de aquello, pues, la CUP nos convocó a una nueva reunión para replan-
tear el tema y volver a presentar esa propuesta, la propuesta conjunta que presen-
tamos hoy. Entonces, yo creo que también hay que decir, porque debe de constar 
en acta, que lamentamos profundamente que el representante de la CUP no haya 
venido hoy a esta comisión, no haya asistido. No conocemos los motivos formales, 
pero sí que nos parece que la defensa de los derechos de la gente, de las peticiones 
de la gente..., y ser nosotros responsables con el compromiso que asumimos cuan-
do recogemos sus demandas y las presentamos, pues, tiene que estar por encima de 
otras cosas.

Precisamente porque hoy la CUP no ha comparecido en esta comisión, pues, 
hemos pactado una enmienda que, como decimos, más vale eso que nada, y está 
bien. 

Y, sobre todo, aprovechamos también el turno de palabra para pedir y exigir al 
grupo que apoya al Gobierno que haga que se cumpla, por fin, para que no nos ten-
gamos que ver dentro de unos meses, en otra reunión, presentar otra propuesta, que 
se sustanciará dentro de un año, supongo que la próxima legislatura ya, sobre este 
mismo tema. Entonces, que se cumpla, pero también lamentar que no podamos vo-
tar la propuesta original que presentamos, que era lo que nos pidió la comunidad 
educativa y lo que creemos que daba solución al problema, porque sabemos que sin 
el voto de la CUP no podríamos aprobarla. 

Gracias, presidente.

El president

Gràcies. I per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el senyor 
Jordi Cuminal.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. Em sumo a la benvinguda als representants, les repre-
sentants..., no ho faig per pervertir el llenguatge, però en aquest cas totes sou dones 
i, per tant, la benvinguda a la comissió. Més endavant em tornaré a referir a vos-
altres i faré un reconeixement a la vostra actitud davant de la voluntat d’ajudar als 
vostres fills i les vostres filles. I jo també faré una intervenció feliç, eh?, perquè tot 
estava cridat a que avui, una altra vegada, no ens entenguéssim, i hem arribat a un 
punt d’acord. I, per tant, jo estic content.

I tampoc crec que ara, davant dels representants de la comunitat educativa, no he 
de dedicar-me a fer segons quin tipus de política, parlarem directament de l’escola 
i prou. Però sí que, en un dia com avui, no puc deixar de dir, a la representant del 
PP, que és curiós que ens demani inversions a la Generalitat quan el seu Govern està 
intervenint les finances i la capacitat d’inversió i la capacitat financera del nostre 
Govern. Per tant, jo avui podria fer una intervenció així i quedar-me absolutament 
tranquil, perquè és el que està passant en aquests moments en el nostre país, però 
per respecte a la comunitat educativa que ens acompanya, no ho faré.

I també moderaré una mica el to de l’actitud que han tingut els representants 
dels altres partits polítics a l’hora de poder arribar a un acord en la transacció que 
hem fet. Com deia la senyora García Cuevas, el 25 d’octubre de l’any passat en vam 
parlar, de l’Escola El Despujol, de Masies de Voltregà, una proposta de resolució 
en què no va haver-hi acord. I si repassem una mica els discursos, el nostre es ba-
sava en demanar diàleg, no cansar-nos de parlar amb el departament, l’ajuntament, 
i la comunitat educativa, i, al mateix temps, demanàvem que se n’anés a la Comis-
sió Mixta de Planificació. És a dir, intentar no a cop de PR anar creant la política 
d’equipaments i educativa d’aquest país, intentar planificar des d’una visió global, 
perquè les coses han canviat.

Ens explicava el departament a l’inici d’aquest curs que a tot Catalunya –i, per 
tant, no és només un tema de Masies de Voltregà, sinó que és a tot arreu– ha baixat 
la preinscripció en educació infantil, en educació primària i ha pujat en la d’ESO. 



DSPC-C 522
19 de setembre de 2017

Sessió 27 de la CE  15 

Per tant, això requerirà una certa..., un cert replantejament en l’estratègia d’equi-
paments, de docents, de línies educatives, etcètera; això és així. I, d’acord, que hi 
han projectes que vam començar fa deu anys, que la piràmide de població de Ca-
talunya era una, en aquests moments és una altra, i per tant, les necessitats poden 
haver canviat. Per tant, nosaltres el que demanàvem era diàleg i poder enfocar, des 
d’una visió global, tots els conceptes. I en aquest sentit, és on vull donar el màxim 
reconeixement i l’agraïment a la comunitat educativa, perquè la nostra intervenció 
pot ser molt més agradable o molt més positiva perquè a partir de les esmenes que 
nosaltres havíem fet, doncs, ells han fet una proposta de transacció a la qual tots els 
grups ens hi hem pogut sumar.

Sobre el que s’ha dit, dels anys d’història, d’alguna de les versions de si hi ha 
més o menys diàleg, més o menys compliment, jo no hi entraré, però crec que em 
veig obligat a donar dues dades: la primera, l’he dit, que a Catalunya hi ha menys 
alumnes d’infantil i de primària i n’hi ha més d’ESO, i que al curs 16-17, en les tres 
escoles dels dos municipis teníem una preinscripció de P-3 de trenta-dos alumnes; 
per a tres escoles, trenta-dos alumnes. Llavors, quan es parla de l’actitud del depar-
tament m’agradaria subratllar que, el que ve a dir la moció que avui aprovarem és: 
un, mantenir les tres escoles; dos, defensar els diferents projectes educatius que aquí 
es compleixen, i tres, intervencions puntuals, concretes, perquè en el dia a dia de 
l’Escola El Despujol es pugui anar actualitzant el benestar dels alumnes. 

I, per tant, jo crec que en aquest sentit, amb el diàleg, amb anar-ne parlant..., la 
nostra proposta no era perquè sí, venia d’actes, de reunions que van haver-hi al ju-
liol del 2016 i al gener del 2017 entre l’alcalde i el departament. D’aquí surten les 
nostres propostes, d’aquí surt la transacció amb els matisos que hi ha volgut posar 
la comunitat educativa i nosaltres creiem que aquesta és la via per seguir treballant. 
El diàleg no ens ha de cansar mai, i a partir d’aquí, anar mirant d’adaptar-nos a les 
necessitats que es puguin anar plantejant. 

I jo sí que vull tornar a insistir-hi perquè..., amb molta legitimitat, per a un pare 
demanar per a l’escola dels seus fills és molt important, i l’actitud d’aquesta gent 
avui hauria de ser un exemple. 

Moltes gràcies.

El president

Algun dels grups proponents vol intervenir mig minut? (Pausa.) Sí? Senyora 
García Cuevas.

María José García Cuevas

Bueno, yo quería por alusiones directas, pero es un momento. Solo que... Tengo 
la palabra, ¿presidente?

El president

Endavant, endavant.

María José García Cuevas

Gracias. No, yo solamente quería comentar..., porque conste en acta que me re-
sulta muy curiosa la manera de no politizar ni hacer alusiones directas y desvirtuar 
los debates que tiene el portavoz de Junts pel Sí, pero no le voy a contestar, porque 
yo sí que tengo más respeto, como he dicho antes, por lo que estamos debatiendo. En 
cualquier caso, me parece desafortunado y fuera de lugar su comentario.

El president

Molt bé. Doncs, abans de procedir a la votació, per a les persones que ens puguin 
estar veient o escolant, llegirem la transacció a la qual s’ha arribat per part de tots 
els grups parlamentaris. Senyor secretari, si us plau?
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El secretari

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: Primer. Que 
mantingui la voluntat de respectar els diferents projectes educatius existents a les 
Masies de Voltregà i a Sant Hipòlit de Voltregà, considerats, a petició dels respec-
tius ajuntaments, zona única d’admissió d’alumnat, i de continuar amb la mateixa 
oferta i mantenint aquesta zona única a les tres escoles en funcionament, malgrat 
que la demanda de P3 del curs 2016-2017, en els dos municipis, ha estat de trenta- 
dos alumnes, i si no és que hi hagués una petició expressa dels dos consistoris en 
sentit contrari amb el suport majoritari de la comunitat educativa de l’Escola El 
Despujol.

»Segon. Establir amb l’Escola El Despujol i el consistori de les Masies de Vol-
tregà una priorització de les necessitats d’espais actuals, amb la finalitat de poder 
dur a terme la intervenció prioritària per millorar l’espai escolar, a l’espera de la 
dotació pressupostària en els propers pressupostos de la Generalitat per redacció 
del projecte, adjudicació d’aquest i construcció de l’Escola El Despujol, del muni-
cipi de les Masies de Voltregà.»

El president

Moltes gràcies. 
Es pot considerar aprovat per unanimitat, aquest punt? (Pausa.) Sí? 
Doncs, queda aprovat.

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11

Passem al següent, que és el quart: Proposta de resolució sobre uns fets ocorre-
guts a Mataró i Balaguer. Proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans, i per a la 
defensa té la paraula la diputada Sonia Sierra, de Ciutadans. 

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. A Ciutadans ens amoïna molt el tema de l’assetjament 
escolar i per això hem portat a aquesta comissió i també al Ple propostes sobre l’as-
setjament LGTBI i també el ciberassetjament. Aquesta proposta que veiem avui ja 
la vam portar i per a la nostra sorpresa, no es va aprovar, tot i que si llegim la pro-
posta, només parla de protecció dels menors, no parla de cap altra cosa. Ho vaig dir 
llavors i ho torno a repetir: aquesta proposta no tracta sobre el tema de la immersió, 
tracta sobre la protecció dels drets dels menors, i després faré que es llegeixin els 
punts perquè quedi clar que el que estic dient és cert.

El que passa és que aquí, a Catalunya, quan una família demana més hores 
d’espanyol..., immediatament comença l’assetjament amb major o menor intensitat. 
Aquest assetjament pot anar des de deixar de parlar a les famílies o deixar d’in vitar 
als aniversaris els menors o casos més greus, com els que es recullen en aquesta 
proposta. Les manifestacions en contra de les famílies que demanen més hores 
d’espanyol és una cosa freqüent, habitual. De fet, són manifestacions que compten 
amb presència de polítics, manifestacions en contra de les famílies amb presèn-
cia de polítics i ho hem tornat a veure aquest estiu a Castelldefels, on polítics, on 
diputats d’aquesta mateixa comissió estaven allà, manifestant-se en contra de les 
famílies. 

I abans es parlava de que es feia demagògia amb el tema de la llengua. Primer, 
torno a insistir-hi, aquesta proposta no parla de llengua. Segon, en aquella manifes-
tació en contra de les famílies que hi havia diputats d’aquesta comissió es van dir 
bestieses del tipus que Ciutadans vol que el català deixi de ser cooficial a Catalunya, 
cosa que, òbviament, és mentida. Llavors, abans de parlar de demagògia, potser que 
miri cadascú a casa seva, a veure què està passant. Afortunadament, en el cas de 
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Castelldefels les famílies han sortit guanyant i aquests polítics que els han assetjat 
no han pogut sortir-se amb la seva.

Tornant al cas de Balaguer, malgrat el que ha dit el senyor Balasch, es van filtrar 
dades dels menors, que no ho diem nosaltres, no ho diu la senyora Cuevas, no ho dic 
jo, ho diu el Síndic de Greuges. Aquesta família va tenir periodistes a casa seva. Un 
digital, d’aquests subvencionats generosament per la Generalitat, va cridar al boicot 
del negoci familiar que, finalment, va haver de tancar. Nosaltres ara tornem a pre-
sentar aquesta proposta, perquè hi ha un informe del Síndic de Greuges que..., hi in-
sisteixo, és que aquest senyor és un ferm defensor de la immersió lingüística i diu el 
que diu. El que passa que els diputats d’aquesta comissió o bé no han fet els deures i 
no s’han llegit l’informe del Síndic de Greuges, o bé fan veure que no se l’han llegit. 
Cap de les opcions em sembla gaire correcta.

Si a l’exposició de motius d’aquesta PR, tal qual la tenim aquí, en comptes de 
famílies que demanen plurilingüisme, tinguéssim per exemple famílies gitanes, fa-
mílies magribines, famílies negres, algú d’aquesta comissió votaria en contra? Estic 
convençuda de que no, Ah!, ai las!, però és que parla de famílies que demanen plu-
rilingüisme. Espero que l’informe del Síndic de Greuges, que jo havia donat per fet 
que havien fet els deures i se l’havien llegit, sembla que no, però en tot cas s’ho po-
den remirar ara, ràpidament, perquè a les propostes estan recollides les pautes més 
interessants d’aquest informe, els faci reflexionar. La veritat és que és molt trist, i ho 
dic ja no com a diputada, sinó com a persona, persona que ha parlat amb aquestes 
famílies assetjades, que ha vist el seu patiment. Perquè, jo em pregunto: per què els 
diputats de la resta de partits no parlen d’aquestes famílies assetjades? Per què 
no es posen en la seva pell? Pel simple fet de que demanen més hores d’espanyol? 
Tan terrible és això, que no es poden posar en la seva pell?

Doncs, bé, com nosaltres sí que hem parlat amb aquestes persones, a mi perso-
nalment em sembla molt trist que es tingui una posició quan l’assetjament és per ca-
sos de racisme, per casos... (veus de fons) –sí, ja acabo–, per casos de LGTBIfòbia, 
que nosaltres, evidentment, som els primers en manifestar-nos en contra, però que 
no puguin mostrar ni la més mínima empatia de cara a aquestes famílies. De veritat, 
a mi com a persona, em sembla molt, molt trist. 

Nosaltres continuarem lluitant per defensar aquestes famílies, malgrat els atacs 
de la resta dels partits. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra. No hi ha esmenes a aquesta proposta de resolució, per 
tant, passem al torn de fixació de posició. Comença el Grup Parlamentari Socialista, 
la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé; gràcies, president. Miri, la veritat és que sense ànim de repetir els arguments 
que mencionava abans, i sobretot el que em sembla més greu és la instrumentalit-
zació que es fa, l’ús de la llengua com a arma llancívola políticament. Però jo, real-
ment, veient els termes en què s’ha redactat aquesta proposta, amb l’excepció del 
punt 6, eh?, teníem intenció i probablement votarem a favor de la proposta, ja dic, 
amb excepció del punt 6, que voldria demanar vot separat.

Però ara he de dir, respecte a la intervenció que feia la senyora Sierra, és que..., 
en fi, no hi ha hagut..., en el cas de Castelldefels, perquè vostè el mencionava di-
rectament, no hi ha hagut assetjament a les famílies que han demanat l’aplicació de 
la sentència del castellà. I no és que no parlem amb aquestes famílies, és que tinc 
contacte molt directe, com vostè sap, amb aquest centre i... En fi, és igual, a mi em 
sembla que és també..., no es pot..., on estaven... (Veus de fons.) En fi, va haver-hi una 
manifestació en contra, on hi havien molts diputats, entre els quals jo no estava per 
alguna cosa... Però el que sí que es pot dir, que aquestes famílies que han sol·licitat 
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aquestes sentències, legítimament..., però darrere totes aquelles hi ha dirigents del 
Partit Popular i de Ciutadans. Això ho hem de saber, això és així. 

Però en fi, no vull parlar d’això; si ens referim a la proposta de resolució, em 
sembla que els termes en què s’ha redactat són molt correctes: «Vetllar pel manteni-
ment a les escoles i els seus alumnes que estiguin separats els conflictes. Preservar 
l’escola com a comunitat escolar. Protegir tots els drets dels alumnes i del compli-
ment del pluralisme», em sembla positiu. I com deia, hi votarem a favor, amb l’ex-
cepció del punt 6.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. Senyora Jéssica Albiach, de Catalunya Sí que es Pot. Té 
la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Tal com ha dit la diputada Sonia Sierra, aquesta proposta 
de resolució ja ha estat debatuda en aquesta comissió. A més, en el punt 2, també 
hem exposat els nostres arguments, així que no em repetiré i només dir que votarem 
en contra.

El president

Gràcies. Grup Parlamentari Popular, senyora María José García Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, como antes no teníamos turno, acla-
rarle a la señora Niubó que el responsable de cumplir una sentencia es el que reci-
be la sentencia, el condenado, en este caso la Generalitat. O sea, los tribunales no 
tienen por qué hacer cumplir las sentencias salvo que, en este caso, la Generalitat, 
pues, no las cumpla y se pida ejecución de sentencia. Por tanto, es totalmente perti-
nente pedirle a la Generalitat que cumpla una sentencia que recae sobre su respon-
sabilidad.

Luego..., sí, completar que nos parece profundamente hipócrita esta protección 
selectiva del menor que vemos en esta comisión. Si el menor sufre acoso porque es 
homosexual, porque está gordito, porque es muy listo o porque no es muy listo, en-
tonces todos apoyamos que no se puede acosar, estamos todos contra el bullying, 
estamos todos contra que ese niño se pueda sentir diferente y maltratado por la co-
munidad, que lo debe acoger, apoyar y ayudar a ser un adulto libre. Pero si resulta 
que ese niño, es que ha pedido ejercer un derecho, como hemos dicho antes, que es 
poder dar una asignatura en castellano, no todo, una asignatura en castellano, pues, 
entonces ya ahí no hay que apoyarlo, porque, claro, es que él sabrá. Esto me recuer-
da a cuando esto de las mujeres violadas es que lo provocan.

Y esto lo engancho con la segunda idea, me parece profundamente infame la 
intervención que hemos escuchado antes del portavoz de Junts pel Sí. O sea, que 
es la madre y es la familia la responsable del acoso que ha sufrido, porque resulta 
que como públicamente había pedido una asignatura en castellano y como públi-
camente tuvo que pedir, porque el centro educativo no cumplió con su obligación, 
primero, de que hubiera una asignatura en castellano y luego, de cambiar los libros 
de texto..., y como esta señora se vio obligada a pedirlo públicamente, pues, claro, 
ella misma se señaló. O sea, ¿somos una sociedad libre? ¿Determinadas opciones te 
señalan y te ponen en el punto de mira y te hacen merecer un acoso y un escrache? 
De verdad, es que me parece..., me parece increíble. Si tan seguros están ustedes 
de que todo se ha hecho tan bien, ¿por qué se niegan a que se abra un expediente? 
¿O es que han apoyado el comportamiento..., ustedes apoyan el comportamiento 
del centro educativo, de la comunidad educativa, de la Inspección educativa en este 
caso? Porque me parece vergonzoso.
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Y, para acabar, no olvidemos que el acoso no es gratuito, es una medida de coac-
ción. El acoso no es simplemente por hacer daño, que también, es para coaccionar 
a esa persona a abandonar la línea de defensa, de derecho, de libertad que ha ele-
gido en la vida. Por tanto, la coacción acaba con la libertad. El acoso y la coacción 
al disidente, al que no piensa como la mayoría o como la mayoría cree que tienen 
que pensar todos, ustedes, que creen que tenemos que ser una sociedad homogénea, 
donde todos les demos la razón, el acoso y la coacción es propia de sociedades don-
de no hay libertad, donde no hay democracia. Y afortunadamente, Cataluña, Espa-
ña, seguirán siendo un estado de derecho donde habrá libertad y habrá democracia. 
Y seguiremos habiendo diputados y partidos políticos que defenderemos la libertad y 
los derechos de las personas. 

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, senyora García Cuevas. Y per acabar, en nom del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, té la paraula el diputat senyor El Homrani.

Chakir el Homrani Lesfar

Gràcies, president. Sí que, per una qüestió de formes, el meu cognom es pronun-
cia amb hac aspirada, El Homrani; li agrairé... A partir d’aquí, de forma molt ràpida, 
crec que no fa falta repetir-nos entorn de certs arguments, perquè ja hem discutit a 
la segona PR el mateix enfoc. 

Sí que m’agradaria situar un parell d’aspectes i una reflexió més general. Un dels 
problemes de la postmodernitat és la descontextualització, la postveritat. I aquest 
sentit és..., per nosaltres n’és un exemple. (Rialles.) I encara que rigui la persona que 
ha comparat la situació amb famílies gitanes i magribines, que algun dia m’explica-
rà què tenia a veure situar famílies gitanes i magribines, que no sé què tenen de pro-
blemàtic entorn de la seva situació, per situar-ho allà..., que explica de quina manera 
veuen el món, aquestes persones, que utilitzen aquests símils. És aquest el gran pro-
blema. I explica de quina manera veuen el món.

I com que nosaltres ens neguem a votar descontextualitzadament, ens neguem a 
valorar les coses de forma descontextualitzada, hi votarem en contra. Ja està. Així 
de simple.

El president

Gràcies, senyor El Homrani. Suposo que ho he dit més o menys bé... (Chakir el 
Homrani Lesfar diu: «No, “suposo” no; és així. Com qualsevol altre cognom. Els 
cognoms no es suposen, es pronuncien.») S’ha calmat, ja? (Veus de fons.) Si s’ha cal-
mat, continuarem, si no hi té cap inconvenient...

Chakir el Homrani Lesfar

En el que tinc un inconvenient és en què es valori com es pronuncia el meu nom; 
si es suposa o no es suposa, senyor president.

El president

Senyor Chakir el Homrani, no li he donat la paraula, d’acord? (Sonia Sierra In-
fante demana per parlar.) Senyora Sierra, què diu?

Sonia Sierra Infante

Per contradiccions, si us plau?

El president

Mig minut.

Sonia Sierra Infante

Sí, gràcies. A veure, en primer lloc, en el cas de Castelldefels, dir que hi ha diri-
gents de Ciutadans al darrere és mentida. Jo em vaig assabentar d’aquest cas per la 
FAPAC, que no té precisament res a veure amb aquestes famílies. Jo hi vaig anar, 
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a la manifestació, perquè amics hi anaven i em van dir que les famílies es sentien 
assetjades. Diu que no hi ha hagut assetjament..., sí, els van fer fora de l’AMPA, per 
posar un exemple. 

Després, jo he comparat casos d’assetjament: malauradament, hi ha famílies 
gitanes que pateixen assetjament a Catalunya; malauradament, hi ha persones ma-
gribines que pateixen assetjament a Catalunya; malauradament, hi ha persones 
LGTBI que tenen problemes d’assetjament, i nosaltres els defensem, a tots plegats.

Com estem parlant de casos d’assetjament, he posat diferents casos que si l’ex-
posició de motius fos diferent ningú dubtaria a votar a favor. I, finalment, és evident 
que no s’han molestat ni tan sols a llegir-se les propostes de resolució, perquè tot 
i que el tema és el mateix, els punts resolutius de la proposta del PP i les nostres no 
tenen res a veure. Ni s’han molestat a llegir, ni s’han molestat a fer una defensa, per-
què no tenen defensa. Sí...

El president

Senyora Sierra, ha quedat clar; ha quedat clara la seva posició, d’acord?

Sonia Sierra Infante

Finalment... Sí, sí, volia demanar..., perquè quedi clar el que he dit, m’agradaria 
demanar la lectura de cadascun dels punts perquè es vegi el que són capaços de vo-
tar en contra els membres de la Comissió d’Ensenyament d’aquest Parlament. 

Gràcies.

El president

Sí, senyor Balasch?

Antoni Balasch i Parisi

Sí, per al·lusions, president.

El president

Endavant, trenta segons.

Antoni Balasch i Parisi

Bé, simplement per dir..., s’ha dit, al·legant el meu nom, que s’han filtrat noms. 
Jo només he dit que l’actuació del centre ha estat impecable, en fet i en forma i en 
contingut. Si després, la premsa ha actuat o no correctament, no és el cas del centre, 
que és l’únic a què m’he referit. 

Gràcies, president. (Veus de fons.)

El president

A vostè, senyor Balasch.
Bé, doncs, a petició de la senyora Sierra llegirem..., els vuit punts? (Sonia Sierra 

Infante diu: «Sí, si us plau.») Senyor Sánchez, secretari, endavant.

El secretari

«El Parlament de Catalunya: U, rebutja aquests casos d’assetjament a menors i 
a les seves famílies. Dos, mostra la seva solidaritat amb els menors assetjats i les 
seves famílies. 

»El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: Tres, vetllar pel 
benestar dels menors i adoptar totes les mesures necessàries per tal que no es tornin 
a repetir casos d’assetjament com els succeïts a Mataró i Balaguer. Quatre, refermar 
el suport a la Convenció sobre el dret dels nens i vetllar per la protecció i integritat 
moral dels menors. Cinc, en consonància amb les indicacions del Síndic de Greu-
ges, adoptar els mecanismes necessaris per assegurar la protecció de drets de tots 
els alumnes i el compliment del pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant me-
sures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora dels conflictes dels adults. Sis, en 
consonància amb les indicacions del Síndic de Greuges, obrir un expedient per tal 
d’esclarir si algú del personal del Gaspar de Portolà, Balaguer, o de la mateixa Ad-
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ministració, va facilitar informació als mitjans que van permetre determinar quins 
escolars havien de rebre classes en llengua espanyola. Set, en consonància amb les 
indicacions del Síndic de Greuges, vetllar per mantenir les escoles i tots els alumnes 
separats dels conflictes dels adults. I vuit, preservar l’escola com a comunitat escolar 
i protegir tots els seus alumnes.»

El president

Gràcies, senyor secretari.
Votarem primer, per tant, el punt número 6 i després farem la votació de la resta 

de punts.
Votem el punt número 6.
Vots a favor?
Quatre... Sis, Ciutadans i Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, de Junts pel Sí. (Veus de fons.) Nou? Deu, Junts pel Sí i Catalunya Sí que 

es Pot.
I abstencions?
Dues, del Grup Parlamentari Socialista.
Votem ara la resta de punts.
Vots a favor?
4, 6... Vuit, de Ciutadans, Socialista i Partit Popular.
Vots en contra?
Deu, de Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot.
Per tant, aquesta proposta de resolució és rebutjada.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11

Passem a la següent, número 5: Proposta de resolució sobre l’atenció educativa 
domiciliària, proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, amb esme-
nes per part de Junts pel Sí. Per a la defensa de la proposta, té la paraula el diputat 
senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señor presidente. En el año 2007 se publicó la resolución que regula la 
atención educativa de los escolares que por padecer una enfermedad prolongada no 
pueden acudir a su centro escolar. Prestar esta atención educativa individualizada, 
sea en el mismo hospital, en el domicilio, e incluso, en algunos casos, a distancia, 
es fundamental para estos niños y niñas. Y no solo para evitar un riesgo de fracaso 
escolar, sino también para mantener su calidad de vida en lo que afecta a la dimen-
sión psicológica y afectiva.

Hay que tener en cuenta que durante el período de hospitalización y convale-
cencia los escolares se encuentran en una situación de vulnerabilidad que, aunque 
sea temporal, cuando es muy prolongada, es muy importante seguir atendiendo a 
su educación para favorecer su desarrollo integral. Como comentaba, la resolución 
que regula esta actividad es de 2007 y, aunque en 2009 el departament presentó un 
documento que se llamaba Marco de actuación en la atención educativa domicilia-
ria, es un documento que está en desuso, es obsoleto, que no sirve de guía para los 
centros educativos ni para los profesionales de educación, que en estos momentos 
atienden este necesario servicio.

En la actualidad, no existe un plan de acción general que sirva de guía a estos 
profesores o a los centros que intervienen en el programa que, en ocasiones, incluso 
pueden ser de un centro diferente al que realmente está matriculado el niño, cuan-
do tiene que estar en un hospital alejado de su residencia habitual. Desde luego, los 



DSPC-C 522
19 de setembre de 2017

Sessió 27 de la CE  22

profesionales se coordinan de la mejor manera posible, de eso no nos cabe ninguna 
duda, pero sin ninguna guía de referencia que les ayude. Si se da el caso de que el 
docente domiciliario no tiene experiencia previa en este campo, desde luego esta 
falta de protocolo es aún más notoria. Nuestra propuesta pide la elaboración de un 
protocolo que sirva de guía para estos profesionales que les ayude para conseguir 
un mejor desarrollo de esta actividad y todo ello pensando en el bienestar último del 
niño, que es lo que más..., en este caso es el beneficiario último y el que se encuen-
tra, además, convaleciente.

Se habían presentado una serie de enmiendas, por parte del Grupo de Junts pel 
Sí, que, en principio ya le comenté que no aceptaba, pero hemos llegado a unas 
transacciones así..., esta misma mañana; de hecho, en este último..., durante esta 
misma comisión. Hemos llegado a una transacción que hemos entregado a la Mesa 
hace un momento, espero que el resto de grupos también la tengan. Si no, en cual-
quier caso, pues, pediría que se leyera en su momento para saber qué es lo que es-
tamos votando, creo que también será conveniente leer en este punto –le daremos 
hoy trabajo al secretario.

Gracias.

El president

Gràcies, senyor Barra. Per a la defensa de les esmenes, la diputada Titon Laïlla 
té la paraula, en representació de Junts pel Sí.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí; gràcies, president. Certament aquest és un tema interessant, i important, per-
què atén a persones, a infants en aquest cas, que estan en un punt de vulnerabilitat 
al qual no cal afegir més estrès del que la pròpia situació de patologia ja els com-
porta i, certament, des del departament s’era molt conscient de la manca d’aquesta 
actualització de protocol sobre aquest àmbit i, per tant, hem arribat a una transacció 
que li estalviarem al secretari haver-la de llegir, perquè la tenen tots els portaveus 
dels diferents grups, l’he entregada a tots els portaveus. Però que, en qualsevol cas, 
va en aquesta línia que aquest curs passat es va fer un acord entre el departament i 
entre la Universitat de Barcelona, precisament per fer un treball on es pogués pro-
tocol·litzar o acordar quins eren els punts sobre els quals pivota aquest tema i actua-
litzar, doncs, amb un projecte de recerca i transferència aquesta atenció educativa 
domiciliària a Catalunya, per tal de millorar aquesta qualitat en el suport que tenen 
aquests infants.

I aquest document, doncs, es va començar a treballar a finals de l’any passat, tot 
just ara farà un any i pivota al voltant de dos eixos. Per una banda, l’organització i la 
gestió del mateix servei i també la coordinació amb altres suports, no només amb els 
específics educatius, sinó amb altres suports d’atenció a la diversitat, i per una altra 
banda, doncs, també el rol que té el professional educatiu i els processos, les eines i 
tots aquells materials que són necessaris en aquest àmbit. 

Aquest projecte consta de tres fases: la primera, ja tot just es va acabar, que és 
aquesta recollida de dades i actualització de dades a partir dels agents implicats, de 
les famílies, en aquest àmbit, tant de l’educació com també de la salut; i ara comen-
cem la segona fase, o començarà la segona fase, que és elaborar aquest document 
d’anàlisi i consens per acabar amb un document final que orienti, precisament, això 
que el diputat reclamava amb la seva proposta de resolució. I per això hem arribat a 
aquest acord, en el qual es destaca, precisament, que aquest document haurà d’estar 
acabat abans del proper estiu.

El president

Gràcies, senyora Laïlla. Passem al posicionament dels grups parlamentaris. Per 
part del Grup Socialista, la diputada senyora Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Molt breument, nosaltres agraïm a Ciutadans aquesta pro-
posta sobre l’atenció educativa domiciliària i celebrem que s’hagi arribat a un acord. 
Per tant, nosaltres hi votarem a favor encantats.

Gràcies.

El president

Gràcies. És el torn de Catalunya Sí que es Pot, senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, una mica en la mateixa línia. Bé, hem vist que en alguns temes és impossible 
el diàleg, però afortunadament en altres sí que podem avançar. Agraïm la proposta 
de resolució i agraïm, també, la transacció. 

Totes les mesures que estiguen orientades a millorar la coordinació pedagògica 
entre famílies i escola i més en aquestos casos d’atenció domiciliària, que encara 
necessiten més suport, més certeses i més garanties que els ajudin a passar una si-
tuació de gran complexitat per a aquestes famílies seran benvingudes i tindran el 
suport del meu grup.

El president

Gràcies, senyora Albiach. Grup Parlamentari del Partit Popular, senyora García 
Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bueno, en la misma línea que hablábamos antes de los niños 
que tenían algún trastorno alimenticio, es que nosotros pensamos que todos los 
niños tienen derecho a sentirse integrados e incluidos en su colegio. También esto se 
relaciona con la propuesta anterior: tienen derecho a no ser excluidos ni acosados ni 
coaccionados. Por tanto, en el caso de un niño que por motivos de enfermedad tiene 
que estar en el hospital o en su casa, pues, creemos que hay que hacer un esfuerzo 
para que, en el ámbito académico le afecte lo menos posible. Por lo tanto, todo lo 
que sea facilitarle todos los medios que necesite, tanto personales como materiales, 
para que esto pueda ser así, pues, lo apoyaremos.

Nos resulta sorprendente que en un tema, pues, tan importante, que seguramente 
no es tan excepcional tampoco en toda Cataluña, el departamento tuviera un proto-
colo obsoleto; no lo sabíamos. Por tanto, agradecemos la propuesta de Ciudadanos y 
apoyaremos el que esto se revise y se ponga de una manera más práctica. 

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, senyora García. Malgrat la bona intenció de la diputada Laïlla, llegirem 
la transacció, no pas perquè els grups parlamentaris no la tinguin, sinó perquè, a tra-
vés dels sistemes telemàtics, hi ha persones que ens poden estar seguint des de casa 
seva o des d’un altre lloc i, per tant, crec que val la pena llegir el que anem a votar, 
eh? Senyor Fernando Sánchez, endavant.

El secretari

Gràcies, president. No sé si hi ha tant d’interès, però... (Remor de veus.) Però 
és veritat que hi ha hagut algun moment que ha estat una mica Sálvame, o sigui 
que..., bé.

«Primer. Un marc d’actuació general destinat al professorat i als alumnes, on 
es detalli quines seran les vies de comunicació entre els diferents professionals que 
intervenen i quins seran els objectius i qualsevol altra informació que es consideri 
pertinent, abans del primer semestre del 2018.

»Segon. Aquest marc d’actuació definirà el procediment d’accés dels professio-
nals, així com el perfil d’alumnat destinatari.
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»Tercer. Definir la comunicació amb les famílies, on s’asseguri que aquestes ob-
tenen totes les dades relatives al procés d’atenció educativa domiciliària que seguirà 
l’alumne.»

El president

Moltes gràcies.
Interpreto que es pot aprovar per unanimitat? (Pausa.) Sí? Doncs, queda aprova-

da aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les llars 
d’infants municipals

250-00875/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el sisè: Proposta de resolució sobre la 
consolidació i el sosteniment de les llars d’infants municipals, presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, a la qual hi ha esmenes presentades 
pels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialista i Junts pel Sí. Per a la defensa de 
la proposta de resolució, té la paraula el diputat senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. Aquesta proposta de resolució tracta una temàtica que ens 
preocupa al nostre grup parlamentari. Per tant..., i per això vam fer una moció al 
Ple, que seguia a una interpel·lació; hem presentat aquesta proposta de resolució i, de 
fet, vam introduir i registrar al Parlament una llei que desgraciadament, doncs, no 
ha seguit la via d’urgència i de reunions extraordinàries de la Mesa que han seguit 
altres, amb filibusterisme dels grups de la majoria, que no permeten que les coses 
que interessen la ciutadania es debatin al Ple.

En qualsevol cas, hi ha aquí una exposició de motius extensa, en què s’explica 
per què l’educació infantil ens sembla que és una prioritat absoluta i per què la Ge-
neralitat té l’obligació per llei de donar-hi suport pressupostari, també com establei-
xen diverses lleis que aquí s’expliquen. I també es detalla, a l’exposició de motius, 
com no ho està fent, la Generalitat, i com ha desistit dels seus deures en aquest 
camp. I les dades són ben conegudes per tothom. 

Jo també haig de demanar disculpes, perquè en aquests dies de..., huracà, di-
guéssim, mediàtic, que estem vivint, doncs, se m’han passat els correus que m’han 
fet arribar i no he fet els deures. I, per tant, avui he pagat la penitència d’haver de 
treballar extra aquí, a la comissió. Però ara m’agradaria detenir-me i sé que és com-
plicat, però dir quines esmenes acceptem i quines no acceptem, dels grups parla-
mentaris.

En primer lloc, acceptarem l’esmena 1 de Ciutadans, que és un punt afegit. Per 
tant, la moció s’enriqueix amb un punt, que seria el punt 5, que és l’esmena 1 de Ciu-
tadans. Que, el que diu és que es compleixi una moció que va ser aprovada al Ple del 
Parlament. Després, acceptarem les esmenes 2 i 4 del Partit dels Socialistes. I, per 
tant, la 2 el que farà és substituir el nostre punt 3. Nosaltres demanàvem una partida 
pressupostària concreta, que eren 45 milions, la diputada socialista el que ens ha dit 
és..., aquesta proposat que és seva, que és de Catalunya Sí que es Pot, que té sentit, 
que és que es recuperi el nivell d’inversió i s’augmenti, que es feia abans, per part 
de la Generalitat, doncs, i que sigui el que s’introdueixi en els propers pressupostos. 
I, per tant, això substitueix el punt 3.

I després, acceptem també el punt 4, socialista, l’esmena 4 socialista, que seria 
per tant, una nova addició. Per tant, la moció ara ja tindria sis punts, la proposta de 
resolució, que ve a dir, la proposta socialista, que es restitueixin les partides desti-
nades al foment i funcionament..., és a dir, aquelles partides que no s’han donat als 
ajuntaments, que es restitueixin. 
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I, per últim, encara que potser a la diputada Simó li pugui sobtar, acceptem la 
seva esmena número 1, de fet és l’única que acceptem, que és la que fa referència a 
l’Estat. Jo crec que té sentit, li diem a la Generalitat que faci un esforç i que retorni 
al seu nivell d’inversió, doncs, també el Govern d’Espanya hauria de fer-ho, encara 
que no..., diguéssim, des d’aquí no tinguem mandat, però em sembla lògic el que es 
proposa. I, per tant, la incorporem i es convertiria en el punt 7 de la moció. Si cal 
després aclarir alguna cosa, ho faig en el darrer torn.

El president

Senyor Fernando Sánchez, de Ciutadans no..., la de Ciutadans no l’accepta?

Fernando Sánchez Costa

Sí, sí que l’accepto.

El president

Ah!, d’acord, que seria la 4?

Fernando Sánchez Costa

Accepto la primera de Ciutadans, la 2 i 4 de...

El president

Seria la 5?

Fernando Sánchez Costa

Sí, la 2 i 4 del PSC... (Algú diu: «La 2 del PSC seria el punt 3?») Substitueix el 
punt 3, d’acord?

El president

Punt 3...

Fernando Sánchez Costa

I la 4 seria un nou punt, a la moció, que seria el punt 6, perquè el punt 5 és la 
nova de Ciutadans...

El president

Que és l’esmena número...

Fernando Sánchez Costa

Quatre, la número 4, del PSC.
(Remor de veus.)

El president

Sí, i de Junts pel Sí accepta la primera? (Pausa.) D’acord.

Fernando Sánchez Costa

La primera. (Remor de veus.) Que seria un altre punt, seria llavors el punt 7 de 
la moció.

El president

Correcte. (Veus de fons.) No, dues, la 2 i la 4.

Fernando Sánchez Costa

La 2 i la 4...
(Veus de fons.)

El president

La 2 passaria a ser el punt tercer (veus de fons) i el 4 que seria un nou punt 6, 
d’acord? I l’1 de Junts pel Sí seria el 7. (Remor de veus.)

Fernando Sánchez Costa

El punt 7; l’accepto com a punt 7, si li sembla bé a la diputada de Junts pel Sí.
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El president

D’acord, molt bé. Doncs... (Veus de fons.)

Fernando Sánchez Costa

Sí. (Remor de veus.) No, el 2 i 4 queden igual. (Remor de veus.)

El president

Bé, suposo que ens en sortirem, a l’hora de votar. Senyora Lorena Roldán, de 
Ciutadans, endavant.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. Bé, nosaltres dir que també compartim aquesta preocupa-
ció que comentava el diputat del Partit Popular per l’educació de zero a tres anys. 
Tant és així que, de fet, fa pràcticament un any nosaltres ja vam presentar una in-
terpel·lació, ja vam fer una interpel·lació al Ple del Parlament, precisament, doncs, 
a la vista de les xifres d’inversió de la Generalitat, no?; hem de dir que es van re-
duir dels 147 milions que es destinaven el 2009 als zero euros que es destinen en 
l’actualitat. 

Nosaltres en aquell moment ja vam preguntar a la consellera Ruiz, que era la 
consellera en aquell moment, si es continuaria ofegant tant als ajuntaments com 
a les famílies o si, al contrari, s’apostaria, doncs, per retornar a aquests valors del 
2009. Perquè aquests diners que deixa d’aportar la Generalitat, en aquest cas, doncs, 
els estan aportant els ajuntaments i les diputacions i les famílies, sobretot en un mo-
ment on les famílies, doncs, necessiten més ajut que mai, no?

Per tant, no podem permetre, doncs, que siguin les famílies les que hagin de 
suportar aquestes despeses. Sobretot, tenint en compte, doncs, que és de tots cone-
gut el gran impacte que té l’educació de zero a tres en els infants, sobretot en 
aquells infants que provenen d’un estatus socioeconòmic baix o d’origen immi-
grant o amb necessitats educatives especials. Bé, nosaltres..., arran d’aquella inter-
pel·lació va sorgir una moció, que és la 72 d’aquesta legislatura, que és la que ara 
demanem que s’incorpori com a esmena i que agraïm, doncs, al diputat Sánchez 
que ens l’hagi acceptat. I, de fet, a més, recull ja moltes de les esmenes dels altres 
grups. Per exemple, la que ha comentat, l’esmena de Junts pel Sí, nosaltres ja la 
recollíem en aquesta moció, en el punt 1, on dèiem, doncs, que instàvem el Govern 
de l’Estat perquè restituís també les coaportacions que es dedicaven a aquesta es-
colarització.

També en el punt 3 parlàvem de recuperar, doncs, el mòdul econòmic de 1.600 
euros per plaça i any i comprometre’s a augmentar-lo progressivament fins als 
1.800 euros per plaça i any, acordats amb ajuntaments, que aniria d’acord també 
amb l’esmena que presenta el Partit Socialista. També demanàvem impulsar l’aug-
ment del nombre de places en educació infantil per a infants de zero a tres anys i 
garantir-ne la gratuïtat, sobretot prioritzant aquelles famílies, com dèiem, de ren-
des més baixes i amb necessitats socials, per tal de facilitar també la conciliació 
de la vida laboral i familiar. I avui –i el dia que es va presentar aquesta moció, ens 
veiem en l’obligació de tornar a incloure aquesta moció, com a esmena, perquè 
malgrat que ha passat un any, el Govern no ha complert amb cap d’aquests com-
promisos que va adquirir amb aquesta moció.

Esperem, doncs, que aquesta proposta de resolució serveixi perquè el Govern, 
d’una vegada per totes, compleixi amb aquests compromisos. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. És el torn del Grup Socialista, senyora Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Bé, hem parlat en moltíssimes ocasions, en aquest Parlament, 
aquesta legislatura, de l’educació zero-tres anys. Sabem tots que és una competència 
exclusiva del Govern de la Generalitat i que, malgrat tot, ha fet un abandonament de 
les seves funcions com a mínim des del 2012, no? Sabem que han traspassat aquesta 
responsabilitat a les diputacions, que han fet aportacions, però aquest finançament 
ha estat desigual i que han generat desigualtats no només socials, sinó també territo-
rials. Fins al punt que abans, en el moment que el Govern d’Entesa, doncs, aportava 
els 1.800 euros per plaça i any, hi havia una distribució del cost a terços, és a dir, un 
terç l’ajuntament, un terç les famílies, un terç el departament, i en aquests moments, 
famílies i municipis assumeixen un 80 per cent del cost, i això em sembla que s’ha 
de revertir, ho hem denunciat en nombroses ocasions.

Per tant, estem d’acord en què es tornin a incloure en els pressupostos unes par-
tides no només per al sosteniment, per al foment, per al funcionament, sinó per a la 
creació de llars d’infants municipals. Les privades d’iniciativa social, de fet, aques-
tes mai han perdut la seva partida, aquestes les han mantingut i ja em sembla bé que 
sigui així, com a mínim, fins que no hi hagi prou places públiques per donar, doncs, 
en fi..., resposta a la necessitat d’escolarització. I en aquest sentit, doncs, havíem in-
clòs les nostres esmenes, havíem tret el tema de llars d’infants privades, no per res, 
sinó perquè aquestes no s’havien abandonat, però votarem igualment a favor del 
punt 2 del Partit Popular.

Ens sembla que és de justícia que el Govern, doncs, recuperi aquesta correspon-
sabilitat en el finançament i, per tant, recuperi el mòdul dels 1.800 euros, com figura 
en l’esmena que accepta el PP i que l’hi agraïm. Havíem fet una altra esmena en el 
sentit de que es retornessin les partides destinades a aquest foment i a aquest funcio-
nament que han aportat els ajuntaments, en el cas que no se’ls hagi retornat, i també 
agraïm que s’hagi acceptat. I una última, que aquesta sí que no s’havia acceptat, que 
demanàvem una partida suficient de beques i ajuts per garantir, doncs, la igualtat 
d’accés per motius també de renda. Això no s’ha acceptat. Però, en qualsevol cas, 
dir que nosaltres no som partidaris de les bonificacions a les famílies; això és el que 
recull el Partit Popular en el punt 4, d’aquest punt, hi estem en contra. No per res, 
perquè no estem pels xecs, estem per garantir drets, i ens sembla que el que s’ha de 
fer és finançar, dotar d’un bon finançament els serveis públics i que, per això, cal, 
doncs, aplicar una fiscalitat que sigui justa, progressiva, que és la que trobem a 
faltar, perquè d’aquesta manera perdem oportunitats d’inversió social, que és el que 
ens passa en aquests moments.

Per tant, dir que, a grans trets, amb l’excepció del punt 4, que parla dels xecs o 
bonificacions a les famílies, que no compartim, hi votarem a favor, inclòs, evident-
ment, el punt 1 de Junts pel Sí, que demana que l’Estat restitueixi aquestes aporta-
cions, que nosaltres també recollíem. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. Per Junts pel Sí, té la paraula la diputada senyora Anna 
Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, president. En tot cas, no em sobta gens que hagi acceptat el Partit Po-
pular l’esmena 1 de Junts pel Sí, però sí que ens sobten tot un seguit de qüestions. 
Primerament, la primera part de la seva intervenció, en què ha dit que: «Hi ha fili-
busterisme de la majoria, que no permet que les coses que interessen a la ciutadania 
es debatin en Ple», no només nosaltres rotundament diem que això és absolutament 
fals, sinó que..., la nostra queixa més enèrgica de com ho ha capgirat, i que els fili-
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busters titllin els altres de filibusters, quan la cosa va al contrari. I, si no, al Ple del 
6 i el 7 em remeto. 

La segona cosa que ens sobta: no hem pogut saber..., no només parlar de la pro-
posta de resolució, que no hem pogut parlar-ne, amb el Partit Popular, sinó que no 
sabíem què votaríem fins fa..., bé, fins cinc minuts abans de votar. Això em sembla 
que en una votació complexa com aquesta, en què s’han anat acceptant esmenes, no 
pot passar. I, de fet, aquest Parlament ja fa temps que hi va donant voltes i precisa-
ment va haver-hi modificació del Reglament, per evitar coses com aquestes, almenys 
en el Ple, i espero que en comissions també sigui així. Em refereixo al tema de les 
transaccions i les emenes en Ple, que espero que això també pugui arribar a les co-
missions, per poder votar d’una altra manera.

I també ens sobta, evidentment, especialment pel que fa a les parts econò miques, 
no? I de fet, a les parts econòmiques de la proposta de resolució, que han quedat 
encara més reforçades, si cap, com hi feia referència abans el company Cuminal, 
no? És a dir, ens sobta molt que el seu partit, que dintre del Govern de l’Estat apli-
ca de facto i per la porta del darrere l’article 155 de la Constitució espanyola, sense 
passar pel Congrés dels Diputats i intervé les finances de la Generalitat, mentre el 
Partit Socialista Obrer Espanyol aplaudeix i el Tribunal Suprem diu que: «L’admis-
sió a tràmit del recurs que ha presentat el Govern és un fet, però que això no atura 
aquesta decisió del Consell de Ministres de carregar-se el finançament autonòmic.» 
Jo no sé si potser el més adequat hauria estat fer una esmena in voce dient que es 
demani al Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat que financin les escoles 
bressol municipals, perquè segons això que vostès, senyors del Partit Popular, han 
fet, no és el Govern de la Generalitat a qui ho han de demanar, sinó al Govern del 
Partit Popular, atès que les finances de la Generalitat estan, de facto, intervingudes. 
(Veus de fons.)

I un cop dit això, em remeto a les tres esmenes de Junts pel Sí, que són clares. 
N’hem parlat en el Ple, n’hem parlat en comissió i ja que aquestes esmenes no han 
estat acceptades, l’esmena 2 i l’esmena 3, demanem votació separada dels punts 1, 
2 i 7, president. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. I finalment, per fixar la posició del seu grup parlamentari, de Catalunya 
Sí que es Pot, té la paraula la senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. El primer de tot, dir que demane votació separada dels 
punts 2 i 4 de la moció original, d’acord? Que seria: «Tornar a incloure als pressupos-
tos de la Generalitat les partides per a funcionament de llars d’infants municipals...»

El president

Sí, sí, està clar, està clar.

Jéssica Albiach Satorres

Este i el 4, que és la del 30 per cent de la bonificació fiscal, d’acord? 
Dit això, el tema de..., com ja s’ha comentat, també, el tema del finançament de 

les escoles bressol és un tema que hem parlat a bastament en aquesta legislatura. 
Tant Govern central com Govern català han demostrat que no apostaven pel seu fun-
cionament i per les escoles bressol i tampoc han demostrat que siga una prioritat, se 
n’han rentat les mans, i al final han sigut les famílies i els ajuntaments els que han 
hagut d’assumir aquesta responsabilitat. I un bon exemple d’això ha sigut l’Ajun-
tament de Barcelona que, tot i no ser el seu model, perquè el seu model és el de la 
gratuïtat de les escoles bressol, s’ha vist abocat a posar la tarifació social en marxa 
per tal que les famílies que tenen menys recursos tingueren plaça i pogueren accedir 
a les escoles bressol. Perquè, com ja s’ha explicat, ha quedat també demostrat que 
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principalment per a aquelles famílies que tenen menys capital social i relacional és 
fonamental l’assistència a l’escola bressol, a les llars d’infants, per al futur èxit aca-
dèmic dels menors.

I dir que la votació separada dels punts 2 i 4, que hi votarem en contra, es deu 
a que no podem acceptar de cap manera introduir partidos o bonos per a les llars 
d’infants, perquè veiem que és un pas cap a la concertació, i aquest no és el nostre 
model. El nostre model és ben al contrari, és desconcertar i, per tant, hem de vo-
tar-hi en contra. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sánchez?

Fernando Sánchez Costa

Per posicionar-me sobre...

El president

Sí, sí, endavant, endavant.

Fernando Sánchez Costa

...les esmenes. Només dir una cosa sobre el tema que s’ha comentat, del punt 4, 
de la bonificació fiscal. Nosaltres creiem que és un bon camí, que tenen altres comu-
nitats, i la defensem, aquesta bonificació fiscal, perquè creiem que les famílies s’ho 
mereixen. És veritat que té una problemàtica, aquesta redacció, que és que queden 
excloses les famílies que no fan IRPF, d’acord? I, per tant, en la llei que nosaltres 
hem entrat hem intentat modificar això perquè hi hagi bonificació i també hi hagin 
ajudes, de tal manera que ningú en quedi exclòs. Però bé, això és una proposta de 
resolució i nosaltres defensem que les famílies que tenen IRPF també puguin bene-
ficiar-se d’aquesta bonificació.

I sobre la situació actual que comentava, doncs, la diputada d’Esquerra Repu-
blicana... (veus de fons), de Junts pel Sí –de Junts pel Sí–, bé, doncs, potser ara les 
escoles, si depenen del Govern d’Espanya, cobraran com han cobrat les farmàcies, 
quan ha depès de nosaltres.

El president

Gràcies, senyor Sánchez. Per aclarir la votació, seria una proposta de resolució 
que votaríem set punts: el primer punt és l’original del Partit Popular; el 2 també; 
com a punt 3 quedaria l’esmena 2 del PSC; com a punt número 4, l’original del 
PP; com a número 5, l’esmena número 1 de Ciutadans; com a 6, l’esmena 4 del PSC, 
i com a punt 7, l’esmena 1 de Junts pel Sí, eh?. Primera qüestió.

Segona qüestió. S’han demanat votacions separades dels punts 1, 2, 3..., perdó, 1, 
2, 4 i 7. Per tant, farem aquestes votacions i després votarem en una sola votació els 
punts 3, 5 i 6. (Anna Simó i Castelló demana per parlar.) Senyora Simó?

Anna Simó i Castelló

Si es pogués votar el 4, no en aquest bloc de quatre, sinó a banda.

El president

No, no, no, els quatre els votarem separadament.

Anna Simó i Castelló

Ah!, els punts 1, 2 i 7 no es poden votar junts tampoc, no? D’acord.

El president

No, eh? D’acord.
Doncs bé, procedim a votar el punt número 1.
Vots a favor?
Unanimitat.
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Punt número 2.
Vots a favor?
Divuit.
Vots en contra?
Un vot en contra, de Catalunya Sí que es Pot.
Per tant, s’aprova aquest punt número 2.
Punt número 4.
Vots a favor?
Dos, del Partit Popular.
Vots en contra?
Nou... Dotze, Junts pel Sí, PSC i Catalunya Sí que es Pot.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Per tant, queda rebutjat.
Punt número 7.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
I ara, votarem els punts, conjuntament, els punts 3, 5 i 6.
Vots a favor?
Nou.
Vots en contra?
Nou, de Junts pel Sí.
Per tant, s’ha produït un empat, aplicant el vot ponderat aquest punt queda rebut-

jat. (Pausa.) D’acord?

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles

250-00903/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia. Punt número 7: Proposta de resolució 
sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties de seguretat a les escoles, 
presentat pel Grup Parlamentari Socialista. Hi ha esmenes presentades per Junts pel 
Sí i Catalunya Sí que es Pot. Per a la defensa de la proposta té la paraula la diputada 
senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Tornem a reprendre el tema de..., en fi, de l’alumnat que té 
problemes amb la ingesta de gluten. Es calcula que a Catalunya, aproximadament 
vint mil infants escolaritzats són celíacs i l’únic tractament per a aquesta malaltia 
és el manteniment d’una dieta estricta sense gluten per a tota la vida. Com deia abans 
el diputat de Ciutadans, la llei actual no obliga a oferir un servei sense gluten als 
menjadors escolars i tampoc existeix cap mètode de control, ni seguiment, ni pro-
cediment ISO per garantir unes pautes de seguretat alimentària que garanteixin la 
correcta manipulació d’aquests aliments per evitar la contaminació creuada amb 
gluten.

I, entre les incidències detectades en els menjadors escolars de Catalunya, l’As-
sociació de Celíacs de Catalunya destaca les següents –i les voldria dir en veu alta–: 
en primer lloc, que el servei de cuina de l’escola no pot oferir amb garanties un 
menú sense gluten i, per tant, aquest infant ha de portar a diari el seu propi men-
jar i fins i tot hi ha casos en què de manera il·legal s’ha negat l’estada al menjador 
de l’infant si es portava la carmanyola, d’això, en tenim casos constatats. En segon 
lloc, que el servei de cuina de l’escola no pot garantir que no es contamini aquesta 
carmanyola, ja que les persones que la manipulen no tenen formació en celiaquia 
ni tampoc en pautes de manipulació. A vegades, a les escoles que ofereixen menjar 
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sense gluten, s’han donat errors de protocol en la seguretat de la cuina o bé en el 
personal de menjador i, per tant, s’ha donat un producte que no era apte a un celíac, 
que pot haver patit una intoxicació greu o, en alguns casos, veiem com infants mos-
tren a la seva revisió mèdica actual, després de fer ús d’un servei de menjador, un 
augment important dels marcadors de celiaquia.

I, en aquests casos, doncs, en algunes escoles que ofereixen opcions sense glu-
ten, no sempre tenen un protocol d’inclusió, i per això instem, a través d’aquesta 
resolució, que s’asseguri que tots els centres educatius de Catalunya ofereixin un 
servei de menjador adient per a aquest alumnat amb patologies relacionades amb 
la ingesta de gluten, amb garanties de seguretat, en el proper curs, és a dir, que el 
proper curs que comencem ja comenci d’aquesta manera, i a destinar els recursos 
necessaris per establir i implementar protocols de seguretat i també mecanismes de 
control obligatoris dels procediments d’elaboració, de servei, de formació del pro-
fessional vinculat a aquest servei i l’establiment també d’un règim sancionador en 
cas de negligències.

Això... –m’avanço i ja no faré, en tot cas, més intervencions–, parlant amb el 
portaveu de Junts pel Sí, d’alguna manera vam quedar que no acceptaríem les seves 
esmenes, perquè podien donar-hi suport i, per tant, esperem que aquesta resolució 
s’aprovi i que, a més a més, doncs, sigui una realitat el proper curs. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Grups parlamentaris que han presentat esmenes, en primer lloc Junts 
pel Sí. Senyor Josep Maria Forné, té la paraula.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Retirem les nostres esmenes, com acaba de dir també la dipu-
tada Esther Niubó, i nosaltres, en aquest cas, doncs, votarem a favor dels dos punts 
de la proposta de resolució que, a diferència de la primera de les propostes de reso-
lució, el que fa és demanar o instar que s’asseguri que els nois i noies amb caracte-
rístiques celíaques puguin tenir una alimentació segura per al seu cas i, a més a més, 
que hi hagi també tota una sèrie de protocols que permetin no només les garanties a 
través dels menjadors, sinó també de les persones que els acompanyen.

Hem arribat a aquest acord perquè creiem que no és una qüestió discriminatòria, 
sinó que és una qüestió positiva, absolutament, cara a les persones celíaques i vota-
rem a favor dels dos punts, i retirem les dos esmenes que havíem presentat.

El president

Moltes gràcies, senyor Forné. Per a la defensa de l’esmena de Catalunya Sí que 
es Pot, la senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Nosaltres..., atenent als principis d’igualtat d’oportunitats 
i d’inclusió, i pel que ja he exposat al punt número 1 de la comissió d’avui, sobre el 
mateix tema, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. Va més en 
la línia que la que hem debatut abans. De fet, el meu grup va presentar una inter-
pel·lació i una moció al Ple sobre el decret de menjadors escolars i ja vam afegir un 
punt que feia referència, precisament, a la seguretat alimentària i als menjadors se-
gurs..., bé, davant del gluten i pel que fa a les persones que pateixen celiaquia. Així 
que hi donarem suport.

El president

Gràcies. I ara la fixació de la posició dels grups, senyor Martín Barra, per part 
de Ciutadans.
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Martín Eusebio Barra López

Gracias, señor presidente. Como ya he manifestado antes, votaremos a favor. 
Nosotros, todo lo que esté por beneficiar a los niños en la escuela, en general..., 
en este caso toca a los niños con enfermedad celíaca; en otros casos, pues, los 
niños que sufren acoso, es igual. En este caso ya le he comentado a la diputada 
socialista, votaremos a favor, aunque antes se haya abstenido, sin compartir, evi-
dentemente, alguna cosa. Claro que nos gustaría que los comedores escolares tu-
vieran los menús adecuados. He comentado antes la moción que ya se aprobó en 
este Parlament en 2014, que era..., ha sido la primera que he encontrado, ¿eh?, creo 
que hay algunas más antiguas y aquí seguimos.

Muy bien, ningún problema, votaremos, ojalá sea verdad que el próximo curso ya 
por fin... –ojalá sea verdad que el próximo curso ya por fin– estén los comedores esco-
lares adaptados para poder dar un alimento adecuado para todos los niños que están 
allí. Tampoco pasaba nada por mantener, por si acaso, alguna ventaja para aquellos 
niños que tienen este problema si los comedores escolares no cumplen esta vez. Ojalá 
esta vez... –no cumplen, no; no cumple el Govern, más que los comedores.

«A diferencia del anterior...», sí, claro, son temas diferentes, pero que eran per-
fectamente complementarios a nuestro modo de ver. Bien, simplemente nosotros 
también hemos presentado otra propuesta que está pendiente de verse en esta comi-
sión, en la línea de la que hemos presentado, ya la debatiremos, pero es en la línea 
de favorecer aquellas empresas que lo hacen bien, aquellos comedores que lo hacen 
bien, precisamente para que cundiera el ejemplo para todos. 

Deseamos que esta vez, y no como pasó desde 2014, tenga éxito. Ojalá. Mientras 
tanto, seguiremos pidiendo cualquier otra cosa que nos parezca oportuno para se-
guir ayudando a estas personas. 

Gracias.

El president

Sí, gràcies. I finalment, pel Grup Parlamentari del Partit Popular, senyora Gar-
cía Cuevas.

(Veus de fons.)

María José García Cuevas

Sí; gracias, presidente –perdón, pensé que le tocaba a Catalunya Sí que es Pot. 
Vale. Nosotros, como ya dijimos antes, apoyaremos la propuesta desde el principio 
de que el tiempo escolar tiene que ser un tiempo inclusivo. El horario de comedor 
está dentro del tiempo escolar y creemos que es obligación de la administración res-
ponsable de garantizar este servicio educativo inclusivo que todos los niños puedan 
sentirse integrados e incluidos. En este sentido, asegurar que los centros educativos 
ofrezcan un servicio de comedor que tenga en cuenta cualquier patología, cualquier 
enfermedad diagnosticada nos parece correcto.

Y nos parece especialmente importante también el segundo punto, que habla de 
dedicar recursos, implantar protocolos de seguridad, mecanismos de control y for-
mación integral de todos los profesionales vinculados al comedor. Por tanto, la pro-
puesta nos parece adecuada, correcta y completa y la apoyaremos. 

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, senyora García Cuevas. Senyora Niubó, una pregunta: l’esmena de Ca-
talunya Sí que es Pot la...? (Esther Niubó Cidoncha intervé sense fer ús del micrò-
fon.) No? D’acord. Per tant, votarem la proposta de resolució originària, d’acord?

Passem a la votació.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
Moltes gràcies.
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Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa

250-00905/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, punt número 8: Proposta de resolució 
sobre el reforçament de les competències lingüístiques en llengua anglesa, presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i a la qual hi ha tres esmenes presentades 
per Junts pel Sí. Per a la defensa de la proposta de resolució té la paraula la senyora 
Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Tampoc és la primera vegada que debatem sobre el refor-
çament de les competències lingüístiques en anglès. Realment, la millora d’aques-
tes competències o d’una llengua estrangera hauria de ser..., entenem, almenys, 
des del nostre grup parlamentari, que hauria de ser una prioritat del Govern, una 
estratègia de país que hauria de perseguir precisament el reforçament de l’ense-
nyament de l’anglès a tots els centres educatius de Catalunya i afavorir també la 
formació al llarg de tota la vida. Entenem que dominar l’anglès és fonamental en 
una societat com la que estem, globalitzada, interconnectada, per a la inserció 
laboral, i pensem que l’ensenyament obligatori a dia d’avui encara no permet un 
domini de l’anglès al final de l’ESO, fins a tal punt que les famílies, en la mesura, 
això sí, de les seves possibilitats, hi dediquen grans esforços privats i temps fora 
de l’horari lectiu, pagant-se classes extraescolars o cursos a l’estiu a l’estranger, en 
el cas que puguin.

Però, no obstant això, encara hi ha moltes persones que n’estan al marge i en-
tenem que privar aquestes persones de la competència que suposa..., doncs, privar 
d’aquesta competència en anglès, doncs, els suposa privar d’oportunitats de forma-
ció, d’accés i d’inserció laboral. I per això, pensem que és imprescindible que els 
poders públics, doncs, treballin per acabar amb aquesta bretxa existent pel que fa al 
domini de l’anglès entre l’alumnat, segons el seu origen socioeconòmic, que encara 
és massa important.

A l’exposició de motius sí que mencionàvem, doncs, alguns resultats de les pro-
ves de competències bàsiques de quart d’ESO del 2015, on sortia que adolescents 
d’escoles situades en zones de majors rendes, doncs, obtenien una nota mitjana de 
vuit, mentre que altres de barris menys..., d’alguna manera amb menys renda, obte-
nien només un sis; bàsicament per les possibilitats dels primers de pagar-se classes 
o cursos a l’estranger que els altres no tenien. I també dir que als centres d’alta com-
plexitat, més d’un 38 per cent de l’alumnat deia que no tenia aquest domini bàsic, 
quan l’objectiu de la Unió Europea per al 2020 és que la taxa sigui només d’un 15 
per cent. 

I entenem que no arriben a vint mil els docents catalans que tenen un nivell su-
ficient d’anglès per impartir classes en aquest idioma i per això ens sembla molt 
important millorar l’oferta pública de formació permanent del professorat, especial-
ment la presencial, que ha estat molt minvada arran..., sobretot des del 2010 i de les 
seves retallades.

I, finalment, dir que a les escoles oficials d’idiomes, doncs, que entenem que 
manquen encara places disponibles, sobretot en les llengües més sol·licitades, com 
és el cas de l’anglès, i que hi ha hagut un increment de taxes entre el 50 i el 180 per 
cent en els últims anys. I per això, la nostra proposta el que pretén és promoure que 
aquests..., els centres del servei d’educació de Catalunya, doncs, fixin uns mínims de 
currículums en anglès, des de primària fins al batxillerat; que es reforci la formació 
inicial del professorat en matèria d’anglès; que es millori la formació permanent; 
que augmenti la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios, i això..., recor-
dem-ho, alguns d’aquests punts també eren..., estaven en una moció, si no recordo 
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malament, de Ciutadans, en què nosaltres també fèiem esmenes en aquest sentit, i 
que no va prosperar.

I promoure els intercanvis, garantir un increment de les places disponibles en les 
escoles oficials o fomentar l’emissió de continguts audiovisuals en versió original. 
Aquest, una mica, és l’objectiu i ens agradaria que prosperés.

I amb relació a les esmenes –perdó, que no he dit res–, ja he comunicat a la 
diputada, doncs, Anna Simó, que no les acceptàvem, perquè ens semblava que eren 
molt continuistes amb el que s’estava fent i el que volíem, precisament, era reforçar 
aquest objectiu, així que...

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. Per a la defensa de les tres esmenes del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí, té la paraula la diputada senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, president. De fet, a l’esmena número 1, la diferència que hi ha respecte 
del text original és que no partim de la base, només, de la inclusió de l’anglès, sinó 
de continguts en llengua estrangera; no té perquè ser l’anglès. Per cert, hi ha molts 
centres de les comarques gironines que la seva preferència ha estat, en aquests ca-
sos, el francès, per raons evidents, també de proximitat amb l’Estat francès, per 
posar un exemple, però també hi ha centres que trien l’alemany o d’altres idiomes. 
I el que incorporem és que això ha d’anar en funció del context sociolingüístic del 
centre i també, evidentment, que sigui el centre el qui ho decideixi, d’acord amb la 
seva autonomia. Aquesta esmena no se’ns ha acceptat però igualment votarem favo-
rablement al punt primer.

Pel que fa al punt segon, també hi votarem favorablement, però volem fer no-
tar que el Departament d’Ensenyament ofereix, dins el programa d’estiu, cursos de 
llengua anglesa i francesa presencials a les escoles oficials d’idiomes, destinats al 
professorat d’infantil, primària i secundària, i que, durant el curs, els docents po-
den obtenir plaça gratuïta per fer cursos de llengua anglesa a les escoles oficials 
d’idiomes, o també telemàtica a l’IOC. I que el departament té un programa que es 
diu «Reserva de places per a cursos ordinaris per al professorat a les escoles ofi-
cials d’idiomes», que són places gratuïtes, dins dels grups ordinaris, per a l’alemany, 
l’àrab, el francès, l’italià, el rus i el xinès. És a dir, que el punt 2, no és formació ini-
cial, en aquest cas, però sí que és formació permanent.

Pel que fa a l’esmena nostra segona, que és al punt 3, ens hauria agradat poder 
negociar una proposta transaccional en la línia de potenciar la presència de l’an-
glès en els projectes educatius dels centres, com a eina vehicular dels continguts 
del currículum, però com que no s’ha volgut entrar a parlar de les esmenes, doncs, 
res. Havíem pensat què fèiem, de votació, en aquest punt, però entenem que té un 
impacte pressupostari i que no s’ha negociat amb el departament i, per tant, hi 
acabarem votant, finalment, en contra. Per tant, demanem votació separada del 
punt 3. 

I pel que fa a l’esmena al punt 5, era una qüestió molt de matís. No ha estat ac-
ceptada, però, evidentment, també votarem a favor d’aquest punt cinquè. És a dir, 
en resum, votarem a favor de tota la proposta de resolució, exceptuant el punt 3, que 
hi votarem en contra. 

Gràcies.

El president

Molt bé, doncs, per fixar la posició dels grups parlamentaris, en primer lloc 
el Grup Parlamentari de Ciutadans. La diputada senyora Susana Beltrán té la pa-
raula.
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Susana Beltrán García

Gràcies, president. Bé, l’estudi de l’anglès és un tema que als pares no els cal ni 
estadístiques ni informes per saber, doncs, que és un tema molt important. Els pares 
en són conscients, que ni ells mateixos ni els seus fills parlen ni entenen bé l’anglès, 
per una banda, i per una altra banda, que l’anglès és molt important com a lingua 
franca per qualsevol feina i, per tant, és una necessitat immediata i no només una 
necessitat de futur, sinó també una necessitat immediata, doncs, que els seus fills 
tinguin l’aprenentatge de l’anglès ja, des d’ara mateix.

De fet nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta, perquè entenem que l’anglès 
és molt més que una llengua estrangera, creiem que hauria de ser llengua vehicular 
i, per tant, tenir també un tractament com a llengua vehicular i segurament així, 
doncs, les polítiques i la inversió en diners, doncs, anirien molt més encaminades a 
reforçar precisament aquesta llengua, que és molt útil per als nostres fills. 

Però, en qualsevol cas, doncs, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta, per-
què creiem que va en la línia de seguir insistint en la importància que té l’anglès 
per als nostres fills, per als nostres estudiants i per a l’esdevenidor de la nostra so-
cietat. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Beltran. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Nosaltres hi votarem a favor. Creiem que hi ha dos punts 
que són molt importants: un és la formació del professorat, no podem dema-
nar que s’impartisquen més classes ni més hores d’anglès si no tenim un professo-
rat format, i l’altra, és la metodologia d’aprenentatge, tenim present que cada centre 
disposa de la seua autonomia per aplicar aquelles metodologies que més s’ajusten 
a les necessitats i a l’entorn del centre. Però sí que creiem que és important afinar 
i que hem d’aprofitar totes aquelles experiències que han resultat exitoses pel que 
fa a l’aprenentatge de l’anglès. I creiem que fins que no estiguen resoltes aquestes 
dues qüestions, seguirem a la cua d’Europa i seguirà existint un biaix de classe 
greu, com ja ha comentat la senyora Niubó, pel que fa al coneixement d’una ter-
cera llengua. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. I finalment, pel Grup Parlamentari del Partit Popular, el senyor 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies. Sí, com han comentat les altres portaveus, l’anglès és impres-
cindible per al progrés laboral de les persones i, per tant, és imprescindible per a la 
igualtat d’oportunitats. I, com es deia en la proposta de resolució i en l’exposició, hi 
ha unes clares desigualtats en el coneixement de l’anglès, que van molt lligades..., 
potser no exclusivament, però molt lligades a la renda, i és molt clar que les per-
sones que es poden permetre, doncs, enviar els fills a l’estranger o pagar-los una 
extraescolar d’anglès, doncs, tenen millor anglès que els qui no ho poden fer i, per 
tant, trobem escaient aprovar una proposta de resolució que presenti mesures. Potser 
ens agradarien una mica més concretes, però en qualsevol cas, línies per potenciar 
l’aprenentatge de l’anglès en el futur.

El president

Gràcies, senyor Sánchez.
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Passem a la votació. En primer lloc votarem, doncs, el punt número 3, i després 
votarem la resta de punts, conjuntament.

Votem el punt número 3.
Vots a favor?
4, 6, 8... Nou.
Vots en contra?
Nou, de Junts pel Sí.
Per tant, aplicant també el vot ponderat, aquest punt no queda aprovat.
I passem a continuació a votar la resta de punts.
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la 
formació professional

250-00907/11

Passem al penúltim punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre el foment 
de la matriculació de noies a la formació professional, presentada per Ciutadans, a 
la qual... (veus de fons) –penúltima, sí, sí; penúltima, sí–, a la qual ha presentat una 
esmena Junts pel Sí. Per a la defensa de la proposta de resolució, té la paraula la 
diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Un dels reptes que tenim, com a societat, és fo-
mentar la formació professional per arribar al nivell de prestigi que té, per exemple, 
a Alemanya. S’ha de reconèixer que en els darrers anys s’han fet passes en aquest 
sentit, però també és obvi que ens queda molt a fer. I dins de tot el que ens queda per 
fer, un dels problemes que tenim és que hi ha un desequilibri entre els nois i les no-
ies que es matriculen a la formació professional, als mòduls professionals, i aquesta 
descompensació és molt evident en determinades famílies professionals, com serien 
l’electricitat, l’energia, l’aigua, l’automoció. I, en aquestes famílies professionals, 
normalment la matriculació de noies no arriba ni tan sols al 5 per cent.

Considerem que això és un reflex dels estereotips de gènere, que creiem que 
s’han de combatre des de diferents àmbits de la vida, però també des dels poders 
públics, i per això vam presentar aquesta proposta de resolució en aquest sentit; 
molt senzilla. I acceptem –aprofito ja per dir-ho– l’esmena que ens proposa Junts 
pel Sí. És menys ambiciosa del que a nosaltres ens agradaria, però com que veiem 
que en general està ben orientada per aconseguir el que finalment creiem, que 
és que hi hagi un equilibri a la formació professional entre nois i noies i, sobretot, 
a diferents famílies professionals, doncs, l’acceptem en ares de que pugui sortir 
endavant. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra. Per Junts pel Sí, per a la defensa de l’esmena, té la pa-
raula la diputada Ramona Barrufet.

Ramona Barrufet i Santacana

Gràcies, president. Primer de tot, dir, doncs, que agraïm que s’accepti l’esmena, 
però precisar que no és que sigui una esmena poc ambiciosa, sinó que és una es-
mena que reflecteix exactament el punt de la Llei de la formació i qualificació pro-
fessional pel que fa a aquest tema. I compartim, doncs, que en tot el que siguin..., ja 
no només en la formació professional, sinó en diferentes carreres, des de diferents 
aspectes, en tots els temes tecnològics és cert que hi ha poca matriculació per part 
de les noies, però també és cert que aquest estereotip és a l’inrevés en altres cicles 
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de formació professional, com per exemple seria estètica i perruqueria. Per tant, sí 
que havíem presentat l’esmena també per no parlar només de 50 per cent o del 70 
sinó per fer un foment en general.

Els voldria destacar que aquesta proposta de resolució sorgeix d’una reunió que 
vam tenir la diputada del seu grup parlamentari, la Laura Vílchez, que vam estar 
parlant amb el director general de la Formació Professional. Una reunió que penso 
que va ser molt productiva i que va anar molt bé. I, arran d’aquí, comentant pre-
cisament el tema del que parla aquesta proposta de resolució, que és la manera de 
fomentar aquest augment en les diferents vessants tecnològiques, per tant, amb un 
futur de les professions tecnològiques incorporades per part de la dona o de la noia, 
sorgeix aquesta proposta de resolució. Però sí que vèiem que no era prou completa, 
pel que he comentat abans, perquè hi ha moments en què és a l’inrevés, però sí que 
volia destacar l’acord per fer aquesta proposta de resolució; tot i que estava presen-
tada pel Grup de Ciutadans, era en base a aquesta reunió, que, ho repeteixo, va ser 
una reunió que va anar molt bé –va per allò de que no ens llegim les propostes de 
resolució–. De vegades, van molt bé aquestos treballs conjunts i saben que els fem 
amb diferents grups, per tant, també amb el Grup de Ciutadans.

I precisament una proposta de resolució semblant a aquesta s’ha presentat tam-
bé a la Comissió de Treball..., ara no hi és el company Chakir, que n’és el portaveu, 
però sí que ja l’hem estat debatent. I, per tant, ho repeteixo, celebrem que s’accepti 
la nostra esmena, l’únic que teníem és aquest topall del tant per cent i, per tant, in-
corporem l’esmena de la formació i qualificació professional de la llei, que penso 
que va ser molt fructífera, amb molt treball per part de tots els grups d’aquest Par-
lament. 

Gràcies, president.

El president

Gràcies a vostè. Passem a la fixació de la posició de la resta de grups parlamen-
taris. En primer lloc, pel Grup Socialista, la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Nosaltres..., bé, en primer lloc ens sembla molt positiva la 
proposta que s’ha fet, tot allò que serveixi per combatre estereotips de gènere. I, com 
deia també la diputada Ramona Barrufet, és veritat que en electricitat, electrònica, 
energia, aigua, tot això, probablement hi ha un predomini molt masculí i és veritat 
que en temes sanitaris, estètica o fins i tot d’educació infantil probablement passa 
el contrari, no? 

Benvinguda sigui la proposta, a més a més hi ha hagut un compromís que cele-
brem, i dir que nosaltres, doncs, hi votarem a favor. 

Gràcies.

El president

Gràcies. A continuació, Catalunya Sí que es Pot, senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Nosaltres, aquesta legislatura vam presentar i vam aprovar 
una moció sobre coeducació, que parlava, entre altres coses, de refer el currículum 
escolar per donar a les dones el paper que els toca a la història, a les arts, a la filo-
sofia, al coneixement. En definitiva, la utilització de l’espai, per tant, per a l’apode-
rament de les noies, perquè aquesta utilització estiga més equilibrada pel que fa als 
nois, i també a l’ús del llenguatge no sexista.

I un altre dels punts que també incloïa la nostra moció era trencar amb els este-
reotips de gènere pel que fa a l’orientació dels estudis. I, en aquest sentit, celebrem 
que aquesta proposta de resolució també treballe aquest punt i, òbviament, li dona-
rem suport.



DSPC-C 522
19 de setembre de 2017

Sessió 27 de la CE  38

El president

Gràcies. I, finalment, el senyor Fernando Sánchez, en representació del Grup 
Parlamentari Popular.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. Nosaltres també celebrem que es plantegi aquesta qüestió, 
que és important i..., en qualsevol cas, també volem apuntar que qualsevol causa 
noble –i ho és–, la de la lluita per la igualtat entre dones i homes, la de la lluita per-
què els estereotips no condicionin les nostres vides..., però, a vegades, quan aquestes 
causes nobles es porten a cert extrem també poden caure una mica en una carica-
tura, com totes, no? I llavors, clar, es poden convertir en una mena d’igualitarisme 
matemàtic, que és el que deia abans la diputada de Junts pel Sí, que parlava de que 
quan..., la proposta deia: «Quan baixa del 50 per cent el nombre de dones en una ac-
tivitat, llavors s’ha de fer una campanya.» Clar, i s’oblida, per començar, que és un 
criteri excessivament d’igualitarisme matemàtic i de pura enginyeria social

I, per altra banda, que què passa al contrari, no? I abans, professions masculinit-
zades, com eren la medicina, ara resulta que són molt feminitzades i, llavors, això, 
ho hem de lamentar, no ho hem de lamentar? Hem d’intentar que hi hagi més ho-
mes, ara? Que hi hagi més metges? A la meva facultat, dels àmbits de la humanitat, 
abans només hi havia homes, ara jo també vull demanar el 50 per cent, perquè lla-
vors... O sigui que jo entenc –jo entenc– la reivindicació, perquè és una discrimina-
ció històrica, perquè hi ha hagut moltes injustícies històriques i ara ho deia, també, 
la visibilització de la dona al llarg de la història, la ciència, a les arts, a la filosofia, 
doncs, s’ha de fer, però recordant..., jo crec que això, no?, que la causa noble no pot 
caricaturitzar-se a si mateixa.

El president

Moltes gràcies.
Passem a la votació? (Pausa.) Potser no cal, pel que dedueixo? (Veus de fons.)
Per tant, amb l’acceptació a la part dispositiva de l’esmena presentada per Junts 

pel Sí, i seria aprovada per unanimitat, eh? (Pausa.) D’acord.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

Passem al desè i darrer punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’Es-
cola Ítaca, de Barcelona, presentada pel Grup Parlamentari Ciutadans. Hi ha dues 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per a la defensa, té la 
paraula la diputada senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. L’Escola Ítaca es va inaugurar el 1992 i va 
ser projectada per a una ocupació menor que la que té actualment. Des de fa dos 
cursos és un centre de dues línies, malgrat que les instal·lacions no han crescut. 
A més, hi ha greus problemes de manteniment, sobretot a la cuina i al pati, i altes 
temperatures a les aules. Per això, nosaltres el que hem fet és fer-nos ressò de les 
demandes de la comunitat educativa a les Corts i demanem solució per als greus 
problemes de cuina i de pati. Solucionar també el problema de les temperatures 
a les aules; cal recordar que al juliol Ciutadans va presentar una moció en aquest 
sentit i es va aprovar.

També fer servir l’espai que queda lliure de Can Rosés per a l’Escola Ítaca, com 
s’havia promès i, finalment, també dintre del barri de les Corts, una solució defini-
tiva per a l’Escola Ausiàs March. 

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Sierra. Per a la defensa de les esmenes de Junts pel Sí, té la pa-
raula la diputada senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí; gràcies, president. Molt breument, perquè aquesta resolució ja s’havia vist 
també en aquesta comissió i tots coneixem el cas de l’escola. Nosaltres havíem plan-
tejat una esmena als primers tres punts, perquè és veritat que hi havien unes certes 
millores a fer en aquesta escola. És una escola que funciona des de l’any 92, però 
també érem conscients i som conscients que hi han uns problemes tècnics que com-
pliquen força totes les tasques de manteniment, per exemple, doncs, el problema que 
hi ha amb el bombeig per abocar aigües, perquè està situada enmig de dos col·lectors 
i això obligaria a aixecar, doncs, tot el pati, etcètera, no? I, en qualsevol cas, s’han 
fet algunes solucions tècniques, centrades precisament en l’àmbit de l’aigua, preci-
sament per donar..., començar a donar resposta a aquests problemes.

Sobre el tema de la temperatura de les aules, no és tant un tema de temperatura, 
sinó un tema de ventilació de les aules. I en aquest últim..., segon trimestre, s’han 
estat valorant possibles solucions i finalment, doncs, el centre, el dia 7 d’abril va 
aprovar una mesura d’un canvi en els tipus de finestres, que era més eficaç, eficient 
i assequible i que, a més a més, és un prototip que està a punt de..., està encarregat i, 
en breu, estaran renovades aquestes finestres per facilitar aquesta ventilació.

I sobre l’últim punt, que seria el de..., lleure de Can Rosés, nosaltres aquí no 
havíem plantejat esmenes i la nostra posició és d’abstenció perquè hi ha en aquests 
moments una comissió integrada pel districte i per representants de l’AMPA i de 
l’Escola Ítaca i aquesta comissió és la que dirimirà quin ha de ser l’ús de Can Ro-
sés, quan l’Escola Anglesola, doncs, estigui novament habilitada i, per tant, ja es 
veurà quan determini aquesta comissió quin ha de ser l’ús i, per tant, aquí nosaltres 
no hi entrem i ens abstindríem en aquest punt, el punt 4. Les nostres esmenes ana-
ven a substituir els punts 1, 2 i 3.

El president

Gràcies, senyora Laïlla. Per fixar la posició dels grups parlamentaris, en primer 
lloc el grup parlamentari socialista, senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies. Molt breument. Nosaltres estem d’acord en els tres primers punts, 
que hi votarem a favor, tot i que també ens consta que darrerament s’han fet obres 
de millora, com a mínim han començat a la cuina, al pati, que són millores que fa 
deu anys que reclamàvem. En canvi, no estem d’acord en el punt 4, perquè, bàsica-
ment, també entenem que el districte ha fet una tasca, està fent una tasca encara per 
determinar quins equipaments són necessaris i prioritaris per als propers deu anys a 
les Corts, i entenem que la sessió que es proposa no té el consens necessari d’entitats 
veïnals i, per tant, en aquest punt 4, també ens abstindrem. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Niubó. Catalunya Sí que es Pot, senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Nosaltres..., bé, jo m’abstindré en tota la proposta de reso-
lució. De fet, la informació que m’ha arribat a través de l’ajuntament supose que és 
la mateixa que li ha arribat a la senyora Laïlla a través del consorci. Pel que nosal-
tres tenim coneixement, els temes de la cuina de l’escola han estat resolts des de 
finals del passat mes de gener de 2017. Pel que fa al punt 2, s’han portat a terme 
ja solucions tècniques, bàsicament, centrades en desviar les aigües recollides per 
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l’embornal cap a la xarxa municipal i el pou de bombeig per abocar aigües al col-
lector del pati.

Pel que fa al punt 3, el problema, com ja s’ha comentat, no era tant de tempera-
tura com de ventilació i s’ha solucionat amb una tècnica per poder obrir les fines-
tres i, pel que fa a les aules que tenen radiació solar, sí que tenen aire condicionat. 
I pel que fa al punt 4, esperem que siga l’espai provisional de l’Escola d’Angle-
sola i que forma part de l’equipament del Districte de les Corts. Des del consorci no 
hi ha competència sobre l’organització i disponibilitat de Can Rosés i existeix una 
comissió integrada pel districte, i dintre d’ella estan els representants de l’AMPA de 
l’Escola Ítaca. I, per tant, aquesta comissió serà la que dirimirà quin ha de ser l’ús 
de Can Rosés, i per això ens abstindrem.

El president

Gràcies, senyora Albiach. Finalment, la senyora García Cuevas, del Grup Parla-
mentari Popular.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, desde el Partido Popular de Cataluña también tene-
mos conocimiento de la problemática que se vive en la Escuela Ítaca, de Les Corts. 
Desde el mismo distrito, el AMPA de la escuela ya hizo un manifiesto para que el 
consorcio diera respuesta a todas las quejas presentadas por, en general, la falta de 
inversiones en el mantenimiento de todo el edificio, como ya se ha comentado: el 
tema de la cocina, aparatos electrónicos, temperatura y el espacio del patio. Incluso 
también se..., nos había llegado información, que no hemos acabado de aclarar, de 
que la voluntad de la Administración educativa era transferir los alumnos de esta 
escuela a la escuela Ausiàs March, esto no se ha acabado de aclarar. 

En definitiva, se presentó en la Comisión de Derechos Sociales del ayuntamiento 
el 20 de marzo del 16. El PSC presentó una propuesta para que el Gobierno muni-
cipal hiciera un informe sobre las inversiones en centros educativos. Y es curioso, 
cuando se tuvo conocimiento del informe..., es que, en el 2016, las inversiones eran 
las más bajas de los últimos cuatro años: en el 13 la inversión fue de 9,3 millones; 
en el 14, 24,5; en el 15, de 17,9 millones; y en el 16, de 7,9 millones de euros. Es 
sorprendente, si lo que nos importa es la calidad de los equipamientos educativos. 
Y no se debe esta bajada de la inversión a una menor necesidad de inversión, sino 
simplemente a un recorte presupuestario en mantenimiento. 

Como nosotros defendemos la educación pública de calidad, defendemos la asig-
nación de recursos suficientes a los centros públicos para que los alumnos que eligen 
estos centros estudien con la calidad que merecen, pues presentamos de hecho, des-
de el Grupo Popular en el consejo plenario de Les Corts, el 2 de marzo del 17, una 
propuesta para que se cubrieran las necesidades básicas de las escuelas públicas, no 
solamente la Ítaca, sino también la Ausiàs March y la Barcelona. Y, bueno, todos los 
grupos votaron a favor –el 2 de marzo, ¿eh?, del 17–, menos del Gobierno, que votó 
en contra, sin dar una explicación clara. 

Nosotros pedimos al regidor del distrito que velara para que se pudiera..., para 
que el Gobierno rectificara su postura y públicamente lo hemos denunciado en me-
dios. Desde nuestro punto de vista, aquí lo que hay es un incumplimiento por parte 
tanto del Gobierno de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona de aten-
der sus responsabilidades con respecto a la comunidad educativa. 

Por tanto, creemos que la propuesta de resolución es completamente necesaria, 
adecuada, la apoyaremos y pedimos desde aquí que el Gobierno cumpla, que el 
ayuntamiento cumpla, que suba el presupuesto de inversiones educativas y que acla-
ren esto de que iban a trasladar o no los alumnos de la Escuela Ítaca a otros centros 
como el Ausiàs March. 

Gracias, presidente.
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El president

Per fixar la posició respecte a les esmenes, la senyora Sierra té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. La nostra consellera al Districte de Les Corts, la So-
nia Reina, s’ha presentat a l’escola per saber de primera mà el que s’havia fet i el 
que no s’havia fet i resulta que aquestes reformes només són al document que li han 
enviat a la senyora Laïlla, que sembla que és el mateix que li han enviat a la senyo-
ra Albiach, perquè a l’edifici no s’han fet, eh?; deuen estar escrits però a l’edifici no 
s’han fet. 

L’única millora que s’ha fet a l’Escola Ítaca ha estat la de les aigües, i la comu-
nitat educativa està molt emprenyada perquè fa molt de temps que es mobilitzen i 
fan pressió, i el que han aconseguit amb aquesta pressió, és que se solucioni el pro-
blema de les aigües, però no tota la resta, per molt que els hagin enviat a vostès uns 
documents molt macos que diuen que sí. Vagin a l’escola, visitin l’escola i veuran 
que això no és cert. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra.
Passem a votar. Si no ho hem entès malament, s’ha demanat votació separada del 

punt número 4, que seria la primera votació que farem, i després votarem conjunta-
ment els punts primer, segon i tercer, d’acord? (Pausa.)

Doncs, passem a la votació del punt número 4.
Vots a favor?
Sis, Ciutadans i Partit Popular.
Vots en contra?
Abstencions?
Nou... Dotze, Junts pel Sí, Socialista i Catalunya Sí que es Pot.
I votem ara la resta de punts, el primer, el segon i el tercer.
Vots a favor?
4, 6... Vuit, Ciutadans, PSC i PP.
Vots en contra?
Diguem, 9 –encara que n’he vist 10, però diguem 9. (Remor de veus.) Ah!, perdó, 

doncs, 10 –no 11–, de Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot.
I abstencions?
Cap.
Per tant, no s’aproven aquests punts.
Bé, doncs, amb això hem acabat l’ordre del dia. Simplement recordar-los, dipu-

tats i diputades, que la propera sessió està prevista per al dia 3 d’octubre i que subs-
tanciarem..., en principi, ja farem la consulta, però substanciarem propostes de reso-
lució. Per tant, voldria demanar especialment a la senyora Albiach, que n’ha retirat 
unes quantes per aquesta sessió, que es manifesti respecte a les seves, i a la resta de 
grups, doncs, si continuen mantenint les seves respectives o volen modificar-ne al-
guna. Senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Sí, a mi m’agradaria que constés en acta que em sembla molt urgent que la con-
sellera d’Ensenyament, que van canviar sense donar-nos cap mena d’explicació, vin-
gui a comparèixer davant d’aquesta comissió. Em sembla molt estrany que tingui 
aquests motius d’agenda, quan era una data que se sabia amb molt de temps. Potser 
després de la seva gloriosa intervenció al Ple han sortit aquests motius d’agenda, 
però (remor de veus)...

El president

Sí, senyora Sierra...
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Sonia Sierra Infante

...m’agradaria que constés que demanem que es presenti.

El president

Sí, sí. Senyora Sierra, a veure, aquest president ha estat en contacte, des de ja fa 
uns quants dies, amb la conselleria i si proposo substanciar propostes de resolució és 
perquè he parlat amb la conselleria. L’endemà hi ha Ple, està previst que en el Ple 
es passin temes que tenen a veure amb Ensenyament i, per tant, la conselleria ens 
ha demanat de substanciar la compareixença de la consellera a la següent comissió, 
que serà el dia 17, eh?

I, en fi, en definitiva, doncs, sembla que institucionalment hem d’acceptar i res-
pectar la voluntat de la conselleria.

Ramona Barrufet i Santacana

Un moment, només, president.

El president

Sí, senyora Barrufet.

Ramona Barrufet i Santacana

Per demanar als grups que, com sempre, penso que hem de respectar les agendes 
dels consellers. I penso que fins aquí hem arribat ja també, eh?

El president

Sí, senyora Barrufet. Per aquest president no quedarà, d’acord? En tot cas... (Veus 
de fons.) Senyora Sierra...

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i nou minuts.
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