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Sessió 1 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a un quart d’una del 

migdia i dotze minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari 

general i la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, Ignacio Martín Blanco, David Me-

jía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel 

G. P. de Ciutadans; Anna Geli i España, 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; Gemma 

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

i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique i Pol Gibert Hor-

cas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Cata-

lunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 411-00002/12).

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

El president del Parlament

Som-hi? (Pausa.) Vinga. 

Constitució de la comissió 
411-00002/12

Constituïm la Comissió de Polítiques de Joventut. 
En primer lloc, com en totes, preguntar si hi han substitucions a notificar. (Rut 

Ribas i Martí demana per parlar.) Sí, senyora Ribas.

Rut Ribas i Martí

Sí, president. Per part del Grup Republicà, el diputat Francesc Viaplana substi-
tueix el diputat Toni Comín.

El president del Parlament

Molt bé. Alguna altra? (Pausa.) No?

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Molt bé. Doncs el primer que hem de fer és ratificar la designació de presidència.
En aquest cas, a aquesta comissió li corresponia, per acord de la Junta de Porta-

veus, al Grup Parlamentari de Ciutadans, que ha designat com a president el senyor 
Ignacio Martín Blanco.

Es pot ratificar aquesta designació per assentiment? (Pausa.) Sí? 
Molt bé. Doncs el senyor Martín Blanco queda nomenat president de la comissió.

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

I ara hauríem d’escollir la resta de membres de la Mesa.
En aquest cas la vicepresidència corresponia al Grup Mixt, i en aquest cas qui 

ha proposat la vicepresidència és el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
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talunya, que proposa la senyora Andrea Levy Soler. I la candidatura a secretaria li 
corresponia al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que ha proposat la senyo-
ra Anna Geli i España.

La senyora Levy no hi és, però en tot cas es pot aprovar igualment per assenti-
ment aquesta proposta? (Pausa.) Sí?

Molt bé. Doncs la Mesa de la comissió queda de la següent manera: el senyor 
Ignacio Martín Blanco, president; vicepresidenta, la senyora Andrea Levy Soler, i 
secretària, la senyora Anna Geli i España.

Res més. Desitjar-los una molt bona feina en aquesta comissió d’esperit jove, eh?, 
que estic convençut de que l’exerciran.

Moltíssimes gràcies.
(Veus de fons.) Ja poden venir els membres de la Mesa, sí.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

El president de la comissió (Ignacio Martín Blanco)

Bé, bon dia. A banda del que ha dit el president, que ha donat per constituïda la 
comissió, jo volia adreçar-vos unes paraules molt breus, tot i que no acostumo a ser 
breu, però avui faré l’esforç.

Parlàvem ara amb el Pol que jo crec que crec que es tracta d’una comissió que 
potser havia quedat una mica en desús en la passada legislatura i crec que li podem 
donar una empenta especial, perquè crec que hi ha moltes coses que segurament ens 
hi podrem posar d’acord i serà més fàcil, segurament, que en d’altres comissions 
d’un contingut més conflictiu o més bel·ligerant, que ens posem d’acord en coses 
importants. 

I hi ha moltes coses a tractar en aquesta comissió, com per exemple temes que 
he parlat amb el meu company David aquests dies: el tema de la radicalització dels 
joves, el tema de la visió de gènere entre els joves, el tema de polítiques d’habitatge, 
etcètera, per als joves... Jo crec que hi ha moltes coses a fer i que segur que podem 
fer una molt bona feina en aquesta comissió.

I per mi, per part meva, res més, i espero que fem aquesta bona feina de la qual 
parlàvem.

Gràcies a vosaltres, gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia.
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