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Sessió 1 de la CDI

La sessió de la Comissió de la Infància (CDI) s’obre a dos quarts d’una del migdia i deu 

minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i la lle-

trada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Antonio Espinosa Cerrato, María del Camino Fernán-

dez Riol, Sergio Sanz Jiménez, Elisabeth Valencia Mimbrero i Laura Vílchez Sánchez, pel 

G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Saloua Laouaji 

Faridi, Montserrat Macià i Gou i Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Magda Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, Gerard Gómez del Moral i Fuster i Mò-

nica Palacín París i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; David Pérez Ibáñez i Beatriz Silva 

Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya 

en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-

da Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 411-00003/12). 

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

Constituïm la Comissió de la Infància.

Constitució de la comissió
411-00003/12

En primer lloc, si s’ha de notificar alguna substitució? (Pausa.) Sí, senyor Forné?

Josep Maria Forné i Febrer

La diputada Mònica Sales substitueix el diputat Xavier Quinquillà, per Junts per 
Catalunya.

El president del Parlament

Senyora Caula?

Anna Caula i Paretas

En el nostre cas, la diputada Palacín substitueix la Najat i el diputat Gómez a la 
diputada Jenn Díaz.

El president del Parlament

Molt bé. Sí, senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Jo mateix, Santi Rodríguez, substitueixo Andrea Levy.

El president del Parlament

Molt bé.

David Pérez Ibáñez

Sí, jo mateix, president, substitueixo l’Eva Granados.

El president del Parlament

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

Doncs un cop notificades aquestes substitucions passem, com saben, a la ratifi-
cació de la designació de la presidència d’aquesta comissió.

En aquest cas, li corresponia al Grup Parlamentari Republicà designar presidèn-
cia i ha designat la senyora Magda Casamitjana i Aguilà.

Es pot aprovar per assentiment aquesta designació? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Molt bé. 
Doncs la senyora Casamitjana queda ratificada com a presidenta de la comissió.

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

Escollim la resta de membres de la Mesa i, en aquest cas, la vicepresidència li 
corresponia proposar-la al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que ha propo-
sat la senyora Saloua Laouaji Faridi com a vicepresidenta. I, en aquest cas, la can-
didatura de secretaria li corresponia al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem proposar-la i ho ha fet en la figura de la senyora Marta Ribas Frías.

Es poden aprovar, aquesta vicepresidència i secretaria, també, per assentiment? 
(Pausa.) Sí? (Pausa.) Molt bé.

Doncs la composició definitiva de la Mesa és la següent: presidenta, la senyora 
Magda Casamitjana i Aguilà; vicepresidenta, la senyora Saloua Laouaji Faridi, i se-
cretària, la senyora Marta Ribas Frías. Res més.

Demano als membres de la Mesa, en aquest cas tot dones... –els felicito per 
aquesta proposta, eh?–, que ocupin la Mesa, i en el meu cas, doncs, desitjar-los molt 
bona tasca en aquesta comissió.

Moltes gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

La presidenta de la comissió (Marta Casamitjana i Aguilà)

Bé, doncs, molt i molt bon dia. Primer de tot, doncs, moltíssimes gràcies a la 
Junta de Portaveus per confiar en nosaltres. Jo penso que..., a ella no la conec, però 
a la Marta sí i a molts de vosaltres també, per tant, segur –segur– que això anirà 
bé. Ja sabeu que és un tema, el d’infància, que, avui en dia, sobretot aquests últims 
dies, és un tema que preocupa moltíssim a moltíssima gent; però també hi han mol-
tes queixes, però també hem de valorar tota la feina que s’ha fet durant tots aquests 
anys i la feina que es fa, i el que farem, doncs, el que intentarem fer aquí –i compteu 
amb la meva complicitat– és parlar, parlar, parlar i parlar.

Intentarem, per descomptat, posar-nos en contacte amb la directora general d’In-
fància. Algunes vegades, la legislatura passada alguns de nosaltres vam voler crear, 
a part del que era la comissió en si, un contacte molt –molt, molt– directe amb la di-
rectora general per casos molt –molt, molt– extrems, que entenem i que comprenem 
i que, per tant, no podem amagar de cap de les maneres que se’ns escapen, que hi ha 
un colador que, encara que sigui molt i molt finet, hi ha casos que se’ns escapen, i el 
que jo us proposo és que col·laborem, no només amb el Govern, sinó amb totes aque-
lles persones que s’ho passen malament per, tots junts, tirar endavant el que calgui.

Ja sabeu que depenem de la comissió de benestar social i famílies per fer el que 
calgui, però no hi ha cap problema, tot el que s’hagi de legislar jo penso que ho hem 
de fer.

Deixeu-me dir, ara..., i demano disculpes i permís a les meves companyes de 
Mesa..., jo avui soc aquí perquè la Dolors Bassa no hi és. És a dir, no només perquè 
és la meva consellera anterior, sinó perquè jo la vaig substituir a la llista i, per tant, 
només un record a ella, molts petons i una forta abraçada, més personal que política; 
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però també, sobretot, tenia ganes de dir-ho perquè la trobo molt a faltar. Disculpeu 
aquest to una mica personal. 

Tot i així, espero i desitjo que els problemes i les diferències polítiques no deixin 
mai de..., que puguem fer molta, molta i molta feina perquè la infància, que és una 
de les prioritats de tots els grups, sigui en aquesta legislatura una prioritat essencial.

Moltíssimes gràcies i molt bon dia.

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