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Sessió 6 de la CPJ

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

quatre minuts. Presideix Ignacio Martín Blanco, acompanyat de la secretària, Anna Erra i 

Solà. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez 

Fisac, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Aurora 

Madaula i Giménez, Jordi Munell i Garcia, Mònica Sales de la Cruz i Anna Tarrés i Campà, 

pel G. P. de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben Moussa, Montserrat Fornells i Solé, 

Gerard Gómez del Moral i Fuster, Noemí Llauradó Sans, Rut Ribas i Martí i Raquel Sans 

Guerra, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique i Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialis-

tes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i 

Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

També hi són presents els membres de la comissió Guillem Dorca i Tomàs i Mònica 

Torralba i Fernández-Velilla, secretari i presidenta del Consell Nacional de la Joventut de 

Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil (tram. 

250-00429/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 54; esmenes: BOPC 265, 14).

2. Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves (tram. 250-

00516/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 43; esmenes: BOPC 265, 15).

3. Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de 

l’ocupació juvenil (tram. 250-00524/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-

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

BOPC 218, 54; esmenes: BOPC 265, 16).

4. Sol·licitud de compareixença de Fernando Carrera, en representació de Joves de 

Societat Civil Catalana, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 

el programa d’acció dels pròxims mesos i el seu pla de convivència (tram. 356-00281/12). 

David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació dels encarregats d’elaborar l’En-

questa a la joventut de Catalunya del 2017 davant la Comissió de Polítiques de Joventut 

perquè presenti l’enquesta (tram. 356-00290/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha elaborat la publi-

cació L’emigrant 2.0: emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals davant la Co-

missió de Polítiques de Joventut perquè presenti aquesta publicació (tram. 356-00291/12). 

Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l’Obser-

vatori Català de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 

sobre l’Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent al 2017 (tram. 356-00293/12). 

Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Rut Ribas i Martí, 

del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat!, davant la 

Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la tasca d’informació que l’entitat duu 

a terme a les universitats i els assetjaments que ha sofert els darrers mesos (tram. 356-

00346/12). David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.
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El president

Bé, bona tarda. Si us sembla, comencem aquesta sessió cinquena de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, amb un ordre del dia amb vuit punts.

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia 
juvenil

250-00429/12

I començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia, la Proposta de resolució 
sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil, presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans. I per defensar la proposta de resolució té la paraula, pel Grup 
de Ciutadans, el senyor David Mejía. (Pausa.) Perdó, la senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gràcies, president. Bien, el paro juvenil en Cataluña, según la última Encuesta 
de población activa, se sitúa en el 23,7 por ciento. Es cierto que este dato es mejor 
que en encuestas anteriores, pero tenemos que ir más allá y debemos analizar el tipo 
de empleo que tienen los jóvenes.

Los jóvenes están en puestos de trabajo, la mayoría, gran parte de ellos, en el 
sector servicios, con alta temporalidad y alta precariedad laboral. En Cataluña, 
como en el resto de España, tenemos jóvenes con alto nivel formativo, que tienen en 
ocasiones que irse fuera de España a buscar un futuro, porque aquí tienen limitadas 
sus posibilidades laborales, dificultando su proyecto de vida.

Nosotros pensamos que tanto el fomento de la formación profesional dual como 
aprovechar de manera eficiente los recursos que vienen de Europa, como la Garantía 
Juvenil, es clave para ayudar a nuestros jóvenes y a sus expectativas laborales. En 
la implementación de la Garantía Juvenil, se distinguen varios tipos de agentes que 
participan en el diseño, en la implementación y en la evaluación; agentes sociales, 
entre ellos entidades y sindicatos, y en segundo lugar, administraciones públicas, el 
Ministerio y las comunidades autónomas.

Lo que pedimos en nuestra propuesta es implementar de manera más eficiente la 
Garantía Juvenil en coordinación con el Gobierno de España, cada cual desde sus 
competencias. Queremos comentar que esta propuesta ya ha sido sometida a debate 
y está aprobada desde la anterior legislatura, pero, como decayó, la hemos vuelto a 
presentar en esta legislatura.

Hemos llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo de Esquerra y Junts per 
Catalunya, porque pensamos que mejora el texto, y les agradecemos la predisposi-
ción para el diálogo y el acuerdo de forma constructiva, porque lo que queremos es 
alcanzar el consenso necesario de este Parlament y llegar al cumplimiento de nues-
tra propuesta de resolución.

Por otro lado, también desde nuestro grupo parlamentario pensamos que es ne-
cesario flexibilizar los requisitos para ser beneficiarios de la Garantía Juvenil, re-
orientar los programas existentes y aumentar la red de impulsores. Y así hemos 
realizado diferentes propuestas, tanto desde mociones en el Pleno como desde pro-
puestas de resolución en la Comisión de Juventud.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula, pel Grup Republicà, la senyora 
Rut Ribas. Endavant, senyora diputada.

Rut Ribas i Martí

Bona tarda. Gràcies, president. Com ja ha dit la diputada Valencia, doncs hem 
arribat a una transacció al primer punt; per tant, el votarem a favor. I malaurada-
ment no serà el mateix en el segon punt que porta la proposta de resolució.
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En aquest cas, doncs, tots sabem que la Garantia Juvenil es desenvolupa a través 
del SOC, i també que la Garantia Juvenil s’emmarca dins del programa estatal Pro-
grama operativo de empleo juvenil, que aquest és qui estableix la tipologia i els in-
dicadors i els objectius de la Garantia Juvenil. Per tant, la planificació del programa 
i de la seva avaluació depenen de la Secretaría de Estado de Empleo. I el cas és que 
Catalunya ho fa de la mateixa manera que també ho fan la resta de regions de l’Es-
tat, assistint a les reunions de coordinació de la Comissió de Seguiment del Servicio 
de Empleo Público Estatal de la Garantia Juvenil, així com també ja dic que ho fan 
la resta de comunitats autònomes.

Però en aquest sentit, doncs volem recordar, no?, que el Govern de l’Estat reserva 
el 50 per cent de la dotació assignada de la Unió Europea, i aquest 50 per cent tam-
poc no sabem ben bé on va a parar, ja que se’l reserva per al que l’Estat cregui opor-
tú on ha de ser assignat. I, per molt que la competència de realitzar les polítiques 
d’ocupació sigui, en aquest cas, doncs del SOC i la Generalitat, no podem passar 
per alt i obviar que rebem una dotació del 50 per cent inferior al que ens pertocaria.

I aquí queda establerta la meva intervenció.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, per defensar la posició del Grup de Junts per 
Catalunya, té la paraula la senyora diputada Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Bona tarda. Gràcies, president. Bé, jo crec que ningú pot estar en contra del que 
seria l’objecte d’aquesta resolució. Evidentment, garantir el Pla d’ocupació del jovent 
i de la joventut..., tots sabem que és un dels sectors amb més dificultats per a la in-
corporació en el mercat del treball.

I per tant, com ha dit la diputada que m’ha precedit, d’Esquerra Republicana, 
companya d’Esquerra Republicana, hem fet una transacció en el primer punt, perquè 
estem d’acord en que cal desenvolupar..., en l’àmbit que pugui la Generalitat.

Però sí que remarcar, tal com ha fet ella, que és veritat que aquests plans que es 
garanteixen i es promocionen a través de fons europeus van directament..., el 50 per 
cent se’l reserva l’Estat espanyol, no sabem ben bé amb quins objectius, si totes les 
competències en aquesta matèria estan transferides a les comunitats autònomes. Per 
tant, la reflexió que jo em faig i que des del Grup de Junts per Catalunya ens fem 
és: com és que, en lloc d’estar demanant que hi hagi aquesta col·laboració, no s’està 
demanant des del Parlament de Catalunya –perquè els recordo que tots som diputats 
del Parlament de Catalunya– que es respectin les competències i que les competèn-
cies que estan assignades a les comunitats autònomes siguin garantides i, per tant, 
el Govern espanyol no hi interfereixi?

Per tant, potser hauríem de recordar cada vegada que som diputats del Parlament 
de Catalunya i que, per tant, hem de defensar que les competències..., si no volen de-
fensar que tinguem més competències, que és el nostre objectiu com a independen-
tistes, que les competències, com a mínim, estiguin garantides en aquest Estat espa-
nyol que constantment ens interfereix en les nostres competències, en quedar-se, en 
aquest cas, el 50 per cent de l’import designat a l’Estat espanyol, o d’altra manera.

També és veritat que vostès, des del Grup de Ciutadans, defensen el contracte 
únic, que, per altra banda, tots els catedràtics que són consultats estan en contra 
d’aquest contracte únic, que, entre d’altres coses, abarateix l’acomiadament i que, 
per tant, no seria una bona opció per a aquest objectiu de la feina d’aquest jovent.

I, per acabar, només fer referència a que la diputada... (l’oradora riu), m’ha fet 
gràcia, com ha dit que ja s’havia presentat i aprovat en l’anterior legislatura i, com 
que decayó la legislatura... No, la legislatura no decayó, no va decaure: es va aplicar 
un cop d’estat, a partir de l’article 155 de la Constitució espanyola que vostès van 
votar, juntament amb el PSOE-PSC i PP.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. A continuació, defensades les esmenes, per posicionar-se té la 
paraula el senyor Pol Gibert, pel Grup dels Socialistes.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Déu-n’hi-do, per ser la primera PR, anem forts amb el dis-
curs, amb la qual cosa intentaré estar a l’alçada del que s’està dient aquí i no baixar 
el ritme, no? (Rialles.) I jo anava a fer una intervenció, diguem-ne, de mínims, dient 
que era una PR que ja s’havia aprovat anteriorment i que hi estàvem d’acord, doncs 
endavant, no?, que s’apliqués aquest mandat de nou. Però em veig obligat a afegir 
alguna cosa més també, pel que s’ha dit en aquesta comissió.

Evidentment, entrant en el contingut pur de la proposta de resolució, doncs no 
ens aporta gaire novetat. Es demana una implantació més eficient de la Garantia Ju-
venil –hi estem evidentment d’acord– i garantir una correcta coordinació, tot i que 
és veritat que s’ha de dir que la coordinació es fa a través de la conferència secto-
rial, en aquest cas, o del PAPE i no del SEPE. Però bé, en aquest cas, diguem-ne, 
entenem la voluntat que hi ha de fons, encara que no estigui ben recollit en el que la 
proposta de resolució inclou, no?

Però sí que s’ha dit aquí, en aquesta comissió, alguna cosa que volia clarificar. 
Perquè s’ha dit, per exemple..., s’ha fet una defensa a ultrança de les competències 
de la Generalitat, que evidentment comparteixo, perquè en alguna cosa tenim com-
petències i les defensem com a gent que defensa l’autogovern, no? Però també s’ha 
de dir alguna cosa en aquest sentit, i és que la Garantia Juvenil, com bé saben els 
diputats d’aquesta comissió, té una dotació que es traspassa a la Generalitat, en co-
finançament, i que no fa gaire vam saber que hi havien milions que s’havien perdut 
i no s’havien executat des de la Generalitat. Per la qual cosa..., volem competències? 
Sí. I quan les tenim què fem amb elles? No executar-les plenament. Doncs escolta, 
siguem una mica coherents, perquè estem demanant més competències i les que te-
nim no les executem.

I ho dic perquè aquest grup parlamentari, que això ho va denunciar en el seu mo-
ment i va ser molt criticat pel Govern per denunciar aquest tema, l’altre dia va escol-
tar com el compareixent que venia del CTESC a la comissió d’autònoms demanava 
també saber què passava amb aquests fons de garantia juvenil, que s’havien quedat 
en uns llimbs i s’havien retornat cap a Europa, amb la qual cosa no és un tema pura-
ment d’aquest grup parlamentari, sinó que sembla que hi ha algun organisme inde-
pendent, de caràcter social, que també ho recull, amb la qual cosa també seria inte-
ressant recuperar aquell debat d’on van anar a parar aquests fons de garantia juvenil 
que el Govern reclama amb molta insistència i que després no s’apliquen. I a més 
perquè tothom ha fet coincidència en aquest tema de que calen aquests fons, perquè 
tenim població jove, amb atur, cronificació d’atur, i població amb un atur estructural 
molt important, amb la qual cosa aquests fons de garantia juvenil, que venien a ser 
un pedaç, un pla d’ocupació temporal en aquell moment, per intentar que la joventut 
tingués una solució, s’estan convertint en una cosa més estructural i menys tempo-
ral, amb la qual cosa són molt importants.

Per això també pregaria que, quan fem un discurs, el fem tot complet, no deixem 
una part del discurs per segons qui governa.

El president

Gràcies, diputat. A continuació té la paraula el senyor Lucas Silvano, pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula, senyor Silvano.

Lucas Silvano Ferro Solé

Gràcies, president. Em pot dir Lucas Ferro, que és el meu cognom? És que Sil-
vano és el meu segon nom; genera una mica de confusió.
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El president

Perdó. I mira que altres dies t’he dit Lucas Ferro, i ara, no sé per què, se m’han 
creuat els cables. (Lucas Silvano Ferro Solé riu.) Perdona’m. Disculpi, senyor diputat.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Nosaltres estem d’acord amb la resolució i amb la reflexió que 
l’acompanya, sobre la necessitat de blindar competències, i també sobre la necessitat 
de deixar de ser tan incompetent amb els recursos i les polítiques que un pot desple-
gar. Jo, en tot cas, volia fer una sèrie de valoracions.

Una, que si no la dic rebento, que és llegir textualment un paràgraf de la moció: 
«Esta realidad afecta especialmente a las personas que están en situación de des-
empleo, menores de veinticinco años, confirmando la rigidez de un mercado laboral 
que pone trabas a los jóvenes para entrar en el mismo; que, cuando consiguen ha-
cerlo, entran en una situación de precariedad laboral.» Jo crec que a aquestes altu-
res, després de dues reformes laborals, que bàsicament el que han fet és desregular 
el mercat laboral, seguir dient que qui posa traves a la contractació dels joves és la 
rigidesa del mercat laboral, em sembla com a mínim una temeritat. Perquè també 
cal dir que si estem en aquesta situació és per la desregulació laboral que hi ha ha-
gut des de l’inici de la crisi i per l’acceptació de les polítiques d’austeritat en aquest 
país. Ho dic perquè precisament el programa de Garantia Juvenil el que venia a su-
plir de forma conjuntural –i jo estic d’acord que, fins que no es corregeixin aquestes 
polítiques, ho haurà d’anar fent de forma estructural– era la desregulació del mercat 
laboral, i com excloïa del mercat laboral els joves d’aquest país.

Però bé, dit això, que crec que no ho podíem deixar passar, en les qüestions con-
cretes que planteja la proposta de resolució hi estem d’acord. Creiem que cal ga-
rantir competències, però també creiem que cal exigir operativitat a la Generalitat. 
I, per tant, votarem a favor d’aquesta resolució.

El president

Gràcies, senyor Ferro. A continuació té la paraula el Subgrup Parlamentari de 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, president, però no farem ús del nostre torn de paraula.

El president

Perfecte. Crec que el representant del Grup Popular no hi és, i, per tant, passa-
ríem directament..., per posicionar-se sobre les esmenes, la senyora Elisabeth Va-
lencia té la paraula.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; gracias, presidente. Yo nada más quería comentar al Grupo de Junts per Ca-
talunya que no sé si saben que el Govern perdió 42 millones en 2017, no gastados en 
el plan de Garantía Juvenil, por no ejecutar las medidas oportunas que se le asigna-
ron desde Europa. Entonces, le quería decir que menos pedir competencias y más 
utilizar las competencias que tienen, bien utilizadas, y gestionar bien el presupuesto 
de la Generalitat de Catalunya y los fondos que recibe de Europa.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada.
Doncs llavors, sense més, passaríem ja a la votació.
Vots a favor de la proposta?
(Veus de fons.) D’acord, perfecte. (Pausa.) Perfecte; doncs passaríem a la votació 

separada, primer del punt 1.
Vots a favor del punt 1 de la proposta?
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Perfecte. Doncs s’aprova per unanimitat el punt 1 de la proposta. (Remor de 
veus.) Perdó... (Veus de fons. Pausa.) Sí?, fem...? (Veus de fons.) No cal fer una altra 
vegada la votació? No. (Veus de fons.)

Dinou a favor i 1 abstenció.
Perfecte. Doncs llavors queda aprovat el punt primer de la proposta per 19 vots 

a favor i 1 abstenció.
A continuació passem a la votació del punt 2 de la proposta.
Vots a favor?
Vots en contra?
I abstencions?
Una abstenció.
Perfecte. Doncs es rebutja el segon punt de la proposta.
(L’apartat segon de la proposta de resolució corresponent al punt primer de 

l’ordre del dia és rebutjat per 9 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.)

Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
250-00516/12

Bé, dit això, passem al punt 2 de l’ordre del dia, amb la Proposta de resolució 
sobre el foment de la cultura entre els joves, presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Per posicionar-se sobre la proposta té la paraula el senyor David Mejía, 
pel Grup de Ciutadans. Senyor diputat, endavant.

David Mejía Ayra

Gràcies, president. Bé, l’objectiu i la finalitat d’aquesta proposta de resolució són 
clars: són fomentar la cultura entre els joves. Realment, veiem amb preocupació com 
el consum de les activitats culturals entre el jovent, doncs, s’ha estancat, i en molts 
casos també ha disminuït. Per tant, des de les institucions crec que el que hem d’in-
tentar és limitar les barreres que puguin tenir els joves per tal de que consumeixin 
cultura. I una d’aquestes barreres, per exemple, pot ser el preu de les diferents acti-
vitats que es realitzen.

Sabem també que les xarxes socials s’utilitzen amb molta facilitat per infor-
mar-se i conèixer les diferents ofertes que existeixen, i les campanyes de comuni-
cació que es puguin realitzar a través d’aquestes xarxes socials, doncs, han de ser 
al més atractives possible i també al més eficients possible. Per tant, creiem que les 
xarxes socials són una bona eina per aconseguir que no només els joves siguin pú-
blic passiu, sinó que també siguin un públic actiu.

De la mateixa manera, creiem que els espais culturals han de ser una oportunitat 
perquè aquests joves s’iniciïn en la cultura que ens envolta.

I així, ja aprofitant i pronunciant-me sobre les esmenes presentades, dir que hem 
acceptat l’esmena 1 de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana; que hem trans-
accionat l’esmena 3, juntament amb l’esmena del Partit Socialistes, per tal d’arribar 
al major consens possible, perquè crec que aquesta qüestió mereix el major consens 
possible entre les diferents forces polítiques.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. A continuació, vist que s’han presentat esmenes, té la paraula 
el Grup dels Socialistes i Units per Avançar, el senyor Pol Gibert. Endavant, senyor 
diputat.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Doncs com bé deia el diputat proposant, evidentment, promo-
cionar la cultura entre la gent jove és una necessitat evident. Però el problema que 
tenim jo crec que no és només de difusió de campanyes de comunicació, sinó d’ac-
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cés a la cultura, sobretot per la banda del preu. Com bé saben en aquesta comissió, 
el jovent pateix una precarietat laboral immensa, dificultats d’accés a la «vivenda», 
amb la qual cosa la cultura queda, evidentment, relegada a un segon terme. A més, 
també, recordem que l’IVA cultural fins fa no molt era un IVA quasi prohibitiu, que 
desincentivava la cultura, amb la qual cosa es fa evident que cal una promoció es-
pecial per al públic jove.

Com bé saben, el nostre grup parlamentari va presentar en el pressupost del 2017 
de la Generalitat de Catalunya una mesura que era la T-cultura, una mesura que in-
cloïa una bonificació de cent euros per promoció de la cultura quan els joves del país 
feien divuit anys. Crèiem que era una proposta molt interessant que ha quedat per-
duda en els llimbs i que no s’ha pogut aplicar, i, per tant, crèiem que era important 
incloure-la per complementar aquesta proposta de resolució. I així ho hem pogut fer 
també gràcies a la generositat del Grup de Ciutadans, amb la qual cosa esperem que 
tingui el vot a favor, i també esperem que el Govern desplegui d’una vegada aquesta 
mesura.

El president

Bé, per defensar la seva esmena, a continuació té la paraula el Grup Republicà, 
la senyora Rut Ribas. Endavant, senyora diputada.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, president. Doncs sí, creiem que, com deia ara el diputat Gibert, doncs és 
evident que la cultura ha de seguir penetrant dins dels joves del país, perquè bàsica-
ment és un instrument de cohesió social i de transformació social. El que sí que hi 
ha la sort, que any rere any s’està visualitzant un canvi important, en què els joves 
consumeixen més cultura; sí que és cert que hi ha tota una oferta i un ventall d’op-
cions, que van des de l’Escena 25 fins a la Fira del Teatre Infantil i Juvenil, on joves 
de diverses edats i que puguin consumir un perfil divers de cultura, doncs hi puguin 
accedir. Però també som conscients, doncs, que l’arrel de tot plegat ha de ser que els 
joves tinguin un accés més fàcil per poder gaudir de la cultura del país.

En aquest cas, la proposta de resolució també demanava que es dugués a terme 
més digitalizació, però val a dir que actualment la manera en què més s’arriba a 
promocionar aquesta cultura que hi ha als joves és justament a través de les xarxes 
i de la digitalització.

Aprofito per demanar el vot separat del punt 2 de la proposta de resolució, i dei-
xaria aquí la intervenció.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, per defensar la seva posició sobre la proposta, 
sobre les seves esmenes, té la paraula, pel Grup de Junts per Catalunya, la senyora 
Mònica Sales. Endavant, diputada.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Bé, nosaltres, pel que fa a aquesta proposta de resolució, vo-
tarem a favor del primer punt, després que se’ns haja acceptat l’esmena, com bé ha 
informat el diputat de Ciutadans; votarem en contra del segon punt, perquè consi-
derem que el que es demana ja s’està duent a terme i no se’ns ha acceptat l’esmena 
que plantejàvem, i després votarem també a favor del tercer punt, després d’aquesta 
transacció que hi ha hagut i en què hem arribat també a un acord.

Està clar que fer atractiu el consum de cultura entre els jóvens és fonamental i 
bàsic, i per tant en qualsevol acció conjunta que puguem desenvolupar en aquest 
camp ens hi trobaran per treballar plegats, sobretot entenent la cultura com a ins-
trument de cohesió social i com a eix vertebrador que permet la participació social 
i territorial i que aprofita aquestes oportunitats del món digital.
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Complementant una mica les dades que aportava la diputada Ribas, el 2017 es 
posa de manifest com el consum cultural està canviant cap a continguts en línia, com 
els jóvens de vint a vint-i-quatre anys són els que lideren aquest canvi. El 64 per cent 
afirma que accedeix a continguts en línia i un 62 per cent que consumeix televisió en 
streaming, i aquesta dada, en canvi, veiem com baixa fins al 26 per cent en franges 
de trenta-cinc a cinquanta-quatre anys. Per tant, veiem com els jóvens estan liderant 
aquest canvi cultural i els hem de tenir en compte. Els jóvens de catorze a vint-i-qua-
tre anys lideren aquest consum i la participació cultural en videojocs, en música en 
diversos suports, en concerts, en participació a cinemes, exposicions, etcètera.

I per això el Govern de Catalunya està duent a terme diverses accions per aug-
mentar aquest accés i aquest consum entre els jóvens, com per exemple seria aquesta 
campanya Escena 25, a la qual s’ha referit la diputada del Grup Republicà, adreçada 
a joves entre quinze i divuit anys i que permet una oferta i una cartellera en teatre, 
circ, dansa i concerts amb un preu reduït entre tres i deu euros –ara que fèiem es-
ment d’aquesta barrera que suposa de vegades aquest preu per a accedir als actes 
culturals–, i que compta amb més de dotze mil entrades reservades.

Una altra activitat seria l’Apropa Cultura, un altre programa, una altra mesura 
per a joves en risc d’exclusió.

Un altre programa seria l’Argonautes, amb ajuts per a sortides escolars al pa-
trimoni cultural, que garanteix que 225.000 alumnes d’escoles d’entorns socials i 
econòmics desfavorits puguen beneficiar-se també d’aquest accés a la cultura tan 
important per a totes i per a tots.

I altres campanyes que obren les portes a la cultura i a l’aprenentatge de la llen-
gua, com el Voluntariat per la Llengua, el portal digital Parla.cat i tantes i tantes 
accions que s’estan duent a terme des de la conselleria de Cultura, entenent que 
aquesta cultura ha de ser accessible per a totes i tots, per als més jóvens, però també 
per als més grans.

També podríem posar en relleu el projecte Biblioteca Digital. També podríem 
posar en relleu com el Govern dona suport a fires i mercats de cultura digital dirigits 
a jóvens, com per exemple el Saló Internacional del Còmic, que atreu moltíssimes 
visites, o la Fira del Teatre Infantil i Juvenil, o el concurs de booktrailers, aquesta 
cosa que cada vegada s’està posant més de moda entres els joves de catorze a di-
vuit anys, per exemple. O també com les aplicacions mòbils o l’entorn digital s’es-
tà posant també en valor amb relació a la cultura, amb el desenvolupament web de 
l’Agenda Cultural, que suposa també una millora tecnològica del model de gestió i 
de control de la qualitat.

Per tant, veiem com el Departament de Cultura està treballant amb relació a 
l’accés dels joves a la cultura, però, si més no, diem el mateix que hem dit a l’inici: 
que estem oberts a treballar conjuntament per aquests temes, que creiem que han de 
generar consens, i per això estem aquí, per treballar i per fomentar que els jóvens 
puguen accedir a la cultura des de totes les seues vessants.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, defensades les esmenes i per posicionar-se so-
bre la proposta, dono la paraula a la resta de grups, en aquest cas al Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, el senyor Lucas Silvano Ferro. Té la paraula, 
senyor diputat.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Nosaltres veiem amb preocupació la disminució de 
l’accés efectiu a la cultura entre els joves de Catalunya, però sí que creiem que 
s’hauria d’abordar d’una forma més àmplia. I sé que de vegades, vull dir, la lògi-
ca de mocions no ho permet, perquè hi ha causes estructurals, socioeconòmiques, 
darrere d’aquest accés –i crec que abans n’hem pogut parlar i en seguirem parlant–, 
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però també perquè cal abordar un debat sobre quines formes d’accés volem utilitzar, 
quins mecanismes institucionals volem utilitzar per garantir l’accés als joves.

Ho dic perquè nosaltres votarem a favor d’aquesta resolució, però creiem que 
amb el seu desplegament, especialment amb la T-cultura i la bonificació econòmica 
de cent euros l’any perquè els joves puguin accedir a la cultura, també podem estar 
reforçant dinàmiques d’exclusió o de participació del jovent en entramats culturals 
que no necessitarien la bonificació i la intervenció de l’Administració, que poden ser 
fins a cert punt contraproduents.

En tot cas, nosaltres no hi estem en contra, però creiem que aplicar mesures com 
aquestes necessita, tant la bonificació com l’establiment de preus públics o de preus 
amb priorització pels joves, i pels joves socioeconòmicament exclosos, necessiten 
un debat més ampli, que és: quin model de cultura volem construir i quin model 
d’accés a la cultura volem construir.

En tot cas, ja dic que hi votarem a favor i posposem aquesta discussió per al dia 
que es tingui a bé desenvolupar aquest mecanisme d’accés.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Ferro. A continuació té la paraula la portaveu del Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Maria 
Sirvent. Senyora diputada, té la paraula.

María Sirvent Escrig

Sí, en aquest mateix sentit, per posicionar-nos respecte a aquesta proposta de 
resolució. Nosaltres també entenem que aquesta proposta de resolució no fa més 
que cercar mecanismes de bonificació amb la finalitat de poder facilitar l’accés a la 
cultura, però en cap cas es planteja com transformar d’arrel aquest sistema cultural 
que posa al centre, en moltes ocasions, interessos mercantils i l’ànim de lucre, i no 
pas la cultura com una eina de cohesió i de transformació social.

I, per tant, nosaltres ens abstindrem respecte a aquesta proposta.

El president

Gràcies, diputada. A continuació m’agradaria donar la paraula al Consell Nacio-
nal de la Joventut, la senyora Mònica Torralba...

Mònica Torralba i Fernández-Velilla

Gràcies, president. Nosaltres també reconeixem aquestes dificultats que existei-
xen a l’hora de poder accedir a la cultura. No ens volem tampoc repetir en tot el que 
heu anat dient, perquè hi estem molt d’acord, però sí que volem reivindicar també, 
una mica, la creació cultural i les dificultats que els joves ens trobem en la creació 
d’aquesta, la manca, en moltes de les situacions, d’aquest suport o d’aquesta facilita-
ció als projectes i produccions d’arreu del territori.

Llavors, doncs també ens agradaria que ho poguéssiu tenir en compte més enda-
vant, quan potser ho centreu més, però sobretot voldríem parlar d’això, de les difi-
cultats a l’hora de la creació.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Torralba. A continuació, per posicionar-se sobre les esmenes... 
(Veus de fons.) No? Bé; d’acord, perfecte.

Doncs llavors passaríem directament a la votació, i la faríem per separat, com 
se m’ha demanat.

Primer votaríem el punt 1 i el punt 3.
Vots a favor d’aquests punts?
Vots en contra?
Cap.
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Abstencions?
Perfecte. Doncs llavors aquests punts de la proposta queden aprovats per 19 vots 

a favor i 1 abstenció.
I llavors passaríem a votar el punt 2.
Vots a favor del punt 2?
Perfecte.
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt queda rebutjat per 10 vots en contra, 9 a favor i 1 abstenció.
Perfecte.

Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la 
qualitat de l’ocupació juvenil

250-00524/12

Sense més, passaríem al següent punt de l’odre del dia, el punt 3, amb la Propos-
ta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de l’ocu-
pació juvenil, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
I per defensar la proposta de resolució té la paraula el portaveu, Lucas Ferro. Senyor 
diputat, té la paraula.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Crec que a ningú se li escapa que vivim en un 
context on fa nou anys que patim polítiques d’austeritat que han trencat el nostre mo-
del de benestar, i sobretot l’han trencat a nivell intergeneracional. Avui Catalunya té 
una baixa ocupació juvenil, setze punts menys que el 2007, i una ocupació precària: 
el 20 per cent dels joves que treballen avui cobren salaris per sota del llindar de la 
pobresa, la qual cosa converteix el mileurisme, pràcticament, en un model d’èxit en 
el nostre país. I a això li hem de sumar no només la precarietat material, sinó la pre-
carietat temporal; els joves, de mitjana, a Catalunya han d’encadenar entre quatre i 
cinc contractes per poder treballar un any natural seguit, la qual cosa no només els 
situa en una situació de debilitat en el seu lloc de feina, sinó que els impossibilita 
desenvolupar-se en societat: tenim taxes d’emancipació superiors als vint-i-nou anys 
i dificultats com les que hem estat discutint avui, d’accés a la cultura, d’accés a l’edu-
cació pública, d’accés a les universitats, etcètera.

En aquest context surt el programa de Garantia Juvenil, que nosaltres no en fem 
una valoració excessivament optimista, i per això plantegem la necessitat de rees-
tudiar-lo i d’exigir també que el puguem construir sobre el model productiu i la di-
versitat territorial de Catalunya. I crec que aquest és un element clau. En una situa-
ció d’exclusió laboral i de desenvolupament personal sense precedents en la nostra 
història recent de la joventut, necessitem instruments que siguin forts, que vinguin 
acompanyats d’una política socioeconòmica forta i expansiva, però que ens permeti 
també flexibilitzar els mecanismes contemplats en les lleis estatals, perquè puguin 
arrelar en un territori que no és igual a l’àrea metropolitana que a Lleida ni és igual 
a Madrid que a Càceres.

I, per tant, cal construir un model de garantia juvenil català i cal construir un mo-
del que respongui a les necessitats de la joventut i del teixit productiu de Catalunya.

Moltes gràcies... Ah!, amb relació a les esmenes, acceptem les dues esmenes del 
Grup de Junts per Catalunya i del Grup Republicà.

El president

Gràcies, diputat. A continuació, en vista que s’han presentat esmenes, dono la 
paraula al Grup Republicà. En primer lloc, la senyora Noemí Llauradó, pel Grup 
Republicà, té la paraula.
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Noemí Llauradó Sans

Moltes gràcies, president. Doncs totalment d’acord en que cal adaptar aquest 
model de garantia juvenil a la realitat del territori català, també a les necessitats 
del nostre jovent. Compartim també la preocupació per aquesta taxa d’ocupació del 
nostre jovent, també de les seves condicions, de la precarietat... Per primera vegada 
aquesta generació té condicions laborals pitjors que la dels seus pares, i és evident 
que hi hem de posar remei.

Però tenim l’eina i tenim l’estratègia, que és la de la Garantia Juvenil, però, tot i 
així, és evident que cal seguir desenvolupant-la, cal seguir millorant-la, per assolir 
aquesta inserció real. Per això hem fet aquestes dues petites esmenes als punts 2 i 3, 
que n’agraïm, doncs, l’acceptació per part del diputat Ferro.

Amb el punt 1, hi estem d’acord: per poder desplegar un model català en el marc 
dels condicionants del Programa operativo de empleo juvenil, es necessari continuar 
flexibilitzant aquests requisits.

Al punt 2, proposem l’esmena de, en lloc de «crear una estratègia transversal», 
«actualitzar les bases per a l’Estratègia d’ocupació juvenil 2014-2020». Ja han pas-
sat quasi cinc anys del primer document de bases, i és evident que cal una actualit-
zació que reculli, a més, les recomanacions de les avaluacions dels programes i que 
s’adeqüin al nou context socioeconòmic al que vostè també feia referència.

Pel que fa al punt 3, també hem fet una petita esmena: en lloc de dir «desenvolu-
par», hem dit «reforçar el desenvolupament del model», perquè entenem que aquest 
model ja s’està desenvolupant. És cert que es pot ajustar i actualitzar més, i, per tant, 
doncs, agraïm, doncs, que ens hagin acceptat aquesta breu concreció.

I, pel que fa al punt 4, totalment d’acord. I de fet durant el 2019 es crearà un 
apartat al web de la Garantia Juvenil per tal d’informar de l’evolució del registre 
d’inscripcions de la Garantia Juvenil de manera territorialitzada. I aquest web tam-
bé ha publicat els resultats de les avaluacions dels programes fets en el marc de Ga-
rantia Juvenil.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. A continuació té la paraula, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, la senyora Anna Tarrés. Senyora diputada.

Anna Tarrés i Campà

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Com ja s’ha dit, ens trobem da-
vant d’una PR important, una PR on cal seguir reflexionant sobre la millora de la 
garantia juvenil i de la qualitat de l’ocupació. És una PR, com ha dit la meva ante-
cessora del Grup Republicà, amb quatre punts, als quals hem presentat esmena als 
punts 2 i 3, i esmenes que han estat acceptades, perquè entenem que entre tots la 
feina es fa millor i perquè la reflexió, quan es fa conjunta, doncs, ens porta a un ma-
teix objectiu.

Per tant, en aquest sentit, estem d’acord amb la necessitat de continuar flexibilit-
zant els requisits per poder desplegar el model català de garantia juvenil i que s’ade-
qüi a la necessitat dels joves catalans i que sigui coherent amb el territori. En aquest 
sentit, i a part d’obrir la porta a participar del programa de la Garantia Juvenil a tots 
els joves amb contractes parcials, també proposem obrir el programa a totes les per-
sones joves que estan estudiant postgraus i màsters, ja que entenem que aquest col-
lectiu pot compatibilitzar els estudis amb una feina a jornada completa.

Pel que fa al punt 2, ja s’ha dit abans, hem presentat esmena de modificació, 
perquè entenem que el nou text s’adequa més a la realitat. No es tracta de dir que 
no s’ha fet res fins ara, que no existeix cap estratègia, sinó que el que s’ha de dir és 
que s’ha d’actualitzar, que de fet el que necessita –hi estem d’acord– és actualitzar 
les bases del que s’ha fet fins ara. I donat que el 2020 està al caure potser caldrà, el 
que caldrà fer serà fer èmfasi en un nou document que s’haurà de crear, un nou do-



DSPC-C 218
19 de març de 2019

Sessió 6 de la CPJ  14

cument de bases que reculli les recomanacions derivades de les actuacions fetes du-
rant tots aquests anys. En aquest sentit, caldrà realment implicar tots els agents i tre-
ballar colze a colze, principalment amb el Departament d’Empresa i Coneixement, 
per aprofitar-se dels estudis i treballs realitzats en el marc d’analitzar l’impacte de 
la indústria 4.0 en el mercat laboral. Sense aquests treballs entenem que serà difícil 
detectar els sectors de veritable valor afegit.

I, pel que fa al punt 3, també presentem esmena, en el sentit de que realment el 
que cal és reforçar el desenvolupament del nou model de garantia juvenil; el model 
ja està desenvolupat, però sí que és cert, com s’ha dit abans, que s’ha d’ajustar i ac-
tualitzar.

I per acabar ressaltar en el punt 4 el desig de continuar treballant conjuntament 
amb les entitats juvenils i els sindicats per aplicar les millores pertinents, en la me-
sura que la revisió de l’evolució dels programes es podrà fer de forma més periòdica. 
Hem de ser conscients que tots hem de ser corresponsables de fer que la Garantia 
Juvenil sigui un programa molt més eficaç.

També vull aprofitar per comentar que, després d’uns anys de funcionament del 
programa, no ens hem de conformar amb l’anàlisi a curt termini, sinó amb l’avalua-
ció de l’impacte real que ha tingut el programa durant tots aquests anys, és a dir, a 
llarg termini. Hi treballarem, i també servirà per extraure les millors decisions per 
seguir trobant les millors solucions per a la inserció laboral de les persones joves 
catalanes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, defensades les esmenes, obro el torn de parau-
la per a la resta dels grups, i en aquest cas començaríem pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, amb la senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Bien, nosotros votaremos prácticamente a favor de toda la 
propuesta de resolución de Catalunya en Comú, excepto en el punto número 1, en el 
que nos abstendremos, porque, aunque estamos de acuerdo en flexibilizar los requi-
sitos del plan de Garantía Juvenil y adaptarlos al territorio, creemos que deber ser 
en coordinación con el Gobierno de España.

En el resto de puntos estamos de acuerdo con la propuesta. De hecho ya hemos 
presentado una moción en el Parlament de Catalunya, aprobada por todos los grupos 
parlamentarios, en la que pedíamos que desde Cataluña hubiera una mayor coordi-
nación con el Gobierno de España para flexibilizar los requisitos necesarios para 
ser beneficiarios del plan de Garantía Juvenil y eliminar obstáculos, de acuerdo con 
la normativa actual. En nuestra moción también pedíamos aumentar la red de im-
pulsores mediante una estrategia, reorientar los programas existentes y fomentar el 
diálogo con las empresas y sectores productivos para ajustar la oferta a la demanda 
laboral.

En resumen, compartimos el espíritu de la propuesta, porque pretende realizar 
mejoras en el plan de Garantía Juvenil, y le agradecemos al Grupo de Catalunya en 
Comú su presentación.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, per defensar la seva posició té la paraula, pel 
Grup Socialistes i Units per Avançar, el senyor Pol Gibert. Senyor diputat, té la pa-
raula.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Evidentment que aquesta proposta de resolució tindrà el nos-
tre suport, perquè bàsicament ve derivada d’una altra proposta que va ser aprovada 
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per aquesta comissió unànimement, amb la qual cosa és, com en l’anterior proposta, 
difícil de votar-hi en contra, quan hi estem d’acord i hi hem donat el nostre suport 
amb anterioritat, no?

Però sí que volia fer alguns apunts sobre la proposta en si i sobre les coses que 
han canviat també al llarg del temps. Perquè aquest Parlament, aquesta comissió, 
fa anys que reivindica una major facilitat en el tema de la garantia juvenil. De fet, 
en l’anterior legislatura hi va haver inclús la voluntat d’anar des de la comissió a 
Madrid, a parlar amb el Govern de l’Estat, per intentar flexibilitzar aquests criteris, 
amb la qual cosa això segueix en peu. Però jo trobo que durant aquest debat hi ha 
un tema que s’ha obviat i que és important, i és que el model de la garantia juvenil 
ve condicionat, bàsicament, per una política que va fer el Partit Popular en el seu 
moment, que va ser modificar urbi et orbi, amb els fons que venien d’Europa, qual-
sevol tipus de contractació laboral, fos com fos, sense aterrar en la política. Amb 
la qual cosa, per aquella decisió política d’aquells moments, tenim el problema que 
tenim avui dia, i això és important també dir-ho perquè, quan apliquem la Garantia 
Juvenil, sapiguem de què estem parlant, no?

Evidentment, allò va condicionar molt la seva aplicació fins al dia d’avui. Això 
és difícil canviar-ho avui en dia, però sí que hi ha hagut algunes coses que s’han 
anat millorant amb el temps: des del registre, que va ser el primer que va fracassar 
i que s’ha anat simplificant, i encara es vol simplificar més; fins i tot, la participació 
d’agents socials en el debat de la Garantia Juvenil; l’avaluació periòdica també és 
molt important, perquè aquest Parlament ha demanat diverses vegades que s’avaluï 
i no s’ha avaluat correctament, no?, i, evidentment, també millorar la coordinació 
de tots els agents que l’apliquen. I aquí també vull fer un esment i també un agraï-
ment al Consell Nacional de la Joventut, perquè fa anys que demanen la participa-
ció en els debats sobre la Garantia Juvenil, anys on no ha pogut ser possible, i sem-
bla que finalment s’està encaminant aquesta participació. Esperem que sigui abans 
de que s’acabi la Garantia Juvenil i ho puguin fer en el menor temps possible, no?

La proposta de resolució també fa referència, en la seva exposició de motius, a la 
importància que té l’atenció personalitzada en el tractament dels joves aturats. Això 
és imprescindible, és així i ho sabem, perquè ens ho demostren molts estudis, no? 
I en aquest sentit també volia reforçar que la Garantia Juvenil s’ha vist complemen-
tada per, també, altres plans d’ocupació, plans de xoc per a l’ocupació juvenil, com 
el que ha ficat en marxa el Govern de l’Estat fa pocs mesos, en el qual es posaran 
sobre la taula 2.000 milions d’euros, 600 i escaig en aquest pressupost que no ha 
vist la llum però que ja hi eren, que incloïa, entre altres coses, tres mil orientadors, 
que reforcen aquesta atenció personalitzada que abans els comentava; itineraris per-
sonalitzats, que sense orientadors són difícils de fer,, i a més, també, prospectors i 
mediadors, una figura nova també que ajudava encara més a impulsar la Garantia 
Juvenil, a part de temes de formació, no? Amb la qual cosa està molt bé que parlem 
de garantia juvenil....

Nosaltres donarem suport també al punt 1, que diu: «Manifestar al Govern es-
panyol que cal flexibilitzar...», perquè ho creiem així, ho creiem; i ho diem aquí i ho 
diem allà, no tenim cap problema en fer-ho. I creiem que és important també que 
Catalunya tingui el seu marge d’actuació per poder aplicar correctament la Garan-
tia Juvenil.

Dit això, creiem també que és important que, quan hi han actuacions d’altres 
administracions que van en aquest sentit també, se’ls doni recolzament. Perquè, si 
no, aquí podem fer una magnífica PR explicant el que s’hauria de fer..., però, quan 
allà es fa, també va bé que ho recolzem des d’aquí i que siguem tots conscients que 
la millora de la garantia juvenil vindrà donada per una coordinació correcta entre 
aquí i allà. Sense una part o l’altra, és impossible, amb la qual cosa siguem-ne cons-
cients i actuem també tots plegats en conseqüència.
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El president

Gràcies, diputat. A continuació té la paraula la portaveu del Subgrup Parlamen-
tari de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Maria Sirvent. 
Té la paraula, diputada.

Maria Sirvent Escrig

Gràcies, president. Per nosaltres, el programa de Garantia Juvenil és un progra-
ma d’emergència i pal·liatiu d’una situació que no és casual. Compartim l’anàlisi que 
han fet la resta de portaveus dels diferents grups parlamentaris, com per exemple 
que les joves en aquesta generació és la primera que viuen pitjor que la generació an-
terior; que, per exemple, les dones, especialment joves, estan cobrant un 33 per cent 
menys que fa deu anys, o que les joves han de patir unes condicions de precarietat 
laboral que haurien de poder ser abordades amb els instruments dels que disposem.

Però nosaltres pensem que això no és així, que dins del marc juridicopolític ac-
tual, i sense iniciar un procés de transformació social, aquesta situació no es podrà 
abordar. I és que les empreses han anat guanyant competitivitat precisament a costa 
de precaritzar la majoria popular i treballadora i a costa de precaritzar aquells sec-
tors més vulnerats pel sistema, entre elles les joves, i sobretot les dones joves, que 
som les que paguem doblement les conseqüències d’aquesta crisi del sistema capi-
talista patriarcal.

I, per tant, nosaltres entenem que el que cal és una transformació d’arrel del sis-
tema, que el sistema econòmic no es basi en la reproducció dels interessos del ca-
pital i que aquest posi al centre la reproducció de la vida i que posi al centre les 
persones, i no pas determinats interessos de determinades empreses representades 
per l’IBEX 35. I potser així les joves podrem gaudir de vides que valguin la pena 
ser viscudes.

I, per tant, nosaltres ens abstindrem respecte a aquesta proposta de resolució.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la senyora Mònica Torralba, pel 
Consell Nacional de la Joventut. 

Mònica Torralba i Fernández-Velilla

Gràcies, president. Tal com us vam comentar a la primera compareixença que 
vam fer, nosaltres volem trencar amb el presidencialisme del consell nacional, i en 
aquest tema, doncs, li donarem la paraula al Guillem Dorca, que és el secretari refe-
rent d’ocupació del consell nacional, i així ell tindrà aquesta paraula.

Tot i així, aprofitem per parlar de la necessitat de que les sessions també puguin 
ser monogràfiques, com dèiem en un primer moment. Ha quedat, s’ha fet palès, no?, 
l’interès de tots els grups per tractar el tema, i creiem que és essencial, doncs, poder 
seure un dia..., tot un monogràfic del tema.

Ja no vull fer re més, i li dono la paraula al Guillem Dorca.

Guillem Dorca i Tomàs

Gràcies, Mònica. Bé, quant a la precarietat juvenil, estem veient que és una reali-
tat. En el moment en que hi ha dues propostes de resolució en aquesta comissió que 
tracten el tema de la garantia juvenil i veient les altes taxes de desocupació, de par-
cialitat, de sobrequalificació, la taxa de cobertura, molt baixa, quant a prestacions 
d’atur que actualment té el jovent o la temporalitat dels contractes, això ens compor-
ta pensar que sí, que la precarietat juvenil és una realitat i és molt crua.

Llavors, com a Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, hem anat fent se-
guiment de la política de garantia juvenil en les seves diferents modificacions, flexi-
bilitzacions i adaptacions. I ja fa uns tres anys vam aprovar una resolució, a la nostra 
assemblea general ordinària, en què volíem seguir reclamant una garantia juvenil 
de qualitat.
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Seguint el fil d’aquesta resolució, en la darrera legislatura parlamentària es va 
aprovar per unanimitat i a iniciativa del Consell Nacional de la Joventut que tots 
els grups parlamentaris assistents a la resolució sobre la flexibilització del progra-
ma de la Garantia Juvenil... Aquesta resolució demanava una legislació específica a 
cada territori, per donar resposta a la diversitat i pluralitat de l’Estat espanyol. I pre-
nent de base aquesta resolució el Consell Nacional mantenim aquest posicionament 
d’aquesta flexibilització.

No obstant, si ho mirem amb perspectiva, s’ha fet feina respecte a l’inici, quan 
ens va arribar el programa de la Garantia Juvenil, però encara queda feina per fer. 
I, a més d’aquesta flexibilització, com a nacional el que volem és..., tenim un seguit 
de propostes, com ara dotar la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de més re-
cursos. És a dir que les polítiques d’ocupació juvenil no s’haurien de basar única-
ment..., no haurien d’estar condicionades a diners provinents de fons europeus, sinó 
que hauria d’haver-hi més llocs estructurals per fer polítiques juvenils d’ocupació de 
més llarga durada i de més abast.

També s’hauria d’incrementar la coordinació entre els departaments de la Gene-
ralitat, per acotar millor les polítiques d’ocupació, ja sigui als departaments d’Edu-
cació, al Servei d’Ocupació de Catalunya, la Direcció General de Joventut i la Se-
cretaria d’Afers Socials i Famílies.

També crear un organisme permanent amb representació de les entitats juvenils, 
de les corporacions locals, del món de l’associacionisme, dels sindicats i els depar-
taments de Serveis Socials, Educació, Ocupació i la Direcció General de Joventut, 
amb l’objectiu de fer un control, seguiment i impuls de les polítiques d’ocupació ju-
venil.

També ens agradaria que es millorés el sistema de recollida de dades i monito-
ratge de la Garantia Juvenil. És a dir, ens falten..., actualment hi ha una manca de 
dades. S’està fent un seguiment a sis i dotze mesos sobre les persones que han parti-
cipat en la Garantia Juvenil, però també s’hauria de veure respecte a la seva inserció 
al mercat laboral. Però ens falta saber dades que són importants, com la qualitat dels 
contractes, i poder ampliar aquesta anàlisi, aquesta avaluació, a més llarg termini: 
què passa amb aquests joves que han cursat o han tingut una formació en garantia 
juvenil a divuit mesos o a vint-i-quatre mesos vista.

També s’haurien de crear les estructures necessàries per poder garantir un cor-
recte seguiment i acompanyament a totes les persones que han participat i participen 
a la Garantia Juvenil, perquè també hi ha manca d’informació sobre la taxa d’aban-
donament d’aquests programes.

I, tot i així, en conclusió, el que nosaltres estem reclamant és que la Garantia Ju-
venil, que s’ha millorat respecte al seu inici..., voldríem que es fessin programes més 
transversals i amb una atenció individualitzada i amb itineraris personalitzats, que 
d’aquesta manera poguessin englobar tots els vessants de la realitat juvenil.

I això seria tot.

El president

Gràcies, senyor Dorca. A continuació té la paraula el senyor Lucas Ferro per po-
sicionar-se sobre les esmenes, tot i que ja més o menys ha explicat la seva posició; 
no sé si vol fer ús de la paraula... No sé si algun grup vol demanar votació separada 
d’algun dels punts... (Elisabeth Valencia Mimbrero diu: «Sí, del primer punt.» Lucas 
Silvano Ferro Solé demana per parlar.) Senyor Ferro?

Lucas Silvano Ferro Solé

Només per dir una cosa del torn de... És que...

El president

Endavant.
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Lucas Silvano Ferro Solé

...hi ha una part de la intervenció de la Ciutadans que no he entès, que és l’abs-
tenció al primer punt... Perquè em sembla que textualment ha dit que «s’hauria de 
fer de forma coordinada amb el Govern espanyol»; però és que la frase és: «Mani-
festar al Govern espanyol la necessitat de continuar flexibilitzant requisits.» (Remor 
de veus.) Ho dic per això.

El president

Disculpi, és que no se’l sent...

Lucas Silvano Ferro Solé

No se’m sent? (Veus de fons.) Ah, d’acord. Ah, perdona, estic molt lluny.
No, no... O sigui, pràcticament per una qüestió que ha dit ella al primer punt, que 

deia que, en tot cas, la flexibilització del programa de Garantia Juvenil s’havia de 
fer de forma coordinada amb el Govern espanyol; però és que el punt és: «Manifes-
tar al Govern espanyol la necessitat de continuar flexibilitzant requisits per a poder 
desplegar el model català de garantia juvenil.» Vull dir, crec que són dos formes de 
dir el mateix.

Moltes gràcies, president.

El president

Bé, fet aquest aclariment, passaríem llavors a la votació.
Votaríem primer, en tot cas, el punt 1.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, perdoni, president. El votarem a favor, finalment.

El president

D’acord. Doncs votem tota la proposta en conjunt? (Pausa.) D’acord.
Doncs vots a favor de la proposta?
Perfecte.
Vots en contra?
Cap.
I abstencions?
Una abstenció.
Perfecte. Doncs la proposta queda aprovada per 19 vots a favor, cap en contra i 

1 abstenció.

Sol·licituds de compareixença acumulades de Fernando Carrera, en 
representació de Joves de Societat Civil Catalana, i de Josep Lago, 
president de S’Ha Acabat!

356-00281/12 i 356-00346/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixen-
ça de Fernando Carrera, en representació dels Joves de Societat Civil Catalana, da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el programa d’acció 
dels pròxims mesos i el seu pla de convivència. La proposta ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i obriríem un torn de debat o, si més no, per de-
fensar la proposta de compareixença o sol·licitud de compareixença, i té la paraula 
el senyor David Bertran. Senyor diputat, té la paraula.

David Bertran Román

Gràcies, president. Jo el que tenia pensat era –perquè crec que en d’altres comis-
sions s’ha donat aquest fet– primer fer la votació i després fer l’explicació... No és...? 
(Pausa.) No?, no és possible, eh? D’acord. (Rialles.) Bé, per què ho dic, això? És molt 
fàcil, ara ho explicaré (remor de veus), ara ho explicaré, és molt fàcil.
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Ja hi ha hagut..., hem parlat informalment amb els altres grups, i sabem que tant 
aquest punt –i ho explicaré– com el punt en el qual demanem la intervenció de S’Ha 
Acabat!, la compareixença de S’Ha Acabat!, del seu president, Josep Lago, doncs, 
que no es votaran favorablement per part dels grups nacionalistes, i nosaltres pen-
sem (veus de fons)... Disculpi? Ha comentat alguna cosa, o és que no...?

El president

Demanaria silenci i respecte per la intervenció del diputat.

David Bertran Román

Llavors el que volíem dir nosaltres és que creiem que serà una autèntica pena 
democràtica que no es puguin dur a terme aquest parell de compareixences. D’una 
banda, Joves de Societat Civil Catalana es va reunir amb el secretari general d’Uni-
versitats per a poder parlar sobre la situació que hi ha a la universitat catalana, i es 
va parlar sobre la necessària neutralitat de comunicació pública que ha de tenir la 
universitat com a administració pública. Això està recollit al dret administratiu i és 
una cosa que no s’està respectant en universitats com la Universitat de Girona, com 
la Universitat Autònoma de Barcelona i d’altres, no només pel que fa a les manifes-
tacions a webs o d’altres documents resolutius, sinó al mateix espai públic, on evi-
dentment pot haver-hi una certa llibertat d’expressió; el que no pot haver-hi és una 
inundació de l’espai públic permanent amb símbols polítics que fins i tot són de ti-
pus totalitari, com són els comunistes.

Pel que fa a la compareixença de S’Ha Acabat!, nosaltres pensem que també ha-
gués estat molt interessant que haguéssim pogut participar, haguessin pogut compa-
rèixer, perquè estem veient que la seva llibertat d’expressió no s’està respectant de 
forma correcta, en concret a la Universitat Autònoma de Barcelona, on hem vist que 
hi ha hagut assetjament a les persones que s’han significat d’aquesta associació. De 
fet, no només assetjament, sinó amenaça. El 18 de desembre del 2018 es va proferir 
el següent crit: «Agafarem les pistoles i us rebentarem el cap»; això se’ls va dir a 
gent de S’Ha Acabat!, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i aquests fets estan 
sota investigació policial. La vicepresidenta ha patit agressions sexistes a les xar-
xes, i veiem com, bé, des de les xarxes, també es profereixen frases com la següent, 
d’algú d’UABantifa i SEPC UAB, que diu: «A partir d’avui, si fos de S’Ha Acabat! 
i anés a l’Autònoma, tremolaria. Pijos que viuen en una bombolla, envoltats per una 
aura protectora imaginària.» Aquestes són, entre altres, coses que ens preocupen 
molt, i ens hagués agradat que haguessin pogut venir a comparèixer en aquest sentit.

Després, veiem que els òrgans de govern universitaris, que són qui haurien de 
defensar els drets fonamentals d’aquesta associació, no estan actuant i està havent-hi 
desídia per part seva. I de fet hi va haver un procés judicial contrari a la decisió del 
rectorat, que fins i tot es negava a inscriure l’associació al registre.

Nosaltres creiem que aquestes dues associacions són dues associacions plena-
ment democràtiques, i realment ens xoca en gran forma que se les hagi titllat d’ex-
tremistes i de totalitàries per a votar-hi negativament. Perquè pensem que nosaltres 
sí que estem patint, en la nostra societat, atacs totalitaris, i els patim habitualment, 
i són per part d’associacions com Arran, que fan aquest tipus d’accions, com s’ha 
fet aquest matí a la nostra seu, on s’han fet aquestes pintades i on s’ha fins i tot, a 
cops de martell, rebentat l’entrada, ens han rebentat els vidres de l’entrada. Això és 
gravíssim i això són, realment, accions que són totalitàries i que són condemnables 
i que no són acceptables.

Llavors, nosaltres creiem que s’hauria de parlar del que succeeix a les universitats, 
creiem que és un tema que afecta molt la joventut, i de la llibertat d’expressió que hi 
ha en aquesta. I creiem, ho torno a reiterar, que és una gran pena democràtica que en 
un lloc com aquest, en el Parlament, no es pugui debatre de coses que són d’interès i 
que són completament, doncs, dintre del que és la convivència democràtica.

Moltes gràcies, president.
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El president

Gràcies, diputat. Una vegada obert el torn d’intervenció, no sé si la resta de grups 
es volen posicionar a favor o en contra de la sol·licitud de compareixença... (Lucas 
Silvano Ferro Solé demana per parlar.) Senyor Ferro?

Lucas Silvano Ferro Solé

Una apreciació..., una apreciación previa, antes de la reflexión. Porque creo que 
a veces se utilizan los términos «totalitario», «autoritario», de forma muy..., bueno, 
torticera. Yo no soy del Partido Comunista y nunca he militado en el Partido Co-
munista, pero creo que en este país habría que agradecerles a muchos militantes del 
Partido Comunista que vivamos hoy en un sistema democrático. Y creo que..., hay 
algunas expresiones que a mí, particularmente..., creo que ofenden a la memoria de-
mocrática y popular de este país.

Pero, bueno, voy al sentido... Yo creo que los dos puntos, el de Joves de Societat 
Civil Catalana y el de S’Ha Acabat!..., es podrien substanciar conjuntament; crec 
que la reflexió serà la mateixa. En tot cas, el meu parer és que el Parlament no és el 
lloc on les entitats juvenils han de vindre a explicar el seu programa d’acció ni les 
tasques que duen a terme a les universitats. Ho han de fer, en tot cas, si hi ha una 
tasca institucional darrere. Però, si demà es plantegés que les Joventuts de l’ANC 
vinguin a aquest Parlament a comparèixer per explicar-nos quines accions faran el 
mes que ve, els diríem que no, que tenen espais, que tenen suficients espais a la so-
cietat civil i fora d’aquest Parlament per exposar el seu pla d’acció davant dels seus 
socis i davant la ciutadania de Catalunya. Crec que és una cosa evident, més enllà 
de la valoració que faci cadascú sobre la simpatia o antipatia que li desperti Societat 
Civil Catalana o S’Ha Acabat!

Jo aquests segons no els conec gaire, més enllà de l’incident que hi va haver 
sobre les amenaces que van rebre, que jo considero condemnables i considero que 
estan fora de lloc. Al president de Societat Civil Catalana li he sentit últimament 
declaracions sobre els presos i sobre la repressió que crec que jo podria compartir, 
i a pesar de que no comparteixo moltes altres coses amb aquesta associació. Però 
crec que el seu paper, en tot cas, sigui quin sigui, està fora d’aquest Parlament. En 
aquest Parlament es ve a analitzar i a fer control i a fer seguiment de la tasca que 
fan les entitats, els grups polítics i les administracions que tenen una relació amb la 
institució i que, per tant, és d’interès públic conèixer-les per aquest Parlament, i no 
de la resta d’entitats, que no tenen relació institucional i que el que farien, en tot cas, 
és promoció política d’una posició plenament legítima i democràtica però que crec 
que s’ha de fer fora d’aquest Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Ferro. (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Sí, senyora Sir-
vent, té la paraula.

Maria Sirvent Escrig

Sí; gràcies, president. Començaré la meva intervenció dient que visca el jovent 
combatiu i rebel, que visca aquelles que lluiten per transformar aquesta societat i 
que són crítiques amb un model educatiu que exclou gran part del jovent de poder 
accedir a una educació universal, gratuïta i de qualitat. I, per tant, nosaltres seguim 
defensant que visca Arran, que visca el SEPC i que visca totes aquelles organitza-
cions juvenils que el que fan és lluitar pels drets de totes i no liquidar drets demo-
cràtics.

Per tant, nosaltres avui, quan escoltem parlar de neutralitat en l’espai públic o 
quan escoltem parlar de que es vol venir aquí a fer una explicació de quines són les 
línies a seguir respecte a determinades posicions amb relació a la universitat públi-
ca, som absolutament escèptics. En primer lloc, perquè la neutralitat no existeix, i 
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la universitat ha de ser un espai de reflexió, de debat, on imperin la crítica i les re-
flexions obertes. I quan parlem de neutralitat del que parlem és de que imperin els 
interessos del poder dominant, dels poderosos. I, per altra banda, el que també s’està 
pretenent amb aquestes compareixences és criminalitzar el dret a protesta, un dret 
que hauria de poder-se exercir en qualsevol societat que es digui democràtica.

I, per tant, nosaltres en cap cas votarem favorablement a la compareixença de 
determinades entitats que són un aparell més del sistema i que pretenen criminalit-
zar i reprimir aquest dret a protesta que tenen els col·lectius del jovent organitzat.

I, per últim, dir que de tot el que hem pogut llegir a les xarxes socials o el que 
hem pogut llegir respecte a les comunicacions públiques d’aquestes organitzacions, 
no hem vist re relatiu al projecte que defensen per a la universitat pública i tampoc 
hem vist re més enllà d’una expressió de criminalització de símbols, que són sím-
bols que l’únic que fan és defensar uns presos que són presos per les seves idees, que 
són presos polítics i que han defensat l’exercici del dret a l’autodeterminació, que és 
un dret àmpliament reconegut i negat sistemàticament per l’aparell de l’Estat espa-
nyol i pel règim del 78, que ja fa massa temps que actua contra els pobles i contra 
la seva gent.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la senyora Rut Ribas, la diputada 
del Grup Republicà. Endavant, senyora Ribas.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, president. Primer de tot, dir que m’hi sumo plenament, a les paraules 
del diputat Ferro. I simplement volia afegir que sembla que, intentant entrar aquestes 
sol·licituds de compareixença d’aquestes entitats a la Comissió de Joventut per parlar 
d’universitats, doncs, bàsicament és un blanqueig dels seus objectius. Perquè hi ha 
molts més problemes dels quals s’hauria de parlar sobre universitats i, malaurada-
ment, aquestes entitats, doncs, tampoc no és que els defensin. I el que sí que sabem, 
doncs, és que malauradament no defensen o no respecten en ocasions el dret a vaga 
que els moviments estudiantils sí que volen dur a terme.

I, òbviament, no?, nosaltres volem unes universitats plurals i diverses i de tot-
hom, però perquè això sigui possible, doncs, els espais s’han de poder compartir en-
tre tots, no només intentar tapar la llibertat d’expressió i manifestació de la resta del 
moviment estudiantil. Per tant, creiem que aquestes entitats, doncs, tenen un parer, 
el qual va en contra de l’actual moviment universitari, que fa que les universitats si-
guin plurals i diverses i per a tothom. I per tant, doncs, fins que no hi hagi un canvi 
de parer en aquest sentit..., i també aprofito per dir que denunciïn la repressió que jo-
ves del país estan vivint, en haver-se d’exiliar o estar confinats a les seves cases..., el 
dia que es pugui respectar tota la llibertat d’expressió i manifestació, doncs, podrem 
parlar d’escoltar-los en seu parlamentària, tot i que crec que no és el lloc adequat per 
venir a parlar dels seus objectius.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula el senyor Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Bé, en les intervencions que m’han precedit s’han dit coses, 
diguem-ne, que agafades al peu de la lletra serien molt interessants, perquè hem es-
coltat dir que «defensem els drets democràtics de totes les estudiants universitàries», 
quan jo he vist a l’Autònoma –i ho ha vist aquest diputat en primera persona– in-
tentar repartir algun tipus de publicitat, sigui sindical o política, i venir certs ele-
ments que segons algun diputat són gent que defensa la democràcia i el debat a les 
universitats, i agafar el material i tirar-lo per un pont avall. Vull dir, això ho he vist 
en primera persona, amb la qual cosa, vull dir, a mi, que m’expliquin aquí segons 
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quin món paral·lel democràtic, en el qual aquesta gent defensa això, doncs, que m’ho 
vinguin a dir, perquè jo...

He vist també com polítics de diferents colors, de colors molt variats, de dreta a 
esquerra, han volgut fer alguna intervenció a l’Autònoma de Barcelona i se’ls han fet 
escraches, literalment, perquè no puguin parlar. Això ho he vist jo, en un espai que 
havia de ser de debat i reflexió –s’ha dit aquí, fa pocs minuts, abans, no?

I també volia dir que el poder dominant sembla que en alguns casos no és el ca-
pitalisme salvatge a l’Autònoma; és un altre poder dominant que fa aquest tipus d’ac-
tuacions allà i que impedeix, a segons a qui li ve de gust, que pugui parlar, i segons 
a qui li ve de gust, que no parli, no?

I l’altre, també, element que volia comentar és que tampoc no..., vull dir, que em 
sorprengui a aquestes alçades que al Parlament de Catalunya vingui segons qui a ex-
plicar agenda política, segons s’ha dit..., home, doncs em sembla una mica, diguem-ne, 
tard potser, no? Perquè en aquest Parlament, hem vist aquí, en aquest hall, tot tipus 
d’actes polítics fora del que és un parlament. Amb la qual cosa tampoc no ens fem 
ara aquí tots una..., esquinçar-nos les vestidures, com si fos una cosa molt diferent, no?

Però sí que és veritat que a més... Jo no conec personalment ni una ni l’altra en-
titat, ni hi tinc relació, però a mi em sembla que escoltar entitats juvenils és la prin-
cipal tasca d’aquesta comissió, bàsicament, i s’ha fet moltes altres vegades. Vull dir, 
aquí sembla que sigui la primera vegada que ve una entitat juvenil a explicar el seu 
programa o a explicar la seva tasca en el món associatiu. Home, doncs no és un ar-
gument de pes, quan això ho han fet moltes altres vegades.

Aquí el fons de la veritat és que hi ha gent a qui no li agrada el que pensa un i 
què pensa l’altre i que no volen que vinguin a comparèixer. Escolta, es pot dir tal 
qual, no passar re. Però tampoc ens amaguem amb un tema de formes. Vull dir, no 
passa re. A mi, que vinguin aquestes dues persones o aquestes dues entitats, doncs 
ni em sembla bé ni em sembla malament; em sembla que en compliment del que és 
aquesta comissió, que és que vingui gent aquí a comparèixer i que tenen un motiu de 
ser, doncs, em semblaria bé. Inclús em semblaria bé el que es va parlar a la comissió 
anterior, a la reunió que hi va haver de Mesa i portaveus, que es complementés amb 
altres visions també sobre el món universitari, que no vinguessin només elles dues, 
que en vinguessin dues més, també, d’un altre pensament polític, si volem; si és que 
m’és igual, diguem-ne, no? Però crec que aquesta comissió té el deure també d’«em-
papar-se» del que passa als joves d’aquest país. I aquesta gent representen una part 
dels joves d’aquest país, igual com molta altra gent els representa.

Amb la qual cosa, diguem-ne, no em sembla malament que puguin venir, igual 
que poden venir moltes altres, i el que sí que em sembla malament és fer segons 
quins discursos quan no són absolutament veritat.

El president

Gràcies, senyor Gibert. A continuació té la paraula la senyora Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Bé; gràcies, president. La veritat és que jo inicialment no tenia intenció d’inter-
venir, perquè tampoc volia donar més rellevància al fet que cada grup parlamentari 
votem en funció del nostre desig de que es puga produir una compareixença o no.

Nosaltres votarem «no» per coherència. Vaja per endavant la premissa inicial de 
condemna a qualsevol tipus de violència, però creiem que estem en el nostre dret 
de votar «no» a aquesta compareixença, i així ho farem, sense més.

El president

Gràcies, diputada.
Bé, llavors passaríem a la votació.
Votaríem primer la sol·licitud de compareixença, el punt 4, del representant dels 

Joves de Societat Civil Catalana.
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Vots a fav...? (Lucas Silvano Ferro Solé demana per parlar.) Disculpi, senyor 
Ferro, digui... (Lucas Silvano Ferro Solé intervé sense fer ús del micròfon.) Bé, si... 
(Veus de fons.) Es voten separadament, tot i que jo no sé si el grup proposant hi està 
d’acord... (Remor de veus. David Bertran Román demana per parlar i el president li 
dona la paraula.)

David Bertran Román

Bé..., o sigui, són sol·licituds nostres. Per tant, entenc que puc mantenir les dues 
separades, president...

El president

Per descomptat.

David Bertran Román

Per tant, podré fer una altra intervenció posteriorment?
(Remor de veus.) El que decideixi el president, evidentment, ho acceptaré.

El president

Bé, jo..., discul...
(Pausa llarga.)
Doncs llavors, donant per substanciades les dues sol·licituds de compareixença, 

passaríem a votar primer el punt 4, la sol·licitud de compareixença del senyor Fer-
nando Carrera, de Joves de Societat Civil Catalana.

Vots a favor de la sol·licitud?
Vots en contra?
I abstencions?
Cap.
Doncs la sol·licitud queda rebutjada per 12 vots en contra i 8 a favor.

Sol·licituds de compareixença acumulades d’una representació dels 
encarregats d’elaborar l’Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017 i 
de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l’Observatori Català de la 
Joventut

356-00290/12 i 356-00293/12

Passaríem ja al següent punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença d’una representació dels encarregats d’elaborar l’Enquesta a la joventut de Ca-
talunya del 2017 davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti l’en-
questa; presentada, aquesta sol·licitud, pel Grup de Socialistes i Units per Avançar. 
I tindria la paraula, per defensar aquesta sol·licitud, el senyor Pol Gibert, pel Grup 
dels Socialistes i Units per Avançar.

Pol Gibert Horcas

Sí; president. Només per explicar que, havent parlat amb els portaveus del Grup 
Republicà i de Junts per Catalunya, acordem que la compareixença sigui la 7, que té 
el mateix caire, siguin la mateixa i, per tant, que es substanciïn de manera conjunta.

Va ser plantejada amb el mateix objectiu, però es van plantejar a la vegada i en 
paral·lel, amb la qual cosa les unifiquem i seran el mateix objectiu.

El president

Perfecte. I les votem conjuntament, entenc. (Pausa.) D’acord. La resta de grups..., 
no sé si algú hi té alguna cosa a dir... Perfecte.

Doncs llavors passaríem a la votació.
Les votem conjuntament, la 5 i la 7; perfecte.
Vots a favor?
Perfecte. Les propostes 5 i 7 de l’ordre del dia queden aprovades per unanimitat.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha 
elaborat la publicació L’emigrant 2.0: emigració juvenil, nous moviments 
socials i xarxes digitals perquè presenti aquesta publicació

356-00291/12

Passaríem llavors al punt 6 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença d’una representació del grup que ha elaborat la publicació L’emigrant 2.0: 
emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè presenti aquesta publicació. El grup proposant és el 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i, per tant, per defensar aquesta 
sol·licitud té la paraula, una vegada més, el senyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Molt breument, perquè es va comentar ja a la reunió de Mesa i de portaveus. 
Bàsicament, és que vinguin a comparèixer els que van crear l’estudi per donar-ne 
comptes a aquesta comissió i tenir la màxima informació possible sobre el fenomen 
de l’emigració juvenil.

El president

No sé si algun altre grup vol dir alguna cosa, posicionar-se sobre aquesta pro-
posta... (Pausa.) No?

Doncs passaríem a la votació.
Vots a favor?
Perfecte. Doncs s’aprova per unanimitat aquesta sol·licitud de compareixença.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha 
Acabat!, perquè expliqui la tasca d’informació que l’entitat duu a terme 
a les universitats i els assetjaments que ha sofert els darrers mesos 
(continuació)

356-00346/12

I sense cap altre punt de l’ordre del dia... (Remor de veus.) Ah!, hem de votar el 8, 
perdó, és cert.

Doncs passaríem a votar el punt 8 de l’ordre del dia.
Vots a favor de la compareixença?
Vots en contra?
La sol·licitud de compareixença queda rebutjada per 12 vots en contra i 8 a favor.
I ara sí, sense cap altre punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió. Gràcies, bona 

tarda.

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