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Sessió 3 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i tres 

minuts. Presideix Ramon Espadaler i Parcerisas, acompanyat de la vicepresidenta, María 

Francisca Valle Fuentes, i de la secretària, Eva Baró Ramos. Assisteix la Mesa el lletrat Joan 

Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, Munia Fernández-Jordán Celorio 

i Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, pel G. P. de Ciutadans; Anna Geli i España, 

Aurora Madaula i Giménez i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Magda 

Casamitjana i Aguilà i Gemma Espigares Tribó, pel G.P. Republicà; Marta Moreta Rovira, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya 

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

da Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà, i de l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants 

i dels adolescents, Maria Jesús Larios Paterna.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges 

sobre el tractament en algunes escoles dels fets de l’1 d’octubre de 2017 (tram. 359-

00002/12). Síndic de Greuges. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges 

sobre la possible vulneració dels drets i interessos d’infants i adolescents a l’Institut El Pa-

lau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) (tram. 359-00005/12). Comissió del Síndic 

de Greuges. Sessió informativa.

El president

Molt bé, bona tarda. Benvinguts en aquesta sessió ordinària de la Comissió del 
Síndic de Greuges. Donem la benvinguda al síndic i a les persones del seu equip 
que l’acompanyen.

I, abans d’entrar pròpiament amb el desenvolupament de l’ordre del dia, un parell 
de qüestions d’ordre –mai millor dit.

La primera d’elles és que el Subgrup del Partit Popular ens ha notificat la seva 
absència d’aquesta comissió, suposem que perquè estarà en d’altres comissions –així 
ho expressen a la nota. Per tant, deixar-ne constància, d’aquesta absència, que ha es-
tat comunicada oportunament a la Mesa.

I demanaria a la resta de grups, si és el cas, si hi ha alguna substitució –perquè 
em consta que..., crec que hi ha algun grup en què hi han substitucions–, a efectes 
de l’acta, també, que les notifiquéssim ara, abans de començar. Si fos el cas que...

Aurora Madaula i Giménez

Sí, pel Grup de Junts per Catalunya, el diputat Josep Riera substitueix el diputat 
Toni Morral.

(Veus de fons. Pausa.)

El president

Perdó, no sentia... La proposta que fem, com a mesa, per substanciar l’ordre del 
dia és que els substanciem, els dos punts, en aquesta mateixa sessió, però separa-
dament. Per tant, en primer lloc donaríem la paraula al síndic de greuges per fer 
el plantejament de la sessió informativa, que havia estat sol·licitada per la mateixa 
sindicatura de greuges; obriríem el torn d’intervencions, seguint la pauta que ja và-
rem establir en la primera de les comissions, que són intervencions inicialment de 
deu minuts per a cada grup, amb una resposta per part del síndic, i un torn de fins a 
cinc minuts en la segona part. I, un cop substanciat aquest punt, doncs substancia-
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ríem el segon punt, que és aquell que va ser formulat a petició del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Sessió informativa amb el síndic de greuges sobre el tractament en 
algunes escoles dels fets de l’1 d’octubre de 2017

359-00002/12

Per tant, donaríem la paraula al senyor Rafael Ribó, síndic de greuges, per expo-
sar el primer punt de l’ordre del dia.

Gràcies.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Moltes gràcies, president. Des del síndic vàrem demanar una sessió informativa 
sobre el tractament en algunes escoles dels fets de l’1 d’octubre de 2017. Creiem que 
hauria estat funcional i més ric poder debatre la iniciativa del Grup de Ciutadans 
sobre matèries molt similars junt amb la demanda de compareixença per part del 
síndic, com s’acostuma fer amb tradició parlamentària quan una institució, davant 
d’una demanda d’informació o de compareixença, vol obrir més el camp per poder 
informar a bastament. Així i tot, amb tot el respecte a la decisió parlamentària, in-
tentaré complir amb l’objectiu que ens hem marcat sobre aquesta demanda, com a 
síndic, en la compareixença.

Però abans, senyor president, amb un prec a vostè i a tots els presents. La dar-
rera sessió d’aquesta comissió, la primera d’aquesta legislatura, vàrem substanciar 
l’informe anual de 2017. Els prego que facin tot el possible perquè, abans d’acomia-
dar-nos tots de vacances, poguéssim veure, com mana la llei –com mana la llei–, 
l’informe anual al Ple del Parlament. És l’única vegada que hi ha un mandat legal 
per un informe que passa per aquesta comissió i acaba en el Ple.

Els afegeixo una altra petició. Nosaltres hem lliurat al Parlament, exercint les 
competències del Reglament, la demanda de que l’Informe sobre la regressió de 
drets i llibertats sigui substanciat al Ple. Doncs també els demano, si us plau, que, 
si és possible amb una certa celeritat i si és possible també abans d’acomiadar-nos, 
veiés sim aquest informe en el Ple del Parlament, entre altres motius, perquè ja ha 
estat analitzat per instàncies importants del panorama polític, democràtic, interna-
cional, i no ho ha estat per part del Parlament, que és l’únic organisme que pot exigir 
retre comptes al Síndic de Greuges de Catalunya.

Dit això, entro en la nostra demanda d’informació. Fa molts anys –1984– que 
el Síndic de Greuges de Catalunya –Frederic Rahola, Anton Cañellas i després jo 
mateix, i molt especialment els equips que els van ajudar i que a mi m’ajuden– es-
tem treballant milers i milers de queixes sobre el sistema educatiu a Catalunya. Fa 
molts anys que estem evacuant consultes –moltes més que queixes. Fa molts anys 
que estem realitzant continuades visites per tot el territori, entrevistant-nos amb 
direc cions, equips professionals, comunitat educativa, AMPAs, consells escolars i, 
òbviament, amb tots els graons sectorials i territorials de l’Administració. I fa molts 
anys que estem elaborant informes sobre aquesta matèria.

Amb la propietat del que els acabo de dir –suposo que s’entén l’expressió «pro-
pietat», en el sentit de «substància», de «contingut», no cap afany de privatització–, 
voldria que avui fóssim capaços de parlar de quatre grans apartats. El primer, el més 
important: els drets dels infants, en totes les definicions que avui, sortosament, van 
avançant en el panorama català, en l’ordenament espanyol i en l’ordenament inter-
nacional. En segon lloc, que parléssim dels drets dels professionals, dels qui porten 
la càrrega més immediata i concreta per fer real el dret a l’educació. En tercer lloc, 
que parléssim de la comunitat educativa, que no té unes fronteres tancades, ni molt 
menys, i que el síndic ha defensat sempre que malaurada la societat que es creu fora 
de la comunitat educativa i es pensa que aquesta li solucionarà els problemes. I en 



DSPC-C 40
9 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CSG  5 

quart lloc, que parléssim de l’autèntic problema que avui té l’educació a Catalunya: 
la manca d’igualtat d’oportunitats; dit en altres termes més brutals, la segregació 
escolar.

Nosaltres, per cenyir-nos només en els darrers temps i, per tant, per fugir de 
qualsevol voluntat d’evadir-nos del tema que duu a demandes i a la petició de com-
pareixença per part nostra, des de fa un temps que podríem situar a mitjans de l’any 
passat vàrem començar a treballar coses molt relacionades amb el motiu principal 
d’aquesta compareixença i del punt següent, encara que no estiguin així formulades, 
especialment en el segon punt.

El maig del 2017, una autoanomenada «organització sindical» com és AMES 
presenta un informe que es diu «Adoctrinamiento ideológico partidista en los libros 
de texto de Cataluña de la materia Conocimientos del Medio». Eren cinquè i sisè de 
primària, 2016-2017, i denuncia adoctrinament dels alumnes catalans en els llibres 
de text. El Ministeri d’Educació encarrega, immediatament després, un informe 
d’Alta Inspecció per analitzar aquests continguts.

Nosaltres hem treballat sobre aquesta matèria. Tots vostès tenen l’informe que 
hem elaborat i hem presentat a aquest Parlament fa molt pocs dies; explícitament 
se’ls va trametre a tots els grups parlamentaris. Portem des d’aleshores analitzant 
tots, ho subratllo, tots els llibres de text de cinquè i sisè al·ludits, milers i milers de 
pàgines, i allà hi trobaran totes les anàlisis i les conclusions. Quan aquesta comissió 
disposi, nosaltres vindrem aquí a debatre amb vostès sobre aquest Informe i sobre 
tots els seus apartats.

També hem estat analitzant totes les matèries que poden afectar els fets de l’1 
d’octubre a l’entorn del món de l’educació. Començaria amb una prèvia que no és 
directament 1 d’octubre, sinó que és setembre del 17, quan la Fiscalia General de 
l’Estat emet una nota per advertir de com s’han de limitar els drets dels infants 
desconeixent el que diu la Ley orgánica de educación espanyola, el que diu la Llei 
d’educació de Catalunya i el que diuen els tractats internacionals, que són d’obligat 
compliment a Catalunya. Amb tota tranquil·litat, el síndic diu que és una lleugeresa 
que des d’una institució tan important com la Fiscalia General de l’Estat, Secció de 
Menors, s’emeti una nota com la que es va emetre. Setembre de 2017.

A partir de l’octubre de 2017, el síndic ha obert innombrables actuacions d’ofi-
ci, ha atès innombrables queixes i consultes, i les precisarem, fins i tot amb xi-
fres molt exactes. Estem parlant d’esdeveniments que succeeixen sobre un col·lectiu 
d’1.300.000 i escaig alumnes, 115.000 i escaig professionals, 4.800 centres educa-
tius. Qui perdi de vista aquestes xifres, pot parlar del que vulgui, però no pot par-
lar de Catalunya ni del sistema educatiu. Ho repeteixo, eh?, estem parlant de més 
d’1.300.000 alumnes, estem parlant de 115.000 i més professionals, estem parlant 
de 4.800 centres.

No els llegiré la llista d’actuacions d’ofici ni, sobretot, de queixes o consultes; en 
total no arriben a la cinquantena, les que hem decidit obrir o atendre, o una quaran-
tena. Sí que vull assenyalar com a molt importants la que obrim a principis d’oc-
tubre del 2017, com a actuació d’ofici 223/2017, sobre el cas concret de l’Institut El 
Palau, de Sant Andreu de la Barca, o la que obrim també, pocs dies després de l’oc-
tubre de 2017, sobre, en general, el que succeeix a les escoles a partir de l’1 d’octu-
bre. Tenen tot aquest material a la seva absoluta disposició.

Faig un parèntesi. Com que hi ha un grup parlamentari que ens està demanant 
amb molta precisió molts materials sobre el síndic, que li estan sent tramesos amb 
tota la mateixa precisió amb què ho demana, tal com també he fet dir al secretari 
general del Parlament, i crec que se’ls ha comunicat, i ho faig ara oralment, vostès 
rebran cada vegada, també, notícia de tots aquells materials i precisions que estan al 
seu abast. Però, encara que no ens ho demani cap grup parlamentari, com ja hem fet 
sempre amb els grups parlamentaris, també el que ens ho està demanant ara, tenen 
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totes les dades, tots els fons d’arxiu del síndic, a la seva absoluta i sencera disposició, 
molt especialment avui –ho subratllo– per tots els temes d’educació.

En aquest període, ens hem reunit amb tots els nivells del Departament d’Ense-
nyament –petita característica: sota el 155; per tant, amb les autoritats que queden 
al capdavant del Departament a partir de l’aplicació del 155, amb l’autoritat màxima 
a Catalunya del seu secretari general–, ens hem reunit amb responsables d’ensenya-
ment i direcció de quantitat de centres i hem abordat qüestions puntuals, com quan 
se’ns ha plantejat o ens ha semblat que tenien prou virtualitat pel seu propi pes.

Per dir coses que se’ns pregunten i que avui estan a la compareixença, el 24 de 
maig del 2018, per exemple, vàrem obrir una actuació d’ofici quan un professional 
dels mitjans de comunicació va donar el nom, va assenyalar el fill d’un comanda-
ment de la Guàrdia Civil, i ho vàrem plantejar, nosaltres, al Col·legi de Periodistes 
i ara al Consell de la Informació, que és l’organisme a Catalunya que s’encarrega 
d’aquests temes, que ho té en tràmit, per analitzar les possibles falles al respecte. 
No és directament el món escolar? No; té a veure que aquest comandament de la 
Guàrdia Civil té relació amb moltes coses de les que estem parlant, i és una praxi 
absolutament rebutjable, assenyalar ningú, menor..., en res que s’hi pugui aproximar.

Com el que vàrem fer al novembre del 2017, sobre una festa que es va celebrar 
en un lloc públic i que a algú li va semblar, amb tota la legitimitat que li semblés, 
que allò era un atemptat contra els drets dels infants i que era una prova d’adoctri-
nament.

Nosaltres, ho torno a dir, més enllà de no llegir-los ara tots els números d’aques-
tes consultes o aquestes queixes, voldríem que tinguéssim en compte, per clarifi-
car-ho, uns conceptes bàsics que –no s’amoïnin– els telegrafiaré.

Primer, el dret a l’educació va molt més enllà de la pura transmissió de coneixe-
ments; el dret a l’educació significa formar ciutadans actius i compromesos, i l’edu-
cació no pot estar mai aïllada de l’entorn de l’alumnat. Dir que la política queda fora 
de l’escola és un fals mite que, com diu el Consell d’Europa, vulnera el dret d’edu-
cació dels infants.

Segon, ha de mantenir-se amb força el principi del pluralisme en l’educació, que 
totes les opinions es puguin expressar lliurement i amb respecte, sense manipula-
cions partidàries.

Tercer, que hi ha uns drets dels alumnes, però també hi ha uns drets del profes-
sorat, començant per un dret, també, consolidat avui en els codis europeus, a l’ano-
menada llibertat de càtedra.

Quart, que l’escola que té una funció important de socialització i també de trans-
formació a través de l’educació en el pensament crític. L’educació, contràriament a 
l’adoctrinament, té per objectiu promoure el pensament crític. I que a ningú li faci 
por que els alumnes pugin amb pensament crític. La neutralitat ideològica del cur-
rículum escolar, com han dit tots els experts i els tractats, és un fals mite, no ser-
veix en absolut per a l’educació. Els podria donar exemples de com –potser massa 
sovintejats– a Espanya, segons quines majories parlamentàries han governat, s’han 
anat canviant els enfocaments dels eixos fonamentals de l’educació, començant, per 
exemple, pels debats a l’entorn d’una matèria com era la formació en ciutadania.

Un altre principi molt important a tenir en compte és que els infants pensen; és 
una obvietat, però cal recordar-la. Els infants pensen! En general, els infants són 
capaços de discriminar què són opinions del que no són opinions. I és un bon ense-
nyament el que sap cultivar i consolidar aquesta facultat.

A l’entorn de l’1 d’octubre, el síndic recull trenta-sis incidències, que sumades 
a totes les que ens passa el ministeri, xifrades, fan 174. Recordin, eh?: 1.300.000 
alumnes, 115.000 professionals, 4.800 centres; ministeri i síndic, 174 incidències. 
Un 21,3 per cent d’aquestes no són verificables; formen part d’escrits anònims, opi-
nions que parlen d’uns fets sense dir ni a on ni com. Un 23 per cent són inconsistents 
totalment o parcialment; es parla de mestres que no volen treballar, se’ns donen co-
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municats que, només de llegir-los, es veu com estan tergiversats. Perquè m’enten-
guin, es diu: «Tal escola va fer aquest comunicat», i quan tenim el comunicat oficial 
no té res a veure amb el que se’ns diu en la incidència, es menteix, en la incidència; 
fotos de centres que no són centres escolars; fotos de fets que no es van produir; tal 
com s’indica, no tenen res a veure amb el que surt a la fotografia una vegada feta la 
corresponent comprovació. Evidentment, ja ho faré després; tal com també hem tra-
mès al ministeri, rigor. Mediàticament, podem fer el que vostès vulguin. I, si volen, 
per allunyar-me molt d’on estem discutint, recordin el famós cormorà de l’Exxon 
Valdez i la guerra de l’Iraq. 

Un 5,7 per cent de les incidències, d’aquelles 174, són d’actuacions irregulars, 
clarament irregulars. Per exemple, un comunicat d’un conjunt de plenaris de direc-
cions de centres que, amb base territorial ampla, un centre, que participa en aquest 
plenari, ho envia a les famílies. No ho hauria d’haver fet mai; és un error per part 
de la direcció d’aquell centre. O un comunicat de vaga, per part d’un centre, que 
demana participar en les manifestacions, un centre. O un professor que, a l’hora de 
pati, realitza una activitat voluntària consistent en simular una votació. O un mosaic 
d’una estelada, un mosaic que està, amb pedra, amb ceràmica, al mur d’una escola.

Se’ns ha presentat incidències d’estelades que estaven en una escola, dos dies, el 
2013, i una altra, el 2014. Les hem considerat, també; no són de l’1 d’octubre, evi-
dentment, del 2017, però les hem considerat.

Hem trobat un 6,3 per cent d’actuacions no irregulars però que poden constituir 
mala praxi, perquè indueixen a l’error, en algun tipus d’exercicis, a classe, que poden 
significar induir a error. En aquest sentit, també es situarien tres centres que posen 
llaços grocs o la bandera de l’eslògan democràcia; un centre on hi ha un treball ela-
borat per un grup d’alumnes amb contingut partidari, que el pengen ells al web de 
l’escola; un centre que no respecta plenament els serveis mínims; un acte partidari 
organitzat en el pati d’un centre el dia de l’aturada del 3 d’octubre. Són allò que nos-
altres considerem que pot portar a l’error i que això s’ha, també, de corregir.

Un 4,6 per cent d’aquelles 174 són actuacions que estan sub iudice, motiu pel 
qual el síndic no es pot pronunciar sobre la seva irregularitat i consistència.

Un 12,1, actuacions no verificables, que, si fossin certes, si s’haguessin pogut 
verificar, no són irregulars.

Per tant, podem concloure que tenim un univers d’incidència mínim, per no dir 
escàs, que no hauria de dur a cap conclusió sobre la manipulació a les escoles de 
Catalunya l’1 d’octubre.

Hi han uns condicionants per parlar de com es tracten els temes controvertits per 
estudiar aquest cas. El síndic afirma que el tractament a les aules de la situació po-
lítica a Catalunya és una condició necessària per donar garanties als infants. I torno 
a apel·lar al Consell d’Europa: és que pretenem que els nostres infants visquin a l’es-
cola sense saber res del que succeeix a la societat?

S’ha de protegir els infants especialment afectats per la situació políticament 
existent, tots aquells infants que els seus progenitors són membres dels cossos de 
seguretat de l’Estat. I el síndic ho posa en segon terme, a partir del primer que els 
acaba de dir. Després ens referirem a l’IES Palau, i no solament. Però s’ha de pro-
tegir aquests infants. 

Hi ha d’haver una voluntat unànime de la necessària resolució positiva dels con-
flictes sense acudir a la via penal. La via penal no ha servit mai a cap escola d’arreu 
del món civilitzat per solucionar cap conflicte escolar. Hem de ser conscients –i el 
síndic ho deixa també en mans dels parlamentaris i parlamentàries– que avui hi ha 
por –pe, o, erra– entre el nostre personal docent. I això és un risc per l’educació dels 
nostres infants. Si més no, demanin les xifres d’aquell personal que està demanant 
trasllat d’escoles i els motius pels quals ho estan fent.

Anem al fet més emblemàtic, el que està, a més, en la demanda del grup parla-
mentari que ha suscitat el segon punt de l’ordre del dia, que és el de l’Institut Palau, 
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de Sant Andreu de la Barca. L’1 d’octubre, l’Institut Palau, que té 1.200 alumnes, 
cent vint i escaig professors, i que ha tingut enguany un 30 per cent més demanda 
que oferta, per tant, d’un gran prestigi com a centre educatiu..., el centre és centre de 
votació del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional. En aquest centre estu-
dien molts fills i filles de famílies de Sant Andreu de la Barca, també dels que viuen 
o treballen a la principal caserna de la Guàrdia Civil que existeix a Catalunya. El 
dia 1 d’octubre, hi han progenitors amb voluntat d’exercir el seu dret de vot i hi han 
alguns progenitors que són comandats i enviats a actuar com a força d’ordre públic 
en aquest centre.

No, el síndic no està fent cap descripció superficial; està intentant apel·lar al ra-
ciocini més serè de tots vostès per poder analitzar el que significa l’IES Palau; ho 
torno a dir, un centre que enguany, i m’alegro com qui més, té un 30 i escaig per cent 
més de demanda que de possibilitats d’oferta de places.

El dia 2 d’octubre, els professionals del centre van decidir fer una aturada de 
quinze minuts. La direcció informa que aquell dia el professorat acorda fer una 
aturada fora del centre, sense participació de l’alumnat. I la direcció decideix, per 
garantir la seguretat dels alumnes, que no es quedessin sols a les aules i que es reu-
nissin al pati. Poc després, algunes famílies del col·lectiu de la Guàrdia Civil es pre-
senten al centre a expressar opinions crítiques sobre el que havia succeït a classe 
l’endemà de l’1 d’octubre.

La direcció del centre els anima a plantejar-ho en els termes que estan previstos 
en l’ordenament català i amb les previsions del consell escolar i de les normes ad-
ministratives. El síndic, que ha obert una actuació d’ofici, la tramet a l’autoritat del 
departament i continua la seva investigació sobre aquesta matèria.

També rebem queixes de professors del centre amb una perspectiva sobre el que 
significa que, l’endemà mateix d’haver-se presentat aquelles famílies de guàrdies ci-
vils, es presentin dos agents judicials de la mateixa caserna, no a presentar cap mena 
de queixa per les vies educatives administratives, sinó a demanar declaracions dels 
afectats professors, perquè siguin recollides de cara a l’acusació que s’ha presentat 
a la fiscalia.

La direcció del centre va fent entrevistes amb mares, pares i docents i convoca 
una reunió amb l’alcalde i amb les famílies denunciants. Hi han una sèrie de comu-
nicats del consell escolar i del professorat sobre aquesta matèria que, també, si no en 
disposen, els tenen a la seva disposició per part del síndic. El síndic es reuneix amb 
el Consell Escolar de l’institut IES Palau, format per la direcció, pel professorat, per 
les famílies que les representen, el col·lectiu familiar, i pels alumnes. I analitzem la 
situació i l’impacte que ha tingut aquesta qüestió en el mateix centre. El síndic es 
reuneix amb totes les parts afectades per aquesta problemàtica.

Voldria destacar, com a experiència i conclusió de totes aquestes reunions, que 
culminen el 14 de juny, amb una reunió on, a petició del síndic, es reuneix la direc-
ció, els directors de serveis territorials del departament, el conseller d’Ensenyament 
acabat de nomenar, les famílies afectades i l’equip del síndic..., voldríem destacar: 
primer, la necessitat de tenir en compte l’interès superior de l’infant –ho he comen-
çat dient al principi de la meva intervenció i ho retrobo ara– com a element substan-
cial i el més important de tots.

Destacar que la judicialització dels conflictes no és positiva, perquè aquests con-
flictes s’han de resoldre en l’àmbit escolar. Les famílies denunciants no van presen-
tar cap denúncia per la via escolar administrativa, i la judicialització del tema, com 
els ho dirà qualsevol expert i ho llegiran als tractats europeus, a qui fa mal és als 
infants.

S’anuncia una reunió dels secretaris d’estat d’Interior i Educació, a la Delegación 
del Gobierno de España, a Catalunya, amb els pares guàrdies civils dels alumnes 
afectats. Creiem que això és un altre error, en tant que només s’aborda, per part de 
les autoritats que vulguin interessar-se en la matèria, una part de la problemàtica. Al 
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Síndic no li consta cap reunió dels secretaris d’estat, ni amb la direcció del centre, 
ni amb el consell escolar, ni amb els representants dels equips docents, ni amb les 
AMPAs. I ho ha demanat reiterades vegades.

Hem de protegir la identitat dels infants afectats per tota aquesta història a l’en-
torn de l’IES Palau. Difondre els noms dels alumnes és un error i és un delicte. 
Difondre informació que atempta contra la privacitat de dades, la protecció de la 
imatge, és un error i és un delicte. Hi ha un mitjà de comunicació que ho fa –m’hi 
referiré després–; i hi ha un dirigent polític que ho fa –m’hi referiré després–, i hi ha 
una autoritat judicial que ho fa –m’hi referiré després.

Els professors són acusats de delicte d’odi, a través de l’escrit del fiscal. A banda 
dels pronunciaments que es van produint, un darrere l’altre, per instàncies judicials 
importants de Catalunya, que estan rebutjant considerar el delicte d’odi..., els recor-
do que no fa pas gaires dies, la Comissió Europea contra el Racisme i la Intoleràn-
cia, l’autoritat que hi ha a Europa per vetllar el delicte d’odi, ha advertit a Espanya 
que no es pot utilitzar el delicte d’odi com una arma respecte a col·lectius que no 
són vulnerables.

Els estalvio la lectura del que han dit el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, l’Audiència de Lleida, etcètera. S’ha vulnerat drets del professorat quant a la 
seva intimitat i quant a la seva imatge. No és ètic, ni ajuda a la convivència, la di-
fusió en xarxes socials de missatges partidistes amb les fotografies dels professors 
implicats. I ho fa un dirigent que, amb tota la legitimitat del món, pretén ser càrrec 
important en el si del ventall possible de les opcions parlamentàries espanyoles. El 
síndic ho trasllada a fiscalia, el que ha difós un mitjà de comunicació, i ho estan 
analitzant en la mateixa actuació. No es poden limitar els drets dels infants, ni els 
que emanen de la seva formació, ni de la seva llibertat de pensament, ni la seva lli-
bertat de manifestació, com seria la seva participació en qualsevol dels actes que 
s’organitzen.

No es pot confondre, com s’ha confós, que el català a l’escola sigui un element 
d’adoctrinament, d’odi i de confusió. Està a l’ordenament constitucional, a l’ordena-
ment català i ha passat pel sedàs de diverses sentències del Tribunal Constitucional. 
És inadmissible que un fiscal difongui als mitjans de comunicació un escrit oficial 
on hi ha la llista dels alumnes i dels professors implicats, que es poden identificar 
amb noms i amb classes concretes, a les quals pertanyen.

Quan al síndic, algun pare o progenitor d’alguns d’aquests alumnes, li ha explicat 
dramàticament l’escena de final d’abril, principis de maig, quan aquest alumne arri-
ba a casa plorant, perquè a classe ja l’han assenyalat, a partir d’aquesta informació 
del fiscal, ho rebutja frontalment. Això és un delicte, i està en mans de la fiscalia, 
perquè ho ha portat el síndic. Això és gravíssim: jugar amb la identitat dels nois i 
noies implicats en aquesta matèria.

No entraré, en absolut, en tot el que nosaltres hem estat elaborant sobre l’anàlisi 
d’aquests milers i milers de pàgines de llibres de text, que m’hi he referit abans, a 
partir de l’Informe AMES, ho tenen vostès –i entendré perfectament que potser no 
ha estat..., no hi ha hagut temps ni està en l’ordre del dia per ser discutit en aquesta 
comissió, i també els demano que, tan aviat com sigui possible, ho veiem. Sí que 
els cridaria l’atenció..., sobretot les recomanacions que fa el síndic sobre formació, 
sobre millora dels instruments, sobre prevenció, sobre compliment d’aquests quatre 
apartats de drets que els he enunciat al principi, especialment el quart.

Abans del 155, ens estàvem reunint, per proposta del síndic, tota la comunitat 
educativa de Catalunya, al màxim nivell. Des d’escoles públiques a escoles con-
certades; escoles cristianes i escoles laiques; sindicats d’una mena i d’una altra; 
representants de les AMPAs; consellera d’Ensenyament..., i estàvem dissenyant un 
denominador comú per canviar el primer decret de matriculació, que és el que ja ha 
passat, que hauria servit per començar a reenfocar el que avui sí que és un problema 
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molt important, que és que ni l’accés de les escoles ni en la gestió de les escoles hi 
ha igualtat d’oportunitats.

Els reitero la voluntat del síndic de continuar amb aquesta necessitat d’assolir 
un pacte, com li he comunicat al conseller d’Ensenyament, i espero que molt aviat 
els pugui transmetre notícies en positiu al respecte, que poguessin significar canvis 
substancials de cara al proper curs escolar. I, òbviament, els demano el màxim ajut 
en aquest sentit.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Tal com hem dit al començament, ara faríem un 
torn d’intervencions. Si els sembla bé, faríem de major a menor, deixant els grups... 
–vam agafar aquest criteri l’altra vegada, suposo que no hi ha ningú que s’hi oposi–, 
deixant els dos grups que donen suport al Govern en el darrer torn. (Pausa.) Doncs 
si és així, tindria en primer lloc la paraula, per un temps de deu minuts, el senyor 
Manel Rodríguez, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Bé, bona tarda. Bona tarda, senyor Ribó. Diputats..., bien, y previamente –esto se 
lo voy a ir recordando durante todo este año, señor Ribó–, me alegra verle de nuevo, 
dos veces en el mismo mes, después de un año sin comparecer aquí en el Parlament, 
y recordándole que usted es comisionado de este Parlament, que no tiene por qué 
fijar sus comparecencias ni calendarizarlas con los partidos independentistas hasta 
que hicieran gobierno. Así que, desde Ciutadans, el partido, el grupo que ganó las 
elecciones en Cataluña, le recuerdo que debe poner la institución al servicio de to-
dos los catalanes y de este Parlament.

Asimismo, recordarle que hemos solicitado una petición de información para co-
nocer los autores de este informe, cuándo se adjudicó, bajo qué condiciones y crite-
rios. Porque, en concreto, en su web no aparece la relación de contratos publicada en 
la web del síndic. Está actualizada a fecha de abril de 2018 y no aparece ni previsto, 
por lo cual entendemos que se habrá adjudicado con posterioridad a abril de 2018.

También, por otro lado, no entendemos por qué razón usted presenta, a bombo y 
platillo, sin que los diputados de esta comisión tuviéramos conocimiento del mismo, 
lo presenta a los medios de comunicación y poco después lo recibimos a través de 
un enlace a través del correo electrónico, ¿no? Y, como se dice popularmente, lo ha 
confeccionado a correcuita. 

Entendemos, bien por la sustanciación de la petición que ha hecho este grupo 
parlamentario, para conocer los hechos del Palau y qué acciones se habían iniciado 
por parte de usted y del Síndic de Greuges, y este..., en este sentido, lo que nos da 
a pensar es que este informe –sinceramente, se lo decimos– es un blanqueamiento 
de la realidad. Porque, si bien es verdad que ni todos los profesores adoctrinan, ni 
todos los alumnos salen adoctrinados, ni en todos los centros escolares hay adoc-
trinamiento, obviamente; pero creemos que es importante plantearlo y es un tema 
que, quizás en algunos sitios sí que se ha dado esta situación. Es decir, usted nos 
puede traer aquí un informe en el cual, parece todo pues, muy bien planteado, don-
de nos habla del marco jurídico..., nos habla incluso del concepto, de lo que significa 
adoctrinamiento y una serie de hechos, ¿no? Pero, yo creo que ya..., y nuestro grupo 
creemos que ya de por sí el título muestra ya el objetivo. Es decir, el objetivo y la 
conclusión a la que se quiere llegar, y ya demuestra la finalidad.

La foto elegida es la máxima expresión de este informe, nos habla de «aquí s’en-
senya a pensar i no què pensar» y «el pluralisme a les escoles de Catalunya com a 
garantia de no adoctrinament». Bien, yo creo que más bien el título podría haber 
sido tratado de otra manera, porque el no adoctrinamiento más bien sería una con-
clusión y no un título. Y luego..., yo le voy a proponer otro título, que sería: «Blan-
queamiento de algunos casos gravísimos de acoso escolar y de adoctrinamiento en 
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las escuelas públicas catalanas.» Y una gran foto de una estelada en la puerta de un 
colegio público de Cataluña. Quizás yo creo que eso, en algunos casos, se asemeja-
ría muchísimo más a la realidad. Este informe, entendemos, en muchos de sus as-
pectos, no tiene como objetivo averiguar lo que realmente pasa, en muchos centros 
educativos, especialmente a raíz de la convocatoria de un referéndum ilegal –hay 
que decirlo claro, ilegal–, el 1 de octubre, sino justificar actuaciones bochornosas 
y lamentables protagonizadas por algún profesor o incluso por algún claustro de 
profesores, enviando cartitas a los familiares y señalando públicamente a algunos 
alumnos.

Mire, esto viene de antaño, esto viene de hace mucho tiempo; es decir..., esto es-
tamos hablando de incluso hace treinta años. Podemos hablar del 28 de octubre de 
1990, donde hay publicadas, tanto en El Periódico de Catalunya como en el diario 
El País, la estrategia de recatalanización y en las cuales, el famoso Programa 2000, 
del señor Jordi Pujol, que lo llevó a cabo..., se habla de un memorial de agravios, 
luego también se habla de editar y de emplear libros de texto sobre la historia, la 
geografía, el arte, la literatura, donde se hable dels Països Catalans, reorganizar el 
Cuerpo de Inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la 
normativa sobre la catalanización de la enseñanza, y vigilar la elección de personal.

También, el punto 8 habla de «incidir en las asociaciones de padres, aportando 
gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas», o en el punto 10, «velar por 
la composición de los tribunales de oposición». Creo que esto ya es muy llamativo. 
Luego, en la noticia de El País, por cierto, escrita por el señor José Antich, ahora 
director de ElNacional.cat..., pero, bueno, ese señor sí que nos daba unos visos, hace 
treinta años, de lo que sería el sistema educativo según la visión nacionalista. Nos 
hablaba de objetivos, hablaba de que los ponentes no ocultan la necesidad de con-
trolar a los educadores para que cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista. 
Se aboga, así, por vigilar la composición de los tribunales de oposición para todo el 
profesorado. Asimismo, se alienta a reorganizar el cuerpo de inspectores de forma 
que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de 
la enseñanza. También se considera necesario incidir en las asociaciones de padres. 
Esto no viene de este grupo parlamentario, esto viene publicado desde hace ya trein-
ta años.

Como bien he dicho antes, no hablamos de que sea todo el sistema educativo, no 
hablamos de que sean todos los profesores ni que sean todos los centros educativos, 
pero creemos que es alarmante.

También usted..., se ha hecho referencia a una serie de porcentajes en los que se 
ha podido verificar y no se ha podido verificar. Yo le puedo hablar de situaciones 
personales que me han llegado. Yo le puedo hablar de una chica, concretamente de 
once años, de Vilanova i la Geltrú, la cual estaba sufriendo acoso escolar y recibía a 
diario mensajes de amenazas tanto de muerte como de violación. Simplemente ¿por 
qué? Por no pensar como el resto de sus compañeros de clase. Porque el profesor 
había hablado de política, y en aquel momento toda la clase pensaba de la misma 
manera, y aquella chica estaba sufriendo acoso escolar. Esa chica, le puedo decir, 
yo he recibido a los padres, y esa chica nunca denunció. Y ese es uno de los muchos 
casos no verificables.

Por lo tanto, yo le pido que en este caso tenga mucha conciencia también de lo 
que estamos hablando. Estamos hablando del interés superior del menor, como ha 
dicho. También hablamos de la libertad de cátedra, pero no confundamos.

Entendemos también que usted no puede venir a contarnos a nosotros mismos lo 
que decíamos, experiencias personales. Y, cuando le digo que pretende blanquear la 
realidad, se lo comento porque ha pretendido tapar un caso gravísimo, como es el 
caso Palau, con este informe, en el cual nos habla de que no se puede judicializar. 
Es decir, está hablando de que no puede haber separación de poderes; que, si se co-
mete un delito o si yo entiendo que puede haber un delito, yo no puedo denunciar; 
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que todo tiene que quedar en la ley del silencio: dentro de la escuela, todo se habla 
en la escuela, los profesores, el claustro, los inspectores..., los mismos inspectores 
que, según este programa de hace treinta años, nos decía que tenían que ser esco-
gidos básicamente a dedo o por sus criterios ideológicos, ese mismo programa. Por 
lo tanto... Hombre, yo creo que, como mínimo, una persona, si entiende que ha su-
frido algún tipo de acoso, tiene todo el derecho de ir a la vía judicial. Luego ya los 
juzgados decidirán.

Entendemos que –y usted lo sabe mejor que nosotros– este informe no era nece-
sario. ¿Sabe lo que era necesario y entendemos que es...? Que hubiera una actuación 
por cada uno de los casos de posible adoctrinamiento, incluso los no verificables; ir 
más allá. Además, que fueran claros, transparentes y eficaces. Además, ¿sabe lo que 
significa...? Bueno, voy a continuar porque va a haber...

No todos los menores, como he dicho, tienen la suficiente madurez, experiencia 
o desarrollo para entender lo que se les dice, y a veces solo llegan a escuchar una 
versión de los hechos, y no da tiempo para acabar de generar un pensamiento crí-
tico propio. El sistema no permite que en muchos aspectos se genere debate, y en 
algunos casos se llega a pretender adoctrinar. Diga lo que usted diga. Porque este 
informe es un intento de descafeinar el caso Palau.

En relación con el informe. Ens parla: «Introducció i objectius.» En primer lloc, 
ens parla de «conflicte institucional i polític obert actualment amb relació a la confi-
guració de l’organització territorial de l’Estat, que ha situat les escoles de Catalunya 
en el centre del debat polític». Bé, jo no crec que estiguin les escoles en el centre 
del debat polític –això s’ha creat, evidentment–, sinó que l’actual sistema educatiu 
ha afavorit aquesta situació per part del poder públic, del poder públic nacionalista. 
Portem anys sense convocatòries obertes per tenir professors funcionaris i per arri-
bar a ser inspectors; amb deu anys d’experiència i mèrits, valorats per la conselleria 
nacionalista de torn, es pot arribar a ser inspector.

Hi ha un debat obert que no qüestiona en cap moment qui ha vulnerat l’ordena-
ment jurídic i qui va donar un cop a la democràcia; això no es parla en cap moment. 
És a dir, s’ha de deixar molt clar que el dia 1 d’octubre es va donar un cop a la de-
mocràcia, es van derogar l’Estatut i la Constitució de facto per part dels partits na-
cionalistes, en contra de la majoria social de Catalunya. I també ens diu al comen-
çament que, en cas que es produís –amb referència a l’adoctrinament a l’escola–..., 
ja ho està negant d’entrada. Bé, home, jo crec que com a mínim podria deixar-ho a 
les conclusions: vostè pensa... Però ja d’entrada diu: «en cas que es produís». Home, 
jo crec que, si vol ser rigorós, si ens parla en termes conceptuals, ens parla del marc 
jurídic, ens pot parlar de temes molt concrets, ens podria deixar això, com a mínim, 
cap a la conclusió, no?

Amb relació al pluralisme i l’adoctrinament a l’escola, ens parla d’algunes con-
sideracions clau; ens fa una relació de normes i del marc legal actual, tant nacio-
nal com internacional, una sèrie de consideracions jurídiques del que pot significar 
«adoctrinament»; ens parla del pluralisme, de la llibertat de càtedra, de l’ideari dels 
centres privats i de l’autonomia pedagògica. Tot junt queda molt bé, però s’ha de po-
sar en un context. Jo crec que això és vital, posar-ho en un context. Vostè em parlava 
l’altre dia de que s’havia de ser molt rigorós; doncs bé, crec que no s’ha de deixar cap 
element per tal de ser molt rigorós.

És el mateix penjar una estelada que una bandera constitucional? Evidentment 
que no. És el mateix obligar a cantar tots els alumnes Els segadors dins d’una aula 
després d’haver patit un cop a la democràcia i després de dies de tensió i de fractura 
social a les famílies, als llocs de treball, entre veïns? És el mateix o no? Evident-
ment que no. Vostè em diu que a classe un dia es canta Els segadors. Potser depèn, 
en el context..., és a dir, una cosa és que estigui dins de l’itinerari curricular i una 
altra molt diferent després d’aquests successos. També li pregunto si xiular l’himne 
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d’Espanya o menystenir a qui no és separatista li convé..., no ho sé, convé algun ti-
pus d’actuació, no?

Però jo crec que sobretot, per poder parlar de pluralisme, s’ha de fer des d’una 
esfera absolutament neutral, fora d’aquest context i explicant tota la veritat, sense 
deixar-se cap element, com ara explicar també –que això també s’ho deixa–, i en-
cara que als partits independentistes no els agradi, que el senyor Puigdemont i el 
seu Govern van donar un cop a la democràcia els dies 6 i 7 de setembre. Això és 
clau per explicar-ho, cosa que en cap cas es menciona al seu informe, i, a més, amb 
alumnes que ja tenen una certa maduresa i una anàlisi crítica. És a dir, no és el ma-
teix explicar-ho a un nen de primària que a nens que ja tenen una anàlisi crítica i 
una certa maduresa.

Evidentment que l’escola transmet no només coneixement i ensenyament, sinó 
també valors i idees. I aquests valors i aquestes idees, especialment les que són iden-
titàries, són complexos. Aquest sentiment de pertinença, aquests valors d’igualtat, la 
solidaritat entre iguals, han de ser transmesos amb la suficient maduresa. I una cosa 
és el pluralisme i una altra l’adoctrinament, evidentment. I s’ha de vetllar perquè a 
les escoles es pugui parlar de tot, però el problema és que no es pot parlar de tot. El 
professor és una figura d’autoritat, i els alumnes que no combreguen, de vegades, 
amb el pensament únic poden sentir-se exclosos o fins i tot objecte d’assetjament 
escolar.

Usted me habla, como he dicho antes, de casos verificables y de otros que no son 
verificables. Como le he dicho, hay casos que a nosotros nos han llegado y que, evi-
dentemente, muchos menores no van a querer denunciar. Son casos muy difíciles de 
tratar, porque, evidentemente, primero está el interés superior del menor, pero tam-
bién esto se tiene que poner en relación con la libertad de pensamiento en los centros 
docentes. Nos hace una aproximación de lo que significa la palabra «adoctrinamien-
to»; la primera –y creo que es la más acertada– es la acción de inculcar determina-
das ideas, creencias, opiniones o valores, y de hacerlo, además, acríticamente.

Pues bien, a lo que me he referido: hace treinta años, teníamos esto (l’orador 
mostra uns fulls), estas normas, esta hoja de ruta, para «avui paciència i demà inde-
pendència», ¿no?, para crear el espíritu nacional. Pues bien, creo que es verdad, en 
muchos centros no se adoctrina, pero tenemos que tener constancia y conciencia de 
que en muchos otros centros se ha llegado a adoctrinar.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Donaríem la paraula, en segon lloc, a la diputada 
senyora Marta Moreta, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. També gràcies al síndic i tot l’equip que l’acompanya. Jo vol-
dria iniciar dient que a nosaltres ens ha semblat bé aquest informe. Pensem que el 
síndic ha fet una bona tasca, s’ha reunit amb moltíssima gent, i, per tant, entenem 
que és un informe rigorós. No coincidim en absolut amb el que acaba d’exposar 
precisament el company de Ciutadans. Per tant, dit això, penso que l’informe dona 
molts detalls de temes importantíssims que cal tenir presents.

De totes maneres, desafortunadament, l’educació aquests darrers mesos ha es-
tat en el punt de mira de molts debats polítics; alguns, constructius, evidentment, i 
d’altres, molt abrandats i oportunistes, que el que busquen més és l’enfrontament, la 
crispació i el trencament d’una comunitat educativa exemplar a Catalunya.

Com bé ha dit –i ho ha relatat molt bé el síndic–, en el cas del cas Palau –mai 
millor dit–, tot s’inicia amb les càrregues policials de l’1 d’octubre, innecessàries i 
intolerables. Vostè ha citat ja moltes de les coses que tenia pendents de comentar, 
i, per tant, aniré reduint temes, perquè ja s’han exposat aquí amb molta extensió. 
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L’endemà d’aquestes càrregues policials, és evident que l’escola va fer una aturada al 
centre, com ha dit, del professorat, i fora del centre, sense la participació dels alum-
nes, i també ha comentat que algunes famílies es van manifestar en desacord amb 
aquest tema i amb opinions crítiques.

Els dies 3, 4 i 5 d’octubre, el centre, la inspecció i serveis territorials duen a ter-
me les actuacions per aclarir els fets i acordar mesures, amb l’objectiu de tornar la 
tranquil·litat, que és el que es mereixien la comunitat educativa de l’institut.

El nostre grup demanem que s’aclareixin tots els fets succeïts, allà on s’han pro-
duït denúncies, per les vies i procediments previstos, sobretot per la mateixa Admi-
nistració educativa, i que es prenguin les decisions necessàries, també, per garantir 
una bona pràctica educativa, corregint, si n’hi haguessin hagut, males praxis i, so-
bretot, reiterant el suport i la confiança als professionals i els docents d’aquest país. 
Perquè segurament és veritat que algun professor va actuar amb mala praxi, però és 
evident que la majoria no.

És de destacar la bona predisposició i el suport també, que no ho ha comentat, 
de l’alcalde de la població, que es va posar al costat de les famílies i el centre; penso 
que és d’honor també citar-lo.

El PSC i Units per Avançar rebutgem totalment –i ho dic ben clar– l’assenyala-
ment de ningú que sigui, ni professors ni alumnes. I condemnem enèrgicament la 
publicació i difusió, tant en els mitjans de comunicació com a les xarxes socials, 
que també comentava vostè, amb noms i cognoms, de fotografies de professionals 
de l’educació. Aquestes van ser atiades per alguns partits polítics de manera impru-
dent i irresponsable, la qual cosa no contribueix en absolut –en absolut– a trobar 
cap solució.

Tenia anotades aquí tota una sèrie de dades que vostè ha donat, de les trenta-sis 
incidències i les 174 actuacions irregulars, que en passaré, perquè s’han explicat ja 
molt. De totes maneres, el nostre grup es referma en la voluntat de continuar treba-
llant per la convivència, i en aquest sentit creiem que cal garantir el dret a l’educació, 
el dret dels alumnes, evidentment, i amb respecte a tothom, amb independència de 
les seves idees i sense discriminació, que també en parlàvem. Manifestem sobretot 
la voluntat de no alimentar el conflicte i polititzar-lo; al contrari: som ferms defen-
sors de preservar l’escola del conflicte polític i rebutgem qualsevol tipus d’instru-
mentalització política de l’educació.

Alhora, instem la resta de forces polítiques a no posar en risc la convivència en 
els centres educatius. Ho he dit i ho torno a dir, perquè em sembla molt important: 
els centres educatius disposen de vies administratives per mediar i resoldre els pos-
sibles conflictes que puguin aparèixer en el marc de l’activitat del centre; però també 
aquests mecanismes, un cop s’han acabat i la resolució dels conflictes no es pot fer 
des del centre..., el Departament d’Ensenyament disposa de mecanismes de control 
i de supervisió de la inspecció d’educació precisament, que tenen una funció, entre 
d’altres, d’intervenir davant els possibles conflictes i contribuir en aquesta resolució.

Hem de tenir present que, en el cas que es produeixin actuacions inadequades 
per part de docents –o d’alumnes, també–, la resolució d’aquests possibles conflictes 
s’hauria de fer a través dels procediments establerts en els centres docents, sobre-
tot, com he dit, en l’Administració, i deixar, com sigui possible, la via judicial. I no 
dic que no es pugui fer, ho deixo ben clar. Perquè aquí s’ha dit que sembla que el 
síndic diu que no es pot anar a la via judicial. I tant que s’hi pot anar, el que el meu 
grup explica és que hi han altres vies, en els centres educatius, que es poden portar 
a terme i que, de vegades, no alimenta a res de bo anar directament a la via judicial.

Mirin, un savi de la pedagogia que conec bé, un bon amic meu, escrivia aquest 
mes de juny aquest llibre, els l’he portat (l’oradora el mostra): L’educació és política, 
de Jaume Carbonell. Segurament molts d’aquesta sala, o alguns d’aquesta sala, amb 
el títol ja discreparien, però s’ha de llegir. S’ha de llegir el contingut per entendre 
què explica en Jaume Carbonell. I molt segur..., estaria convençut que molts de dipu-
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tats i diputades d’aquesta sala estan d’acord amb el pensament de la pedagoga Marta 
Mata, que cita també el llibre de Jaume Carbonell. I diu: «Penso que és bo que els 
nens sàpiguen que els mestres són tan normals que, fins i tot, tenen la seva opinió, 
opció política i que són tan mestres que no la inculquen.» Em sembla que és una 
frase fantàstica, és una frase fantàstica per explicar el que avui parlem aquí. Nosal-
tres som ferms defensors de l’educació, com a eina fonamental per a la construcció 
d’una societat plenament democràtica i socialment cohesionada.

Necessitem retornar a la serenor educativa, i segurament també a la serenor po-
lítica. Per què no? És així. I reconeguem, sobretot, la pluralitat de la comunitat edu-
cativa, preservant la diversitat com a valor intrínsec d’una societat plenament demo-
cràtica. M’agradaria acabar dient que l’escola, sobretot, ha de ser pluralista, ha de 
poder mostrar la seva opinió, sense que esdevingui adoctrinament. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Passaríem ara el torn de paraula, en nom d’En 
Comú Podem, al diputat Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Senyor Ribó, moltes gràcies per la compareixença i també 
saludar tot el seu equip, els adjunts i resta de persones que l’acompanyen. Començo 
repetint una frase que crec que la diré cada vegada que el síndic comparegui, tant 
en comissió com al ple. La sindicatura és un organisme independent del Govern de 
Catalunya, que té com a obligació fer informes que en algunes ocasions, als grups 
parlamentaris els agraden i en d’altres no. Perquè no està obligat, el síndic, a coin-
cidir amb cap dels grups parlamentaris, i amb cap de les idees polítiques. Els in-
formes del síndic han de ser unes bones fotografies del que passa a Catalunya i que 
cada força política s’espavili, si això coincideix amb els seus objectius polítics o no.

Per tant, evidentment, nosaltres, el primer que volem fer és saludar l’informe, 
l’extens informe, eh?, cent cinquanta planes, però també el rigorós informe. Perquè, 
molts dels dubtes que poden aparèixer, si en l’informe es treballa i se’ls busca, es 
poden trobar. Es pot trobar, fins i tot, el document físic del qual, a vegades, es pot 
acabar polemitzant. Per tant, és un informe rigorós, que s’agraeix, en un tema que 
ha caigut en mans de l’especulació política i de la demagògia. Per tant, quan un tema 
cau en mans de la demagògia, quan ve l’informe del síndic i l’informe del síndic és 
extens i rigorós, hi ha grups parlamentaris que ho passen malament. I això és un fet, 
eh?, però no ens hem d’espantar i hem de seguir treballant, crec, d’aquesta forma, 
que és la més adequada. Mirin, 174 incidents, de 134 centres educatius, dels quals, 
només el 51 per cent poden realment ser avaluats. I quan amb això comparem els 
4.800 centres educatius, els 1.300.000 alumnes, o els 115.000 professionals, de què 
estem parlant?

Parlem de poc més de l’1 per cent, amb una situació política al país, realment 
complexa, i que, per tant, si l’escola és reflex del país, a l’escola arribarà també la 
complexitat de la situació política. Però parlem d’una incidència de l’1 per cent, eh? 
I de l’1 per cent, algú ha muntat un rebombori, realment..., i ha aixecat una bandera 
per donar la sensació que amb aquest 1 per cent, el país s’està trencant. Perquè aquí, 
el problema que hi ha és que ideològicament, alguns ja han creat la idea, ideològica 
o política: «Catalunya està fracturada.» I necessiten molts IES Palau. I si no existei-
xen, s’han de crear, i si el problema és de l’1 per cent, doncs, aquest 1 per cent l’hem 
d’enfocar, l’hem d’il·luminar, l’hem de tuitejar i l’hem de col·locar a les portades d’El 
Mundo. Perquè llavors sí que potser algú creurà que no tenim l’1 per cent, sinó que 
tindrem..., jo què sé?, uns percentatges de confrontació, a la nostra escola, per mo-
tius de l’1 d’octubre, o per motius de llengua, que aquí pràcticament no podem viure.

Aquest és l’objectiu. Per tant, en aquesta comissió, per desgràcia, no venim a 
analitzar els fets; no venim a estudiar l’informe del síndic per veure si està més o 
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menys proper a la realitat, el que venim és a seguir amb la propaganda política i a 
repetir les mateixes mentides, un milió de vegades, a veure si després d’un milió de 
vegades, alguna d’aquestes mentides es converteix en realitat. Per això l’informe del 
síndic és –podríem dir– molest, per dir una paraula «carinyosa», és molest.

Seguim. A les escoles s’ha de poder parlar de política, evidentment. Respectant 
totes les opcions, això és pluralisme, eh? Ja s’ha dit abans, no podem pensar que les 
escoles catalanes són una bombolla respecte a la societat on estan inserides, i a Ca-
talunya hem tingut una situació de conflicte que apareix no només a les escoles sinó 
als centres de treball i a tot àmbit d’aquesta societat. Per tant, això és pluralisme. 
L’educació ha de ser crítica i no pot estar aïllada de l’entorn de l’alumne, ni tan sols 
pot aïllar-se de dues idees que són clares: la defensa dels drets humans i les lliber-
tats fonamentals, que sí han d’estar ben presents a l’escola catalana. I, per tant, això 
també és un fet que l’autocensura i no parlar, a la nostra escola, de drets humans i de 
llibertats fonamentals, ens portaria a què? Ens portaria a la barbàrie, ens portaria a 
crear persones acrítiques amb la vulneració dels drets humans i de les llibertats fo-
namentals i això no ho podem permetre. A pesar de que sabem que el debat de drets 
humans i de llibertats fonamentals pot ser un debat conflictiu, en alguns moments, 
però la democràcia també és conflicte, eh? La democràcia no és el silenci dels ce-
mentiris, això no és democràcia, la democràcia també és conflicte. Per tant, aquest 
és un tema molt important.

I dos, s’ha de recordar –el síndic ho deia..., i jo ho torno a recordar–, que hi ha 
l’autonomia pedagògica dels centres, un tema molt important, la pròpia capacitat del 
centre d’organitzar-se pedagògicament, i la llibertat de càtedra dels professors. Que 
és veritat que, com més petits són els alumnes, la llibertat, doncs, és més relativa, i 
com més creixen, fins a la universitat, la llibertat de càtedra creix. Per tant, aquest 
també és un factor que no podem oblidar.

Tercer aspecte. És una equivocació judicialitzar la política. Aquí no tothom pen-
sa el mateix, nosaltres sí. Ara, encara és una equivocació més aberrant judicialitzar 
l’acció educativa. Judicialitzar l’acció educativa és tot el contrari del que ha de ser 
l’educació, absolutament el contrari. O sigui, nosaltres no podem posar l’escola al 
servei d’un partit polític i dels seus interessos polítics, de cap de les maneres, en cap 
dels sentits. I per tant, judicialitzar l’educació, doncs, és un greu error. Evidentment, 
tothom pot anar als tribunals, sobretot aquells que no creuen en el sistema educatiu 
català i que donarien qualsevol cosa per enfonsar-lo. Però, evidentment, sabem que 
hi ha una tutoria, i, per tant, es pot anar al tutor; sabem que hi ha una direcció del 
centre, es pot anar a la direcció del centre; sabem que hi ha un consell escolar, es 
pot anar al consell escolar; i sabem que hi ha una inspecció educativa, es pot anar a 
la inspecció educativa. I quan algú no ha anat ni al tutor, ni a la direcció del centre, 
ni al consell escolar, ni a la inspecció educativa, ens ha de fer sospitar quines són les 
seves intencions. Ens ha de fer sospitar, perquè potser el que es vol no és resoldre el 
problema, sinó crear aquesta por, eh?, aquest dramatisme que abans jo denunciava. 
I per tant, també, aquest tema és un aspecte que s’ha de denunciar de forma clara.

Acabo. Fa pocs dies, l’audiència, amb la seva posició davant de les acusacions 
contra els professors de la Seu d’Urgell, ho va dir molt clar: «El delicte d’odi contra 
col·lectius no vulnerables no hi cap.» O sigui, el delicte d’odi no pot ser un instru-
ment en mans partidistes, i si ho és, com ha passat a la Seu d’Urgell, com és pos-
sible que passi a l’IES Palau, els jutges posaran els denunciants al seu lloc. Perquè 
a aquests denunciants, no els preocupa, el delicte d’odi; el que els preocupa és fer 
política amb els nanos de l’IES Palau i amb els nanos d’altres instituts de Catalunya. 
I això hauria de ser denunciable, sobretot quan són partits concrets i dirigents po-
lítics concrets que fan això; això sí que és una cosa que, com a societat, que com a 
parlament, hauríem de denunciar d’una forma clara.

I, per tant –acabo–, agraeixo l’informe; crec que, per als que no hi volen veure, 
l’informe no aportarà llum, però evidentment, per a una part molt important de la 
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societat catalana, l’informe ajuda a posar els punts damunt de les is d’un conflicte 
que mai hauria d’haver traspassat les línies vermelles que ha traspassat. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. Ara, per espai de cinc minuts, tindria la paraula el 
representant del Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent, la diputada senyo-
ra Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Bé, bona tarda a totes. Moltes gràcies al senyor Ribó per l’informe. Des de la 
CUP - Crida Constituent creiem que és un molt bon informe i que ajuda a desmitifi-
car determinats relats que volen imposar determinades forces polítiques. 

Ens trobem davant d’una campanya de criminalització, de seguiment, de perse-
cució, en contra de l’ensenyament públic català. Aquesta campanya de criminalitza-
ció té un puntal, i és una campanya repressiva. El senyor Ribó s’ha referit a la por, 
igual que ho ha fet el senyor Nuet. I de fet, un dels objectius de la repressió és preci-
sament, aquest, inculcar la por. I aquesta campanya es basa en un pilar fonamental, 
que és la instrumentalització dels delictes d’odi; no l’hem vist només en l’educació. 
És a dir, amb l’objectiu de vincular els debats a les aules, a les escoles i als insti-
tuts, les manifestacions públiques a favor dels drets civils i polítics o la denúncia 
de males pràctiques policials a les xarxes, amb comportaments que atien l’odi. És a 
dir, convertir, l’opressor en oprimit i l’oprimit en opressor. En aquest cas, com ja ha 
explicat el senyor Nuet, hi ha diverses sentències, però en una sentència amb rela-
ció a uns tuits que va fer un regidor d’Esquerra, ja s’especificava clarament que les 
forces i cossos de seguretat no són un col·lectiu vulnerable i que, per tant, no es pot 
aplicar aquest tipus delictiu del Codi penal, de l’article 510.1, en aquestes forces i 
cossos de seguretat.

Per altra banda, i respecte al delicte d’odi, nosaltres no entenem com es pot 
equiparar el debat a les aules..., com es pot equiparar fomentar l’esperit crític dins 
d’aquestes aules, o parlar de la realitat que ens envolta, de forma oberta, perquè tots 
hi puguem debatre, amb un delicte d’odi, en contra de col·lectius vulnerables. No-
saltres no ho podem arribar a comprendre. El síndic ja ho indica en el seu informe 
respecte al pluralisme. El pluralisme no significa que no s’hagi de parlar de res, sinó 
que es pugui parlar de política sense imposicions.

Els debats a les aules es troben dins de la normalitat democràtica, de la llibertat 
de càtedra de qualsevol docent, en un estat democràtic. El que no es troba dins de 
la normalitat democràtica, el que sí que va ser un cop d’estat i no pas l’exercici del 
dret a l’autodeterminació, sistemàticament negat per l’Estat, és l’actuació de l’apa-
rell de l’Estat a partir del 20 de setembre, amb l’assalt a les institucions catalanes, 
la violència indiscriminada i massiva que va tenir lloc l’1 d’octubre contra el poble 
català, la persecució de qualsevol persona que sigui crítica amb el sistema establert, 
o la vulneració de tot tipus de drets, com el dret de reunió i manifestació; com el de 
lliure expressió, tant als carrers com a les xarxes; el de representació política.

I això sí que ho veu tothom; això ho hem vist tots. Hem vist la persecució, no no-
més de càrrecs públics, sinó també del jovent organitzat, dels moviments feministes, 
de cantants, de tuitaires, de bombers... El que hi ha realment, la voluntat d’explicar 
la realitat de forma interessada, argumentant i fomentant el relat de que hi ha una 
divisió social entre els que defensen i els que no defensen el dret a l’autodetermina-
ció, quan el 80 per cent de la població defensa l’exercici d’aquest dret; la voluntat 
d’explicar que hi ha un enfrontament entre els que se senten catalans i els que se 
senten espanyols, entre els catalans de raça i els immigrants andalusos, un relat que 
no té cap sentit i que està molt, però molt lluny de la realitat. Els plantejaments re-
publicans que defensem no es basen en l’odi al diferent, ni en la creença de que cal 
aprofundir en les desigualtats, ni en el fet que es pensi que hi ha identitats, nacions, 
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cultures o religions superiors les unes a les altres, i aquesta és la intenció, és la in-
tenció que tenen determinats poders institucionals, judicials i mediàtics, que formen 
part de l’aparell de l’Estat. De fet, els plantejaments republicans van lligats a acabar 
amb la desigualtat i amb la corrupció i amb els que condemnen la majoria treballa-
dora a vides de misèria i precarietat, que són una minoria, molt minoria, que el que 
vol és conservar els seus privilegis.

I, per tant, nosaltres veiem com no hi ha voluntat de resoldre aquesta situació i 
que el que es vol és judicialitzar i explicar que hi ha molts procediments judicials 
en contra dels docents per poder explicar el relat de l’adoctrinament, quan això no 
és veritat. De fet, quan ja s’ha fet mal, en els programes d’Ana Rosa Quintana, en 
El Mundo, El Público, etcètera, ja la resolució, per exemple, relacionada amb els do-
cents de la Seu no té cap sentit, perquè una frase petita en un diari no és el mateix 
que el rebombori mediàtic que se li ha donat en determinats mitjans de comunica-
ció prime time de l’adoctrinament o del que se suposa adoctrinament a les escoles.

I em sembla que se m’ha acabat el temps, oi que sí?

El president

Ha d’anar concloent. Acabi, acabi la frase...

Maria Sirvent Escrig

Molt bé, moltes gràcies. I, bé, veiem que amb la mediació que ha fet el síndic, i 
ho han parlat amb les famílies, de com estan de contentes amb aquesta mediació que 
s’ha fet, s’ha intentat no judicialitzar el conflicte i no atiar el conflicte. En canvi, el 
que ha fet la Guàrdia Civil, en la seva unitat d’inspecció, conjuntament amb la fis-
calia d’odi i discriminació, ha estat precisament fomentar aquest conflicte, intentar 
que cada vegada hi hagin més procediments judicials. I Ciutadans no representa les 
famílies dels alumnes de la Guàrdia Civil; no els representeu, per molt que vulgueu. 
Perquè és que és a la mateixa sentència de la Seu d’Urgell que es constata que en 
els informes pericials de la Secció d’Anàlisi del Comportament Delictiu de la Uni-
tat Tècnica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, i amb la seva exploració als 
menors, directa, per part de la Guàrdia Civil, i explorada per la mateixa jutgessa..., 
que es veu clarament que no hi ha cap tipus de conflicte, que és que les alumnes van 
contentes a l’escola...

El president

Senyora Sirvent, ara sí que hauria...

Maria Sirvent Escrig

...i així ho especifica clarament la sentència.

El president

...d’anar concloent, si us plau, perquè ja està fora clarament del seu temps.

Maria Sirvent Escrig

I, bé, moltes gràcies, sí.

El president

Gràcies, molt amable. Ara tindria la paraula, en nom del Grup Parlamentari Re-
publicà, la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies. Bona tarda. Bé, les dos intervencions que m’han precedit defineixen 
prou bé el que es desprèn de la lectura d’aquest informe i de la feina feta, i sí que 
volem entrar al detall de la informació que hi ha al document. És llastimós com 
aquells qui ens parlen sovint de que hay que hablar más de los problemas reales de 
los ciudadanos, en lloc de portar-nos temes com poden ser aquells, el que ens por-
ten és a magnificar problemes com el que avui es presenta, i com fan un atac i una 
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persecució cap als mestres, cap als professors, per portar una cosa que la majoria va 
defensar aquells dies com a democràtica.

Deia d’entrar al detall d’alguns temes, perquè, per exemple, parla de la finalitat 
del sistema educatiu, com és l’educació, en aquest cas..., ha de formar els ciutadans 
actius i compromesos amb la realitat que els envolta i ha d’estar orientada en una 
gamma de valors, i és cert, i l’educació no pot estar aïllada de l’entorn de l’alumnat. 
Parla també de la part de defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, i tot 
basat en els principis rectors de l’educació. I parla també de la neutralitat, i en els 
fets posteriors a l’1 d’octubre és que ho..., jo en aquell moment era a la Universitat de 
Lleida i ho discutíem amb la resta de professors, i, evidentment, allí hi havia tota la 
gamma ideològica que et puguis trobar. I ho dèiem: és que la neutralitat, com a tal, 
no existeix. Si després de l’1 d’octubre, si després de veure gent amb la cara ensan-
gonada, de patir el que vam patir, no parlar era ser neutral, tenim un error i tenim 
un problema gran.

Parla també de la llibertat de càtedra, i el síndic parlava de la regulació europea, 
però també les sentències que hi ha hagut al Tribunal Constitucional; doncs també 
vam veure com direccions de centre o direccions de centres universitaris demana-
ven que deixéssim de portar Universitats per la República; això podia fer que un es-
tudiant se sentís ofès. Doncs em sembla que no hi ha d’haver problema, i ho diu l’in-
forme: la llibertat d’expressió dels professors també s’ha de poder respectar. I això 
és el que en aquells dies va passar. I podré explicar, eh?, un dels exemples.

I després el tercer element dels que volia parlar era de l’abordatge dels temes con-
trovertits per part dels centres educatius, i com parla de que no s’ha de menystenir 
la dificultat d’abordar determinades qüestions controvertides socialment i política-
ment, però que això no fa que hagi d’evitar-se que se’n parli. I justament evitar que 
se’n parli és demanar-los una autocensura als professors, a la que els estan restant a 
la societat un conjunt de notícies que aquells dies eren a la televisió, eren als diaris 
i eren al dia a dia de tot el que estàvem vivint. I si tenim al professorat amb por de 
poder explicar allò que està als mitjans de comunicació, doncs llavors no podrem 
parlar pràcticament de res.

Volia parlar de les dades i el diputat Nuet ho ha resumit a la perfecció i ho ha dit 
també ell, eh?: no s’equivoquin, que estiguem parlant menys de l’1 per cent d’afec-
tació dels centres escolars no vol dir que no se n’hagi de parlar. El que no hem de 
fer és explicar una cosa a bombo i platerets, com si estiguéssim parlant de que uns 
fets puntuals són el dia a dia de les escoles i dels centres universitaris, que no ho és.

Parla també l’informe de la càrrega emocional afegida i cita literalment els fills 
dels professors dels cossos de seguretat. I, és cert, aquells policies que es van veu-
re involucrats, alguns han sortit aquí, però no han sortit, per exemple, els fills dels 
agents dels Mossos d’Esquadra que van haver de fer unes actuacions –que tampoc 
els semblava que havien de fer-se en aquell moment, perquè podien generar un pro-
blema real, i hi havia altres maneres de solucionar-ho–, i aquesta gent també va 
arribar a casa seva i va haver d’explicar als fills el que estava passant, encara que 
estigués obeint una ordre. I també aquells pares que van arribar ensangonats a casa. 
O és que també s’havien d’amagar? Això no els ho hem d’explicar, als fills? O és 
que...? No només parlem de gent jove, és que també hi ha gent més gran. I és cert, 
eh?: difondre els noms dels alumnes, també dels professors, no només és un error, 
deia el síndic, és un delicte. I crec que és bo que tots en siguem conscients. Perquè 
algun polític en concret en va difondre més part, però també van córrer pels grups 
de WhatsApp moltes fotos, i al final nosaltres també podem contribuir a magnificar 
aquest problema o a tancar-lo. I crec que és bo que en prenguem nota, de que aque-
lles persones que van ser assenyalades, fos pel motiu que fos, estaven magnificant 
encara més un problema. I, si més no, seria bo que entre tots ho poguéssim aturar.

El departament està d’acord –i així ho va dir el conseller– amb el que el síndic 
proposava, de que sigui la inspecció educativa qui resolgui aquest problema, i no 
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que s’hagi d’arribar a la via penal. I en aquest cas també s’hi han pronunciat altres 
diputats. I una de les recomanacions que es fan cap al final és sobre el dret a la reu-
nió i manifestació dels infants i joves. I jo volia destacar especialment un moviment, 
perquè aquells dies, passat l’1 d’octubre, hi va haver molts estudiants que van sortir 
al carrer, especialment als centres universitaris, i ho van fer perquè, per exemple, a 
la Caparrella, a Lleida, a l’institut nacional d’educació física, un centre universitari 
adscrit a la Universitat de Lleida, que està a escassos metres del centre educatiu de 
la Caparrella, van veure com, quan pujaven amb els cotxes a estudiar i a fer clas-
se, hi havia un institut totalment destrossat –totalment destrossat–, perquè a Llei-
da una de les càrregues policials més dures que hi va haver va ser a l’Institut de la 
Caparrella, i van veure com hi havia xavals molt més petits que ells plorant, que no 
podien fer classe a la meitat de les aules perquè les havien destrossat, literalment, i 
amb professors, molts d’ells, que havien estat allí i altres que no, altres que ni són 
independentistes –que això sembla que al final sigui un problema d’independentis-
tes contra no independentistes, i això és un problema de demòcrates i aquells que 
sou una altra cosa o que us identifiqueu amb una altra cosa diferent–, i que no van 
poder fer classe. Doncs aquests xavals, amb el seu dret a manifestar-se, em van ve-
nir a dir que aquell dia no feien classe –no jo a ells, ells a mi–, perquè se n’anaven 
a solidaritzar-se amb aquells xavals de l’institut del cantó, més petits que ells, i que 
havien patit això. I si això també és adoctrinament, eh?, doncs llavors posem damunt 
la taula de què estem parlant i de què no.

I aquests mateixos nois de l’INEF van muntar també uns debats; uns debats en 
els que, evidentment, no el cent per cent dels universitaris pensava d’una manera 
–i aquesta és la riquesa d’aquest model educatiu–: uns debats en els que entre ells 
discutien sobre la diversitat i sobre com es podien tenir opcions diferents. La dife-
rència és que tots es posicionaven en el que hi podia haver un referèndum, en el que 
hi podia haver una votació, i alguns creien que sí, que la república era una opció, i 
altres que no. I la diferència tan gran per a mi va ser com aquests, previ a l’1 d’octu-
bre, també van ser aquells, pocs, que van fer una campanya pel «no», una cosa que 
haguéssim esperat en aquest país i que no vam poder veure.

L’esmena a la totalitat que vostè ja li fa, ja no només del document, sinó que li 
esmenen fins i tot, síndic, el títol, eh?... Ara tampoc ens agraden els títols, i fins i tot 
la foto de la portada ja és per arribar als límits. I vostè parlava de blanquejament i 
dels anys noranta. Jo el que li puc dir és que això el que em recorda és el que la meva 
àvia m’explicava de la Guerra Civil, dels franquistes perseguint els professors; doncs 
pensava que això no ho tornaríem a veure i ho tornem a viure.

I aquesta és la situació en la que estem ara: com quatre, que sembla que seguei-
xen les passes d’uns pocs, tornen a perseguir professors i tornen a situar un conflicte 
de menys de l’1 per cent dels casos de les escoles en el centre del debat, perquè això 
dona rèdit, això dona poder seguir parlant i poder seguir exagerant les coses.

Nosaltres creiem que el pluralisme a les escoles està més que garantit, i si de 
les recomanacions que el síndic en fa se’n pot desprendre alguna més que ajudi 
a que aquests debats estiguin encara més ben conduïts i hi hagi més pluralisme, crec 
que és bo que arribi també al conjunt del professorat, perquè de segur que l’ajudarà 
a que la tasca del dia a dia li sigui més fàcil i, sobretot, perquè evitem que els pro-
fessors s’hagin d’autocensurar a l’hora de tractar els temes a les escoles.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I el darrer torn d’intervenció correspon al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, i el faria la diputada senyora Aurora Madaula. 
(Veus de fons.) Perdó, doncs la diputada senyora...
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Anna Geli i España

Bé, president, síndic, diputades, diputats, bona tarda. Agrair la feina del síndic i 
del seu equip en el treball del seu informe.

Bé, l’1 de juny, els grups d’aquesta cambra, Junts per Catalunya, Esquerra, en 
Comú Podem, CUP i nosaltres, signàvem una proposta de resolució en aquests ter-
mes: el 23 d’abril es feia pública la denúncia de la fiscalia especialitzada en delictes 
d’odi i discriminació envers nou professors de l’Institut El Palau, de Sant Andreu 
de la Barca. Segons la fiscalia, els dies 2 i 20 d’octubre alguns professors del centre 
haurien vexat els fills dels guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat –recordem 
que això són fins a dos anys de presó–, i també injuriat els cossos de seguretat de 
l’Estat –això pot comportar una pena de multa de dotze a divuit mesos. Ni en la de-
núncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es van prendre en consideració les 
declaracions del professorat realitzades el mes de gener davant de la Guàrdia Civil 
i que negaven taxativament aquelles acusacions. A més a més, el 27 d’octubre, els 
Serveis Territorials del Baix Llobregat constataven que no s’havia trobat cap actua-
ció indeguda. Alhora, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, com vostè bé ha 
dit, convocava les famílies implicades, juntament amb el director del centre, però 
aquestes no es van presentar. I finalment el 6 de novembre el consell escolar aprova-
va per unanimitat el rebuig de les greus acusacions contra el professorat i defensava 
la seva professionalitat.

Fins avui no hi ha cap queixa formal ni al centre ni als serveis d’inspecció. Això 
sí, el Ministerio de Educación va enviar dos secretaris d’estat per reunir-se amb les 
famílies denunciants i expressar-los el seu suport; però, ai las!, no als professors, ni 
tampoc a la direcció de l’institut; un fet que ha facilitat el relat que segurament el 
Ministerio de Educación va buscar per tenir la «justificació», entre cometes, per a 
investigar altres suposats casos, com per exemple el de l’Institut de la Seu d’Urgell, 
a l’Alt Urgell, que, per cert, ha quedat arxivat fa pocs dies.

A través d’assemblea, els professors han decidit trencar el silenci respectant sem-
pre la intimitat i el respecte d’uns i d’uns altres; el silenci respectuós amb els alum-
nes, això sí, que, posem-ho de manifest, són les víctimes directes una vegada més 
dels falsos relats de la policia que acaben, aquests sí, trencant la convivència de la 
societat catalana. I, si no, a continuació, l’exemple de la instrumentalització política 
que se’n fa, d’aquest cas, i que abans el síndic l’ha esmentat, però l’ha passat per alt.

Ens remuntem al 29 d’abril, i en aquest 1 per cent del que parlava i es referia el 
company diputat Nuet. Aquest dia, el diari El Mundo titula una notícia: «Los ma-
estros catalanes de la infamia.» En aquesta notícia apareixen les cares i els noms i 
cognoms dels nou professors de l’Institut El Palau, en una notícia i en uns fets que, 
saltant-se la presumpció d’innocència dels professors i els nens, es vulnera la seva 
intimitat –d’aquests– publicant els seus noms, com deia, cognoms i fotografia, en 
clau d’escarni públic, i alhora hi apareixen també uns alumnes en concret.

La notícia es va recreant amb els anomenats «fets d’El Palau», i utilitza frases 
com aquestes: «Quiénes son y cómo se comportaron los profesores de un colegio 
catalán que se dirigieron en tono despectivo y humillante a los hijos de guardias ci-
viles que tenían como alumnos tras el 1 de octubre.» Altres frases: «El clima de hos-
tilidad hacia los hijos de guardias civiles nunca había reinado en El Palau hasta el 
pasado 1 de octubre.» Altres frases: «En un lugar donde nadie les señalaba por ser 
hijos de agentes hasta ese maldito 1 de octubre, la fecha que llevó definitivamente a 
la fractura social de Cataluña.»

Bé, en aquest context, i encara amb la presumpció d’innocència dels nou profes-
sors d’El Palau intacte, el líder de Ciutadans, ja ho sabem, Albert Rivera, publica un 
tuit en concòrdia amb la notícia d’El Mundo; hi escriu: «Los maestros separatistas 
que señalaron públicamente a hijos de Guardia Civil en Cataluña. La fiscalía les 
investiga por delitos de odio, pero el Gobierno de España dice que no les abrirá ex-
pediente.» I, per acabar, afegeix: «Con cobardía nunca se vence al nacionalismo.»
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I arribats en aquest punt ens preguntem: què vol dir «con cobardía», que cal uti-
litzar la violència? I ens fem una altra pregunta: què vol dir amb això de «maestros 
separatistas que señalaron públicamente a los hijos de la Guardia Civil en Cata-
luña»? Com sempre, de forma despectiva, això de «separatistes», clar.

Però tornem a estar en una altra tergiversació dels relats, perquè qui ha assenya-
lat en aquest cas de forma pública i deliberada els fills dels guàrdies civils i els pro-
fessors no han sigut els professors –no han sigut els professors–, en cap cas  els 
profes sors han fet esment de forma pública dels noms dels alumnes. Aleshores, qui 
ha violat aquí el dret de la intimitat dels alumnes, dels menors d’edat, qui ha estat? 
I ja no parlem dels professors, clar, que és evident per qualsevol. Demanem, per 
això, que el síndic també ho tingui en compte.

I què passa quan utilitzem vocabulari del tipus «con cobardía nunca se vence al 
nacionalismo»? Vostès creuen que aquests tipus d’afirmacions es poden fer sense te-
nir cap conseqüència? Es pot ser tan incendiari? Al dia següent de la notícia i dels 
tuits, efectivament, ja van aparèixer pintades al mur de l’Institut El Palau que deien 
«profes nazis», «separatas», «ratas nazis». És causa-efecte. Això sempre va així, eh? 
Arribats en aquest punt, veiem com la presumpció d’innocència salta per la finestra 
quan la policia, El Mundo, la fiscalia i Ciutadans entren per la porta.

Josep Lluís Alcázar, portaveu dels professors de l’IES Palau –això és una notí-
cia extreta d’El Nacional, per tant, és públic–, ha exercit de professor durant més de 
vint anys en aquest institut, i en una entrevista, com deia, a Nació Digital explica 
que l’Estat s’ha inventat un relat, fent víctimes els botxins, com bé deia la companya 
de la CUP. També diu textualment que «tot es va complicar amb els tuits del líder de 
Ciutadans, Albert Rivera, que, juntament amb el PP, han engegat una croada contra 
l’escola pública catalana per fer creure el seu relat d’adoctrinament; després d’anys 
d’acusar-nos, els calia concretar exemples, i han trobat la tempesta perfecta», com 
diu aquest professor que ja no exerceix, Josep Lluís Alcázar.

Ell també diu que a l’institut mai han defugit el debat, com és el que dèiem aquí; 
no cal defugir el debat perquè considerem que és la millor manera de resoldre les 
coses, efectivament. I és veritat que l’1 d’octubre va entrar a les aules, aquest debat, 
és veritat, només faltaria, però mai es va assenyalar cap fill de guàrdia civil. Això, 
va dir, és fals. 

Per tant, més enllà del curs judicial, al nostre parer incomplet, esbiaixat i greu, 
dels nou professors d’El Palau, qui es responsabilitza de la sortida a la palestra pú-
blica dels infants que han acabat sent víctimes d’una instrumentalització política? 
On és el seu dret a la intimitat, com així se sosté en l’article 12 de la Declaració 
universal dels drets humans? Pot ser que, per voler criminalitzar un col·lectiu de 
prestigi, com són els professors i l’escola catalana, s’hagin violat els drets universals 
dels infants?

Nosaltres creiem que sí. I per això demanem al síndic que en faci els pertinents 
estudis i anàlisis, d’aquests fets tan greus que deixen desemparats els menors i ado-
lescents, en una judicialització i instrumentalització, ja amb precedents, com bé 
deia la companya d’Esquerra, amb molts precedents, de l’escola catalana. I sí, cal 
fomentar els debats i refermar la llibertat de càtedra, i, sobretot, si es produeixen en 
la nostra societat, només faltaria.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Donaríem ara la paraula al senyor síndic per 
tal de que fes la resposta als diferents grups parlamentaris, amb el benentès que des-
prés tindrien un segon torn de fins a màxim cinc minuts. 

Té la paraula, senyor síndic.
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El síndic de greuges

Gràcies, president. Hi ha alguna cosa que no he entès de la intervenció del por-
taveu de Ciutadans –que, si de cas, després...; no crec que sigui un motiu de debat 
entre ell i nosaltres en el si de la comissió– a l’entorn de la calendarització de les 
propostes. Estic a la seva plena disposició per parlar-ne, com l’altre dia ja vaig oferir 
també sobre el tema dels eventuals, que encara estem pendents de trobar un moment 
per aclarir-l’hi.

L’informe que vostès han treballat, pel que veig, i han aportat elements..., jo he 
començat dient que no era voluntat del síndic imposar-lo a debat en aquesta sessió. 
Em sembla esplèndid que hagi estat objecte de les consideracions que s’han fet. Vull 
deixar una cosa claríssima: que aquest informe ha estat elaborat a la institució Sín-
dic de Greuges de Catalunya, sense cap contracte exterior al respecte. Es treballa 
des del setembre de 2017, acumulant, com he dit, tots els materials que estan citats 
a l’informe i sense cap contractació. Sí que dir-li al senyor Rodríguez de l’Hotellerie 
que rebrà puntualment totes les contractacions que ha demanat, i també, al mateix 
temps, comunicarem a tots els grups parlamentaris que qui ho vulgui també podrà 
accedir a aquesta informació, que està ja a la web i a tots els exercicis que estan sent 
publicats com a síndic, però els hi donarem fins a l’últim detall, tant a vostè com a 
qui vulgui analitzar-los, només faltaria, amb una voluntat extrema de transparència.

I voldria parlar-los molt profundament del cas Palau. Però abans permetin-me 
puntualitzar sobre dues qüestions que s’han plantejat en el debat. Es diu que fa trenta 
anys que hi han elements que caldria analitzar. El síndic, que té unes funcions atri-
buïdes per l’Estatut d’autonomia i per una llei que es va fer per millorar la Llei del 
síndic, fins i tot en la creació d’un adjunt –en aquest cas, adjunta– pels drets dels in-
fants, treballa constantment per la defensa dels drets dels infants. I ha analitzat, cas 
per cas, un per un, tots els temes que se li han plantejat. I a més ha analitzat tots els 
temes que li ha plantejat el Ministerio de Educación, que era l’autoritat que governa-
va l’ensenyament a Catalunya durant aquesta etapa. I ho ha analitzat amb el Defen-
sor del Pueblo, que no té pràcticament ni una sola queixa al respecte.

No estic parlant d’opinions, ni de gent que ens ve a veure; estic parlant de les 
institucions que tenen l’encàrrec constitucional i estatutari de defensa dels drets dels 
infants. I animo a tots els grups, i molt especialment als que diuen que en tenen ca-
sos, que ens els portin. Senyor Rodríguez, vostè ha dit: «Una noia amenaçada de 
mort i de violació.» Sap que potser està cometent un delicte si no ho ha portat vostè 
a efectes de la policia? I, evidentment, ja no el síndic, sinó..., ja no en aquesta matei-
xa sala, eh?, molt més enllà, a qui en tingui la responsabilitat.

Però anem ara al tema de l’IES Palau. A banda de recordar-los, com ja els he dit, 
que vam començar a intervenir amb una actuació d’ofici el 5 d’octubre, que ens và-
rem començar a reunir amb l’equip directiu, amb els diversos actors implicats, que 
vàrem començar a dialogar amb l’autoritat educativa, quan vàrem veure la difusió 
de noms, i vàrem posar això en mans tant del Col·legi de Periodistes com de la fis-
calia, i vàrem veure que a més s’utilitzava un delicte que es diu, textualment, «odi 
per discriminació de nacionalitat» –o sigui, a les aules de l’IES Palau, tots els nois i 
noies de Sant Andreu de la Barca són de diferent nacionalitat?, no són de la mateixa 
nacionalitat els nois i noies que provenen de pares que estan a la caserna, de l’entorn 
de la caserna, i els que estan a fora, en un clima esplèndid de convivència?–, és quan 
aleshores vàrem fer un comunicat amb valoracions preliminars sobre aquests fets i 
sobre els centres escolars, el dia 7 de maig.

El mateix 7 de maig ens vam adreçar al presidente del Gobierno de España, ens 
vam adreçar al fiscal superior de Catalunya, al secretari general del Departament 
d’Ensenyament; ens vam adreçar als parlamentaris de Catalunya Xavier Garcia Al-
biol, Sergi Sabrià, Eva Granados, Carlos Carrizosa, Carles Riera i Eduard Pujol, 
i ens vam adreçar als representants dels partits i grups parlamentaris al Congrés 
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Margarita Robles, Rafael Antonio Hernando, Juan Carlos Girauta, Joan Tardà, Irene 
Montero, Carles Campuzano i Aitor Esteban.

L’endemà el síndic rep una trucada del Palau de la Moncloa i comunicant el 
president del Govern compartir la mateixa preocupació del síndic de per què es pot 
barrejar actuació escolar amb actuació judicial; demanant-me que treballi amb se-
nyor Ayllón, cap de Gabinet de la Moncloa, sobre aquesta mateixa matèria. Jo ja 
havia trucat, abans de rebre la trucada de la Moncloa, al teniente general Gozalo, 
comandante de la Guardia Civil supremo en Cataluña, per parlar d’aquesta qüestió; 
ens havíem reunit, com s’ha dit abans, el 3 de maig, amb tot el consell escolar, i ha-
víem habilitat recepció de visites de pares, d’alumnes i de professors, després de la 
reunió amb el consell escolar.

Amb el senyor Ayllón, i treballant per encàrrec del president del Govern, và-
rem compartir preocupació pel tema i vàrem compartir que no podem fer, de casos 
singulars, una afirmació sobre l’escola catalana. I cal fugir, em deia ell literalment, 
de l’ús partidista d’aquesta qüestió. També deia que segurament tenim xifres dis-
crepants, que per això em lliurarien les del ministeri, i que hauríem de començar 
a treballar junts. I jo li vaig proposar dues coses: que els dos secretaris d’estat que 
estaven a punt d’arribar a Barcelona anessin a veure també el Consell Escolar de 
l’IES Palau i que ens vinguessin a veure al Síndic de Greuges. I vam quedar per una 
trobada posterior a això, que evidentment no podem fer en aquells moments donat 
que hi ha hagut un canvi de govern, com tots vostès saben.

El teniente general Gozalo em va dir que no podia reunir-se amb el síndic fins 
que no tingués autorització de la superioritat –11 de maig del 2018, onze i vint del 
matí– i em va dir que estava amoïnat pel tema, que segurament els pares estaven 
sobrepassats per la situació i per no alterar més la pau amb els seus fills i que volia 
solucions sense entrar en cap mena d’aventures. I jo li vaig demanar de nou una en-
trevista personal.

El dia 25 de maig, a la comandancia suprema de la Guardia Civil del carrer Tra-
vessera de Gràcia, de Barcelona, vaig tenir una llarga reunió amb el teniente general 
Gozalo, el qual em va dir que estava saturat del protagonisme del tema, de massa 
televisions a l’entorn de l’IES, que els nanos estaven en època d’exàmens i que, tal 
com jo li demanava, intentaria convèncer els pares per reunir-se amb l’equip del 
Síndic de Greuges.

El dia 4 de juny de 2018, a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la 
Barca, ens vàrem reunir el coronel comandant de la caserna, les famílies afectades 
i el síndic amb el seu equip, i vam estar dues hores treballant el tema. I vàrem con-
venir –i tot aquest material està a la seva disposició, senyor Rodríguez i senyores i 
senyors diputats– que el més important seria reunir-se, no a la caserna, sinó a l’es-
cola. I el dia 14 de juny ens vàrem reunir a l’escola. L’endemà que el senyor Bargalló 
va ser nomenat conseller d’Ensenyament, el síndic que els parla va reunir-se amb 
el conseller Bargalló i li va dir: «Cal que assisteixis, amb el síndic, a una reunió a 
l’IES Palau.» I així es va fer el 14 de juny. Reunió en la qual tothom va estar d’acord 
de com minoràvem la pressió sobre la qüestió, de com trobàvem vies de solució i de 
com calia analitzar amb detall i tranquil·lament qualsevol incident que pogués ser 
corregit.

Els podria llegir, sense transgredir la protecció de dades, els mails que ens han 
enviat aquests mateixos membres, pares de la Guàrdia Civil. Si els protagonistes 
dels fets arriben a aquestes conclusions, si tenim l’IES Palau a tota màquina, amb un 
procés de matriculació molt superior al que esperaven, mantenint el prestigi, això sí, 
havent perdut professionals que han demanat trasllat, creuen, senyores i senyors par-
lamentaris, que en aquesta institució han de continuar vostès debatent sobre aquesta 
temàtica? Tenen algun factor nou que afecti drets fonamentals i calgui ser examinat? 
Si el tenen, a banda de portar-lo on vulguin, com ja s’ha anunciat, potser, a la policia 
o als tribunals..., al síndic; i els diria que quasi que en tenen l’obligació. La nostra 
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institució no és un caprici; té dos-cents anys i escaig d’història a les democràcies, i 
a Catalunya va ser el primer lloc de totes les comunitats que va ser creada amb un 
estatut i té –i ho dic pels meus predecessors– una empremta molt forta de defensa 
de drets fonamentals.

Torno a fer la pregunta: amb tota aquesta informació, que la tenen sencera, al 
detall, a la seva disposició, creuen que en aquest Parlament s’ha de continuar deba-
tent sobre alguna altra qüestió que no hagi estat tinguda en compte ni pel president 
del Govern espanyol, ni pel ministeri, ni pel Defensor del Pueblo, ni pel Síndic de 
Greuges, ni pel tinent general comandant suprem de la Guàrdia Civil –ara destinat 
a un altre entorn–, ni pel comandante de la caserna, ni per les famílies, ni pel síndic 
que els parla?

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Reprendríem el segon torn d’intervencions donant 
la paraula, en primer lloc, al representant del Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
senyor Manuel Rodríguez, per espai de cinc minuts.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies. Bé, senyor síndic, pel que veig, la majoria de grups estan en un mateix 
bloc. Concretament m’ha sorprès la portaveu del PSC, perquè no sabia realment si 
era el PSC o Catalunya Sí que es Pot, o fins i tot Esquerra Republicana; realment, 
m’ha sorprès bastant. En tot cas (veus de fons) –si us plau, si em deixa parlar...–, 
quan parlem de blanquejament, jo crec que això és, evidentment, una qüestió de 
plantejament de..., i de blanquejament de la situació. És a dir, vostè, i com he dit 
abans, ja en el mateix títol, ja directament ens està fent les conclusions; ens diu ja 
directament «no adoctrinament». Ningú ha parlat d’adoctrinament, només ho parla 
vostè en el moment del títol, però posant només «no», directament.

Per tant, jo crec que s’ha de ser molt rigorós. Vostè sempre en parla, de ser molt 
rigorós; per tant, jo li demano que sigui rigorós, però que ja des d’un bon comen-
çament posi les coses... Que en una part, és a dir, dintre del marc jurídic, el marc 
conceptual, està bé, però s’ha de desenvolupar més, anar molt més enllà i parlar de 
tot absolutament. És a dir, no es poden dir, com si res, no?, els fets de l’1 d’octubre, 
sense contextualitzar ni parlar dels dies 6 i 7 de setembre. Evidentment, això va ser 
un cop a la democràcia i es va derogar l’Estatut d’autonomia de Catalunya de facto 
per part dels partits independentistes, i la Constitució espanyola. I això no ho diu, 
l’informe. És a dir, en algun moment, en algun informe, especialment a l’informe 
anual, es parla d’això; però en aquest cas no es parla. I, per tant, jo sí que li demano 
que sigui molt rigorós.

De fet, m’ha sorprès també una valoració que s’ha fet des d’un grup; em diuen 
que, bé, que, clar, que aquí ve el síndic, ens presenta l’informe i res, és dogma de fe. 
No ho sabia. És a dir, vostès, sembla que ha de ser com el papa, no?, ha de fer dog-
ma i, per tant, nosaltres hem de dir absolutament que sí a tot. Per tant... Vostè és un 
comissionat d’aquest Parlament i ha de venir aquí a explicar, evidentment, els seus 
informes, les actuacions que fa, però nosaltres tenim l’obligació de fiscalitzar la seva 
tasca, evidentment.

Bé, també m’agradaria saber si ha fet alguna anàlisi comparada amb d’altres 
sistemes educatius, és a dir, a nivell comparat amb d’altres comunitats autònomes, 
amb d’altres estats fins i tot, amb relació al sistema educatiu i si pateixen situacions 
d’adoctrinament, no?, és a dir, els percentatges concrets. Perquè em sorprèn perquè 
em parla de casos molt, molt sagnants, no?, o que sí que es poden considerar d’adoc-
trinament, però després, bé, el tema del mosaic, les banderes, les cartes enviades o 
les simulacions de les votacions, home, que això tampoc és un adoctrinament del 
tot. És mig, potser no del tot.
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Bé, la veritat és que... Bé, amb relació al que m’havia comentat, el cas concret, 
sí, evidentment, va passar, i jo no tinc cap inconvenient, quan surti d’aquest plenari, 
l’hi comento, perquè evidentment és una menor, com deu saber, hi han dades perso-
nals i, evidentment, hauré de preguntar als pares si ho volen denunciar o no. (Veus 
de fons.) La menor... No, no, perdoni, deixi’m... (Veus de fons.) No, no, evidentment 
no. Puc parlar o no? Perquè, evidentment –no, no, no, el síndic ho deu saber perfec-
tament–, està la prioritat de l’interès superior de la menor i, per tant, hauran de ser 
els seus pares..., i, si tenen el consentiment, ho posaré en coneixement del síndic per 
tal de que obri una investigació. Tot i així, també haig de dir que hi va haver una 
part de partits polítics, a nivell municipal, que van..., bé, van donar suport i van par-
lar d’aquest tema. Però, evidentment, hem de respectar que es tracta d’una situació 
d’una menor, eh?

En tot cas, el que sí que voldria fer és una reflexió. (Remor de veus.) És a dir, és... 
Si em deixen parlar, si us plau... És que...

El president

Si us plau, deixin el diputat que s’expressi, i després cadascú tindrà el seu torn 
d’intervencions.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Sí, ¿es lo mismo hablar de un tema político menor que de un tema que ha fractu-
rado la sociedad catalana en dos? Si este tema ya ha fracturado a la sociedad catala-
na entre adultos, ¿se puede tratar igual a adultos, a menores o a adolescentes? Y si se 
puede tratar ¿se puede tratar en las mismas condiciones? Si se puede tratar este tema 
tan difícil y que ha fracturado la sociedad, con absoluta neutralidad, dígamelo usted. 
Y en qué materias del itinerario curricular escolar se debe tratar la situación política 
actual, y por quién. Me gustaría que me lo contestara: ¿por quién y en qué materias 
del itinerario curricular?, ¿en qué momento se tiene que tratar esto? Entendemos que 
sí, que, evidentemente, la escuela no puede ser una bombolla, una burbuja; pero son 
temas muy importantes, ¿no?

Y luego, por otras cuestiones. Iba a pedir alusiones, pero, bueno, yo he visto que 
ha habido algunas interrup..., bueno, algunas alusiones que se han hecho, en las que 
nos hablan de que nosotros no somos democráticos y tal. Pues quizás en esta noticia 
le podría recordar a la portavoz de Esquerra Republicana si en la estrategia esta de 
recatalanización se destacaba una de les actividades apuntadas en la potenciación 
del modelo familiar para garantizar la sustitución biológica: «O es necesario con-
cienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos para garantizar nuestra 
personalidad colectiva.» Esto se hablaba ya en los años noventa. Esto sí que es más 
bien de los años treinta, o incluso de mucho más atrás. Con lo cual no nos vengan a 
dar lecciones absolutamente de democracia ni de lo que significa.

En cuanto al síndic, le vuelvo a comentar: usted es el Síndic de Greuges de Ca-
talunya, viene aquí a aportar informes, a abrir actuaciones, pero nosotros tenemos 
la obligación, como diputados de este Parlament, de fiscalizarlo.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara és el torn de la senyora Marta Moreta, en 
nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. De fet, no volia intervenir, però, com que m’han citat, acabaré 
dient un parell de coses.

Jo crec que el que vulgui portar el debat aquest, educatiu, entre grups indepen-
dentistes i els que no ho som, d’independentistes, és que s’equivoca molt, però mol-
tíssim. Sap què passa? Que vostè i jo estem a les antípodes, totalment a les antípo-
des, de què és l’educació, totalment. Perquè, si vol, podem parlar quan vulgui i en 
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els moments que vulgui de molts temes educatius, de moltíssims temes educatius, 
del model educatiu, de projectes, d’objectius... Podria fer una llista immensa –im-
mensa! I, per tant, crec que quan algú no té arguments el que li val només és la des-
trucció del seu enemic. I en aquest cas vostè m’ha posat aquí.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. En nom del Grup en Comú Podem, té la paraula el 
diputat senyor Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, president. No, només per fer un recordatori, que tots el tenim al cap: 
l’escola catalana i el seu sistema d’immersió lingüística, per sort, han tingut moltes 
sentències favorables al Tribunal Constitucional, que han verificat, constitucional-
ment, que és un sistema constitucional. Per tant, també ho vull recordar, això, eh? 
El que està fent l’escola catalana, com a model d’escola, i el català, com a llengua 
d’immersió en aquesta escola, té sentències clarament favorables del Tribunal Cons-
titucional. No ho oblidem.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. En nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Bé, durant aquell temps, i encara segueix sent així, hi ha hagut un gran sector, 
un sector molt significatiu de la població, que ha expressat la seva voluntat de tren-
car amb el règim del 78, i, per tant, aquesta expressió de trencar amb el règim del 
78 s’ha pogut llegir com un intent de millorar també les condicions de vida de la 
població. I, clar, com pot ser que una part tan significativa de la població pugui o 
vulgui trencar amb aquest règim? Doncs perquè a Catalunya el que hi ha és una ma-
nipulació de masses, i els dos actors que manipulen aquestes masses són els mitjans 
de comunicació i, per altra banda, l’escola pública catalana, que són una fàbrica de 
fer independentistes, com diuen determinats partits polítics. Perquè, clar, és que nos-
altres no sabem pensar, no tenim cap tipus d’esperit crític i, com no sabem pensar i 
som màquines, doncs hi ha l’escola i els mitjans de comunicació que fan una fàbrica 
d’independentistes, i per això hi ha tants independentistes.

I és en base a aquest fals relat que es vol explicar que existeix una fractura so-
cial i que la societat està partida en dos. Però és que la societat sí que està partida 
en dos, però està partida entre explotats i explotadors. I vostès expliquen tot aquest 
relat per no parlar de Jordi Cañas, imputat per frau fiscal (remor de veus); de Javier 
Nart, amb comptes a Suïssa i transferències... És el meu torn de paraula, i jo no els 
he interromput en cap moment; quan vulguin i quan tinguin el seu torn de paraula, 
vostès em contesten tot allò que vulguin; això. Vostès tampoc parlen de Javier Nart, 
amb comptes a Suïssa i transferències des del Palau de la Música; Antonio Sánc-
hez, alcalde de Serranillos del Valle, per Ciutadans, a Madrid, imputat per la trama 
Púnica; o Fernando Mut, excoordinador del partit de Ciutadans al País Valencià, 
imputat per desviar 6 milions d’euros de diners públics... Això és el que provoca 
fractura social, entre explotats i explotadors; no entre catalans i espanyols, com vo-
len fer veure vostès.

Vostès volen parlar del cas Palau. Aquest és una peça clau dins de la campanya 
de criminalització dels docents, una campanya que, com dèiem, situa l’opressor en 
el lloc de l’oprimit i l’oprimit en el lloc de l’opressor. Vol explicar que a l’institut es 
van vulnerar els drets i els interessos dels infants i els adolescents, però sense dispo-
sar de cap prova de que això sigui així. Vostè ha parlat de rigor, però no l’he vist fer 
cap tipus de contrainforme. Són trenta-set diputats, reben unes subvencions parla-
mentàries molt elevades i tenen molta gent treballant. I jo, més enllà de l’explicació 
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(veus de fons)... És el meu torn de paraula; vostè em pot contestar en el seu torn, jo 
li he respectat el seu torn...

El president

Senyora Sirvent, està ja al límit del seu torn de paraula...

Maria Sirvent Escrig

D’acord.

El president

...li pregaria que anés concloent.

Maria Sirvent Escrig

D’acord.
Bé, doncs per acabar, el que volem és fer un gran reconeixement a les docents, a 

la seva tasca, a la seva col·laboració en el desenvolupament integral tant dels infants 
com dels adolescents i a la seva contribució en poder tenir un esperit crític, en poder 
pensar, en poder debatre, i en especial a les docents dels 9 del Palau i a la plataforma 
en defensa de les famílies i a l’AMPA.

El president

Gràcies, senyora diputada. Per un temps de cinc minuts, té la paraula la senyora 
Gemma Espigares, en nom del Grup Parlamentari Republicà.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies. Crec que no dic cap cosa que no sigui una obvietat, que és que, si no te-
nia el permís dels pares, haver callat des del principi. Perquè em sembla que utilitzar 
un cas amb aquesta indecència no és la manera de venir al Parlament a treballar. I si 
realment no tenia el permís, no haver-ho dit, i si el tenia, doncs llavors arribi fins al 
final (remor de veus) i acompanyi aquesta persona a fer la denúncia que toque, si és 
el cas. I no «ara ho dic, i ara, quan sembla que potser no ho havia d’haver dit, llavors 
dic que potser demanaré el permís». No juguin d’aquesta manera amb les persones.

Com que avui no hi ha ni la presidenta Forcadell, ni la consellera Bassa, ni el 
conseller Romeva, ni el conseller Junqueras, que han escrit una carta sobre l’escola 
catalana com a exemple i referent i com l’atac despietat contra els mestres i profes-
sors ens està atacant, en llegiré un petit fragment. 

Ells, primer, parlen de com els mestres sempre han estat el pilar de la societat 
moderna, de com han ajudat a revolucionar, des del segle passat, la transformació de 
la societat i com la immersió lingüística, que tant enerva els dirigents de Ciutadans, 
només és una part de l’escola catalana. I diu: «Aquest és el motiu que explica l’ani-
madversió dels falangistes contra els mestres en general i contra l’escola catalana 
en particular. Els falangistes sempre havien considerat l’educació un problema; els 
franquistes s’hi van abraonar de valent. Els càstigs contra la comunitat educativa es 
compten quantitativament i qualitativament entre els dels funcionaris més represa-
liats per la Guerra Civil i per la Dictadura franquista, de llarg. Se’n van perseguir i 
assassinar desenes de milers; el motiu era molt simple: els mestres eren un col·lectiu 
majoritàriament progressista, com ara, i el franquisme, com el falangisme abans, 
els considerava responsables d’haver inoculat en la societat i el jovent l’epidèmia 
republicana. Pretenien, doncs, un càstig exemplar que atemorís davant de qualsevol 
nova temptativa.»

I ho he dit abans, i ho segueixo veient, sembla que tornem als mateixos fets, i per 
això crec, síndic, que aquí la majoria dels grups democràtics s’han posat a favor de 
que puguem discutir de qualsevol tema, també perquè entre tots vetllem per aquest 
pluralisme que evidentment ha d’estar a les escoles, però sobretot que no caiguem 
en aquest atac contra els nostres mestres, contra les nostres mestres, perquè això, a 
banda de ser d’una part, només ajuda a que aquesta fractura social que alguns ens 
volen al país segueixi ben viva.
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El president

Gràcies, senyora diputada. El darrer torn d’intervenció, abans de passar la pa-
raula novament al senyor síndic, seria per part de la senyora Anna Geli, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Anna Geli i España

Bé, n’han parlat els meus companys, i estic d’acord amb el que han dit fins ara. 
Jo només volia donar també suport total als professors, als nou d’El Palau, a les 
AMPAs, a l’escola catalana i tota la seva història que la precedeix. També vull fer 
esment de que els professors tenen llibertat de càtedra, i, per tant, és evident que s’ha 
de poder parlar de tot a les aules. I, mirin, fins i tot parlem del franquisme, encara 
que no ens agradi.

També dir que l’1 per cent dels casos, que, com bé vostè deia, són els que hi ha, 
segons l’informe, és una incidència mínima. I hem de saber que hi han grups polí-
tics que de l’excepció fan la norma, i d’això se’n diu populisme, fer de l’excepció la 
norma. Això no és una norma, és una excepció. 

I, bé, també han fet esment de les oposicions. Les oposicions no les convoca la 
Generalitat i les fa el Govern central; per tant, estem esperant, ja fa molts anys que 
no s’han fet, i, per tant, fa molts anys que esperem aquestes oposicions, i saben que, 
si estiguéssim en una república, ja estarien fetes.

Moltes gràcies.

El president

Sí; gràcies. Em demana la paraula el senyor Manuel Rodríguez, del Grup de Ciu-
tadans. La té.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. Per al·lusions. En primer lloc, evident, s’ha comentat 
aquí que..., bé, han imputat fets delictius a companys del meu partit. Haig de re-
cordar que el senyor Jordi Cañas està absolt. D’acord? És a dir... (Veus de fons.) És 
que es va retirar l’acusació, en aquest cas, a l’acta del judici. (Veus de fons.) No. Per 
tant, jo li recomano..., jo li recomano que es miri també les sentències i que, si no, 
també això suposa una calúmnia. D’acord? (Veus de fons.) Per tant, també tipificat 
al Codi penal.

D’altra banda, també demano a la resta de partits que s’han referit a nosaltres que 
aquí... (Veus de fons.)

El president

No, perdoni; està en ús de la paraula el senyor diputat intervinent... (Remor de 
veus.) Doncs els agraeixo que deixin expressar-se al portaveu del Grup de Ciutadans 
i després... (Veus de fons.)

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies...

El president

Si us plau.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. Bé, s’ha comentat aquí el tema de Jordi Cañas. Per 
tant, és una persona que no té cap..., bé, està absolt, i, per tant, es va retirar l’acusa-
ció. I, en aquest cas, sí que podria ser tipificat com un delicte de calúmnies. 

En segon lloc, jo els demano a tots els grups que estem parlant de l’informe del 
síndic, que ha vingut aquí, que és bastant extens. Nosaltres tenim una valoració, 
vostès també una altra, però jo crec que és perfectament democràtic i lícit parlar 
cadascú i donar el seu punt de vista, no?
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I, al final, en definitiva, bé, la portaveu d’Esquerra s’ha referit a «falangistes» 
com si, bé, el qui no pensa com vostè ha de ser un falangista. Doncs, bé, li haig de 
reconèixer... (Veus de fons.) No, no, no, no... Li haig de...

El president

Perdoni, no dialoguin entre vostès; si no...

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Perdoni, perdoni, perdoni...

El president

...al final, no donarem lloc als torns d’al·lusions. Està en l’ús de la paraula ell, i 
després, si vostè creu... (Veus de fons.) Si vostè ho creu, la demana després. Ell s’ha 
sentit al·ludit i està responent.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. Jo, en aquest sentit, demano disculpes per una raó, 
perquè, si el senyor Matteo Salvini es fa una foto amb una estelada, jo no li dic a 
ningú, a cap independentista, que sigui un falangista. Per tant, sí que demano que... 

El president

Constarà...

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies.

El president

...constarà en acta el que vostè ha expressat. Si hi ha algun altre grup que tin-
gui interès en opinar al respecte... (Pausa.) Donaríem la paraula, ara sí, al síndic de 
greuges per cloure... (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Sí, senyora diputada?

Maria Sirvent Escrig

Que jo agrairia que no se’m digués «tonta» en mitat d’una comissió, més que 
res per una qüestió de respecte. Quan vegin el vídeo i ho puguin comprovar, ja ho 
veuran.

El president

Constarà en acta. I em sembla que el respecte degut entre tots els diputats és 
una qüestió a mantenir, per més tensos i complexos que siguin els debats al llarg 
d’aquesta comissió i al llarg de tota aquesta legislatura.

Ara sí, donaríem la paraula... (Carmen de Rivera i Pla demana per parlar.)

Carmen de Rivera i Pla

President, lo retiro.

El president

Sí. Doncs l’hi agraeixo molt. La qual cosa l’honora. Ara sí, donaríem la paraula, 
i ho celebro, al senyor síndic, per cloure aquest primer punt de l’ordre del dia.

El síndic de greuges

Brevíssimament, només per dir que aquest informe té fonts d’anàlisi comparada; 
no pas per casualitat la meva adjunta ha estat secretària de la Comissió Executiva de 
la Xarxa Europea de Defensors dels Infants. 

I afegir que per mi la gran notícia d’avui, que em perdonin, és que el conseller 
d’Ensenyament acaba d’anunciar en aquest Parlament que farà del combat contra la 
segregació l’objectiu principal de la seva conselleria.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. 
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Ara passaríem, tot i que una part, doncs, ha estat debatuda ja en aquest primer 
punt, al segon punt de l’ordre del dia, que porta per títol «sessió informativa de la 
Comissió del Síndic de Greuges amb el senyor síndic sobre la possible vulneració 
dels drets i interessos d’infants i adolescents de l’Institut..., de l’IES El Palau», do-
nant en primer lloc la paraula al senyor síndic.

El síndic de greuges

Jo, president... President, gràcies per donar-me-la, però, com a síndic, crec que no 
he d’aportar ni una paraula més al que ja he aportat sobre de l’IES Palau. 

Gràcies.
(Pausa.)

El president

El que no podem –perdó– sostreure és als diferents grups parlamentaris el seu 
torn d’intervenció. Per tant, essent així, donaríem la paraula en primer lloc al Grup 
Parlamentari de Ciutadans, la paraula al senyor Manuel Rodríguez, entenc... Sí? 
(Veus de fons.)

Munia Fernández-Jordán Celorio

Fernández-Jordán, senyora Fernández-Jordán. Gràcies.

El president

Perdoni. Doncs té la paraula.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Gràcies, senyor president. Senyor síndic..., diputadas, diputados, el Grupo Parla-
mentario de Ciudadanos ha solicitado que venga el síndic al Parlament a hablar de 
unos hechos ocurridos los días 3 y 20 de octubre en el IES Palau, de Sant Andreu 
de la Barca, en Barcelona. El mismo síndic comenzó a intervenir sobre estos he-
chos de oficio. 

Pretendemos, con ello, tres cosas muy sencillas. La primera, que explique los 
pasos dados para esclarecer lo ocurrido, y que, por cierto, está sub iudice. Se lo re-
cordamos porque este criterio lo utiliza en ocasiones para actuar y en otras ocasio-
nes para no actuar. En nuestra opinión, en cuanto hay que maquillar algo sobre el 
procés, ahí está usted para echar una mano. 

La segunda, el modo en que ha emparado a los niños y cuáles son las conclu-
siones a las que ha llegado. El artículo 78 del Estatut de Cataluña, al que usted ha 
hecho referencia, dice que su función es proteger y defender los derechos y las liber-
tades reconocidos en la Constitución y en el presente Estatuto. Y creemos que esto 
lo ha incumplido de manera clamorosa.

Y la tercera, que, en vez de divulgar su trabajo a través de comunicados de pren-
sa, viniera a sede parlamentaria con este informe y pudiéramos fiscalizarlo y valo-
rarlo y poder decírselo. 

Comencemos por dejar claro que los hechos a día de hoy..., sobre ellos solamente 
hay una certeza: cuatro profesores investigados por los jueces. Pues, bien, en ningu-
na parte de su informe resalta los sucesos por los que estas personas –del día 3 de 
octubre– están siendo investigadas. ¿Por qué no lo hace?

Respecto a lo que ocurrió el día 20, víspera de una huelga estudiantil indepen-
dentista, cosa que también omite, hace una somera referencia en la página 39 de su 
informe; textualmente dice: «Se denunció a otro profesor presuntamente por haber 
pedido que levantaran la mano los hijos de los guardias civiles.»
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La fiscalía acusa a los docentes de un delito contra los derechos fundamentales 
por los delitos de discriminación y contra la integridad moral, y otro de injurias gra-
ves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El Ministerio Fiscal, después de que los padres denunciaran, insistimos, después 
de que los padres denunciaran, mantiene que los profesores criticaron la actuación 
policial para impedir el referéndum y crearon un clima de hostilidad hacia los hijos 
de los guardias civiles en sus intervenciones en clase.

Volviendo a su informe. En la primera parte, que relata con orden cronológico 
todo lo que ocurrió en el centro, omite deliberadamente una fecha esencial: el día 5 
de octubre, cuando ocurrió algo transcendente para entender el relato y el epicentro 
del problema. A las ocho de la mañana de ese día, más de doscientos alumnos del 
centro se concentraron a la entrada en la calle durante una hora. Se suponía que iba 
a ser una sentada y el suelo estaba mojado; finalmente, solo fue una concentración. 

Esa cita se había hecho mediante WhatsApp, y no había padres. Lo hicieron en 
apoyo de los alumnos que habían sido objeto de humillación pública. Curioso, que 
en su informe falte este detalle. Puede ser un indicio de lo que realmente ocurrió. 
¿Indagó al respecto? No. Por cierto, ahí hay que añadirle que usted mismo dice 
que hay profesores que se disculparon con los alumnos. Está aquí, en la letra del 
informe. 

Las familias denunciantes manifestaron que solo querían tratar el asunto en el 
ámbito judicial. ¿Por qué? Debido a la poca confianza que tienen en el tratamiento 
que la Administración podría hacer de los hechos. ¿Respeta esta visión el síndic? En 
absoluto; reuniones y más reuniones de mediación ante lo que es un hecho que ha 
quedado fuera de su competencia. 

A partir de ahí, ¿qué podía haber hecho un defensor del pueblo? ¿Tal vez acudir 
a la consejería y a la inspección, dado que el artículo 78 dice que supervisa, con 
carácter exclusivo, la actividad de la Administración de la Generalitat, y solicitar 
incoar expedientes, recomendar que se incoaran expedientes, por lo que sería una 
falta grave o muy grave?

En resumen; en resumen, sobre su informe. Usted manifiesta: uno, desafortuna-
dos hechos por el clima político vivido, todos debates que en ocasiones fueron he-
chos por los mismos chicos de los centros. Segundo, normal que se hable de política 
y de derechos humanos, porque forma parte del derecho a la libertad de expresión y 
la libertad de cátedra. Tercero, la divulgación de identidades de profesores y alum-
nos es grave conforme a lo establecido en las leyes. Cuarto, el que los padres denun-
cien no ayuda en nada a que se arregle el tema. Quinto, los problemas de la escola se 
arreglan dentro de la escola. Este es el mantra que se repite a lo largo de su informe 
o, lo que es peor, de sus comunicados, entrevistas. 

Pues, bien, desmontemos los argumentos uno a uno en el caso que nos ocupa. 
El primero: los chichos hablaron y de ahí salió el debate. Página 38, párrafo quinto: 
«Después de los hechos ocurridos durante la celebración del referéndum» –añade 
este grupo parlamentario «ilegal», porque se le olvida hacerlo en todo el informe, 
que es un referéndum ilegal–, la dirección del centro decide hacer una parada de 
quince minutos. Repito, la dirección del centro. ¿Nos quiere hacer creer que esa pa-
rada era por la convivencia y el pluralismo en la escola? Esa parada que sufrieron 
muchos ciudadanos obligados para no ser señalados en sus trabajos fue un llama-
miento de la Mesa para la Democracia, otro chiringo más de Òmnium y ANC. 

Pero, claro, ¿qué hace un alumno constitucionalista que sabía que el 1 de octubre 
se había producido un referéndum ilegal conculcando los derechos de millones de 
españoles? ¿Le parece a usted normal? ¿Le parece que esos alumnos vivieron en el 
clima adecuado? ¿No le parece que todos esos derechos que les asisten, y que señala 
en su informe, les asisten también a estos jóvenes y niños? 

Se puede hablar de ideologías, manifiesta en el informe, en los centros de ense-
ñanza. Vaya, señor síndic, ha descubierto la penicilina con esto. Es evidente que el 
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marxismo, el keynesianismo, el liberalismo y tantas otras ideologías deben ser ob-
jeto de análisis. Usted le da el enfoque «hablemos de todo, desde todos los puntos 
de vista», pero ¿se trata de eso?, ¿nos ocupa eso en este informe? ¿Pluralismo? ¿Qué 
pluralismo hay cuando se está haciendo una salida de todos los profesores por lo 
ocurrido el 1 de octubre? ¿Dónde está la opción de los que no avalan esta postura, 
los que, hartos del mensaje oficial de un gobierno al margen de la legalidad después 
del golpe a la democracia, están deseando decir: «Yo no digo lo mismo, yo no pien-
so lo mismo»? 

Le vamos a responder con las mismas palabras que recoge en su informe. Página 
15: «La educación, contrariamente al adoctrinamiento, tiene por objetivo promover 
el pensamiento crítico.» En el IES Palau, los días 3 y 20 de octubre, no parece que 
haya habido ni sombra de crítica al sistema del separatismo catalán, ni sombra de 
pluralidad, más bien suena a pensamiento único. Cuando unos chicos de catorce y 
dieciséis salen del instituto y llegan a su casa con ataques de ansiedad y llorando, no 
hay fiesta de la democracia ni debate de altura; hay algo grave que tiene que hacer 
saltar todas las alarmas del sistema.

En cuanto a la libertad de cátedra y derecho a la libertad de expresión, sabe us-
ted que ambos tienen límites, pero, antes de ver si se alcanzaron, prioriza la defensa 
del sistema antes que indagar si ha habido niños que han sido objeto de humillación 
y desprecio.

Respecto a la identificación de profesores y alumnos por medios de comunica-
ción, nada que comentar: aquí sí que se ha invertido tiempo y recursos. Se olvida, 
no obstante, de las mofas que sufrieron en TV3 los niños que habían denunciado.

Siguiente mantra: denunciar no viene bien al sistema. Dice que los damnificados 
presenten una reclamación administrativa, porque, claro, usted, de oficio, no trabaja 
estas cuestiones, con lo que les reprocha, en negativo, que lo hagan presentado por 
la vía penal –lo ha repetido, además, en muchas ocasiones antes, durante su expo-
sición.

Cuando hay presuntos delitos, señor Ribó, la libertad del individuo, amparada 
por el estado de derecho, hace que pueda ir a denunciar y quede bajo la protección 
del poder judicial, con lo cual llegamos al siguiente mantra, que es que se arregle 
todo en la escola y es justo las palabras que el consejero de Torra dijo en cuanto 
tomó posesión.

En definitiva, a unos niños los señalan por ser hijos de guardias civiles, se lla-
ma a sus padres, según aparece en diferentes textos, «perros rabiosos», o que «solo 
saben dar palos» y no se les ampara. Quiere hacernos creer que fue por la excep-
cionalidad de los hechos y de lo que sufrió todo el mundo con el referéndum ilegal.

Mire, señor Ribó, lo que ocurrió en Sant Andreu fue algo excepcional por su 
gravedad, pero se llevaba preparando al menos, oficialmente, desde que la admi-
nistración del señor Pujol publicó, el 28 de octubre de 1990, en El País, el llamado 
Proyecto 2000. La hoja de ruta típica del nacionalismo, aplicada a Cataluña, se des-
grana paso a paso un manual de desprecio a lo que no sea lo que ustedes entienden 
por identidad catalana. Desde ahí se ha capilarizado al máximo la aversión por las 
instituciones españolas. De hecho –y usted debe tener conocimiento de ello–, en 
muchos ayuntamientos catalanes se han aprobado mociones de rechazo a la Guardia 
Civil, y estos chicos y chicas eran hijos de personas de ese cuerpo. Ese es el germen, 
y ahora estamos viviendo las consecuencias: la fractura social.

En conclusión, el caso del IES Palau es el paradigma de lo que se da en muchas 
ocasiones: adoctrinamiento. No siempre, pero se da. Forma parte de un sistema na-
cionalista que llega desde el Palau de la Generalitat al último rincón de Cataluña, 
lo que ocurre es que la sociedad ha despertado y ya no hay más silencio. De este 
sistema, usted, señor síndic –repetimos–, es pieza esencial. Este informe es buena 
prueba de ello.

Muchas gracias, señor presidente.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Tindria ara la paraula la representant..., la 
diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora Marta 
Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Nosaltres declinem participar, perquè entenem que aquest 
punt ja s’ha tractat a l’anterior i de forma molt extensa, i, per tant, no tenim res més 
a apuntar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula ara, en nom d’En Comú Podem, 
el diputat senyor Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Creiem que ja hem substanciat en el punt anterior les nostres 
opinions i, per tant, les reproduïm i són conegudes.

El president

En nom de la CUP - Crida Constituent, la senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, nosaltres no volem donar més quota de pantalla a Ciutadans perquè segueixi 
atiant el conflicte.

El president

Gràcies, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari Republicà, la senyora 
Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Igual que els companys que m’han precedit, creiem que el 
debat ja està acabat.

(Veus de fons.)

Anna Geli i España

Sí, com els meus companys, nosaltres també el donem per acabat i creiem que ja 
s’ha substanciat en el punt anterior. 

Gràcies.

El president

Escoltats els grups, donaríem ara la paraula, per respondre la intervenció del 
Grup de Ciutadans, al senyor síndic.

El síndic de greuges

Senyora diputada, lamento dir una cosa que no havia dit mai en aquest Parla-
ment: m’ha donat la impressió que no ha escoltat ni una paraula de les que jo he 
aportat en aquest debat i, si ho ha escoltat, vostè deu tenir molta més informació 
de que la que disposa el Govern d’Espanya, el ministeri, la Generalitat, l’Ajunta-
ment de Sant Andreu de la Barca, la caserna de Sant Andreu, la Comandància de la 
Guàrdia Civil i totes les famílies, pares guàrdies civils amb les quals, diverses vega-
des, s’ha reunit i es continuarà reunint el síndic.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Si vol fer ús del segon torn...

Munia Fernández-Jordán Celorio

Gràcies, senyor president. Mire, señor Ribó, no es que no escuche. He escuchado 
con muchísima atención y le puedo asegurar que hemos hecho un profundo estudio 
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del informe. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que no damos veracidad a lo que usted está 
diciendo en este informe. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted habla no se plantea 
la separación de poderes.

Usted está diciendo –y lo ha dicho aquí, en sede parlamentaria ahora mismo– 
que «recomendaría no llevar nunca a la vía penal este tipo de sucesos». Y desde este 
grupo parlamentario se entiende que hay una cosa que es la libertad de los padres 
para poder ejercitar, de conformidad con el artículo 24.1 de la Constitución, el libre 
acceso de los jueces y tribunales.

Ha habido muchos compañeros hoy aquí que se han puesto como abogados de 
parte, de oficio..., ha habido puñetas de fiscales y de magistrados. Y nosotros hoy va-
mos a hacer referencia a esa Sentencia del Tribunal Constitucional 223/2001. El de-
recho, la libertad que tienen los padres cuando ven que sus hijos han sido objeto de 
un atropello en la escuela, tener la opción de ir a los juzgados y tribunales. Y usted, 
directamente, esa opción ni se la plantea. Nos lo ha dicho en repetidas ocasiones.

Y, por otro lado, bien, ha hablado de muchas cifras, las ha repetido: más de 
1.300.000 alumnos, 115.000 profesionales... Algún compañero ha contado un 1 por 
ciento de casos como este. Es que un 1 por ciento es gravísimo, un 1 por ciento es 
muy grave, tremendamente grave. Así que dejemos que hablen los juzgados y tri-
bunales.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada.
Entenc que hem substanciat els dos punts de l’ordre del dia i, per tant, aixecaríem 

la sessió, informant que no coneixem en aquest moment encara si l’informe del 2017 
podrà formar part de l’ordre del dia del proper i únic Ple que queda –això està en 
mans de la Mesa. En qualsevol cas, sí que la comissió n’ha donat trasllat a la Mesa i 
a la Junta de Portaveus que ja es podia substanciar, que seria l’òptim des de la pers-
pectiva de la comissió.

I informar que estarem pendents del que decideixin la Mesa i la Junta de Porta-
veus respecte als dies que se’ns assignen per fer la comissió, que intentarem respec-
tar escrupolosament. Però, en qualsevol cas, encara la Mesa no ha fet el calendari 
de sessions del proper període. Per tant, quan en disposem, ja el farem avinent tant 
al senyor síndic com a la resta de grups parlamentaris.

Gràcies. I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i deu minuts. 
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