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Sessió 4 de la CE

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

Presideix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Imma Gallardo Barceló, 

del secretari, Martín Eusebio Barra López, i de la secretària en funcions, Susana Beltrán 

García. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, Maialen 

Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez Javier Rivas Escamilla, Sonia Sierra Infan-

te i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné 

i Febrer, Saloua Laouaji Faridi, Xavier Quinquillà Durich i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; M. Assumpció Laïlla i Jou, Mònica Palacín París, Rut Ribas i Martí i 

Bernat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Esther Niubó Cidoncha, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya 

en Comú Podem, i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió d’alumnes a les es-

coles (tram. 250-00014/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 15; 

esmenes: BOPC 121, 23).

2. Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona (tram. 250-

00016/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres di-

putats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 18; esmenes: BOPC 

121, 25).

3. Proposta de resolució sobre el tractament de la dislèxia en els àmbits sanitari i edu-

catiu (tram. 250-00018/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 21; esmenes: BOPC 

121, 26).

4. Proposta de resolució sobre l’adhesió al Pla de cooperació territorial Proeducar (tram. 

250-00021/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 24; esmenes: BOPC 121, 26).

5. Proposta de resolució sobre les necessitats de la comunitat educativa davant el tan-

cament de línies a Premià de Mar (tram. 250-00022/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 23, 26; esmenes: BOPC 121, 27).

6. Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular d’Educació Física a pri-

mària i secundària (tram. 250-00025/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 12; 

esmenes: BOPC 121, 27).

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

anglès (tram. 250-00035/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 23; 

esmenes: BOPC 121, 27).

8. Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 

d’Ensenyament (tram. 250-00037/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 26; es-

menes: BOPC 121, 28).

9. Proposta de resolució sobre l’avaluació de la incidència dels deures escolars en els 

estudiants (tram. 250-00045/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junta-

ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-
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tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 

34; esmenes: BOPC 121, 29).

10. Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida (tram. 250-

00051/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 41; esmenes: BOPC 121, 29).

11. Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària (tram. 250-00056/12). 

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

nes presentades (text presentat: BOPC 28, 43; esmenes: BOPC 121, 30).

12. Proposta de resolució sobre les necessitats dels alumnes sords (tram. 250-

00060/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres di-

putats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 9; esmenes: BOPC 

121, 30).

El president

Bona tarda. Sembla..., començarem la sessió de la Comissió d’Ensenyament 
d’avui dimarts. 

Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra assistència. Donar la benvinguda als 
convidats que tenim. Abans d’iniciar l’ordre del dia, pròpiament dit, si hi ha algun 
grup parlamentari que té algun canvi de membres? (Sonia Sierra Infante demana 
per parlar.)

Sonia Sierra Infante

Sí. M’agradaria demanar l’alteració de l’ordre del dia perquè es pugui fer, en pri-
mer lloc, la... ¿Qué número es? (Veus de fons.) El punt 6, i també dir que la farà el 
senyor Javier Rivas. (Veus de fons.) Sí, si a tothom li sembla bé (Veus de fons.) Sí? 
(Pausa.)

I també anunciar que pensàvem que havia d’arribar per escrit, però em diuen que 
no, la supressió del número 5. (Veus de fons.) Del punt número 5.

El president

Del punt número 5. D’acord. (Veus de fons.)
Sí. Algun altre grup, per substitució? Senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Bona tarda, president. Per comunicar la substitució del Subgrup de la CUP - Cri-
da Constituent: el senyor Carles Riera i Albert serà substituït per la persona que els 
parla, Vidal Aragonés.

El president

Moltes gràcies. (Esther Niubó Cidoncha demana per parlar.) Té la paraula.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, per part del Grup Socialista, el diputat Rafel Bruguera substitueix al diputat 
Raúl Moreno. 

El president

Alguna altra substitució? (Bernat Solé i Barril demana per parlar.)

Bernat Solé i Barril

Gràcies, president. Per part del Grup Parlamentari Republicà, la diputada Rut 
Ribas substitueix el Jordi Albert.

El president

Molt bé. Hi ha alguna altra incidència, alguna altra substitució? Hi ha alguna al-
teració més a l’ordre del dia? (Veus de fons.) Senyora Niubó, vol canviar l’ordre del 
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dia? Vol alterar-lo? (Algú diu: «Un moment.») D’acord. (Esther Niubó Cidoncha de-
mana per parlar.) Sí? 

Esther Niubó Cidoncha

Per demanar també una alteració de l’ordre del dia i avançar la proposta de reso-
lució número 12, el més abans possible.

Gràcies.

El president

Passaríem al segon punt, els sembla? (Veus de fons.) Sí? Hem de votar-ho, això? 
(Veus de fons.) Votem l’alteració de l’ordre del dia.

Vots a favor del canvi?
Sí; per unanimitat? 
Perfecte. Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular d’Educació 
Física a primària i secundària 

250-00025/12

Doncs fem això: passem al primer punt de l’ordre del dia la Proposta de resolució 
sobre l’increment de l’horari curricular d’Educació Física a primària i secundària. 
Té la paraula per a la seva exposició el senyor Javier Rivas, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Bona tarda, diputats. Es una PR del incremento, ya lo dice el 
título, creo que todo el mundo ha tenido oportunidad de leerla, de ver los ejemplos 
y los motivos que la sustentan, y me tomaré un poquito la licencia de explicar un 
poco el porqué de esta PR, ¿no?

Hace miles de años, los primeros..., nosotros vivíamos en cuevas, íbamos todos 
los días a cazar mamuts, teníamos una vida de una actividad física total, ¿no? Du-
rante..., hace miles de años y, sobretodo, durante miles de años; quiere decir que 
nuestro organismo ha evolucionado y se ha convertido en un ser que necesita ejer-
cicio físico, que necesita moverse, que necesita deporte. Estamos programados para 
eso. En millones de años volveremos a evolucionar y quizás no, pero, a día de hoy, 
es un hecho que somos así. 

El cazador antiguo, cuando salía, si se encontraba un panal de miel se lo podía 
comer entero, era un chute de glucosa, pero su organismo, el páncreas estaba prepa-
rado para eso. Para lo que no está preparado es para que estemos todo el día comien-
do «chuches», gominolas, pasteles..., que la ingesta de azúcar sea constante, ¿no?

¿Eso en qué está derivando? ¿Qué está generando? Está generando problemas de 
diabetes y muchos problemas sanitarios por el sedentarismo y la mala alimentación, 
la falta de ejercicio físico.

Hay estudios que dicen que un euro invertido en deporte ahorra seis euros al 
sistema sanitario. O sea, no es un tema ya tan solo físico, mental o baladí, sino que 
incluso llega a ser económico y llega a ser sanitario, ¿no?

Esto es lo que somos, consecuencia de la evolución de miles de años, ¿no? Lo 
que pasa es que la tecnología y nuestra sociedad ha evolucionado tan deprisa que 
hemos tenido un cambio radical muy brusco, en poco tiempo, que el organismo no 
es capaz de digerir, de competir con una evolución de mil años que hemos cambiado 
en tres días por una sociedad tecnológica totalmente sedentaria, ¿no?

Hace veinte años, en las notas, nos daban una nota que ponía: «Gimnasia». Bue-
no, era una asignatura así en plan un poco maría, que ya el término era un poco des-
pectivo, porque gimnasia ¿qué es?: rítmica, deportiva o gimnasia sueca, ¿no?
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Hoy en día, en las notas pone: «Educación Física», que es un concepto mucho 
más amplio y que se ajusta mucho más a la realidad y a la necesidad de quienes so-
mos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?

El deporte es la única medida correctora, pendiente de miles de años de evolu-
ción, para subsanar todos estos problemas que nos está derivando la vida sedentaria, 
consecuencia de la vida tecnológica, ¿no? 

Los jóvenes de hoy en día se pasan la tarde con la tablet, con una mano en la 
tablet y en la otra mano la bolsa de «chuches». Y cuando salen a la calle, salen con 
un patinete eléctrico y eso, lo que es peor, es una tendencia. O sea, es algo que no 
es casual, sino que tiene pautas de seguir siendo así durante mucho tiempo, ¿no?

Hoy en día, en el currículum en el sistema educativo tenemos dos horas a la se-
mana, que a veces son 45 minutos entre que te cambias, pasan lista, todos los etcéte-
ras de lo que hay, ¿no? En las sociedades más evolucionadas ya detectan este proble-
ma e intentan poner medidas correctoras incrementado pues las horas de educación 
física. No es un tema de que nuestros escolares se preparen para hacer la maratón de 
Nueva York, es un tema de sembrar la semilla, de crear hábitos, hábitos saludables, 
hábitos de conducta social, ¿no?

La tecnología, que no tiene marcha atrás, tiene también otra vertiente, que es el 
hábito social. Cuando el hombre primitivo salía a cazar, salía en grupo. Lo cual es-
tablecía lazos entre la gente. Hoy la gente se aísla, ¿no? Ayer hablaba con un vecino 
que me decía, todo orgulloso, que tenía tres mil amigos en Facebook, pero que no 
había salido de casa. Dices: «Pues yo no sé si nos estamos equivocando o engañan-
do, haciendo trampas al solitario.»

Por todo ello, presentamos esta propuesta de resolución, que es una gota de agua 
en el mar, pero que es un primer paso realista, sensato, prudente y asequible para 
la consideración de los grupos, y que en cursos sucesivos podamos estar trabajando 
ya en esta línea.

La esmena que presenta Junts per Catalunya, en principio ya adelanto que no la 
aceptaremos, y en el momento de réplica, después de escucharles, les explicaré los 
motivos.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs per defensar l’esmena presentada, té la 
paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada Imma 
Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Doncs bona tarda. Moltes gràcies, president i diputats. Doncs ho lamentem una 
mica, la veritat, companys de Ciutadans, perquè haurem de votar desfavorablement, 
però no perquè no estem d’acord en que s’incrementi que es faci esport, sinó perquè 
això, d’alguna manera, ja ve regulat i potser el més interessant és deixar als centres 
marge perquè ells puguin, d’alguna manera... Aquest era el sentit just de la nostra 
esmena. Per tant, jo no hi afegiré res més. Després, en tot cas... No sé si tinc..., no?, 
president, no? (Veus de fons.) És aquí on...? D’acord. (L’oradora riu.) Disculpeu, eh? 
Aquí..., el directe.

D’alguna manera ens sap greu, perquè tota la reflexió pot estar molt bé, però ens 
semblava que era entrar-hi molt, quan ja, d’alguna manera, els decrets del departa-
ment ja donen molta informació de què és aquesta assignació horària i tota la regla-
mentació que es fa. 

Per tant, fins i tot, hi ha una sèrie d’ofertes vinculades a la promoció de la pràc-
tica esportiva que, en col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport, s’està 
rea litzant, mitjançant el Consell Català de l’Esport. És a dir, entendre una mica les 
pràctiques de la vida més saludable, i entenent l’esport més àmpliament, és, d’alguna 
manera, la finalitat, però no veiem clar que sigui a través d’aquesta regulació.
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Per tant, nosaltres no podrem donar-hi suport, votarem desfavorablement a 
aquests dos punts.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per defensar també l’esmena, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari Republicà, la senyora Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Gràcies, president. Bé, en la intervenció, el diputat fa esment molt recurrentment 
a temes d’hàbits saludables, el qual, doncs, fa esment també a temes d’alimentació, 
per tant, també temes de corresponsabilitat de famílies, de la societat en general, i 
aquí, doncs, és cert, no? Ens trobem, doncs, amb uns hàbits i amb uns costums que 
han anat provocant un cert sedentarisme i, a més a més, doncs, uns mals hàbits ali-
mentaris.

Nosaltres, però, no creiem que la solució sigui trencar una dinàmica amb la qual 
crec que hi devem estar tots d’acord, que és l’autonomia dels centres pel que fa, 
doncs, al repartiment de les matèries, de les assignatures durant el curs escolar i la 
modificació dels diferents currículums, que els centres tenen autonomia per orga-
nitzar-se en funció, inclús, de quin tipus de centre parlem, quin tipus d’alumne te-
nen, quines són les necessitats, si són centres amb alumnes amb necessitats o amb 
situacions d’alta complexitat, no? Per tant, centrar-se exclusivament en l’augment 
d’una tercera hora d’educació física, creiem que no és la solució –per a aquesta 
diagnosi, eh?, que feia el diputat, i encertada–, no creiem que sigui la solució l’aug-
ment d’aquesta tercera hora. Entre d’altres coses, perquè els projectes educatius dels 
centres, a partir d’aquesta autonomia dels centres, doncs ja es basen en les compe-
tències, es basen en projectes educatius, els quals, ja de manera molt transversal, a 
partir de les diferents matèries, ja poden..., i moltes vegades..., i professionalment, 
doncs, deixen també fer la vessant aquesta, no?, com a professional del sector educa-
tiu, com a professora d’una escola de secundària, ja inclouen de manera transversal 
el que implica hàbits saludables, no?, corresponsabilitat amb les famílies, entre els 
joves, entre els infants. 

I, per tant, sobretot, mantenir aquesta autonomia de centre és important, perquè 
els centres són diversos i els centres ofereixen al seu alumnat, depenent del territori, 
doncs certes oportunitats que altres no tenen. Per exemple, les escoles del Pirineu, 
dintre dels seus currículums, doncs ja inclouen activitats esportives, sobretot a l’hi-
vern, no? I, per tant, doncs, aquesta diversitat fa que no veiem bé o forçar aquesta 
tercera hora, i farem rebuig als dos punts.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se la resta de grups, en primer lloc, té la paraula, 
pel Grup Socialistes, la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé; gràcies, president. Bona tarda. Estem davant una proposta de resolució que 
he de dir que ens genera dubtes. Perquè, si bé compartim els beneficis i, evident-
ment, doncs, entenem que l’activitat física és molt important, que genera beneficis 
sobre..., no només sobre la salut, genera hàbits saludables i fins i tot pot millorar els 
resultats acadèmics, d’altra banda, implica que aquesta proposta, tal com està redac-
tada, implicaria la modificació de tot el currículum, no?

I entenem que aquesta decisió sobre els continguts d’aquest currículum realment no 
ens correspondria a nosaltres, a aquest Parlament, prendre aquesta decisió, sinó a pe-
dagogs o a tècnics, a persones que realment poden valorar-ho en la seva totalitat, no?

Clar, aquí diu literalment: «Implementar una tercera hora d’educació física.» 
I ens preguntem: si afegim una tercera hora d’educació física, quin contingut curri-
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cular cau de l’actual programa, no? A costa de quins continguts? Perquè, probable-
ment, seria important, doncs, reforçar una tercera hora o més hores de llengua, de 
matemàtiques, altres desdoblaments de suport... 

I, per tot això, perquè no ho acabem de veure clar, perquè ens sembla molt inter-
vencionista, votarem en contra d’aquesta proposta.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, per posicionar-se en nom del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada senyora Jéssica 
Albialch.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Com comentava ja el diputat proposant, la importància de 
l’activitat física està sobradament demostrada, tant pels seus beneficis sobre la salut fí-
sica, però també mental. Per tant, creiem que és una bona idea, que s’hauria d’aplicar 
en tots els centres, malgrat la seva autonomia, però ja avance que ens hi abstindrem, 
perquè incrementar una hora d’educació física, com ja s’ha comentat, implica la re-
organització de tot l’horari curricular. I, per tant, creiem que és una decisió que s’ha 
d’avaluar bé i no ho podem fer de cop i sense valorar bé quin és l’impacte que tindria 
sobre la resta de matèries del curs acadèmic, i, per tant, ens hi abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamen-
tari CUP - Crida Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Bona tarda. Situava en el temps, el portaveu de Ciudadanos, 
la qüestió en milers d’anys, potser nosaltres ho deixem una miqueta més a prop, però 
sí que volem coincidir amb la diagnosi, i la diagnosi que realitza és correcta. Po-
díem parlar no únicament del jovent, perquè semblaria que estiguéssim parlant de la 
infantesa i el jovent, i es podia fer extensible, evidentment, també a totes les etapes 
de la vida –a totes.

Això sí, nosaltres, en el temps, ens quedem en els darrers trenta anys. I en els 
darrers trenta anys ha estat una discussió recurrent. De fet, fa trenta anys, als dar-
rers cursos del que llavors era la primària –el sisè, el setè i el vuitè– i als primers 
cursos de la secundària, l’educació física no únicament gaudia de dues hores; gaudia 
d’un àmbit superior a les dues hores, com a mínim tres, i alguns centres en podien 
tenir quatre.

Per tant, que tinguem molt clar això: que ha estat una discussió recurrent en els 
darrers anys a l’ensenyament. Discussió central. 

Més enllà de que estem d’acord en l’anàlisi i en la diagnosi, la primera pregunta 
seria: en detriment de què? Perquè si afegim una hora a l’educació física, doncs hem 
de restar una altra hora d’una altra matèria.

I nosaltres, analitzant d’una manera global que la diagnosi era correcta però això 
suposava, evidentment, en detriment d’una altra hora, també hem volgut reflexionar 
del que suposa, avui, per als centres, fonamentalment públics –dels privats concer-
tats i dels privats nosaltres no parlarem de com prioritzen– l’educació física.

I això suposaria més mitjans, i no únicament mitjans humans, professors i pro-
fessores d’educació física o mestres d’educació física, sinó també mitjans materials, 
perquè l’educació física va acompanyada d’uns determinats mitjans materials.

I hem pensat que, segurament, en l’actual moment de crisi, doncs, havíem de 
prioritzar recursos en d’altres qüestions. Això sí, hem volgut també buscar una al-
ternativa. I l’alternativa pensem que la tenim als centres públics en el desenvolupa-
ment del Pla nacional de l’activitat física i de l’esport, que pot suposar que, a banda 
d’allò que és obligatori, l’itinerari curricular, que puguin haver-hi més hores, que no 
es doni l’itinerari curricular, però que treballem perquè els centres públics facin un 
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exercici fora de l’horari lectiu per poder desenvolupar activitats físiques i facilitar, 
fins i tot, el desenvolupament d’activitats físiques. Ens trobem de vegades, fins i tot, 
amb centres públics amb unes molt interessants instal·lacions esportives que es po-
drien utilitzar d’una manera més extensiva les que s’estan utilitzant fins ara.

Derivat d’això, el sentit del nostre vot serà l’abstenció.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, no 
hi ha cap representant. Per tant, donaríem la paraula, de nou, al grup proposant per-
què es posicioni sobre les esmenes.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Després d’escoltar tots els grups, jo ja he començat l’explica-
ció dient que era una gota d’aigua en el mar, o sea no es la panacea ni la solución 
a todos los problemas. Efectivamente, detecto pues que hay países u otras comuni-
dades autónomas que sí que lo están haciendo. ¿Cómo? No lo sé, es lo que estamos 
poniendo encima de esta mesa, para que hagamos una reflexión y, de alguna mane-
ra, se consiga. Cuando terceros países, más avanzados que nosotros, lo consiguen, 
debe ser que sí que es posible. Otra cosa es que nosotros no tengamos la voluntad. 
Yo entiendo que cada uno tiene un modelo, todos respetables.

O sea, sí que hay escuelas, no diré nombres, pero escuelas privadas, escuelas 
concertadas, en las cuales se puede estudiar en inglés, se puede hacer mucho depor-
te, se puede jugar al tenis, puedes hacer muchas cosas.

Yo lo que he venido aquí a defender es a la escuela pública, que no solamente 
en las escuelas elitistas puedan los niños hacer deporte, aprender inglés, aprender 
castellano, aprender catalán, sino que, en cualquier centro, por imperativo legal, si 
es que todos estamos convencidos de lo que estamos proponiendo es bueno y es ne-
cesario, que todos los catalanes tengan derecho a ese acceso, no solamente las es-
cuelas elitistas.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.
Passaríem a votació. Votem conjuntament tota la proposta de resolució? (Pausa.) 

D’acord.
Doncs vots a favor de la proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
La proposta de resolució ha estat, doncs, rebutjada per 6 vots a favor, 12 en con-

tra i 2 abstencions.
Passaríem al següent punt de l’ordre del dia... (Veus de fons.) Perdó, hem de dir 

el sentit del vot.
Doncs són 6 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans, 12 vots en contra 

dels grups parlamentaris Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Grup 
Parlamentari Socialista i Units per Avançar, i 2 abstencions del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem i dels Subgrup Parlamentari CUP - Crida Consti-
tuent. Correcte? (Pausa.)

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre les necessitats dels alumnes sords 
250-00060/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, com s’ha sol·licitat per part del grup 
proposant, és el punt originari, punt 12 de l’ordre del dia, que passem a continuació. 
És la proposta de resolució sobre les necessitats dels alumnes sords.
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Donem la benvinguda... Si la vol donar vostè, diputada del Grup Socialista, Es-
ther Niubó, a la gent que ens acompanya? (Pausa.)

Moltes gràcies.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, efectivament. Gràcies, president. I saludar a la comunitat educativa que ens 
acompanya, la plataforma «Volem signar i escoltar», també representants de Feso-
ca, i també, doncs, celebrem que s’hagi trobat la manera de tenir un intèrpret, que, 
d’això, en parlarem avui.

Bé. Com tothom sap, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2010 el 3 
de juny, de la llengua de signes catalana; una llei que va néixer amb l’objectiu de 
regular la llengua de signes catalana, com a sistema lingüístic propi de les persones 
sordes i sordcegues signants a Catalunya. On, per exemple, a l’article 5.2 expressa 
que «en l’àmbit escolar, es garanteix l’aprenentatge de la llengua de signes catalana 
en la modalitat educativa bilingüe, en què és llengua vehicular d’ensenyament junta-
ment amb el català, com a llengua pròpia i vehicular del sistema educatiu, i les altres 
llengües orals i escrites oficials».

Això és un element de vital importància per al col·lectiu de persones sordes sig-
nants a Catalunya, en tant que reconeix aquesta llengua de signes com a sistema lin-
güístic, regula el seu aprenentatge en la docència, i garanteix el principi d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, com a principi, doncs, informador que 
cal integrar i observar la interpretació de la normativa. Hi han altres articles que fan 
referència a garantir l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques. 

I, en l’onzena legislatura, el mateix Grup Parlamentari Socialista que represento, 
a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, presentava i aprovava una resolució sobre 
l’aprovació del reglament de desplegament d’aquesta llei, on s’instava al Govern a 
fer el desplegament reglamentari de la llei abans del 31 de desembre de 2016; un re-
glament que encara no incorpora tots els articles de la llei.

Pel que fa a l’ensenyament obligatori, és el Govern, a través del departament, que 
ha d’oferir aquesta educació bilingüe en llengua de signes catalana oral en cent cen-
tres de Barcelona, Sabadell i Girona. 

També –i això també és la informació que se’ns dona oficialment, no?–, hi ha 47 
centres d’agrupament d’alumnat sord, que són centres docents d’educació infantil, 
primària i secundària de referència per a l’escolarització d’aquest alumnat amb ne-
cessitats educatives especials, derivades d’una sordesa. Però aquí sí que hem d’in-
sistir que es tracta només d’un suport puntual, no és realment..., no són centres que 
facin, doncs, ensenyament bilingüe, com proposa o com planteja la llei.

Però la realitat, com deia, doncs, és complicada, és difícil i a Catalunya hi ha 
més de 30.000 persones sordes, i no tots els estudiants sords signants reben el suport 
escolar necessari.

Segons el Govern, en l’ensenyament no obligatori es disposa d’un intèrpret de 
suport fins a quinze hores a la setmana, i el 2014, 56 alumnes van fer ús d’aquest en 
els centres de Catalunya, amb un total de 675 hores d’interpretació realitzada. Però 
això, clarament, és un suport insuficient.

A dia d’avui, ens trobem que a l’inici d’aquest curs molts d’aquests centres han 
començat amb menys suport, amb menys intèrprets que tenien l’any passat. Con-
cretament, l’únic institut bilingüe que hi ha a tot Catalunya, que està a Barcelona, a 
Consell de Cent, doncs, hem passat de cinc a quatre intèrprets en llengua de signes. 
Tot i això, malgrat ser, volia dir, un centre de màxima complexitat.

Per tant, hem de ser conscients que hi ha 2.000 menors sords signants, represen-
tats a través de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, de l’Associació Volem 
Signar i Escoltar, que han denunciat que no tenen cap tipus de suport a les aules que 
els garanteixi una educació bilingüe totes les hores. Perquè hem de ser conscients 
que aquesta manca de suport a aquests alumnes provoca un augment de l’absentis-
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me, pot provocar fracàs escolar, a més de representar un atac fonamental als seus 
drets i a la igualtat d’oportunitats. 

Ens sembla, i alguns que potser van seguir la roda de premsa que vam poder 
fer amb aquestes plataformes la setmana passada, coneixien, per exemple, el cas de 
l’Alba, una alumna que, en acabar el batxillerat, doncs, es queixava de la manca 
de suport que havia tingut, perquè no disposava de totes les hores, com hauria de 
ser, en llengua de signes.

Per tant, volem presentar aquesta proposta de resolució i la presentem, que ens 
agradaria que fos aprovada, sobretot per donar solució sobretot al punt 1, que el que 
ve a dir és que es garanteixi que, a l’inici d’aquest curs» –i ja l’hem començat, però, 
tant de bo, el poguéssim continuar tenint– «tots els alumnes sords signants a Cata-
lunya disposen d’un intèrpret de signes durant totes les hores lectives». Em sembla 
que això està emparat per la legislació, pels drets, i em sembla que seria de rebut que 
així fos, si és que ens creiem tots això de l’escola inclusiva.

En el segon proposem «crear, durant l’any 2009, nous centres d’escolaritat bilin-
güe a Tarragona, Lleida i Girona». Com deia, l’únic institut bilingüe que hi ha a tot 
Catalunya és a Barcelona. Això fa que moltes famílies hagin, directament, canviat 
de pis per poder-se acostar a aquest centre. 

I en el tercer punt diem: «Enllestir, en el termini de sis mesos, el desenvolupa-
ment normatiu total de la llei de llengua de signes catalana.»

Em sembla, com deia, que estem demanant coses que estan aprovades. Per tant 
demanem, simplement, que es compleixi amb la normativa i, a més a més, sobretot, 
que aquest alumnat no es trobi amb inferioritat de condicions, sinó que els que creiem 
en la igualtat de condicions, els que creiem en l’escola inclusiva, doncs, puguem fer 
d’això una realitat a dia d’avui.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per defensar les esmenes presentades, pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Moltes gràcies, president. I també benvinguts representants de les entitats de fa-
miliars de nois i noies sords, benvinguts a aquesta comissió.

És una proposta de resolució, la que presenta el Grup Socialista, en la que es 
posa de manifest allò que, d’alguna manera, voldríem molts, i coincidim en la inten-
ció i, a vegades, en la seva aplicació, perquè potser quan fem, diguéssim, responsa-
bilitats o quan fem suports, en aquest cas, al Govern, doncs, no coincideixen plena-
ment en la seva, diguéssim, resolució.

Clarament –clarament–, estem a favor de donar suport i incloure en l’educació 
tot el suport a les persones sordes amb la tria de la seva modalitat, sigui la de l’orali-
tat, sigui la del llenguatge de signes. Que, a més a més, i aquí cal remarcar una cosa 
importantíssima, no només estem tenint aquesta cura personal als nois i noies sords 
amb el llenguatge de signes, sinó que a més a més també estem defensant la llengua 
catalana de signes. Per tant, és un reforç doble. Però, a vegades, el fet de voler amb 
el fet de poder no és el que coincideix absolutament. 

Sí que en aquests tres punts, que hem intentat transaccionar, no hem aconseguit 
aquesta transacció però sí que volem manifestar i volem posicionar-nos perquè sur-
tin endavant aquells punts en els que veiem que hi ha d’haver la possibilitat que els 
nois i noies que defensen l’opció, que a més a més la llei permet aquesta opció del 
llenguatge de signes, doncs, tinguin aquest suport.

Per la qual cosa, el primer punt, que és el que diu aquest de garantir, per al curs 
2018 i 19, que tots els alumnes tinguin aquest suport d’intèrpret durant les hores lec-
tives, ens hi abstindrem, malgrat la complexitat en la seva aplicació.
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En canvi, en el punt dos, que és el de la creació de nous centres. Aquí, per con-
cepte, ens hi oposarem i, per tant, votarem que no, i ja m’anticipo i us demanem la 
votació separada en els tres punts. Aquí votarem que no perquè justament no és 
la nostra..., la idea del grup –ni la del que donem suport al Govern ni del Govern–, la 
de crear centres que, d’alguna forma, tinguin una especificitat en aquest àmbit, sinó 
que la inclusivitat ha de ser en tot el sistema educatiu.

I, al tercer punt, hi votarem a favor en el sentit de comprometre’ns a desenvolu-
par, malgrat l’obligació aquesta dels sis mesos amb el que suposa a vegades de com-
plexitat, que la pressa sabem que no és la millor aliada de fer bé les coses. Malgrat 
això, doncs, hi votarem a favor.

Per tant, demanem el vot separat i votarem...
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes, en nom del Grup Par-
lamentari Republicà, té la paraula la diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Saludar, com no pot ser d’una altra manera, a les persones 
que avui ens acompanyen en aquest punt de l’ordre del dia, però també, doncs, han 
estat al punt anterior, i espero que puguin quedar-se, avui, especialment, tota la co-
missió; i també celebrar que la Mesa hagi tingut la velocitat per poder, en un cas 
com aquest, tenir un intèrpret en el llenguatge de signes que, encara, a dia d’avui, 
malauradament, és una excepció, no? Quan en molts casos, precisament, per parlar 
d’escola inclusiva i de societat inclusiva hauríem d’estar en una situació molt més 
normalitzada.

Bé. En aquest sentit, i referint-me directament al que seria la proposta de reso-
lució, doncs, ho explicava molt bé el diputat que m’ha precedit en l’ús de la parau-
la. En el primer punt, doncs, cal manifestar que el Departament d’Ensenyament ja 
ofereix a l’alumnat amb necessitats educatives especials –i, en aquest cas, derivades 
d’una discapacitat auditiva– la possibilitat d’escolarització en qualsevol de les dues 
modalitats: l’oral o la bilingüe. I que, a més a més, les famílies poden triar quin tipus 
d’escolarització, sempre que, doncs, hagin estat degudament informades.

I a més a més, i com és obvi, aquest alumnat escolaritzat hauria de comptar, en 
la modalitat bilingüe, hauria de comptar, doncs, amb el suport necessari per poder 
dur a terme aquesta escolarització. 

I només destacar una dada: en el contracte 2017-2018, per al servei d’intèrpret, 
hi han destinats més de..., o vora els 750.000 euros per un total de 37.000 hores. Per 
tant, la voluntat d’aquesta implementació és lenta, però la voluntat hi és. I, per tant, 
en aquest punt ens abstindrem.

I, en el segon punt, en el que parlàvem de crear aquests nous centres d’escolari-
tat bilingüe a Tarragona, Lleida i Girona, per nosaltres el que és important destacar 
és la llibertat de les famílies a triar escola. I el model que defensem és que, preci-
sament, l’escolarització d’una persona amb discapacitat auditiva, d’un infant amb 
discapacitat auditiva, pot efectuar-se en qualsevol centre ordinari que la família es-
culli, d’acord amb el que estableix, a més a més, un decret de l’any passat, del 2017, 
de l’octubre passat.

I, per tant, en aquest sentit, i precisament perquè ens trenca el model d’aquest 
grup parlamentari de l’escola, i de l’escola inclusiva, en aquest punt, també, nosal-
tres hi votarem en contra.

I, pel que fa a l’últim, és obvi que hem de donar compliment a la llei i és obvi 
que s’ha de donar compliment a la llei sobretot, i en una llei que hem votat en aquest 
Parlament, i que es va aprovar per un ampli acord. I, per tant, el Departament d’En-
senyament dona compliment a aquesta llei 17/2010, del 3 de juny, de llengua de sig-
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nes, però certament –i és així– a vegades aquesta aplicació és massa gradual, massa 
lenta pel que caldria.

Per tant, en aquest sentit, tot i que els terminis que ens proposa el text original, 
que no hem pogut solucionar amb una esmena, són molt curts per a la implementa-
ció d’aquesta normativa, donarem suport a aquest punt.

I disculpi, president, si m’he allargat massa.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se en nom de la resta de grups 
parlamentaris, té la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada senyo-
ra Sònia Sierra.

Sònia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. I, en primer lloc, donar la benvinguda als nos-
tres convidats i agrair-los profundament la seva lluita incansable per una escola més 
justa, més igualitària, que és el mateix que dir la seva lluita per una societat més jus-
ta i més igualitària.

El tema que ens ocupa avui és un tema realment greu i des de Ciutadans estem 
fermament compromesos amb aquest tema, tant, que l’anterior legislatura ja els vam 
convidar per una compareixença que crec que ens va deixar a tots molt tocats, per-
què la realitat que van explicar va ser molt dura –tornaran a comparèixer en aques-
ta legislatura– i també van presentar una proposta de resolució en aquesta mateixa 
línia.

La llei de llengua de signes catalana, aprovada el 2010, no s’està complint i els 
infants amb sordesa, entre zero i sis anys, no estan rebent atenció amb llengua de 
signes, la qual cosa provoca la «deprivació» del llenguatge i el deteriorament cogni-
tiu de molts infants. Les conseqüències són molt greus i deixen seqüeles cognitives 
de per vida. De fet, a Catalunya, a diferència d’altres comunitats autònomes, tenim 
un elevat nombre de nens sords amb discapacitats afegides, com trastorns de relació 
i conducta, molt probablement a causa d’aquesta «deprivació» del llenguatge.

Des que nosaltres vam presentar la nostra proposta de resolució no només no 
ha millorat res, sinó que fins i tot ha empitjorat, com ja ens ha explicat la senyora 
Niubó. En aquest sentit, la veritat, és que em va semblar molt indignant –i ho he de 
dir– quan vaig llegir l’esmena de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que 
diu –cito textualment–: «Que l’alumnat sord continuï rebent una educació de qua-
litat i en igualtat». L’alumnat sord ni rep una atenció de qualitat ni rep una atenció 
d’igualtat, amb la qual cosa que es digui que es continuï fent el que estan fent ara..., 
què pensen que fan totes aquestes associacions reivindicant i venint al Parlament, 
intentant lluitar per totes les bandes que poden, per reclamar una millora, si ja tot 
està bé, si ja tot és igualitari, si ja tot és de qualitat? Llavors, jo demanaria una mi-
queta més de respecte per aquesta lluita i per aquestes persones que s’ho estan pas-
sant molt malament.

Aquí s’ha dit: «És clar, sí, que està molt bé la intenció, però és que és molt difí-
cil pel Govern i no hi ha diners.» Miri, posaré un exemple –en podria posar molts, 
però en posaré un–, resulta que des del 2011 fins al 2017 es van regalar 10 milions 
d’euros a la Comunitat Valenciana, gran part d’aquests diners per pagar la compra, 
la reforma i la hipoteca d’un edifici. De veritat és molt important mantenir un edifici 
a la Comunitat Valenciana? Saben el que es podria fer amb 10 milions d’euros per 
l’educació? Evidentment, aquestes famílies no demanen 10 milions d’euros! Amb 
molt, molt, però molt menys es podrien solucionar els problemes d’aquestes nens, 
amb la qual cosa nosaltres..., de fet demà, en una proposta de resolució, ja demanem 
que aquests diners que es regalen a crèdits hipotecaris es facin servir per millorar 
l’educació a Catalunya, que bona falta fa.

Moltes gràcies.



DSPC-C 61
25 de setembre de 2018

Sessió 4 de la CE  14

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamen-
tari Catalunya en Comú Podem, té la paraula la senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Abans de res, volia donar la benvinguda a les persones que 
ens acompanyen en aquest punt i també li volia agrair al PSC que torne a posar 
damunt la taula aquesta proposta de resolució. Com ja s’ha comentat, en l’anterior 
legislatura va ser un tema que vam tractar, vam tirar endavant alguns acords i no 
s’han complert; per tant, és d’agrair que es torne a posar damunt la taula.

Les persones amb deficiència auditiva tenen dret a poder seguir les classes i la 
seua escolarització en igualtat d’oportunitats que la resta de l’alumnat i la manca 
d’hores de l’intèrpret de la llengua de signes atempta contra aquest dret. No fer-ho, 
a més, genera una injustícia que no només augmenta l’absentisme i el fracàs escolar, 
sinó que també fa patir els infants.

I nosaltres creiem que tot l’alumnat té dret a una educació en igualtat d’oportuni-
tats, independentment de les necessitats educatives específiques que tinga, i creiem 
que és responsabilitat del departament garantir-ho, perquè nosaltres defensem una 
escola pública que siga inclusiva.

Per tant, nosaltres li donarem suport.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamen-
tari CUP - Crida Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonès.

Vidal Aragonès Cicharro

President, em permetrà que faci un exercici que estableix el Reglament, i que 
no he fet abans, perquè no he estat conscient de la no presència de cap portaveu del 
Grup del Partit Popular, i atenent a aquest Reglament del Parlament de Catalunya, 
la CUP - Crida Constituent fa una proposta al Partit Popular de repartir el temps 
del Grup Mixt, tot el temps per a la CUP - Crida Constituent. Hi ha assentiment per 
incompareixença del Partit Popular i, per tant, intentarem no fer utilització de tot el 
temps, però com a mínim que puguem gaudir d’aquest dret.

Primer, agrair sempre a les entitats que venen a aquesta, que és casa seva, no hi 
ha cap diferenciació amb els que avui tenim la condició de diputats o diputades, i 
sobretot agrair a tots aquells i aquelles que fan feina pels col·lectius més vulnerables.

Per avançar que nosaltres hi votarem a favor. Hi votarem a favor, en primer lloc, 
perquè no estem complint amb allò que és un dret –encara que a la Constitució es-
panyola no s’estableixi com a dret fonamental–: dret a l’ensenyament i dret a l’edu-
cació, i no ho estem complint, i, per tant, és la primera reflexió que hauríem de fer. 
No ho estem complint, i ho diem d’una manera expressa, per a les persones sordes. 
Segurament podríem parlar que ho estem complint per a d’altres col·lectius, però no 
per a les persones sordes.

I, evidentment, això el que suposa és que no estem garantint allò que –m’atreviria 
a dir– tots els grups d’aquest Parlament, dia sí i dia també, en diem «escola inclusi-
va». I tots i totes sumem per parlar de l’escola inclusiva, però hi ha supòsits concrets 
que suposen que no s’està complint el que ha de significar aquesta escola inclusiva.

I, per tant, de la lectura mateixa de la proposta de resolució, el que veiem és que 
l’únic que s’està demanant pràcticament, excepte la discussió que es pugui generar 
del punt segon, és que iniciem el camí de compliment de la llei. Si és el que està de-
manant, una cosa que és de rebut i que no s’hauria d’intentar limitar en el temps o 
endarrerir amb determinades esmenes.

S’ha parlat també en aquesta comissió d’aquest dret genèric que es planteja mol-
tes vegades de les famílies a triar centres, i nosaltres, sempre, davant d’aquest dret 
genèric de les famílies a triar centres, avantposem un altre dret, que és el dels alum-
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nes i les alumnes, en aquest cas el dels alumnes i les alumnes sords o sordes, a poder 
gaudir del seu ensenyament en la forma que planteja aquesta proposta.

I, per tant, el sentit del nostre vot –i amb això acabem– serà positiu.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs per posicionar-se sobre les esmenes pre-
sentades, té la paraula la diputada Esther Niubó, del grup proposant, el Grup Soci-
alistes.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Ja s’ha dit que no havíem acceptat les esmenes. Hem es-
tat en un procés de negociació, vull dir que el diputat Raúl Moreno, que és qui ha 
portat la negociació, avui no ha pogut ser-hi, però en tot cas sí que volíem dir que 
malauradament estem molt lluny tant de la lletra com de l’esperit del decret d’escola 
inclusiva. Tant de bo hi fóssim, però no podem dir que totes les escoles ordinàries 
tinguin l’atenció adequada o, en tot cas, que mereixen aquest alumnat sord que opta 
per la modalitat bilingüe.

Nosaltres respectem, evidentment, totes les opcions que puguin triar les famílies 
d’alumnat sord, si és l’oral ens sembla fantàstic, però aquells que optin per la moda-
litat bilingüe, sí que necessiten disposar totes les seves hores lectives d’un intèrpret, 
perquè si no, sí que estaran en inferioritat de condicions.

I per tot això, doncs sí que ens agradaria que avui sortís aprovada aquesta pro-
posta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Passaríem, doncs, a la votació.
S’ha demanat votació dels tres punts per separat. És així? (Pausa.)
Molt bé, doncs, aniríem pel primer punt de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat per 10 vots a favor i 10 abstencions. Els vots a fa-

vor del grup... (La lletrada diu: «Empat.») En cas d’empat ha estat aprovat, no? (La 
lletrada diu: «Sí, sí.») Vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-
mentari Socialista i Units per Avançar, Grup Parlamentari Catalunya en Comú Po-
dem i Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent. Les abstencions han estat del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Punt 2. Votem el punt 2.
Vots a favor del punt 2?
Vots en contra?
Molt bé. Aquí sí que hi ha un empat de vots a favor i vots en contra i ara haurem, 

un segon, de consultar a la lletrada per si hi ha un acord de Mesa, dels membres de 
la Mesa. Suposo que tots els grups parlamentaris es volen posicionar.

La lletrada

En principi, com que no s’han admès les dues sol·licituds de reconsideració a 
l’acord que ja va prendre la Mesa del Parlament la passada setmana, doncs, en prin-
cipi regiria el que s’aplica per l’article 102.2 i, per tant, en aquests moments no està 
en suspensió l’acord que ja va prendre la Mesa i s’aplicaria, traduint al nombre abso-
lut de diputats de què consta el Parlament, que són 135, el vot ponderat. I, per tant, 
en cas d’empat, el nombre de vots de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana 
supera... no, espereu, són deu vots, els altres també són deu vots, Ciutadans són tren-
ta-sis, s’hauria de sumar..., un moment, que fem l’operació. (Remor de veus.)

Del vot ponderat resulta que el grup de vots a favor és de 65 i el total de vots en 
contra és de 66. Per tant, quedaria, diguéssim, inadmesa o inaprovada la resolució.
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El president

Escoltem els grups parlamentaris. Sí; endavant, senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Només, simplement, fer constar que com a Grup Socialista i Units per Avançar 
no compartim el criteri proposat per la Mesa i simplement volia que constés en acta.

El president

Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

Pel Grup de Ciutadans, parlarà el nostre secretari a la Mesa.

El president

Secretari...

El secretari

Sí; gracias, señor presidente. Este secretario considera que el resultado de la vo-
tación que acaba de proclamar, entiendo, el presidente de la comisión, que es el que 
tiene la potestad para hacerlo, por supuesto, es erróneo. Es erróneo porque implíci-
tamente ha computado como válidos los seis votos que corresponderían a diputados 
suspendidos por imperativo legal y en virtud del auto del Tribunal Supremo del 9 
de julio de 2018.

Por tanto, considero que la correcta aplicación del criterio de ponderación que se 
establece en el artículo 102.2 de este Reglamento no puede considerar que los gru-
pos de Junts per Catalunya y el Grupo Republicano dispone en el Pleno de los votos 
de diputados suspendidos en sus funciones por imperativo legal, siendo, a mi juicio, 
arbitrario e injusto el acuerdo de la Mesa del Parlamento en sentido contrario.

En consecuencia, solicito que quede constancia en el diario de sesiones de esta 
expresa oposición e impugnación de la decisión de la presidencia de esta comisión 
de computar votos no disponibles en el Pleno y a efectos de la eventual tutela del 
derecho fundamental a la representación política en condiciones de igualdad, que 
entiendo que se está viendo perturbado en este momento, también realizo reserva de 
las acciones de tutela que sean necesarias.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Hi ha algun altre grup parlamentari que vulgui intervenir? (Xa-
vier Quinquillà Durich demana per parlar.) El Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya.

Xavier Quinquillà Durich

Bé, simplement, recolzar la decisió de la Mesa. I simplement un detall que em 
sembla rellevant i és que a l’hora de sumar els vots..., el PP no ha votat i, per tant, a 
l’hora de fer el sumatori... (Bernat Solé i Barril demana per parlar.)

El president

Senyor Solé.

Bernat Solé i Barril

Pel Grup Parlamentari Republicà, a mi em sembla perfecte que cada diputat i 
diputada d’aquesta cambra o d’aquesta comissió pugui fer les interpretacions que 
consideri oportunes d’aquells textos que emeten altres organismes, però a dia d’avui 
som diputats i diputades d’aquesta cambra i el màxim òrgan d’aquesta cambra, que 
és la Mesa del Parlament, ha explicitat ben clar que en aquests moments el criteri 
que s’ha de d’adoptar és aquest i, per tant, ens devem a aquesta Mesa, hi estiguem 
d’acord o no hi estiguem d’acord.
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El president

Moltes gràcies. (El secretari demana per parlar.) Acabem els grups parlamentaris?

El secretari

Ay, perdón..., que hi ha un grup que no havia intervingut –perdó.

El president

D’acord. 

El secretari

Pido disculpas. 

El president

Gràcies. 

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Més enllà, i sobretot perquè quedi clar quin és el nostre po-
sicionament en relació amb aquest punt, perquè nosaltres estàvem i hem votat per 
l’aprovació d’aquest punt, sí que pensem que hi ha un element en qualsevol inter-
venció política que és determinant, que és la democràcia. I nosaltres podem estar 
absolutament a favor de l’aprovació d’aquest punt, però això sí, tindrem també clar 
que hi ha un valor superior, que és que estem absolutament a favor de la democràcia 
i de la sobirania de les nostres institucions.

S’ha parlat aquí de «sis vots», potser no són sis, potser són cinc, però tampoc 
no és el determinant, si són sis o cinc vots, potser estem parlant de cinc vots, però 
s’ha parlat també de «imperatiu legal», de «suspensions per imperatiu legal». No 
tenim cap suspensió per imperatiu legal, tenim un intent d’interpretació de suspen-
sió a través d’una interlocutòria d’un tribunal. I al que no accedirem mai, primer, és 
al trencament del que significa l’estat de dret, que és que sigui un tribunal qui creï 
normativa legal. Això és trencar amb tot el que significa l’estat de dret. Però fins i 
tot per nosaltres, per la CUP - Crida Constituent no es tracta únicament del que sig-
nifica l’estat de dret, quant a formalitat de què significa el poder judicial i el poder 
legislatiu, sinó què significa la sobirania.

I en la sobirania, evidentment, mai accedirem a que hi hagi diputats i diputades 
que van ser triats pel poble de Catalunya, que ara algú vulgui utilitzar, a través d’una 
interlocutòria, per anul·lar els seus vots. I, per tant, ens felicitem de que allò que ja 
havíem plantejat en dues comissions consecutives, que vam demanar expressament 
que s’expressés quin era el sentit del resultat del vot, per fi es faci efectiu. I esperem 
que en el proper Ple tinguem una realitat en la qual això es confirmi. I, per tant, hi 
hagi una realitat en la qual la sobirania del Parlament de Catalunya i el poble de 
Catalunya s’expressi.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyora Jéssica Albiach...

Jéssica Albiach Satorres

Sí, com a Catalunya en Comú Podem creiem que no s’han d’alterar les majories 
parlamentàries fruit d’unes eleccions, que van ser el passat 21 de desembre. Per tant, 
amb tota la llàstima i amb tot el dolor del cor, perquè nosaltres voldríem que aquest 
punt fos aprovat per aquesta comissió, però acceptem el resultat que s’ha dit.

El president

Moltes gràcies. El secretari, després la lletrada i després parlarà el president de 
la comissió.

El secretari

Gracias, señor presidente. Simplemente para un pequeño apunte: tiene razón el 
señor Bernat Solé, que son diputados, claro que sí, pero el artículo 102.2 menciona 
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que se ha de ponderar en función de los votos, no de los diputados. Cualquiera de 
los diputados aquí presentes, si no asistimos a un pleno, por el motivo que sea, salvo 
lo que está expresamente recogido para delegación, ese voto no se computa. Si me 
pongo enfermo o tengo un accidente... –espero que no (el diputat riu), en ninguno de 
los dos casos, pero ustedes me entienden–, cualquiera de nosotros que no estemos 
presentes en un voto, ese voto no se computa y no se altera la soberanía del Parla-
ment, quizá, a lo mejor, la mayoría, dependiendo de quién falte. Simplemente quería 
hacer esta pequeña puntualización.

Gracias, señor presidente.

El president

Senyor secretari... La lletrada té la paraula.

La lletrada

Sí, amb la vènia. En principi considero que no s’ha de distingir..., o sigui, que no 
es fa la distinció entre el que és la pèrdua de la condició de diputat i el que és la sus-
pensió dels drets com a diputat. I en principi, aquí no hi ha hagut pèrdua de la con-
dició de diputat en cap moment. Si hi hagués una resolució ferma, diguéssim, del 
tribunal en aquest sentit, doncs llavors sí que jo em pronunciaria a favor de la no 
aplicació del 102.2, però en qualsevol cas, l’il·lustre magistrat va dir que s’havia de 
buscar la manera de no alterar el que era el nombre absolut de diputats, per no alte-
rar el que és el vot i, per tant, la representació, diguéssim, dels votants. I si aquest, el 
nombre resultant, és 135, no es pot alterar, diguéssim, per la via d’una interlocutòria 
del magistrat, aquesta voluntat que és..., la que ha estat –com ha manifestat també el 
diputat de la CUP–, doncs, la voluntat democràtica del poble de Catalunya, que és 
qui representa aquest Parlament, eh?

Llavors, crec que s’ha de fer la distinció entre pèrdua de la condició de diputat i 
suspensió de la condició de diputat, que són qüestions jurídicament diferenciades, 
tant en el Parlament com en el Reglament del Parlament. Vull dir..., en el Reglament 
com a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, eh?, en els dos àmbits. (Veus de fons.)

El president

No obrim, si us plau, secretari... Un segon. Si ens deixen dos minuts que la Mesa 
volem..., vull comentar una cosa als meus companys i companyes de la Mesa.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i dotze minuts i es reprèn a tres 

quarts de quatre i tretze minuts.

El president

Moltes gràcies. Moltes gràcies als companys de la Mesa, a la lletrada i als grups 
parlamentaris per les seves consideracions.

Bernat Solé i Barril

Perdó, president, li demano la paraula per al·lusions directes.

El president

Jo li prego, si us plau, que sigui molt ràpid i que no obrim un debat, perquè el te-
nim tancat a la Mesa, el tenim tancat amb els grups parlamentaris...

Bernat Solé i Barril

Hi ha hagut una al·lusió directa i, per tant, crec que correspon poder respondre.

El president

Trenta segons.

Bernat Solé i Barril

Si de cas, dir-li al secretari de la Mesa que celebro gratament que compartim 
i coincidim exactament en el que vostè ha dit. Vostè ha parlat de que el que ha de 
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comptar aquesta comissió és el nombre de vots i no el nombre de diputats presents. 
Hi estem totalment d’acord, per tant, ho celebro. I per què? Perquè el nombre de 
vots, avui, reconegut per la Mesa del Parlament, són els que van sortir de les elec-
cions.

El president

Si us plau...

Bernat Solé i Barril

De la mateixa manera que vostè ha parlat d’absències de diputats, també ho 
hagués pogut dir durant tots aquests mesos, que aquests vots han comptabilitzat i 
molts dels qui podien exercir aquest dret a vot no estaven al Parlament. Si ho ha fet 
fins ara, també ho pot continuar fent.

El president

Gràcies, senyor diputat. Jo pregaria que no obríssim un debat, donat que sabem 
que s’ha produït a la Mesa i a la Junta de Portaveus, que l’hem fet ara aquí, potser 
d’una manera més exprés, més ràpida, en aquesta comissió. La Mesa..., prendrem el 
criteri de l’acord adoptat per la Mesa del Parlament, amb la consideració i el que ha 
expressat el secretari, manifestant la seva oposició. I hem acordat que, a partir d’ara, 
a totes les votacions en què es produeixi aquest tipus de situació d’empat, aplicarem 
aquest criteri. Jo recordaré cada vegada el criteri de la Mesa i el posicionament en 
contra del secretari i no obriríem, si els sembla bé, un debat que quedarà en acta, 
en cada punt, i en cada votació que fem, d’acord? 

Moltes gràcies.
Aniríem, doncs..., i disculpin els convidats, aquest debat, que segurament no ana-

va en aquest moment per la seva proposició, però entendran que és un tema delicat 
i que genera debat al Parlament de Catalunya.

Aniríem, doncs, a la votació del tercer punt de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Doncs aquest punt ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups parlamenta-

ris presents. Recordem que falta el Subgrup Parlamentari del Partit Popular, no és 
present a la comissió en aquests moments.

Passaríem, per tant... (Veus de fons.) Perdó... (Algú del públic diu: «Jo vull dir una 
cosa, jo no puc parlar, però hauria de parlar, o sigui...») Perdoni, perdoni, no, no... 
(Algú del públic diu: «Un segon. Jo soc una mare i em fa vergonya que aquest Par-
lament...» Perdó, perdó, si us plau... (Algú del públic diu: «No, soc una mare i estic 
dient que això és una vergonya, el que esteu fent aquí. Ho sento moltíssim. D’aquí 
depèn el futur del meu fill i de tota la resta, i això és vergonyós. No.» Em sap molt 
greu... (Algú del públic diu: «Estem parlant de drets.») D’acord, em sap molt greu. Ja 
s’ha expressat; li demano disculpes si vostè s’ha sentit... (Veus de fons) D’acord. Si 
us plau, no podem obrir un debat, vostè... (Algú del públic diu: «Es una vergüenza. 
Es una vergüenza, que lo vea todo el mundo.» D’acord, si us plau...

Molt bé, seguiríem amb el següent punt de l’ordre del dia, que seria, si no vaig 
errat és el punt..., primer? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió 
d’alumnes a les escoles

250-00014/12

Sí, el que originàriament era el punt primer, que és la Proposta de resolució sobre 
la regulació del procés d’admissió d’alumnes a les escoles, presentat pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Per tant, per exposar i per fer la defensa, 
té la paraula la senyora diputada Esther Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Presentem aquesta resolució, doncs, amb una voluntat 
clara d’incidir o influir en les accions que esperem que faci el Govern. Sabem que 
el síndic, per una banda, té intenció de poder signar el pacte contra la segregació 
a finals d’any i esperem que sigui possible l’acord amb el conjunt de la comunitat 
educativa, i també hem escoltat que el conseller Bargalló parla d’un nou decret d’ad-
missió que voldríem i esperaríem tenir al més aviat possible per fer efectiu abans 
del curs vinent.

I en aquest sentit, doncs, presentem aquesta proposta de resolució, en la línia dels 
dos informes presentats pel síndic, per combatre la segregació. Un fenomen que sa-
bem que redueix les oportunitats educatives de l’alumnat, que condiciona negativa-
ment les seves trajectòries educatives i, per això, proposem mesures concretes per 
regular el procés d’admissió d’alumnes.

És evident que, des de 2008 no hi ha hagut una millora significativa dels nivells 
de segregació escolar a Catalunya. És més, sabem avui que l’origen social a Cata-
lunya pesa més sobre els resultats escolars del que ho feia el 2003, i aquest és un 
indicador clau que posa de manifest la manca d’equitat del sistema educatiu. I a més 
a més, tenim altres dades: la correlació molt alta entre abandonament escolar prema-
tur i alumnat amb famílies amb menys recursos. Tenim nivells de segregació escolar 
que superen els nivells de segregació urbana de determinats barris i ciutats, i tots 
coneixem, a més a més, escoles o instituts estigmatitzats, de màxima complexitat, 
que pateixen en cada procés de preinscripció una baixa demanda i que tenen moltes 
dificultats per dotar d’estabilitat la seva plantilla.

D’altra banda, al juliol, malauradament coneixíem un estudi de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, molt preocupant, que indicava que el fracàs escolar dels 
fills dels immigrants doblava la dels autòctons. I a més a més advertia d’una «racia-
lització intolerable» –així ho deien– dels resultats escolars. En definitiva, tenim un 
problema estructural de segregació que hem d’abordar per millorar en equitat. És 
cert que la LEC ja preveu moltes mesures per evitar, per exemple, la concentració 
d’alumnat amb necessitats educatives especials en determinats centres, però molts 
d’aquests instruments ni s’han desplegat ni s’han fet efectius.

En definitiva, es tracta de tenir el compromís del departament d’aplicar mesu-
res concretes com les que proposem. Instruments que permetin corregir, delimitar 
o ordenar –política educativa– per fer més difícil la reproducció de les desigualtats. 
I d’aquí la proposta que desgranaré molt ràpidament. 

En primer lloc demanem desplegar, abans de l’inici de curs..., que era aquest 
curs, 2018-2019, l’article 48.1 de la LEC per garantir, doncs, aquest impacte positiu 
d’una mesura sobre els centres que concentren una proporció més elevada d’alumnat 
amb necessitats educatives específiques i, a més a més, corresponsabilitzar tant els 
centres educatius públics com concertats en una escolarització equilibrada.

En segon lloc, suprimir el criteri complementari per quan s’han de resoldre situa-
cions d’empats en el procés de preinscripció i matriculació, pels quals s’atorga una 
puntuació extra de cinc punts a l’alumnat que ha tingut pare, mare, tutors o germans 
escolaritzats en el centre pel qual presenten la sol·licitud. Em sembla que aquest és un 
punt que realment reprodueix o pot reproduir les desigualtats que caldria suprimir.

D’altra banda, regular exigències de transparència, com per exemple l’obliga-
torietat per part de tots els centres de publicar la llista d’alumnat matriculat i de 
les modificacions que es facin fins l’inici de curs; limitar matrícula fora de termini 
d’alumnat amb necessitats educatives especials a centres socialment desafavorits; 
limitar ampliacions de ràtios quan a d’altres centres hi ha places vacants; o, per 
exemple, garantir que tots els centres públics i privats concertats publiquin i infor-
min sobre el règim legal de les quotes, especialment del seu caràcter voluntari i no 
associat a l’escolarització.
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Per això, aprovem i renuncio al segon torn de paraula, hem acceptat l’esmena 1 
i l’esmena 3 de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i rebutgem les esmenes 
2 i 4, perquè ens sembla que són molt genèriques i que no generen, doncs, cap tipus 
de compromís. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se i presentar les esmenes té la 
paraula el senyor Xavier Quinquillà, en nom del Grup Parlamentari Junts per Ca-
talunya.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, senyor president. Tal com determina la Llei d’educació de Catalunya, 
els principis rectors de treballar en favor de l’equitat, de la inclusió educativa, del 
foment de la cohesió social, i tot això també des del respecte al dret de l’elecció de 
centre, dins l’oferta educativa disponible en cada moment, és òbvia una necessària 
corresponsabilització de tots els centres del servei educatiu de Catalunya en l’ade-
quada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especí-
fiques.

Compartim que cal revisar el procés d’admissió d’alumnat de centres sufragats 
amb fons públics i, en aquest cas, desplegar un nou decret que, d’una banda, ga-
ranteixi l’impacte positiu d’aquesta mesura sobre els centres que concentren una 
proporció més elevada de l’alumnat amb necessitats educatives especials, i, al-
hora també, per corresponsabilitzar els centres del servei educatiu de Catalunya 
en una escolarització equilibrada. Val a dir que el Departament d’Ensenyament ja 
té una llista de centres d’alta i mitjana complexitat, on hi destina més recursos hu-
mans, i econòmics.

En aquest sentit, hi ha algunes mesures que ens semblen d’un impacte molt limi-
tat, en concret, la que té a veure amb l’eliminació dels cinc punts que es dona pel fet 
d’haver tingut pare, mare, tutor o germà escolaritzats en el centre. Entenem que el 
que cal és una revisió del conjunt de criteris, per això hem proposat aquesta esme-
na, per aconseguir els objectius plantejats, que són: afavorir aquesta escolarització 
equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques, autoritzar la reduc-
ció en el nombre de llocs escolars de grup... Compartim també, de la seva proposta, 
establir mesures i criteris en la matrícula d’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials, o les mesures per evitar frau, per garantir la transparència o per garantir el 
seu correcte compliment per part de tots els centres educatius que formen part del 
servei d’educació de Catalunya.

En qualsevol cas, reiterar-li que, conceptualment, donem suport a la proposta 
malgrat, hi insisteixo, que no podem compartir algun punt en concret, com aquest 
al que li feia referència, perquè entenem que el que cal és fer una revisió global d’a-
quest conjunt de criteris per tal d’aconseguir els objectius plantejats.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. En primer lloc, doncs, agrair al Grup Socialista la 
bona voluntat per acceptar parcialment les esmenes que havíem presentat. Estem, 
de forma global, d’acord amb aquesta proposta de resolució, com no podia ser d’al-
tra manera, perquè, en primer lloc, doncs, el Síndic de Greuges ha emès un informe 
i nosaltres, doncs, hem d’atendre aquest informe, les conclusions d’aquest informe. 
I el que diu és que hem de garantir la no discriminació, la igualtat d’oportunitat i la 
cohesió social. I aquí el nostre grup sempre hi serà.
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També és cert que la Llei d’educació de Catalunya, a la qual nosaltres, doncs, 
com bé se sap, hi vam donar suport, també garanteix que hi hagi instruments per 
evitar aquesta concentració d’alumnat en determinats centres, siguin de necessitats 
especials o sigui de col·lectius nouvinguts al nostre país. I, finalment, també som co-
neixedors –i tots els grups són coneixedors– de les voluntats, expressades pel mateix 
conseller, de dur a terme un decret d’admissió on s’incloguin tots aquests mecanis-
mes que han de garantir aquesta equitat.

Valorant punt per punt: punt número 1, que ens parlen, doncs, d’aquesta assig-
nació equilibrada. Hi estem totalment d’acord sempre que tot això passi del decret. 
I de totes maneres, en aquest curs vigent, doncs, els criteris que s’han enviat a les 
comissions de garanties d’admissió hi han anat en aquesta línia. Per tant, agraïm 
l’acceptació de l’esmena i també hi votarem a favor, evidentment.

Punt número 2, ens parlen d’aquests cinc punts, pel fet de desempat, pel fet que 
els pares, mares o tutors hagin format part del centre. Nosaltres aquí hi votarem en 
contra, precisament perquè la incidència que aquest efecte pot tenir en la globalitat 
dels desempats, és menor. Estem parlant d’un 0,45 per cent, i de fet, també conside-
rem que el fet que pares o germans hagin format part d’un centre també és un valor 
a tenir en compte.

Pel que fa al punt 3, l’acreditació de la proximitat de domicili. També, doncs, 
agraïm l’acceptació de l’esmena. Pel que fa al punt número 4, també hi votarem a 
favor. Ens parlen que els centres llistin les llistes d’alumnats, només faltaria; ara sí, 
sempre des de la presumpció d’innocència; entenem que els centres fan bé les coses. 
Pel que fa al número 5, de limitar la matrícula d’alumnes de necessitats especials, 
doncs, també hi estem d’acord, però sobretot també hem de tenir en compte de ga-
rantir els drets de tota la resta d’alumnat. Pot ser que, per exemple, hi hagi hagut un 
canvi de domicili i aquest alumne que ha canviat de domicili, doncs, també pugui 
tenir aquests mateixos drets.

Pel que fa al punt número 6, ens parlen de limitar les ampliacions de ràtio quan 
hi hagi vacants. També hi estem d’acord, però també hem de tenir en compte les 
particularitats. I ens podem trobar amb poblacions on hi hagi dues escoles molt allu-
nyades... (Veus de fons.) Sí? Perdó? (Veus de fons.) S’acaba el temps? Acabo de se-
guida. Una població on hi hagi dues escoles molt allunyades i que no sigui adequat 
fer aquest canvi de places. Finalment, al punt número 9 ens parlen que els centres 
públics i privats publiquin les quotes voluntàries. Totalment d’acord, però també és 
cert que els pares les poden demanar, i aquí sí que animem a que els pares demanin 
aquesta informació.

I pel que fa al número 8, ens parlen de mesures disciplinàries i sancionadores 
pels centres que tinguin irregularitats. Anem a la presumpció d’innocència i ente-
nem que els centres fan bé les coses.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups, en primer lloc, 
té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada senyora Mari 
Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí; gràcies, president. Bona tarda. Posar de manifest que compartim el neguit 
sobre les desigualtats que provoca la segregació escolar i, en general, és cert que el 
procés d’admissió d’alumnes és molt millorable. I que l’enfocament actual afavoreix 
la segregació escolar, ja sigui per motius socials i/o econòmics. També és cert que 
hi ha desigualtats en l’accés a l’educació a Catalunya. Per tant, en el global que plan-
teja la proposta de resolució presentada pel Grup dels Socialistes, hi estem d’acord 
i hi votarem a favor.

A Ciutadans lluitem per eliminar desigualtats i a favor de l’equitat en l’accés a 
l’educació de tothom. Per assolir aquest objectiu, el que des de Ciutadans li dema-
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nem al Govern de la Generalitat és que es comprometi a assignar els recursos ne-
cessaris. Recursos per poder vehicular mecanismes de seguiment, de coordinació i 
de compliment de la normativa. En aquest cas, relativa al procediment d’admissió de 
l’alumnat als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics.

I, en definitiva, que es comprometi d’una vegada per totes a fer efectives totes 
les millores pendents o paralitzades pel mateix Govern de la Generalitat, des de fa 
anys, a Catalunya, en l’àmbit de l’ensenyament. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, la diputada senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. La legislatura passada ja vam poder rellegir els dos informes 
del Síndic de Greuges sobre les causes i els impactes de la segregació escolar. I el 
síndic denunciava que això es donava tant en el procés d’admissió, però també du-
rant tota l’escolarització. I també denunciava que els darrers deu anys, malgrat que 
hi havia informes d’abans que ja denunciaven i alertaven sobre aquesta situació, no 
s’havia revertit.

La legislatura passada, jo mateixa vaig presentar una interpel·lació i una mo-
ció sobre segregació escolar al Ple i exposava les principals conclusions del síndic 
i deia, molt breument: «El Departament d’Ensenyament no desenvolupa polítiques 
prou intensives i decidides per combatre la segregació escolar des de la gestió del 
procés d’admissió de l’alumnat. A més, en el procés d’admissió s’atorga a la lliber-
tat d’elecció de centre una prioritat política que no té la lluita contra la segregació 
escolar. I en tercer lloc, el síndic deia que el Departament d’Ensenyament no reco-
neixia plenament el problema de la segregació escolar ni contribuïa a generar prou 
consciència per revertir-lo.»

Jo diria que aquesta situació ara mateix està canviant. És cert que el tema de la 
consciència sobre la importància i els efectes que tenen la segregació escolar està 
damunt la taula. I de fet, el Síndic està promovent un pacte nacional contra la se-
gregació que encara s’està treballant. Tot i així, sí que creiem que aquesta proposta 
de resolució és important, perquè és una bona oportunitat per seguir insistint en el 
tema i perquè, en definitiva, la segregació jo crec que és ara mateix el problema més 
greu que té el nostre sistema educatiu, perquè s’estan vulnerant principis de no dis-
criminació i d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social, i perquè a més, els infants 
que estan en centres segregats no desenvolupen al màxim les seues capacitats i el 
seu potencial d’aprenentatge.

La segregació escolar, a més, és especialment negativa per als alumnes que te-
nen menys capital cultural i econòmic familiar, amb més dificultats d’escolaritats i 
amb menys oportunitats educatives. I a més, hem de tenir present que hi ha altres 
factors relacionats amb l’origen social de l’alumnat, com ara el nivell instructiu o 
socioeconòmic de les famílies, que tenen una incidència més gran en els processos 
de segregació escolar que els factors que estan més popularment associats a aquest 
fenomen: el fet migratori o l’ètnia gitana. És a dir, que ens estem carregant, si no ho 
revertim, el que seria l’educació com una eina d’igualtat social i de cohesió social.

I només una dada per acabar: el 80 per cent de l’alumnat amb necessitats educati-
ves específiques, ja siga de tipus a o de tipus b, estan escolaritzats als centres educa-
tius públics. Jo crec que això també ens hauria de fer reflexionar i per tots aquestos 
motius, li donarem suport a la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. No hauria de ser necessari actuar contra la segregació provo-
cada per l’admissió si tinguéssim un finançament suficient de l’ensenyament públic. 
Evidentment, com no el tenim suficient, doncs, es fa necessari i més que necessari 
actuar. Si tinguéssim recursos, no únicament per als treballadors i les treballadores, 
sinó per a tots els mitjans necessaris, segurament això podria quedar en un segon 
pla. Intentaré explicar-me amb un exemple, i és de filar molt prim. Nosaltres estem 
d’acord amb una de les expressions que fa el Grup Socialistes, en la seva proposta 
de resolució. Però, llegint-la, explicarem la idea que volíem traslladar.

Diu: «És el Govern qui ha de vetllar perquè el procés d’admissió escolar no faci 
exclusions d’alumnat amb necessitats educatives específiques en determinats centres 
escolars, ni que determinades escoles públiques hagin d’assumir poblacions escolars 
amb un percentatge d’immigració tan elevat, a vegades per sobre de la mitjana del 
barri o municipi, que fan que el treball acadèmic sigui molt difícil.» Si tinguéssim 
una dotació pressupostària que donés resposta a totes aquelles necessitats, doncs, no 
ho necessitaríem. De fet, ens podria passar que en centres amb una gran concentra-
ció d’immigració, si tinguéssim tota la dotació pressupostària, doncs, això no juga-
ria un paper. I ens podria passar al contrari fins i tot, que si no hi ha dotació pres-
supostària, centres que no tenen concentració d’immigració, doncs, no funcionarien 
tot el bé que voldríem. 

Dit això, benvinguda sigui també la proposta de resolució que ens fa el Grup So-
cialistes, perquè la realitat que tenim ara és aquesta, i no pas una altra. I volem po-
sar en valor, a més, sobretot, la importància de l’acord segon. I sobre l’acord segon, 
a nosaltres ens agradaria diferenciar una actuació molt concreta, quant al criteri de 
complementarietat en l’empat, que és la de germans i germanes. Nosaltres creiem 
que el supòsit concret de germans i de germanes, en un supòsit d’empat, té sentit, 
pel que ens passa als pares i les mares, que, si no, hem de fer unes rutes complica-
díssimes per portar els nostres fills i les nostres filles a les escoles. I fins i tot un nou 
aprenentatge, depenent de l’escola. Però, evidentment, estem absolutament en contra 
de la resta de criteris, de la resta de criteris que és: pare, mare i tutor. 

I, per cert, no ho pot fer la CUP - Crida Constituent per falta de recursos –som 
quatre diputats i diputades, i tenim molts pocs recursos–, però ho traslladem a la 
resta de grups perquè facin un exercici: el que significa «criteri d’admissió», que és 
d’una manera objectiva..., posar a la centralitat el fet de puntuar pares, mares o tu-
tors suposa una discriminació indirecta, que ho prohibeix la normativa de la Unió 
Europea. Discriminació indirecta, d’una manera molt simple i molt planera expli-
cada: allò que és un criteri neutre, s’acaba convertint en un criteri que afecta un col-
lectiu determinat que, evidentment, són els dels nouvinguts i les nouvingudes que, 
atenent...

El president

Senyor diputat...

Vidal Aragonés Chicharro

...a que els seus pares, mares i tutors –fonamentalment, pares i mares; «tutors» 
pot ser una altra realitat– no eren en aquest país, doncs, tenen un tractament dife-
renciat. Per tant, els emplacem. 

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.
Votacions separades? Tota la PR conjunta?

Bernat Solé i Barril

No..., el punt número 2 separat de la resta, per part nostra.
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El president

Alguna altra votació separada? (Pausa.) No? Molt bé.
Començaríem, doncs, pel punt número 2, la votació.
Vots a favor d’aquest punt número 2?
Moltes gràcies.
Vots en contra?
Cap abstenció...
El resultat, com en la votació precedent, ha estat d’un empat de 10 vots a fa-

vor –Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari 
CUP - Crida Constituent–; 10 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per 
Catalunya i del Grup Parlamentari Republicà. Aquest empat, aplicant el criteri de 
la Mesa del Parlament i amb la consideració que hi ha fet constar el secretari de la 
Mesa..., es rebutja aquest punt número 2.

Votem la resta de punts de la proposta de resolució.
Vots a favor?
La resta de punts de la proposta de resolució ha estat aprovada per unanimitat 

dels grups parlamentaris presents.
Passaríem al punt 2 de l’odre del dia.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona
250-00016/12

Aniré dient els punts originals –diguem-ho així, eh?–, punt 2 de l’ordre del dia, 
que és la Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona. Té 
la paraula, per la seva defensa –exposició i defensa–, el diputat del grup proposant 
socialista, el senyor Rafael Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats. Fa set mesos i mig –ho re-
peteixo: set mesos i mig– que el nostre grup parlamentari va presentar aquesta pro-
posta de resolució. I ho va fer amb la voluntat de posar sobre la taula del debat al 
Parlament, i, per tant, per al coneixement del Parlament i perquè el Parlament es 
pronunciï al respecte, a partir d’un cas concret que és el que jo conec, que és el Cen-
tre de Formació d’Adults de Girona, una problemàtica que és més general, que no 
pas d’un sol centre.

També vull dir que ja la legislatura passada, aquest tema també va ser..., es va 
suscitar al Parlament i, si no ho recordo malament –em sembla que és de justícia 
dir-ho–, en aquell moment ho vàrem treballar conjuntament amb la CUP i vàrem 
presentar una proposta de resolució conjunta. 

Quin és el problema? El problema és que aquells centres d’adults de Catalu-
nya que estan ubicats en edificis propietat de la Generalitat no disposen de conser-
ge. Amb una clara discriminació respecte d’aquells centres d’adults que estan, per 
exemple, en edificis de titularitat municipal, que sí que tenen conserge. Però, el fet 
de tenir o no tenir conserge no és una qüestió menor, significa obrir o no obrir les 
portes, significa atendre la gent, informar la gent, o no atendre la gent i no poder 
informar la gent. Fins al punt que el claustre de professors i professores del Centre 
de Formació d’Adults de Girona no pot començar..., va decidir que no pot començar 
el curs si no disposa d’una persona que pugui atendre, que pugui fer matrícules, que 
pugui informar, etcètera. 

Per tant, estem parlant d’un tema important, no menor, i un tema urgent. I a més 
a més, un tema del qual no estem parlant d’excessius recursos econòmics, sinó d’una 
voluntat política per resoldre un problema de discriminació que pateixen alguns 
centres de formació d’adults de Catalunya. 
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És veritat que les esmenes que han presentat els grups parlamentaris que donen 
suport al Govern, d’alguna manera, posen aigua al vi. Això és així, però donades 
les circumstàncies, nosaltres el que voldríem seria que la unanimitat de grups par-
lamentaris es posicionessin de cara a instar el Govern a resoldre immediatament o 
al més aviat possible, amb la màxima urgència, aquest problema. I, per tant, en ares 
d’avançar i no retrocedir, en ares de caminar, de seguir endavant, malgrat que les 
esmenes, reconec, que posen una mica d’aigua al vi o força aigua al vi, les accepta-
rem, perquè, com a mínim, els anys –un ja és una mica veterà en la política– m’han 
demostrat que entre el tot i el res, doncs, a vegades, l’important és el possible. I, per 
tant, donades les circumstancies de la comissió d’avui, el possible és acceptar les 
esmenes i que, per tant, com a mínim, es pugui tirar endavant, encara que sigui, no 
amb la fórmula que nosaltres haguéssim volgut. 

I, en tot cas, sí que això servirà, crec, aquest argument o aquesta votació, que es-
pero que sigui unànime, servirà perquè els centres afectats, a partir de demà mateix, 
puguin pressionar el Govern perquè ho resolgui al més ràpidament possible.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la parau-
la, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats. La PR que tenim 
sobre la taula, que el diputat Rafel Bruguera ara ens esmentava, ens permet fer un 
camí que –amb les esmenes que hem presentat des de Junts per Catalunya i Esquer-
ra Republicana–aniria de proposta de resolució cap a proposta de solució de la pro-
blemàtica que tenim al Centre de Formació d’Adults de Girona.

I aquesta solució és bona per a la ciutat, és bona per al territori, és bona per al 
Centre de Formació d’Adults i és bona, sobretot, per als matriculats, per a les per-
sones.

Amb aquestes esmenes presentades..., ens permetrà fer un estudi urgent –com ha 
dit el diputat Bruguera– de la situació dels centres de formació d’adults en els quals 
tinguem una problemàtica similar a la que tenim a Girona, que, a diferència del que 
s’ha dit, no és una problemàtica general, sinó que és una problemàtica excepcional. 
No n’hi ha d’altres, a les comarques de Girona, pel que tinc entès.

I això ens permetrà, doncs, fer aquest camí, treballar en aquest sentit, evitar els 
casos en els quals els centres de formació d’adults estiguin en equipaments que no 
siguin del Departament d’Ensenyament i que, si són de la Generalitat, doncs puguin 
millorar i obtenir aquesta plaça de consergeria que tanta falta els fa per poder des-
envolupar les seves funcions.

En aquest sentit, doncs, estem contents d’haver trobat aquesta proposta de solu-
ció, gràcies a la proposta de resolució, i que el Parlament tingui aquest efecte positiu 
en el territori.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula la diputada Rut Ribas.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Des del Grup Republicà i també, so-
bretot, en nom del diputat Jordi Albert, el qual estic substituint ara mateix, agraïm 
tant al Grup Parlamentari PSC, com Units per Avançar, i en concret al diputat Rafel 
Bruguera, que hagi acceptat les esmenes i la feina que s’ha dut a terme per arribar a 
aquest acord; i és d’agrair. Això s’ha de remarcar.
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Som plenament conscients d’aquesta problemàtica, s’hi està treballant i seguirem 
vetllant perquè hi hagi una millora i trobar la solució al més aviat possible a aquesta 
problemàtica. Dit això, creiem que és del tot necessari fer un estudi de la situació 
dels centres de formació d’adults per determinar quants centres hi ha que no tinguin 
la seu en un espai de la Generalitat. Encara que en siguin molt pocs, és necessari 
trobar la solució perquè aquesta problemàtica és existent i no es pot obviar.

Dels centres que no tinguin seu en un espai de la Generalitat, és necessari tam-
bé detectar quants d’aquests centres tenen les problemàtiques i, per tant, cobrir la 
consergeria, que, a causa del criteri vigent, no es pot cobrir, i que no hi ha la dotació 
suficient, doncs, per cobrir les hores necessàries de les quals la consergeria hauria 
d’estar dotada.

D’altra banda, però, també el fet de que no s’hagi assignat personal subaltern a la 
majoria dels centres és perquè aquests estan ubicats en unes dependències que dis-
posen del personal per dur a terme aquestes funcions més concretes.

Per tant, no cal dir que vetllarem i treballarem, també conjuntament, òbviament, 
amb el Departament d’Educació, per tal de que durant tot aquest curs quedin co-
bertes completament totes les places de consergeria que actualment manquen. I, per 
tant, en la negociació dels pressupostos es prioritzarà el personal del PAS.

Així doncs, després d’arribar a aquest acord, donarem ple suport a aquesta pro-
posta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se la resta de grups parlamen-
taris, en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
senyor diputat Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Diputados, diputadas, buenas tardes. La realidad es que los 
problemas de la falta de conserje en el Centro de Formación de Adultos de Girona 
no comienzan en el curso 2016-2017. Ya se remontan a varios años antes, cuando 
Albert Bayot era director de los servicios territoriales y decía que hacían todo lo po-
sible para resolver la situación. Y es que es habitual oír a los gobiernos separatistas 
decir que trabajan mucho, pero, a la hora de la verdad, resuelven muy poco. 

De hecho, con esta resolución consideramos que se llega tarde, puesto que dice: 
«Iniciar el curso 2018-2019 cubriendo la plaza o plazas de conserjería.» Pero, claro, 
hemos de recordar que los partidos independentistas decidieron cerrar la Comisión 
de Educación en septiembre de 2017, y no se vuelve a convocar hasta la semana pa-
sada, y así es realmente difícil solucionar los problemas y retos a los que se enfrenta 
el sistema educativo en Cataluña.

En el problema planteado, ya entrando en la materia, en esta propuesta sobre el 
curso 2016-2017, el señor Josep Polanco, el que era el director también de los ser-
vicios territoriales en aquel momento, respondió a la comunidad educativa dicién-
dole que el centro tenía las necesidades de atención al público cubiertas, y que lo 
que había que hacer era reorganizar los horarios. Como si la comunidad educativa 
protestara por vicio.

La realidad era que el problema de falta de personal persistía, porque lo que hi-
cieron fue pasarse la pelota entre el Ayuntamiento de Girona y el Departamento de 
Educación, sin aportar ninguna solución definitiva, y para conseguir este segundo 
conserje que cubriera todas las horas de apertura del centro.

Y mientras se pasaban la pelota entre administraciones, la consecuencia pues la 
sufrían los alumnos, la sufrían los usuarios, la propia comunidad educativa, que se 
tuvo que movilizar en reiteradas ocasiones para que sus demandas fueran atendidas. 
Y, aun así, tras las manifestaciones y las movilizaciones, solo consiguió que fueran 
unas soluciones temporales.
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Consideramos totalmente necesario revisar los criterios de asignación de perso-
nal y cubrir todas las plazas de conserjería de todas las escuelas de formación de 
adultos públicas dependientes de la Generalitat, porque este tipo de problemas con-
sideramos que no pueden persistir.

Para finalizar, nos sorprende que un grupo parlamentario que apoya al Gobier-
no presente una enmienda para realizar un estudio urgente de la situación de los 
centros de formación de adultos para saber cuántos centros tienen sede en espacios 
de la Generalitat y los problemas que tienen para cubrir la conserjería. Pero es que, 
perdone, esto el Gobierno debería saberlo. ¿Es que no saben qué sucede en los cen-
tros de formación para adultos? ¿Esta es la atención que han prestado a este tipo de 
formación? ¿Esto es lo que se preocupan por estos centros? ¿Ahora salen con soli-
citar un estudio urgente, cuando llevan con el problema acuestas tantos años? Esta 
enmienda es una muestra de la poca voluntad para solucionar el problema de la falta 
de personal y una muestra de la falta de conocimiento sobre los centros que tienen 
en la Gencat y sus problemas.

El Gobierno de la Generalitat debe centrarse en resolver los problemas reales que 
tenemos los catalanes y no en crear problemas ficticios tomando caminos a ningu-
na parte.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula la senyora diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Òbviament, donarem suport a aquesta proposta de resolu-
ció, que parla d’una cosa tan de sentit comú com és l’existència d’un conserge per 
obrir les portes d’una escola o no. Però també creiem que la formació d’adults reque-
reix una reflexió més pausada i més amplia, que hauríem de tindre com a comissió 
d’educació, perquè la formació d’adults s’emmarca, forma part del que s’anomena 
l’educació al llarg de la vida. I no només és important en una societat que vol donar 
oportunitats a la gent gran, no només serveix com a reciclatge, no només serveix 
com a democratització del coneixement, sinó que a més, també, ha de servir per po-
tenciar la inserció sociolaboral de les persones que estan en risc d’exclusió social. 

Per tant, estem parlant d’una cosa molt mínima però molt bàsica també, que és 
l’existència d’un conserge o no, però nosaltres creiem..., i aprofitem l’ocasió ara que 
comentem aquesta proposta de resolució per, bé, interpel·lar la resta de grups par-
lamentaris d’aquesta comissió per, bé, seure i mirar com podem tirar endavant una 
formació al llarg de la vida que realment tinga recursos i que estiga preparada per 
a la societat actual.

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. En nom del Subgrup Parlamentari CUP - Cri-
da Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. En primer lloc, fer referència a una cosa –o insistir-hi, per-
què ja en parla la proposta de resolució– que segurament és l’origen del que avui 
estem parlant, que és la mobilització organitzada per part de professors, fins i tot de 
direcció, d’estudiants..., i, per tant, posar en valor allò que al final ens acaba condi-
cionant, perquè, com a mínim, estiguem parlant d’això. Se’n parla, a la proposta de 
resolució; s’hi fa referència, però crec que és important que fem aquest exercici 
de reconeixement.

El gran drama és que el problema de no conserges doncs no únicament es dona a 
les escoles d’adults o als centres de formació d’adults. Tenim, fins i tot, centres d’en-
senyament secundari que es troben, físicament, a instal·lacions que són de primària 
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i que són de titularitat municipal, i que ni tan sols tenen conserge, amb l’excusa de 
que hi ha un altre conserge per a primària que, com no pot ser d’una altra manera, 
el que sempre explica és que ell no pot, en cap cas, rebre ordres d’aquells que no 
són els que les hi poden donar. Per tant, ha d’estar sotmès, únicament, a les ordres 
que rep del seu centre de primària i no pas fer cap activitat amb relació al centre de 
secundària. Imaginem el que significa això quan estem parlant d’adolescents, de ca-
nalla entre dotze i divuit anys. Per tant, vegem la dificultat del moment en el que es-
tem i el malbaratament de recursos i les retallades que hem patit en els darrers anys. 

Feia referència també algun grup a «los independentistas», amb aquest referen-
cial. Doncs hagués estat bé que entre gener i maig del 2018, quan el Govern de 
l’Estat espanyol s’encarregava d’aprovar concerts educatius a aquelles escoles que 
segreguen per qüestió de gènere, hagués decidit també actuar per aquest supòsit. 
Com a mínim, va tenir una oportunitat de set mesos i no va tenir un comportament 
diferenciat al que va tenir el departament o el que ha tingut aquest Govern fins ara. 
Això sí, aneu a buscar la solució.

Que sàpiguen que a nosaltres ens causat dubtes..., una vegada el senyor Bruguera 
ha manifestat que incorporava les esmenes del Grup Republicà i del Grup de Junts 
per Catalunya, què votàvem. Perquè entenem perfectament el seu discurs del tot o 
el res, però teníem la sensació que aquestes esmenes el que feien era, amb relació al 
punt 2, deixar-lo sense contingut parcial. Teníem aquesta sensació.

Això sí, amb la voluntat de que, com a mínim, es pugui continuar treballant –que 
era el que es plantejava des del grup d’esmenants–, hi votarem a favor, encara que 
sobre el contingut de les esmenes, pràcticament, teníem la sensació que hauríem 
d’haver votat en contra.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. El diputat proposant vol intervenir un moment?

Rafel Bruguera Batalla

Sí, president. Molt breument. Al senyor Francesc Ten, per un aclariment, per si 
no m’he expressat prou bé o ell no m’ha entès... A les comarques de Girona jo només 
m’he referit a un centre de formació d’adults, no he dit que n’hi hagués més. N’hi ha 
més a Catalunya, però a les comarques gironines només un.

I, en tot cas, al senyor Vidal Aragonés..., és un petit comentari també: no doni 
idees, no fos cas que ara per fer un estudi incorporant-hi més coses, les escoles 
d’adults rebin, i, per tant, que aquest estudi urgent deixi de ser urgent i duri temps, eh? 

I, en tot cas, esperar i desitjar que si aquesta proposta de resolució ha tardat set 
mesos i mig per ser discutida al Parlament, doncs que aquest estudi urgent, que és el 
que aprovarem ara, doncs no duri set mesos i mig, sinó set dies i mig.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. 
Passaríem doncs a la votació de la proposta de resolució de manera conjunta.
Vots a favor?
Moltes gràcies. La proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels 

grups parlamentaris presents.

Proposta de resolució sobre el tractament de la dislèxia en els àmbits 
sanitari i educatiu 

250-00018/12

Passaríem al tercer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
el tractament de la dislèxia en els àmbits sanitari i educatiu. Té la paraula, per defen-
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sar-la en nom del Grup Parlamentari proposant, el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
la senyora diputada Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bien, presentamos una propuesta de 
resolución entorno a la dislexia, que como ya comentamos en la propuesta de la se-
mana pasada, es un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico. Está..., en 
diversos estudios de la Federación Española de Dislexia, se cree que alcanza una 
población, aproximadamente, del 15 por ciento de los ciudadanos españoles. Tiene 
que ver con las dificultades en las áreas relacionadas con el lenguaje. Hay diversos 
grados de dificultad en el aprendizaje y afectan a diversas áreas, tanto oral, escrita, 
etcétera.

Bien, se trata sobre todo de que se haga un seguimiento y un estudio para la de-
tección y la identificación, desde un principio y en todas las etapas escolares, y que 
esté consensuada entre los diversos ámbitos, ya sea el educativo, el sanitario, los 
familiares, etcétera.

Para ello, proponemos una serie de medidas entre las cuales está poner en mar-
cha un plan de trabajo para la dislexia desde las primeras etapas educativas, desde 
los cuatro o cinco años, en que la detección es más fácil y evitaría un coste mucho 
mayor.

Se necesitan una serie de herramientas de diagnóstico que sean además eficien-
tes y eficaces para detectarla, así como recopilar toda la información que podamos 
acerca de ella y mejorar el protocolo de detección a través de estos sistemas en la 
educación infantil.

Como ya comentábamos, es mucho más fácil implantar este modelo de respuesta 
desde las primeras etapas educativas, en que los niños tienen cuatro o cinco años, 
dedicando unas sesiones semanales, que pueden oscilar en tiempos de entre cinco y 
veinte minutos tres veces a la semana.

Por otra parte, habría que potenciar los protocolos existentes en la detección y la 
identificación de los indicadores de riesgo de las personas que puedan estar afecta-
das por este trastorno del aprendizaje e implementaríamos diversos planes de traba-
jo individualizados para los alumnos con dislexia y otros trastornos en el aprendi-
zaje: fijad, por ejemplo, procedimientos que a partir del aprendizaje oral podamos 
fomentar y ayudarles con el aprendizaje escrito; una atención individualizada para 
lo que también, como comentábamos la semana pasada, hacen falta recursos y que 
la Generalitat destine los recursos necesarios para que esta atención pueda ser indi-
vidualizada y específica en cada persona que la padece; llevar una adecuada coor-
dinación entre los equipos educativos, sanitarios, familiares, etcétera, y, sobre todo, 
ir acompañado también de las diversas investigaciones científicas que se están lle-
vando a cabo con esta enfermedad, estableciendo convenios de colaboración entre 
la comunidad educativa y la científica.

Por todo ello, esperamos que los grupos parlamentarios tengan en cuenta que 
estamos hablando de un trastorno del aprendizaje –y que dejemos de lado otras con-
sideraciones– y que pensemos en el bien de las personas que sufren este trastorno, y 
no en otras consideraciones que nada tienen que ver con ello.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula per exposar les esmenes presen-
tades, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la senyora Imma Ga-
llardo.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. En tot cas, el Grup de Junts per Catalunya donarem 
suport a alguns dels punts d’aquesta proposta de resolució presentada pel Grup de 
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Ciutadans i celebrem poder debatre sobre aquest tema, tal com ja vaig comentar la 
setmana passada amb la PR que havia presentat el Grup dels Socialistes.

Passo a detallar una miqueta els motius del nostre vot. No podem donar suport 
al punt primer, perquè la proposta de posar en marxa un pla per treballar la dislèxia 
de caràcter multidisciplinari, però amb continuació amb el Gobierno de la Nación 
i de la resta de comunitats autònomes..., en tot cas, aclarir que aquí a Catalunya 
l’atenció educativa de l’alumnat correspon al Departament d’Ensenyament i, tot i 
que és molt convenient treballar de manera conjunta i coordinada amb els i les pro-
fessionals de l’àmbit de la salut, i aquest treball en xarxa és molt necessari, en tot 
cas, és competència del ministerio impulsar aquets pla. Tot i això, els plantejaments 
educatius, curiosament, per a l’alumnat amb dislèxia parteixen d’un ampli consens 
i això és de valorar.

Pel que fa al punt 2 i al punt 6, les nostres esmenes anaven una mica en la consi-
deració de que..., en considerar que és en el marc del Protocol de detecció i actuació 
en la dislèxia en l’àmbit educatiu, elaborat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i 
publicat pel departament, des d’on cal impulsar la identificació primerenca, amb l’ús 
de tots els recursos que els professionals educatius tenen a la seva disposició, però 
tenint molt en compte que és en l’etapa de l’educació infantil quan s’inicia l’aprenen-
tatge de la llengua escrita. Per tant, no és adequat parlar de dislèxia fins que no s’ha 
acabat aquesta etapa, perquè és just en aquest moment on el procés d’aprenentatge 
de la lectura es dona per finalitzat.

Pel que fa al punt 3, el model de resposta a la intervenció, citat al document del 
Ministerio de Educación y Ciencia, parla de tres nivells. Aquí ja es correspondrien 
a les mesures universals establertes en el Decret 150/2017, però, en tot cas, l’estruc-
tura de les sessions plantejades és un programa concret que es pot dur a terme amb 
metodologies diferents.

En canvi, sí que votarem favorablement els punts 4 i 5, perquè van en el sentit de 
potenciar els protocols existents de detecció i identificació dels indicadors de risc 
durant les diferents etapes escolars, així com desenvolupar i implementar plans de 
treball individualitzats per als alumnes amb dislèxia i altres dificultats específiques 
d’aprenentatge, perquè actualment ja s’estan duent a terme tant els protocols com el 
pla individualitzat per als alumnes.

I pel que fa al punt 6, la nostra esmena anava en el sentit que des del departament 
ja s’està col·laborant amb el Col·legi de Logopedes, així com amb d’altres professio-
nals de l’àmbit universitari, per a l’elaboració de documents i protocols d’actuació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari del Grup Re-
publicà, té la paraula la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs, com bé deia la diputada que era qui presentava aques-
ta proposta de resolució, certament està bé que en una comissió com aquesta parlem 
de la dislèxia, un trastorn d’aprenentatge que afecta directament les habilitats aplica-
des a la lectoescriptura. I un trastorn que afecta el procés d’aprenentatge, però que, 
òbviament, aquelles mesures que es prenguin han d’anar també estretament lligades 
al factor salut, perquè tot i que és veritat que la intervenció més intensiva ha de ser 
bàsicament educativa, no només ha de ser així, perquè cal aprofundir en molts casos 
en el diagnòstic per tal de detectar també aquelles opcions de comorbiditat que pu-
guin millorar-ne el diagnòstic o la detecció precoç, el diagnòstic posterior i també, 
òbviament, els efectes que pugui tenir aquesta dislèxia en el procés de l’aprenentatge.

I en aquest sentit, doncs, al punt 1 nosaltres no hi donarem suport, entre altres 
coses, perquè entenc que aquest punt 1 hauria de presentar-se al Congreso de los 
Diputados, perquè entenem que és el ministerio qui ha de coordinar, si ho considera 
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així, la feina entre les comunidades autónomas i el mateix ministerio per tal d’ela-
borar, si ho considera, un pla que sigui multidisciplinari i als efectes que vulguin 
fer-ho, però no és a aquest Parlament ni al Govern de Catalunya a qui li correspon 
coordinar un treball d’aquest estil.

En segon lloc, al punt 2 plantejàvem una esmena entenent que és veritat que és 
important l’avaluació continuada en tot aquest procés per detectar com més aviat 
millor aquestes dificultats d’aprenentatge, i així també poder-ne determinar les ne-
cessitats educatives. I, en aquest sentit, l’esmena que plantejàvem era la de potenciar 
aquest protocol de detecció i actuació de la dislèxia en l’àmbit educatiu, que s’ha fet 
amb el Col·legi de Logopedes de Catalunya i que, a més a més, va publicar el mateix 
departament.

Pel que fa al punt 3, tampoc hi donem suport, precisament perquè la dislèxia és 
un trastorn d’aprenentatge que es detecta quan acaba el procés d’aprenentatge de la 
lectoescriptura, no abans, i, per tant, s’hauria de fer aquest diagnòstic a segon de 
primària, que és quan aquest procés es dona per finalitzat o, com a mínim, quan es 
poden començar a prendre les mesures més intensives. I, per tant, i a més a més, 
vostès en aquest punt plantejaven una programació molt concreta que pot dur-se a 
terme així o també d’una altra manera, seguint una altra metodologia que també pot 
ser efectiva pel treball amb aquest trastorn educatiu. Per tant, a aquest punt tampoc 
hi donaríem suport.

I anant directament a l’altre punt al qual nosaltres plantejàvem esmenes, perquè 
estic segura que em queda molt poquet temps, és evident que en qualsevol... (Sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Vaja! Tinc...? 
Sí; en qualsevol recerca que es fa en l’àmbit educatiu o en qualsevol altre, a vega-
des, el que més ens costa és fer aquesta translació a la pràctica, no?, i no quedar-nos 
només amb la teoria de la investigació científica i, per tant, és bo que en qualsevol 
procés que hi hagi treball conjunt amb les universitats i els equips de recerca per 
després implementar-ho a la pràctica, no podem no donar-hi suport i en qualsevol 
cas l’objecció que hi vèiem era la creació d’aquests equips d’orientació especialit-
zats, perquè és molt difícil identificar a tot arreu i les persones identificades que han 
de crear aquests equips d’orientació.

Però, en qualsevol cas, estem d’acord amb el fons d’aquest punt i, per tant, ens 
abstindríem en aquest punt.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó i Cidoncha

Gràcies, president. Bé, doncs, tornem a debatre sobre l’atenció a l’alumnat amb 
dificultats específiques d’aprenentatge, en aquest cas la dislèxia, i ens sembla molt 
positiu, perquè ens sembla fonamental treballar per millorar la detecció, la identifi-
cació primerenca precisament també per poder millorar l’atenció educativa que es 
fa a aquest alumnat, les atencions individualitzades –que no sempre funcionen–, 
l’orientació de la família, i evidentment també reforçar la formació no només del 
professorat, sinó del conjunt de la comunitat educativa que està en contacte amb 
aquests alumnes.

Esperem, voldríem que es posessin a disposició els recursos necessaris per donar 
la resposta adequada a aquest alumnat, i per tot això votarem a favor del conjunt de 
propostes que planteja Ciutadans.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Jéssica Albiach, en nom del Grup Parla-
mentari Catalunya en Comú Podem.



DSPC-C 61
25 de setembre de 2018

Sessió 4 de la CE  33 

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Si la dislèxia, com qualsevol altra dificultat d’aprenentatge, 
requereix d’una detecció el més precoç possible per evitar que això acabe generant 
patiment a l’infant, abandonament i fracàs escolar, això requereix una actualitza-
ció dels protocols, de formació del professorat, de més recursos, de l’augment dels 
EAPs, de personal de suport als centres. En definitiva, requereix de més recursos 
que esperem veure als propers pressupostos de la Generalitat per veure si realment 
estem compromeses en una educació pública inclusiva.

I només anunciar que votarem en contra del punt 1, perquè creiem que aquesta 
competència s’ha de fer a Catalunya.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent, té la 
paraula el senyor Vidal Aragonès.

Vidal Aragonès Chicharro

Gràcies, president. Més enllà de l’afectació –que situa perfectament la proposta 
de resolució– del 15 per cent que té dislèxia, també hauríem d’incorporar que la ma-
teixa dislèxia genera, per si mateixa, el 80 per cent dels problemes d’aprenentatge. 
I, per tant, veient la dimensió que del conjunt de problemes d’aprenentatge que hi ha, 
el 80 per cent el provoca la dislèxia. 

Per tant, si algú o qualsevol Administració o Govern vol actuar sobre els proble-
mes d’aprenentatge ha d’actuar d’una manera molt intensiva sobre la dislèxia.

També, i per sort ja no ho fem –o amb alguna excepció–, en l’àmbit polític hem 
de ser molt curosos i molt curoses quan parlem de dislèxia i com es trasllada públi-
cament per deixar molt clar, evidentment, que no es tracta d’un problema intel·lec-
tual. Hi ha hagut un procés durant anys d’estigmatització de la dislèxia, perquè s’en-
tenia indirectament que era un problema de caràcter intel·lectual, i també que no es 
tracta, quan intervenim en l’ensenyament, de reduir el nivell: qui té dislèxia no ha 
de veure reduït el seu nivell.

Per tant, important que fem un discurs propositiu amb relació a la dislèxia i que 
no continuem tendències que ara ja pràcticament s’han eliminat, però que anys en-
rere encara insistien.

I únicament, i ja s’ha manifestat per algun altre grup, nosaltres votarem en con-
tra amb relació al punt 1, no tant per un tema de competències o no competències, 
sinó perquè no apareix desenvolupat. Nosaltres no tindríem cap problema perquè es 
fes una actuació coordinada amb el País Valencià, amb les Illes, amb l’Estat francès, 
amb l’Estat espanyol, però evidentment com es presenta pensem que hi ha un ele-
ment de donar-li més sortida i donar-li més resposta des del territori català. 

I, per tant, per això no votarem a favor del punt primer.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. El grup proposant voldria prendre la paraula? 
(Pausa.) Moltes gràcies.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Bien, un comentario para los grupos que han presentado en-
miendas y por los comentarios recibidos.

Estamos hablando, vuelvo a repetir, de la dislexia, que es un problema neuro-
biológico. No estamos hablando de un problema ni político ni dependiente de las 
diferentes comunidades autónomas. Mejor nos iría a todas las comunidades, en este 
caso a Cataluña, combinarse y coordinarse con el resto de comunidades autónomas 
españolas. Por ejemplo, las asociaciones de TDH catalanas piden que se aplique el 
protocolo que tiene la comunidad de Murcia, en beneficio de este tipo de personas 
que la padecen. No estamos hablando de un problema –vuelvo a insistir– ni político 

Fascicle segon
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ni referente solo a las personas que padecen dislexia en Cataluña; es un problema 
general.

Por otro lado, con lo que comentaba la diputada Laïlla, le informamos que tam-
bién lo hemos presentado en el Congreso de los Diputados, tanto en el Parlament 
como en el Congreso, con lo cual ampliamos nuestra base legislativa, ¿de acuerdo? 

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Pel que entenc, hi ha voluntat de fer votacions amb punts sepa-
rats? Quins punts? (Veus de fons.) El punt 1 per separat i la resta junts...

M. Assumpció Laïlla i Jou

No, no, no –perdó. Haurien d’anar, per una banda, els punts 1 i 3...

El president

Junts o per separat?

M. Assumpció Laïlla i Jou

Bé, per separat. Punt 1, per separat, i punt 3, per separat. I, per part nostra, el 
punt 2 amb el punt 6, que es podrien votar junts.

El president

Gràcies, per facilitar-ho. (Vidal Aragonés Chicharro demana per parlar.) Digui, 
senyor Vidal. (Remor de veus.) D’acord. 1, 2, 3 i 6. Secretari, sí? (Pausa.) Molt bé. 
Doncs, vinga, a veure si no ens equivoquem.

Punt 1.
Vots a favor del punt 1?
Vots en contra?
Aquest punt ha estat rebutjat per 8 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans i Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar i 12 vots en contra dels 
grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup Republicà, Grup Catalunya en 
Comú Podem i Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent.

Passaríem a la votació del punt 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat per 9 vots a favor –els vots del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Subgrup Par-
lamentari CUP - Crida Constituent– i 11 abstencions, els grups parlamentaris de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Catalunya 
en Comú Podem.

Passaríem a la votació del punt número 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Aquest punt ha estat rebutjat per 10 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans, Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari Catalunya en Comú Po-
dem i Subgrup de la CUP - Crida Constituent i 10 vots en contra, del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Aquí llegeixo..., ara 
llegiré i..., m’ha demanat..., que intentaré sempre dir el mateix: «Ha estat rebutjat 
perquè la Mesa de la Comissió ha aplicat el criteri de la Mesa del Parlament en base 
a l’opinió de la lletrada i escoltats tots els grups parlamentaris, i amb l’oposició ex-
pressada pel secretari de la Mesa. El criteri és el d’aplicar l’acord de la Mesa del 
Parlament per dirimir aquest empat produït, tal com ens ha recordat, ens ha llegit 
la lletrada.» Aquest redactat sembla correcte, secretari? (Pausa.) Tothom? (Veus de 
fons.) Aniré intentant llegir cada cop que es produeixi aquest empat.

Molt bé, continuarem el punt número 6.
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Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs aquest punt ha estat aprovat per 9 vots a favor i 11 abstencions. Vots a fa-

vor: Grup Parlamentari de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar i Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. I les 11 abstencions dels grups parlamentaris 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Subgrup Parlamentari CUP - 
Crida Constituent.

Passaríem a la votació de la resta de punts... (veus de fons) –sí?–...de la resta de 
punts de la proposta de resolució.

Vots a favor?
Doncs la resta de punts de la proposta de resolució han estat aprovats per la una-

nimitat dels grups parlamentaris presents.

Proposta de resolució sobre l’adhesió al Pla de cooperació territorial 
Proeducar

250-00021/12

Passaríem al punt número 4 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre l’adhesió al Pla de cooperació territorial Proeducar, que presenta el Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva exposició i defensa, la diputada 
Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor presidente. Tanto Cataluña como el conjunto de España 
somos, desgraciadamente, líderes en abandono escolar temprano. Según el Idescat 
de 2017, el abandono prematuro es, en Cataluña, del 17,1 por ciento; en el conjun-
to de España es el 18,2 y en la Unión Europea es el 10,6. Es decir, estamos muy por 
encima de la media de la Unión Europea.

Es cierto que en toda España –y Cataluña no es una excepción– ha habido una 
reducción en los últimos años, pero también es evidente que no es suficiente, que 
tenemos que seguir avanzando. Además, es un tema que afecta de forma sangran-
te a los alumnos de clase social poco favorecida socioeconómicamente, porque en 
estos casos, se llega hasta, incluso, el 53,5 por ciento de, por ejemplo, repeticiones. 
Tenemos otros ejemplos aquí en Cataluña, en Barcelona, dependiendo del barrio en 
el que ha nacido un alumno, tiene hasta ocho veces más posibilidades de fracaso 
escolar que si ha nacido en otro barrio. Dentro de la negociación de los presupues-
tos generales del Estado, Ciudadanos consiguió 20 millones de euros para intentar 
luchar contra el abandono escolar prematuro y para luchar también contra el fracaso 
escolar. Es el Plan de cooperación territorial Proeducar.

De esos 20 millones, a Cataluña le pertenecen, prácticamente 2 millones y me-
dio, pero, por alguna extraña razón, la Generalitat no ha querido participar, no ha 
querido recibir ese dinero. Es evidente que la enseñanza en Cataluña necesita el 
máximo posible de financiación. Antes otros grupos se quejaban de esa infrafinan-
ciación. Bien, pues aquí hay dos millones y medio de euros disponibles, que la Ge-
neralitat decide no utilizarlos. Antes nos explicaba la presidenta de Volem Signar 
que, con poco más de 300.000 euros se solucionaba el problema de todos los niños 
sordos de Cataluña. Pues aquí tenemos 2 millones y medio que la Generalitat de-
cide que no los quiere. O bien, según la enmienda, que sí que los quiere, pero nada 
de plan: «Dame a mí el dinerito que ya me las apañaré yo.» Y como para fiarse, y a 
saber en qué utilizarían ese dinero. 

Por otra parte, nosotros estamos muy comprometidos por la igualdad en todos 
los aspectos de la sociedad y, muy especialmente, en educación. Y creemos que se 
tiene que destinar el máximo posible de recursos a las escuelas. Y también cree-
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mos que los centros educativos son sitios en los que se tiene que enseñar a pensar y 
no qué pensar. Y por eso, queremos denunciar que en estos días se está utilizando 
los centros escolares para reivindicar un referéndum ilegal. No puede ser que se uti-
licen los centros escolares para hacer manifestaciones políticas. No puede ser que 
los partidos políticos utilicen los recintos escolares para hacer sus actos.

Es legítimo que cualquier partido haga sus actos, pero por favor, dejen en paz la 
educación, por favor. Quiten sus manos de la educación y destinemos los recursos 
necesarios para que los alumnos con dificultad puedan seguir avanzando. 

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per defensar les esmenes presentades, té la pa-
raula, pel Grup de Junts per Catalunya, el diputat senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Bona tarda, president. Diputades i diputats, en l’exposició de motius de la PR, 
s’utilitzen dos conceptes que no són sinònims: «fracàs escolar» i «abandonament 
escolar prematur». El fracàs escolar, internacionalment, es mesura per la cohort 
d’alumnes matriculats a quarts d’ESO, al final de la secundària obligatòria, i quins 
suspenen. A Catalunya, no és el 19, sinó que ratllaria l’11 per cent. A mi em sem-
bla més interessant, per això, l’altra dada, que és l’abandonament escolar prematur, 
que surt de l’enquesta de població activa. I el que mesura és: aquells que abandonen 
abans d’arribar a quart d’ESO; els que acaben ESO però no aproven o ho acaben i 
no segueixen estudiant, o els que comencen batxillerat i FP i no culminen els seus 
estudis.

Crec que és una dada externa al sistema educatiu, polièdrica, que ens hauria de 
fer pensar. L’OCDE proposava, fa anys, per a Espanya, que l’any 2020 aquesta xi-
fra fos el 15 per cent. Jo crec que el nostre conseller d’Ensenyament acabarà el seu 
mandat complint perfectament amb aquesta xifra, perquè venint del 31 per cent de 
fa deu anys, ara estem en un 17.

Ara bé, a l’hora d’analitzar les causes de l’abandonament escolar prematur no 
podem obviar que el sistema productiu aquí hi té molt a veure. En la mesura que 
els joves obtenen contractes sense qualificació en el sector de la construcció i histò-
ricament en el turisme, això ha fet un factor crida que ha tret del sistema persones 
que estaven en dubte o fragilitzats. Per tant, tota la responsabilitat no és del sistema 
educatiu, sinó que caldria com un pacte de país per fer front a la situació. En tot 
cas, entrant en el sistema educatiu, no són tant accions puntuals, el que fa decréixer 
aquesta xifra, sinó el bon funcionament del conjunt del sistema. Per això, la nostra 
tesi seria dir: si el Govern està disposat –el Govern espanyol– a posar més recursos, 
que els transfereixi a la Generalitat de Catalunya i que aquesta, en els seus progra-
mes sistèmics, pugui incrementar accions.

Perquè és veritat que tenim un punt de fractura en els quinze anys, com sembla 
insinuar la proposta de resolució, però és més que això. És un conjunt d’actuacions 
interrelacionades i de caràcter holístic el que farà baixar aquesta xifra. No hi ha una 
recepta màgica, no hi ha unes accions de segones oportunitats de tipus pal·liatiu. Ha 
de ser el sistema –si em permeten la menció: republicanament a la francesa o com 
altres països– el que funcioni bé i eviti aquests casos. En tot cas, la solució a l’aban-
donament no és el tractament pal·liatiu de «ara els “ni-ni”, com els recuperem?», sinó 
com evitem que aquest sistema expulsi del seu si aquells alumnes fragilitzats per 
raons personals, per dèficits no entomats, no corregits, o per origen socioeconòmic. 

En definitiva, votarem en contra de la proposta, perquè entenem que fa una anà-
lisi parcial d’un problema més complex. 

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, la se-
nyora diputada Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Gràcies, president. Dir per endavant, com s’ha dit en altres aspectes, que les es-
tratègies orientades a millorar la qualitat educativa, la prevenció, reducció de l’aban-
donament són responsabilitat del Departament d’Ensenyament. Malgrat això, i per 
posar un exemple i, per tant, doncs, després argumentar el nostre vot, dir que en 
altres projectes, dintre del Programa de cooperación territorial de necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo, ja el 2017, l’Estat va fer la transferència de vora 960.000 
euros per dur a terme les accions que, des de les competències de la Generalitat, es 
feien per donar suport a les accions de reducció d’abandonament.

Com es feia? Doncs, amb el que té el Departament, que és el coneixement del 
territori: quins són els centres amb més complexitat, de màxima prioritat, i per 
tant, doncs, posant aquestes mesures a disposició dels centres. Per què ho dic, això? 
Home, ho dic perquè la voluntat del Govern, del departament, fins ara, dintre de tots 
els plans que s’hagin pogut promoure –també des del pla territorial– des de l’Estat, 
ens hi hem acollit. El que mostra la perversitat –i deixi’m dir-ho d’aquesta manera– 
d’aquesta proposta de resolució, signada pel seu grup parlamentari a data de 15 de 
febrer del 2018, quan encara estaven amb l’aplicació del 155.

De manera que si la voluntat és que es transferissin aquests 2 milions, vora 2 
milions i mig d’euros, era tan fàcil com demanar-li, en tot cas, al ministerio, que fes 
la transferència, donat que en aquell moment qui dirigia el Departament d’Ensenya-
ment no era el nostre Govern, sinó que era i es feia i es dirigia des de Madrid. Per 
tant, si la voluntat a data de febrer hagués estat que es poguessin haver aplicat aques-
tes mesures amb aquest import econòmic en el curs 2018-2019, doncs, ho haguéssim 
pogut fer d’una altra manera. D’aquí –i torno a repetir– la perversitat d’aquesta pro-
posta de resolució, que inclús amb les esmenes que els hem presentat, demanant fer 
la transferència pressupostària d’aquest pla de cooperació al Departament d’Ense-
nyament, vostès s’hi han negat en rotund. 

Per tant, doncs, el nostre vot serà en contra.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, hem de lamentar que no hagi estat possi-
ble arribar a una transacció. Em sembla que una cosa són les competències i l’altra 
és l’aprofitament que es pugui fer dels recursos, i entenem que aquí, el Govern de la 
Generalitat o no està aprofitant els programes que..., al marge de les seves compe-
tències, o els recursos que pugui aportar el Govern espanyol. No acaba d’aprofitar, 
doncs, espais de diàleg, i que fins i tot en alguns casos s’ha negat a negociar, i em 
sembla que, fent això, qui acaba perdent oportunitats és el conjunt de ciutadans de 
Catalunya. 

Però també em sembla curiós, no?, que un partit que justament ahir mateix blo-
quejava –juntament amb el PP, que és aquest nou bloc de dretes–, doncs, la millora 
del sostre de dèficit –recordem que la Unió Europea, doncs, ha aixecat 6.000 mi-
lions d’euros– 1.200 anirien al pressupost de l’Estat i la resta a comunitats autòno-
mes i seguretat social. Entenem que, en fi, que és una mica curiosa, doncs, aquesta 
proposta en aquest sentit.

Però, en qualsevol cas, aquest programa, doncs, continuarà, serà revisat. Com 
diu la mateixa proposta, hi ha una dotació de 2,4 milions d’euros que podrien apro-
fitar perfectament el conjunt de ciutadans de Catalunya per, precisament, afrontar 
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un problema que tenim, no?, que té el conjunt d’Espanya, però també tenim a Cata-
lunya, i em sembla, doncs, desencertat desaprofitar aquests recursos. Ho dic, també, 
perquè per exemple, en altres àmbits com pot ser l’educació zero-tres anys, efecti-
vament, les competències són exclusives del Govern de la Generalitat, que ja sabem 
com les ha abandonat, i és el mateix Govern que reclama aquell pla, o una revisió 
d’aquell pla Educa 3, que en el Govern de l’època de Zapatero havia aportat, al mar-
ge de les competències..., que era un suport que es feia des del Govern de l’Estat i 
que ara recuperarem.

Però, en tot cas, a vegades em sembla que s’acaben barrejant coses que ens aca-
ben repercutint al conjunt de ciutadans. Per tant, lamentar una vegada més que no 
s’hagi arribat a una transacció, però votarem a favor de la proposta. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per fixar posició en nom del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. El fracàs i l’abandonament escolar prematur, malgrat les 
millores dels percentatges, que són reals, encara són un problema a Catalunya. Hi ha 
maneres molt diverses de corregir o de treballar per erradicar el fracàs escolar, que 
poden anar des de la reducció de ràtios, augmentar el personal de suport, el reforç 
escolar, la lluita contra la segregació, canviar de dalt a baix la secundària, l’acompa-
nyament dels infants, el treball amb les famílies, la creació d’una xarxa de centres 
educatius de referència que treballen amb altres que tinguen menys demanda i que 
tinguen pitjors resultats. Per tot això, creiem que és des de Catalunya des d’on s’ha 
de decidir com es treballa per erradicar el fracàs escolar i diria, des de Catalunya, i 
fins i tot diria des de cada centre.

Nosaltres li donarem suport, a la proposta de resolució, perquè creiem que no 
anem sobrades de diners, ens manca finançament. Però també ens sembla una llàs-
tima –i ens sembla un ús partidista d’aquesta partida de 2 milions i mig, que podrien 
beneficiar molt els infants de Catalunya–, el que s’està fent per part de Ciutadans, 
no acceptant aquesta esmena que han presentat el Grup Republicà i Junts per Ca-
talunya.

El president

Moltes gràcies. Per fixar posició en nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Primer, per fer tres consideracions amb relació a l’exposició 
de motius. Les dues primeres ja s’han fet, que és que una cosa és «fracàs escolar», 
una altra cosa ben diferent és «abandonament escolar». I tècnicament, a més, té unes 
consideracions diferents i el que suposa, a més, que s’ha d’analitzar d’una manera 
força separada.

Però hi ha a la proposta de resolució, a l’exposició de motius, un altre concepte 
que es relaciona amb el qual no hi podem estar d’acord. Es relaciona d’una manera 
directa la taxa d’atur amb aquests dos conceptes de «fracàs escolar» i «abandona-
ment escolar». I no hi podem estar d’acord, doncs, simplement per les mateixes da-
des de la proposta de resolució. A la proposta de resolució podem veure com es diu 
d’una manera molt clara que hi ha un element percentual de fracàs del 19 per cent 
i una taxa de desocupació juvenil del 55 per cent. Per tant, alguna cosa no quadra, 
que tingui relació.

I ho explicarem d’una altra manera. Aquells joves o aquelles joves que tenen alts 
nivells de qualificació, parlem fins i tot dels universitaris i universitàries amb màs-
ters, màsters de veritat, màsters de mentida –això a dia d’avui em sembla que ja no 
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té tanta importància–, tenen un nivell de desocupació més reduït que qui té fracàs 
escolar o abandonament escolar, però té una nivell de desocupació molt alt.

Comprar aquest discurs és comprar el discurs que la desocupació no té un ori-
gen en la crisi del capitalisme, sinó que té un origen en la manca de formació. Per 
descomptat que afecta, però no és allò determinant. I pensàvem que era important 
fer aquestes tres consideracions sobre bona part dels continguts de l’exposició de 
motius.

El tema més important, per aquest subgrup: on es dedicaran els recursos? Perquè 
del conjunt de la proposta de resolució encara no sabem si aniran a l’ensenyament 
públic, si aniran a allò que s’anomena «concertada», és a dir la privada que paguem 
tots i totes, o fins i tot si aniran a la privada sense més.

I per la CUP - Crida Constituent, evidentment, això és una qüestió determinant, 
a què es dedicarien els recursos. Però no volem tampoc buscar excuses o justifica-
cions majors per també expressar què farem amb relació al primer punt. Nosaltres, 
evidentment, amb relació al primer punt el votarem en contra, si es planteja la vota-
ció i s’accepta la votació separada, i votarem a favor de la resta de punts.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. El grup proposant vol intervenir?

Sònia Sierra Infante

Sí. En primer lloc, a la senyora Niubó, com que no som futuròlegs, nosaltres 
vam presentar aquesta proposta de resolució abans de saber que aprofitaríem el gran 
consens que suscita la lluita contra la violència contra les dones per fer trampes al 
solitari i intentar colar el que volíem colar.

Després, respecte al 155, és que ja es va dir que el 155 s’aixecaria en el moment 
que hi hagués Govern, per això no té sentit això que diuen que ho havíem de dema-
nar al 155 quan ja estàvem en temps de descompte, perquè ja s’havien fet les elec-
cions.

Després, és molt curiosa l’esmena. Volen els diners, d’acord; els diners sí, però 
no volen acollir-se al pla. Però és que com volen que confiem en què faran amb 
aquests diners? Abans ens deia el company de la CUP: «Què faran amb aquests 
diners?» Bé, és un pla, és un pla que s’hauria de mirar i detallar, que no dona temps 
en una proposta de resolució. Els que no diuen què faran amb els diners són Junts 
per Catalunya i Esquerra Republicana, però per tenir algunes idees tenim més de 
dos-cents alts càrrecs que cobren més que el president d’Espanya; tenim més «xi-
ringuitos» polítics que el País Basc i que Madrid plegats; tenim un president de la 
Generalitat que cobra el doble que el president d’Espanya i tenim uns consellers que 
cobren més que els ministres.

Però després, ens han dit amb tota la pena del seu cor que és que no tenen 
300.000 euros per solucionar els problemes dels alumnes sords catalans. Home, en-
tenguin que no ens en podem fiar gaire. Si volen els diners, que són molt necessaris 
per a l’ensenyament, que en això hi devem estar tots molt d’acord, s’acullen a aquest 
pla com han fet altres comunitats autònomes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Hi ha peticions de vot per separat dels dife-
rents punts. Sí? Doncs, són dos punts. 

Votarem primer el punt número 1.
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs aquest punt ha estat rebutjat per 9 vots a favor, dels Grups Parlamentaris 

de Ciutadans, PSC i Units per Avançar i de Catalunya en Comú Podem, i 11 vots en 
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contra, dels Grup Parlamentari Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i 
Subgrup parlamentari CUP - Crida Constituent.

Votaríem el segon punt.
Vots a favor?
Vots en contra?
Aquest punt ha estat rebutjat per 10 vots a favor, dels Grup Parlamentari de Ciu-

tadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i Subgrup Par-
lamentari CUP - Crida Constituent; 10 vots en contra, del Grup Parlamentari Junts 
per Catalunya i Grup Republicà, i aplicant el criteri de la Mesa de la comissió, en 
base a l’opinió de la lletrada, i escoltats tots els grups parlamentaris amb l’oposició 
expressada pel secretari, aplicant l’acord de la Mesa del Parlament per dirimir l’em-
pat aquest que s’ha produït.

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en anglès

250-00035/12

Passaríem..., el punt número 5 ha estat retirat, recordem-ho; el punt número 6 ja 
l’hem debatut; passaríem al punt número 7, que és la Proposta de resolució sobre el 
reforçament de les competències lingüístiques en anglès, presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i tindria la paraula la senyora diputada 
Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Bé, aquesta proposta de resolució també va ser presenta-
da fa uns mesos i en aquell moment, doncs, valoràvem –igual que ara– la necessitat 
que el Govern posés recursos per fomentar el plurilingüisme i, sobretot, per reforçar 
les competències en llengua estrangera des d’infantil fins a secundària, passant pels 
cicles formatius.

Fa poc –i aquí ho recordaran– vam haver de proposar una moratòria perquè els 
estudiants de grau, molt pocs estudiants de grau podien acreditar el coneixement B2 
d’anglès que es requeria i per això vam entendre i tothom ha entès –i caldria que 
s’hagués entès abans– que cal actuar abans i, per tant, cal posar recursos ja des de 
l’educació infantil i la primària.

És evident que la societat en què estem, interconnectada, globalitzada, tenir un 
bon domini d’una tercera llengua, una llengua estrangera, com pot ser l’anglès, pot 
oferir oportunitats tant formatives com laborals, com d’accés, i també de mobilitat, 
evidentment.

Però en aquests moments l’ensenyament obligatori encara no permet un domini 
de l’anglès al final de l’ESO. Tant és així que moltes famílies, en la mesura de les 
seves possibilitats, hi dediquen grans esforços privats i temps fora de l’horari lec-
tiu, pagant-se classes extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger, però encara hi ha 
moltes persones que n’estan al marge, que estan privades d’aquesta competència, la 
qual cosa suposa privar-les d’oportunitats de formació, d’accés i d’inserció i promo-
ció laboral.

I per tot això considerem imprescindible que siguin els poders públics que tre-
ballin per acabar amb aquesta bretxa existent també pel que fa al domini d’una ter-
cera llengua entre l’alumnat segons l’origen socioeconòmic, que encara és massa 
important.

En aquesta proposta, en l’exposició de motius parlem d’unes dades que és cert 
que s’han quedat un pèl antigues, però en tot cas no ha variat massa, que deien que 
les proves de competències bàsiques de quart d’ESO l’any 2005, que es feien a tots 
els alumnes catalans de quinze anys, els adolescents d’escoles situades en zones amb 
més recursos van obtenir una mitjana de 8 en anglès, mentre que els barris de rendes 
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inferiors quedaven a menys d’un 6, bàsicament per aquesta possibilitat de pagar-se 
classes extraescolars.

Igualment, als centres d’alta complexitat, més d’un 38% de l’alumnat de la pro-
moció del 2015, no tenien el domini bàsic d’aquesta llengua, quan l’objectiu precisa-
ment que fixa la Unió Europea pel 2020, i hi estem molt a prop, és que la taxa sigui 
del 15 per cent.

D’altra banda, també sabem que no arriben a 20.000 els docents catalans que 
tenen un nivell suficient d’anglès per impartir classes en aquest idioma i només la 
meitat dels centres educatius a Catalunya utilitzen aquesta llengua per impartir clas-
ses, i per això és imprescindible també incrementar i millorar l’oferta pública de for-
mació permanent del professorat, sobretot la presencial, que ha estat molt minvada 
arran de les retallades sobretot des de 2010.

I pel que fa a l’ensenyament no lectiu, aquí tenim les escoles oficial d’idiomes 
que són, com saben, ensenyaments de règim especial, que no són obligatoris, però 
on encara continua havent-hi una manca molt important de places disponibles i sa-
bem que a les escoles oficials d’idiomes, per exemple, del Consorci d’Educació de 
Barcelona o del Vallès Occidental, només un 32 per cent de les sol·licituds són ate-
ses en primera opció en el procés de preinscripció. I des del 2010 també hem viscut 
que els increments de taxes han estat entre el 50 i el 180 per cent, i en alguns casos, 
evidentment, han limitat les possibilitats d’accés a aquestes escoles per part de les 
famílies amb rendes més baixes.

Per tant, ens sembla que és un repte que tenim com a país per treballar també 
per la igualtat d’oportunitats i presentem una bateria de propostes que venen a dir, 
doncs, per exemple, que en el conjunt de centres del servei d’educació de Catalunya 
es puguin impartir uns mínims de currículum de matèries no lingüístiques en aques-
ta tercera llengua, habilitant els recursos a tal efecte; reforçar la formació inicial del 
professorat en matèria d’anglès i millorar la formació permanent específica; aug-
mentar la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios a les classes d’aquesta 
matèria, per poder fomentar els desdoblaments; fomentar també els programes de 
suport a la certificació del coneixement de llengües estrangeres en diversos ense-
nyaments, sobretot també als cicles formatius a través d’organismes col·laboradors, 
com poden ser l’escola oficial d’idiomes; promoure intercanvis, estades a l’estranger, 
i bastant important és garantir un increment, com deia, de les classes disponibles a 
les escoles oficials d’idiomes, sobretot en aquelles que manquin sobretot les llengües 
més sol·licitades, com és l’anglès, i la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments de 
règim especial i no obligatoris per millorar-ne l’accés.

I, per tant, dir també que hem acceptat..., hem fet una transacció amb l’esmena 
1 de Junts per Catalunya, que tenen tots, i en aquest sentit demanaríem que es votés 
a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la pa-
raula, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Josep Maria 
Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Poc més a afegir i felicitar-nos per aquesta iniciativa i aques-
ta proposta de resolució que posa sobre la taula una necessitat i, a més, detecta un 
problema: la necessitat de l’aprenentatge de l’anglès, amb tots els avantatges –acaba 
de fer una enumeració molt bona la diputada Esther Niubó– i el problema de portar, 
diguéssim, al codi postal el coneixement de l’anglès, doncs, va carregat de connota-
cions socioeconòmiques el fet de dominar més o menys aquesta llengua.

Per tant, els poders públics –com s’ha dit molt bé– cal que donin resposta per 
corregir aquesta situació. Aprovem, i a més ens felicitem per tots els punts que hi 
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han aquí i agraïm la possibilitat de transaccionar el primer punt, que el que posa és 
l’accent en l’autonomia dels centres per adaptar, diguéssim, l’aplicació a les carac-
terístiques del centre.

Per tant, per la nostra part, podem votar, amb la transacció, tots els punts d’acord.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Republicà, la senyora Mònica 
Palacín.

Mònica Palacín París

Sí; gràcies, president. Doncs, també reitero, tal com ha fet el company diputat, 
l’agraïment a la diputada senyora Niubó pel que fa a la transacció del primer punt, 
en el qual es posa efectivament en relleu el fet del que defensem –i portem uns 
quants punts parlant d’aquest tema–, que és l’autonomia de centre i, per tant, tam-
bé el coneixement de la realitat sociolingüística i socioeconòmica de molts centres.

Coincidim amb la diagnosi, que és el fet que a nivell educatiu els resultats mos-
tren que aquells centres on les famílies poden disposar de reforços externs els resul-
tats són més bons i, per tant, doncs, és fonamental que per tal de donar les matei-
xes oportunitats a tothom, a tots els alumnes..., pel que fa a un mitjà, un recurs tan 
imprescindible com és el domini de la llengua anglesa, entès des de tots els àmbits, 
des de l’educació infantil, com ja s’està duent a terme en canvis de metodologia, 
que facin més fàcil inclús per les famílies anar fent aquest seguiment dels alumnes.

Per tant, doncs, totalment d’acord, com deia, amb la diagnosi i també amb els 
punts, que els votarem tots a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se la resta de grups, en primer 
lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Sònia Sierra.

Sònia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. La veritat és que amb el tema de la millora de 
l’anglès estem d’acord i anem, de fet, ja molt tard.

Però deixi’m primer que manifesti la meva sorpresa perquè ara la senyora Niubó 
ha rebut agraïments per presentar aquests punts i resulta que dels set punts, quatre, 
nosaltres, Ciutadans, ja els havíem presentat en una moció a l’anterior legislatura, i 
no només els van votar en contra, sinó que jo vaig haver de sentir-me de tot menys 
maca. Així, senyora Niubó, és evident que és això ben bé de «más vale caer en gra-
cia que caer de un quinto piso», perquè que els mateixos punts siguin motiu d’agraï-
ment i motiu d’insult en qüestió d’uns anys... En tot cas, benvinguts a la modernitat 
i me n’alegro que, per fi, hagin rectificat i hagin canviat.

Pel que fa a l’esmena, que parla de donar compliment a l’objectiu del marc del 
plurilingüisme, què passa? Va arribar un moment que es van adonar que això de par-
lar de «la immersió lingüística», a part que és molt poc rigorós, perquè evidentment 
un alumne catalanoparlant no rep immersió lingüística sinó una educació monolin-
güe, en la seva pròpia llengua, ja es van adonar que això quedava molt antic.

Llavors van començar a parlar de plurilingüisme i van dir que és que aquí a Ca-
talunya el que hi ha és plurilingüisme i que això estava reflectit als projectes lingüís-
tics de centre. A mi, com que no em coincidia gaire amb la realitat que jo conec dels 
centres escolars, vaig dir: «Bé, vull examinar un per un aquests projectes lingüístics 
de centre» i els vam demanar. Què ens va contestar el departament? «Ah, miri, van 
a les pàgines web i s’ho miren». És clar, això és una feina ingent que es pensaven, 
perquè no ens coneixen, que no la faríem, però la vam fer. Vam anar a les webs dels 
centres i no hi eren, a la majoria dels centres no hi ha projecte lingüístic de centre.

Ho vam tornar a demanar al departament, ens van reconèixer que ni els tenien 
ni sabien si hi eren o no hi eren; aquells mateixos projectes lingüístics que servien 
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com a argument durant anys per dir que a Catalunya hi havia plurilingüisme a les 
escoles. Ens reconeixen per escrit que no en tenen ni idea. Continuem sense tenir 
aquests projectes lingüístics de centre, no els podem analitzar, amb la qual cosa, per 
una qüestió de rigor, espero que a partir d’ara ningú parli del plurilingüisme a les 
escoles catalanes, perquè ningú té aquestes dades. 

De fet, tenim l’empara de la Mesa, i esperem que algun dia nosaltres puguem te-
nir aquestes dades i llavors parlarem amb dades sobre la taula. Però, mentre, i fins 
ara, deixem de parlar de Catalunya, de l’escola catalana, com una escola plurilin-
güe, perquè és absolutament mentida o, en tot cas, no hi ha cap mena de dada per 
poder-ho sostenir. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per intervenir en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, la diputada senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. L’anterior legislatura, la mateixa consellera Meritxell Ruiz, 
quan va comparèixer en aquesta comissió per parlar del tema, ens va comentar que 
hi havia una part d’alumnat que no assolia les competències en anglès. Això conti-
nua passant, que hi ha marge de millora significatiu en l’aprenentatge de les llengües 
i que els resultats de les proves externes de competències bàsiques demostraven i 
demostren que, tot i que s’ha anat avançant, lentament, això sí, necessitem encara 
millorar molt. A primària, a secundària, a tots els centres, en general, i als d’alta 
complexitat, en especial. Per tant, tenim un problema que s’ha de resoldre.

A l’hora d’entomar l’ensenyament plurilingüe, i en concret l’aprenentatge de l’an-
glès, hem de pensar en tres factors que són imprescindibles. Per un costat, l’enfo-
cament metodològic, que no pot ser un altre que la recreació de contextos reals; les 
condicions educatives en què s’imparteix, i això vol dir autonomia de centre, recur-
sos didàctics i ràtios a les aules, que, per nosaltres, han de baixar sí o sí, i també la 
formació del professorat. I veiem que aquestes tres coses estan recollides en la pro-
posta de resolució. 

Però és que, a més, també inclou i tracta temes interessants, com són els contin-
guts audiovisuals en versió original i les places que s’ofereixen d’anglès a les escoles 
d’idiomes. Creiem que és una bona aportació. 

I, per tots aquestos motius, i perquè creiem que abasta el tema d’una manera 
transversal i àmplia, nosaltres li donarem suport.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se en nom del Subgrup Parla-
mentari CUP - Crida Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Per avançar, dic que votarem a favor. Segurament el món científic diria que hi ha 
una manera d’analitzar les dades, la primera, que és l’empirisme, que és apropar-se 
i percebre directament. I si ens apropéssim i observéssim directament què passa als 
nostres centres d’ensenyament, com a mínim els públics –alguns no en coneixem 
d’altres–, doncs veuríem que hi ha una realitat, com a mínim, de plurilingüisme. 
Aquesta és la realitat que es pot extraure del fet, simplement, d’apropar-s’hi. És la 
primera anàlisi.

Una altra cosa, evidentment, és si hi ha algú que en la seva obligació d’aportar 
dades, no les aporta, o en la seva obligació de construir un mapa necessari sobre 
el que està passant als centres, no ho fa. Però això és una realitat, i una altra cosa 
és que no es vulgui conèixer directament, que també és una forma d’analitzar dades, 
la realitat lingüística al conjunt del país.
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Nosaltres ja hem dit que hi votaríem a favor, perquè entenem que, evidentment, 
és molt positiu..., la necessitat d’aprendre més anglès. Hi ha un moment on la pro-
posta de resolució del Grup Socialistes parla de zones riques i rendes inferiors. No 
entrarem en una discussió del que pot significar o no significar això, ja es poden 
imaginar que la CUP - Crida Constituent utilitzaria altres denominacions, o fins i 
tot altres criteris que no són exactament aquests, però, evidentment, valorem el que 
semblaria que és el es vol en aquesta proposta de resolució.

Pensem, evidentment, que no es pot centrar l’aprenentatge de l’anglès en qui s’ho 
pugui pagar d’una manera reforçada fora del sistema reglat, respecte a qui no s’ho 
pot pagar. 

Això sí, dit això, i és el que semblaria que diu la proposta de resolució, hi ha un 
moment en el qual es parla de «servei d’educació de Catalunya», que és, i ho dic 
amb tot el respecte del món, aquell invent que es va fer –no em vull equivocar–, de 
la mà de la LEC, per parlar dels centres públics i dels centres privats, que paguem 
tots i totes però únicament van a alguns, allò que alguns i algunes anomeneu «con-
certats». I, per tant, s’està fent un plantejament que no és únicament per a uns de-
terminats centres que tenen una realitat social d’evidentment menys recursos eco-
nòmics, sinó per al conjunt de centres. Tot i així, pensem que aquesta proposta s’ha 
de votar a favor, fins i tot pel que complementa després, que són les escoles oficials 
d’idiomes o un tema tan simple com pot ser la versió original subtitulada.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. El grup proposant vol intervenir? 

Esther Niubó Cidoncha

Només agrair el suport de tots els grups. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Doncs votem... No hi ha cap petició de vot per 
separat? (Pausa.)

Votem el conjunt de la proposta de resolució... 
Vots a favor?
Doncs aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels 

grups parlamentaris presents.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Ensenyament 

250-00037/12

Passarem al punt 8 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre els 
concursos públics de restauració del Departament d’Ensenyament. En nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, que és el grup proposant, té la paraula el senyor diputat 
Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señor presidente. Presentamos una propuesta de resolución que ya se 
presentó la pasada legislatura en distintas comisiones, exactamente con el mismo re-
dactado, para que los departamentos de la Generalitat que hacen concursos públicos 
para dotar de servicio de restauración, de servicio de comedor a edificios públicos, 
pues lo hagan en unas mejores condiciones de lo que lo venían haciendo hasta ahora.

En concreto, que se tenga muy en cuenta –que se tenga muy en cuenta– dentro 
de los criterios de valoración técnica de las empresas que acuden a este tipo de con-
venios, perdón, a este tipo de contratos, si pueden garantizar una alimentación real-
mente libre de gluten para las personas celiacas.
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Porque, realmente, no solamente es que resulta imprescindible para estas per-
sonas, la alimentación libre de gluten para estas personas no es una opción, es una 
obligación imprescindible, es su medicamento, es lo que realmente puede aliviar su 
patología. Y, lamentablemente, todavía pues se producen algunos casos de contami-
nación cruzada, que, con un exquisito y un muy meticuloso protocolo por parte de 
las empresas, pues se podría evitar. Por tanto, se trata de primar a estas empresas, 
las que puedan cumplir con estos requisitos.

Anunciar que hemos recibido dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, que son dos enmiendas de adición. Las aceptamos. Están un poquito fuera de lo 
que es el objeto específico de la propuesta, pero, desde luego, están perfectamente 
dentro de lo que necesita el colectivo, por eso aceptamos esas dos...

Y recordar que también la pasada legislatura la Comisión de Salud aprobó la Re-
solución 552 –en la Comisión de Salud–, y la verdad es que todavía se está esperan-
do que muchas de esas cosas se cumplan por parte del Govern.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, 
té la paraula la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé... Gràcies, president. Nosaltres només podem estar, evidentment, a favor dels 
serveis de menjador inclusius, que sigui segurs sense gluten, de l’establiment de 
protocols per l’elaboració dels menús i també per la manipulació. I, en aquest sentit, 
doncs hi votarem a favor.

També agrair que el diputat de Ciutadans, doncs, ens hagi acceptat les esmenes, 
que el que venen a dir és que, al marge d’aquell debat que teníem anteriorment so-
bre el tema dels punts o no punts en el procés de preinscripció, doncs que no sigui 
necessari donar punts extres a l’alumnat amb celiaquia perquè el que garantim és 
que tots els menjadors escolars de tot Catalunya siguin adients, siguin inclusius, i, 
per tant, siguin segurs sense gluten. I, en aquest sentit, doncs destinar els recursos 
necessaris per implementar aquests protocols de seguretat alimentària a totes les 
escoles de Catalunya.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se la resta de grups, en primer lloc, té la paraula 
el senyor Xavier Quinquillà, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Xavier Quinquillà Durich

Bé, en primer lloc, deixar clar que estem totalment a favor de garantir que els 
alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten, doncs, tinguin totes 
les garanties sanitàries, etcètera, en els serveis de menjador a l’escola.

Ara bé, el text proposa que, justament, als plecs de contractació dels serveis de 
menjador escolars es valori de les empreses licitadores que es faci una selecció ade-
quada dels ingredients, els menús, però no només amb celiaquia. I, d’altra banda, 
que es valori també que l’empresa apliqui en aquells casos protocols de seguretat 
alimentària. 

Bé, en la licitació d’un concurs públic, ja es requereix a l’empresa adjudicatària 
que proporcioni menús per a celíacs. I, en aquest sentit, aquesta està obligada ja, 
per llei, a fer-ho en condicions, de manera que els ingredients siguin els adequats 
i, a més a més, ha de donar compliment als protocols de seguretat alimentària. Per 
tant, és una redundància que, a més a més, ja ve regulada, en aquest cas, per altres 
àmbits normatius. 

I, a més a més, es tracta d’un requeriment que l’empresa ha de complir, sobre el 
qual no existeixen graus de compliment que permetin fer una valoració, no? Ente-
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nem que, en conseqüència, aquesta valoració proposada no es pot incloure en una 
licitació pública.

Per altra banda, també en l’exposició de motius es fa esment d’establir un siste-
ma d’acreditació d’empreses que duria a terme l’Associació de Celíacs de Catalunya. 
Amb tot el respecte, i des del reconeixement a l’Associació de Celíacs, les acredi-
tacions que emet o pugui emetre aquesta associació no són acreditacions oficials, 
i per tant l’Associació de Celíacs no té competències en la inspecció de locals de 
restauració ni en la inspecció de processos d’elaboració de menjars. I, en tot cas, si 
s’hagués d’incloure una acreditació d’aquesta mena en una licitació pública, hauria 
de ser emesa per un organisme oficial. Per tant, malgrat que compartim el fons, no 
podem compartir el plantejament d’aquest punt 1 de la proposta de resolució.

En canvi, sí que compartim plenament els punts 2 i 3, que inclouen les esmenes 
del Partit Socialistes, perquè, justament, van en la línia del que dèiem al principi, de 
mirar de garantir al màxim el compliment, eh? I, en aquest cas, doncs, donar ga-
ranties a tots els alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten, tant 
pel que fa a garanties sanitàries com perquè també hi hagi els recursos necessaris 
perquè això sigui així.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per fixar el posicionament del Grup Republicà, té 
la paraula la diputada senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. No m’estendré perquè el diputat que m’ha precedit en l’ús 
de la paraula ho ha explicat molt bé. Dues coses molt breus: l’adequació de l’oferta 
d’aquestes empreses licitadores amb uns criteris tècnics no es pot mesurar; o real-
ment s’adeqüen i són segures, compleixen els requisits de seguretat alimentària o 
no els compleixen.

No hi ha una gradació de compliment del zero al deu. I per tant incloure aquests 
criteris per avaluar aquesta adequació de l’oferta no ens semblava el més adient. 
I, com explicava ara també el diputat Quinquillà, l’acreditació sempre ha d’estar 
emesa per un organisme oficial, com ho està fent en aquests moments l’Administra-
ció que li pertoca. 

I pel que fa a les dues esmenes, hi donem suport, com dèiem, a les dues, però, en 
qualsevol cas, un dels motius, a més a més, és perquè per nosaltres l’espai del men-
jador també forma part de l’espai educatiu i també, dins d’aquest espai de menjador, 
volem que es compleixin les garanties de seguretat alimentària en tot el procés del 
menjar, que també per nosaltres omple aquest món educatiu.

Per tant, per aquests motius, donaríem suport a les dues esmenes i, en canvi, re-
butjaríem el punt original de la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies. Per fixar el posicionament del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la senyora diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Només per dir que nosaltres donarem suport a la proposta 
de resolució.

El president

Moltes gràcies. Per fixar el posicionament del Subgrup Parlamentari CUP - Cri-
da Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per explicar-nos: inicialment, nosaltres en aquesta proposta 
de resolució anàvem a fer abstenció, una abstenció, i expliquem per què. 
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Mirin, la proposta de resolució original el que deia literalment és: «A incluir en-
tre los criterios técnicos». És cert que en la seva intervenció, i així ho podran escol-
tar, el portaveu de Ciudadanos el que ha dit és «primar», que és una cosa diferent 
al fet d’incloure. Amb el que teníem en el redactat, el que podia suposar és que, en-
tre els criteris tècnics, s’hi incorporava, però no que determinava que de l’adopció 
d’aquests hi hagués o no hi hagués un atorgament de la concessió del contracte ad-
ministratiu. 

I, per tant, doncs, no ens semblava malament, ens anàvem a abstenir, però fèiem 
una abstenció en un vot positiu en aquest sentit.

Avancem. Amb les esmenes que ha presentat el Grup Socialista i Units per Avan-
çar, nosaltres canviarem el vot i passarà a ser un vot positiu sobre el conjunt. Per 
què? Perquè pensem que el que fan aquestes dues esmenes, per una banda, és –i ja 
ho diu– «garantir, assegurar», que és la d’adició al punt 2, i ho deixa molt clar: «Que 
ofereixin el servei.» Per tant, no situa únicament ex..., abans d’atorgar la concessió 
o el contracte administratiu, sinó en la seva execució. I també l’esmena segona, que 
reforça aquesta idea.

Però, per últim, més enllà de que donem suport a la proposta de resolució amb 
aquestes dues esmenes, també voldríem deixar clara una altra qüestió. Amb la gestió 
indirecta no és realment possible garantir que això es faci efectiu. I ho expliquem: 
això no es consideraria una clàusula essencial del contracte i, per tant, l’incompli-
ment –fins i tot encara que fos obligació– no podria provocar que l’Administració 
corresponent extingís el contracte d’una manera no indemnitzada. I, per tant, ens 
trobem dia sí, dia també, que incompleixen, i el màxim que es pot fer és posar la 
sanció si es va incorporar en el plec tècnic i en el plec administratiu. Per tant, que 
tinguem molt clar, i per això per nosaltres és un tema de model, que amb la gestió 
indirecta mai tindrem una garantia total. Sí que ho podem demanar, i per descomp-
tat que ens situaríem en l’incompliment, però l’incompliment en si mateix tampoc 
no significa que ho puguem garantir.

El president

Moltes gràcies. El grup parlamentari proposant vol prendre la paraula?

Martín Eusebio Barra López

Sí, muy brevemente, para indicar que sí, efectivamente, l’Associació de Celíacs 
de Catalunya tiene un procedimiento de acreditación que es gratuito, que puede aco-
gerse la empresa que quiera, y es que no se está haciendo, por parte de la Adminis-
tración, uno público. Por eso se nombra en el enunciado, en la parte introductoria. 
Simplemente para que se sepa. Eso existe y sí se puede medir, claro, ellos lo miden. 
Existen criterios de medición. Bien, simplemente, dejar constancia de que si se hace 
mención a esto es porque la Administración, pues, no tiene un criterio similar que 
pudiéramos haber mencionado encantados. Si se les piden cosas, pues bueno, po-
drían –por qué no– estar en los criterios. Además, se les pide que hagan una ade-
cuada petición de..., o sea, que haya una adecuada selección de alimentos, etcétera, 
pues ¿cuál es el problema?

Y recalcar, simplemente, que el texto del punto 1 de esta propuesta de resolución 
era un texto que se había transaccionado la legislatura pasada con el grupo de Junts 
pel Sí. Ese fue el texto que se transaccionó, que así se aprobó en otras comisiones y 
por eso ha sido el texto presentado también aquí. Porque ya era el que tenía el acuer-
do de, en aquel momento, la totalidad de grupos de esta cámara. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Passaríem a la votació de la proposta de resolució, i hi ha alguna 
sol·licitud d’algun vot per separat?
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Xavier Quinquillà Durich

Sí, el punt 1 separat del 2 i 3.

El president

Molt bé. Doncs passem a votació el punt número 1.
Vots a favor?
Vots en contra?
El punt número 1 ha estat rebutjat per 10 vots a favor, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem i Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent; i 10 vots en contra, 
dels grups parlamentaris Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà.

Seguint el criteri de la Mesa de la comissió, en base a l’opinió de la lletrada i es-
coltats tots els grups parlamentaris, i amb l’oposició expressada pel secretari de la 
Mesa, és el d’aplicar l’acord de la Mesa del Parlament per dirimir l’empat produït.

Passaríem a la votació dels punts 2 i 3, que serien les esmenes presentades.
Vots a favor?
Aquests punts 2 i 3 han estat aprovats per la unanimitat dels grups parlamenta-

ris presents.

Proposta de resolució sobre l’avaluació de la incidència dels deures 
escolars en els estudiants

250-00045/12

Passem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt..., no, aquest ja 
l’hem fet –perdó. No? (Veus de fons.) Ah!, no, perdó, aquest no l’hem fet –perdó. És 
la Proposta de resolució sobre l’avaluació de la incidència dels deures escolars en 
els estudiants. Per exposar i defensar la proposta de resolució, té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies. Bé, com diu a la proposta, l’any 2017 es presentava un informe de 
l’OCDE on advertia que els deures escolars podien contribuir a augmentar les di-
ferències entre alumnat, com deia la CUP, de rendes més altes i rendes més baixes, 
que té tota la raó. Per tant, alertava del risc que suposaven les tasques encomanades 
a casa. I d’altra banda, a més a més, alertava dels efectes que podien tenir sobre la 
salut, per exemple, l’estrès.

Els estudiants espanyols que pateixen estrès per culpa dels deures era dels més 
alts d’Europa. En base a aquest informe, a aquestes dades, la Comissió d’Ense-
nyament aprovava, la legislatura passada, una resolució sobre la presentació d’un 
estudi sobre els deures escolars. I aquesta resolució instava el Govern a presentar, 
en aquesta mateixa comissió i abans de l’inici del curs escolar, no aquest, sinó el 
passat, un estudi sobre els deures en totes les seves dimensions. Ara bé, al setem-
bre de 2017, precisament abans de l’inici del curs 2017-2018, el Govern presentava 
al Parlament el compliment d’aquesta resolució, on es limitava a fer una definició 
del que entenia per deures escolars i el seu objectiu. I, a més a més, informava que 
els centres educatius havien de determinar la importància que atorguen als deures, 
però en cap cas presentaven l’estudi detallat dels efectes que tenen aquests deures 
sobre els estudiants.

I, per tant, com ens tenia acostumats, almenys, en la legislatura passada –tant de 
bo no torni a passar– no complia amb la resolució que s’havia fet aquí. I, per tant, 
em sembla important que, en qüestions que poden afectar tant la salut d’infants i jo-
ves i, a més a més, que poden tenir efectes socials reproductors de desigualtat, que 
ens ho prenguem seriosament. I per això, vam presentar aquesta proposta, que hem 
aconseguit transaccionar amb l’esmena que havia presentat Junts per Catalunya i el 
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Grup Republicà, que tothom té en un full, que no..., bé, que puc llegir ràpidament, 
que diu: «Impulsar la creació d’un grup de treball amb l’objectiu d’elaborar un es-
tudi que determini l’impacte i valori la necessitat dels deures, la tipologia que hau-
rien d’adoptar i emeti recomanacions adreçades als centres educatius. Aquest estudi 
haurà de ser presentat davant la Comissió d’Ensenyament, abans de finals del curs 
2019-2020.»

Per tant, podríem aconseguir, doncs, que es creï aquest estudi. És veritat que el 
període de presentació se n’aniria una mica més enllà, però pensem que és un tema 
important, que convé abordar. I en aquest sentit, doncs, agrair la predisposició del 
diputat Bernat Solé a arribar a aquest acord. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per presentar i exposar les esmenes, en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Nosaltres acceptarem i votarem positivament la transacció i ens abstindrem en 
el segon punt. Sobre aquest tema dels deures, jo crec que hauríem de fer com una 
actualització. Perquè, si defensem metodologies pedagògiques, com el treball per 
projectes, que no distingeix l’espai lectiu de l’espai educatiu, són deures, mirar a 
casa un documental de National Geographic? Són deures, analitzar l’entorn i veure 
quines circumstàncies s’hi donen i d’aquí treure’n partit? És a dir, jo crec que estem 
avançant cap a una perspectiva, un paradigma constructivista, on aquesta distinció 
no és tan evident.

A vegades, actuem amb esquemes del passat, molt conductistes, d’estímul-res-
posta: «Això no ha anat bé, s’ha de reforçar» i quasi penalitzar els alumnes. Jo crec 
que ara els entorns són diferents. Això no treu que aquell alumne que presenta difi-
cultats en l’aprenentatge, d’acord amb el model d’educació inclusiva, no pugui tenir 
uns exercicis que li permetin recuperar i no deixar, diguem-ne, entre cometes, «as-
signatures pendents en el seu currículum», espais que no ha consolidat en la seva 
formació. Però, en general, la distinció entre dins i fora, espai lectiu i espai educatiu, 
jo crec que es va diluint.

En aquest sentit, el segon punt és molt clàssic en la seva formulació, i per això 
ens hi abstindrem. Ens sembla que el moment d’ara és un altre, i que no és tant estu-
diar el pes que els deures puguin tenir, sinó entendre que l’escola i el món estan en 
simbiosi i que, part del món ha d’entrar a l’escola i l’escola ha d’allargar el seu àmbit 
d’actuació a altres espais familiars, rurals, d’entorn, etcètera.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Faré un aclariment, perquè només hi ha un punt a 
la proposta de resolució, perquè s’ha fet una esmena transaccional que substituïa els 
dos punts. Per tant, només hi haurà un únic punt. Si no és així, eh? (Rialles. Remor 
de veus.) Però bé, continuem amb la defensa de les esmenes. En nom del Grup Par-
lamentari Republicà (persisteix la remor de veus), senyor Bernat Solé...

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, president. Ens complementem en moltes coses, com és en l’argu-
mentari. En aquest cas, doncs, hem tingut un petit problema de coordinació... (Rialles.) 
I dic que ens complementem en moltes coses, perquè em reafirmo en aquest argu-
mentari de que l’espai educatiu va molt més enllà de les mateixes portes d’un centre 
educatiu. Jo penso que hem de defugir, ja, del concepte «deures», la paraula «deu-
res» l’hem d’abandonar del vocabulari educatiu. I el podem anomenar de moltes al-
tres formes. Entre els deures i els no deures, hi ha un univers immens i ric i espaiós.

I posaré més exemples. El diputat Lluís Font posava l’exemple del documental; 
bé, podria, fins i tot, qüestionar-li, perquè el documental el podem veure a l’aula, 
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però, per exemple, identificar les constel·lacions a la nit és impossible fer-ho a l’au-
la; i elaborar receptes de cuina és possible fer-ho a l’aula, però què millor que fer-
ho en família? O aprendre a llegir el consum d’aigua d’un domicili, efectivament, 
doncs, s’ha de fer a casa. Per tant, nosaltres, el nostre grup parlamentari, votarà a 
favor d’aquest punt, en la transacció que hem pogut assolir, però sobretot, tinguem 
molt en compte de no posar-nos allà on hi ha cada dia els professionals que estan al 
costat dels nostres alumnes.

No ens posem en els projectes educatius de centre. Estic segur que a través dels 
projectes educatius de centre, a través de l’autonomia de centre, cada centre deci-
deix com vol distribuir el seu projecte educatiu, si a casa o si compartit casa i escola. 
I, per tant, en aquest punt, tal com he dit, nosaltres hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies. Per al posicionament de la resta de grups parlamentaris, en primer 
lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. Bé, el tema dels deures escolars és un tema que ens preocupa com a 
polítiques, però també com a mares de fills que arriben a casa i tot sovint arriben 
amb una motivació zero, després d’haver estat moltes hores fent deures o activitats 
acadèmiques a l’escola, no? De fet, nosaltres el 2016 vam presentar una proposició 
de llei, en aquest Parlament, per racionalitzar el temps de les activitats acadèmi-
ques fora de la classe. I en aquell moment, doctora Sierra, tampoc ens en vam sortir 
massa bé, perquè els grups que donen suport a..., ens van presentar una esmena a la 
totalitat i..., que això implica, també, doncs, que no hi havia massa interès a seguir 
parlant del tema.

Ara, ens alegrem que com a mínim hi hagi interès en aquesta proposta del Grup 
Socialista de parlar del tema de deures o d’activitats escolars. M’és igual, perquè el 
que s’estarà aprovant aquí és la proposta de fer un grup de treball. Nosaltres hi vota-
rem a favor, nosaltres estem a favor de la millora educativa amb criteris pedagògics 
i, per tant, entenem que aquest grup de treball que previsiblement s’aprovarà va en 
aquesta direcció. 

Ens hagués agradat que el compromís no fos presentar un estudi en aquesta co-
missió a finals..., el 2019-2020. Sí que presentaríem un desig –com a mínim que 
consti en acta– que, si és possible, doncs, aquest estudi es presenti abans que fina-
litzi el 2020.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú 
Podem, la diputada Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. I abans de res, volia dir que encara que finalment el text 
haja quedat refós en un punt, li volia agrair al diputat Font les reflexions que ha fet, 
perquè crec que són molt interessants. (L’oradora riu.) Ho dic de veritat, eh? Jo crec 
que sempre està bé fer alguna reflexió que vaja més enllà estrictament del text i, per 
tant... (Veus de fons.) No, no, és veritat, jo crec que són reflexions necessàries si vo-
lem anar una miqueta més enllà. 

Dit això, nosaltres estem d’acord en que és imprescindible la reducció de la càr-
rega actual de deures i creiem que és necessari el debat en el si de la comunitat edu-
cativa, que s’ha de donar en el grup de treball, amb totes les parts implicades. De 
fet, la creació d’aquest grup de treball va ser una esmena que nosaltres vam presen-
tar al Partit dels Socialistes catalans a una proposta de resolució de la legislatura 
passada, que van presentar ells mateixos. Per tant, no podrien fer altra cosa que vo-
tar-hi a favor, perquè era l’esmena que van presentar.
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Com ja s’ha comentat, som el cinquè país, segons la OCDE, que més temps de-
dica a fer feina acadèmica fora de l’horari escolar. L’organització mundial de la salut 
ens alerta dels nivells d’estrès dels nostres estudiants. També estem d’acord en que 
els deures són un element important de desigualtat entre els infants, i a més, també 
compartim que els menors han de tindre temps per a l’esbarjo, per a la família, per 
al joc, per a les amistats i també, de tant en tant, per a no fer res. Jo crec que se’ns 
oblida això també.

A més, la quantitat i la qualitat dels deures actuals no tenen correlació ni amb 
els bons resultats acadèmics, ni amb l’aprenentatge de competències i, a més, veiem 
també que ajuden a perpetuar en els centres escolars les diferències que hi ha entre 
unes famílies i altres, i, per tant, entre un alumne i un altre, no? És una eina de re-
producció de les desigualtats socioeconòmiques de les famílies. 

Per tot això, nosaltres hi donarem suport.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I per fixar la posició, en nom del Subgrup Par-
lamentari CUP - Crida Constituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonès.

Vidal Aragonés Chicharro

Intentarem explicar el perquè de la nostra abstenció –no sempre ho aconseguim. 
Està bé la transacció a la qual han arribat, a nosaltres hi havia alguna de les qües-
tions que es plantejava com a esmena, que no ens acabaven d’agradar com un «estu-
di a la possibilitat» que, al cap i a la fi, no sabem ben bé què significa això d’estudiar 
la possibilitat, semblaria que poguessin transformar-se fins i tot en deures. Però, 
a la vegada, també considerem que és oportú que fem una crítica –que ja s’ha fet– i 
nosaltres volem visualitzar en una metàfora que s’ha donat en les presents interven-
cions del que no volem com a deures i del que sí volem com a aprenentatges, que és 
la intervenció del diputat Font.

El diputat Font no li dona importància, nosaltres ens alegrem... A allò que és pu-
rament formal, que és que hi ha hagut dos punts que s’ha anat a transaccionar en un, 
i per tant, no ho donàvem en dos punts, això no tenia cap importància; però ha fet 
una intervenció –per tant, contingut, per tant, aprenentatge, per tant, avançar– sobre 
allò que s’ha de fer amb relació a una actuació crítica del que hem anomenat històri-
cament «els deures». Per tant, esperem que s’entengui quina és la nostra intervenció 
i esperem que s’entengui, a més, que estem fent un reconeixement pel diputat Font, 
en la forma que ho ha expressat.

També hauríem d’assumir, d’una manera molt clara, que això ens preocupa cada 
vegada més, perquè les famílies veiem com es socialitza el dolor; i «socialitzar el 
dolor» significa que, moltes vegades, hem d’acompanyar els nostres fills i les nostres 
filles en aquests anomenats «deures». I no és que ens preocupi per no acompanyar 
els nostres fills, sinó perquè veiem directament el que suposa. I després, també, ad-
herint-nos a una reflexió que ha fet la diputada Albiach, que és l’expressió, també, 
classista, que té allò que a dia d’avui anomenem «deures».

Hi ha famílies en les quals els pares i les mares tenen més capacitats i més pos-
sibilitats –ambdues coses: capacitats i possibilitats– per acompanyar, i altres famí-
lies que no tenen aquesta realitat, perquè han treballat dotze hores al dia –sigui o no 
sigui legal fer-ho– durant molts dies seguits –però els treballen. I, per tant, no tenen 
aquesta possibilitat i generem una nova actuació de caràcter discriminatori.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Grup proposant, vol intervenir? Senyora Niubó... 
(Veus de fons.) Ja està? (Pausa.)

Doncs votaríem aquest únic punt, l’esmena transaccionada.
Vots a favor?
Vots en contra?
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Abstencions?
Doncs aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per 19 vots a favor, dels 

Grups Parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Repu-
blicà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i una abstenció del 
Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00051/12

Passem al punt número 10 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució so-
bre la construcció de dos instituts a Lleida. Té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, que és el grup parlamentari proposant, el senyor diputat Jorge 
Soler.

Jorge Soler González

Sí, moltíssimes gràcies. Bona tarda, senyor president, diputades i diputats. Bé, 
com saben, al juliol de 2016 aquest grup, Ciutadans, aconseguia aprovar en aquesta 
cambra la Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida, on 
concretament instàvem el Govern a estudiar, en el marc de la comissió mixta, quines 
eren les necessitats d’escolarització i la necessitat de construcció i emplaçament de 
nous instituts a Lleida i aquestos, doncs, presentar-los en aquesta comissió al gener 
de 2017, sense perjudici, evidentment, que s’incloguessin aquestos als pressupos-
tos de Catalunya.

Com saben vostès, això no es va fer, no ens consta cap avenç en aquest sentit i 
mai es van incloure als pressupostos. Com saben, doncs, el Govern de la Generalitat 
no ha fet res; hi ha hagut molt procés, molt endollats i molta festa separatista, però 
millorar el projecte educatiu dels barris de Lleida no els ha interessat.

En aquest sentit, saben vostès també que les zones de Cappont, del Parc de l’Ai-
gua i de Balàfia han augmentat moltíssim en habitants i, per tant, gran part dels 
quals estan en edat d’escolarització. Coneixen vostès que tenim una escola bressol 
a Cappont col·lapsada i, en aquest mateix sentit, tenim dues escoles, com són la de 
Tonucci i la del Frederic Godàs, absolutament col·lapsades, i, per tant, els alumnes 
estan estudiant en centres fora del barri. A més a més, afegir que hi ha molta distàn-
cia entre alguns dels principals carrers del barri i els instituts del campus escolar. 

Per tant, els estudis de projecció demogràfica de la ciutat preveuen que aquest 
augment d’habitants continuarà, òbviament, a les zones esmentades, on, per cert, la 
ciutat ja tenia planificada i aprovada la concessió d’uns terrenys per part de l’ajun-
tament per fer això possible, i els veïns han estat demanant, de forma històrica, la 
construcció d’això. Es tracta, per tant, d’una reivindicació històrica on fins i tot 
els  regidors independentistes de l’Ajuntament de Lleida van acompanyar-nos a 
tots els que vam ser en aquesta demanda ciutadana per a la construcció de l’institut 
de Cappont. Hi insisteixo, els regidors de l’Ajuntament de Lleida independentistes 
es van aplegar juntament amb la resta en aquesta reivindicació.

Finalment, recordar que en aquesta cambra es va aprovar això amb 123 vots, per 
tant, hi havia un gran consens en el tema i, per tant, és una reivindicació ciutadana 
aprovada i demandada per tots els polítics, també els locals, i entenem que és una 
prioritat que hauria de tenir també aquest Govern. I demanem que s’incloguin, per 
tant, en els pressupostos de la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes presentades, en nom 
del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Jéssica 
Albiach.
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Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Diverses coses, la primera és que el padró continu indica 
que a Lleida tindrem un greu dèficit de places d’instituts els propers anys. Aquesta 
és una realitat que ens trobem arreu de Catalunya, però que amb especial incidència 
està colpejant Lleida.

La segona és que tenim un llegat de segregació escolar impressionant, que situa 
la ciutat de Lleida com la segona ciutat més segregada de Catalunya, segons l’infor-
me de la Fundació Bofill. L’estratègia fins ara ha estat fortament dirigida a desviar 
l’alumnat a les escoles concertades, dos de les quals són de l’Opus, que sempre han 
dominat el panorama educatiu de la ciutat.

Un altre tema que s’hauria de tractar és el de la normalització de les ràtios a les 
escoles, perquè estan absolutament desequilibrades.

I la tercera cosa que també volíem dir és matisar que a la zona de Balàfia no esta-
va projectat un institut, sinó un institut escola. De l’Escola Pinyana, que actualment 
està amb barracons des de fa més de deu anys, per exemple, ja han sortit diverses 
promocions que han passat tota la seva escolarització de primària en barracons. Per 
tant, la situació de l’educació pública a Lleida és bastant lamentable, la veritat. 

I justifico la nostra esmena: nosaltres creiem que un dels criteris per a la planifi-
cació del mapa escolar dels municipis ha de ser la lluita contra la segregació escolar. 
Sabem que hi ha dos principis de la LEC que entren en contradicció; que, per un 
costat, estaria la lliure elecció de centre i, per l’altre, estaria la lluita contra la se-
gregació escolar, però nosaltres prioritzem la lluita contra la segregació, donat que 
trenca amb la igualtat d’oportunitats i posa en perill la cohesió social.

També veiem sovint com moltes de les propostes de resolució que presentem en 
aquesta comissió acaben esmenades pels grups que li donen suport al Govern deri-
vant el tema i demanant un informe a la comissió mixta d’escolarització, que moltes 
vegades no sabem ni amb quines conclusions acaba. És cert que poques vegades te-
nim ocasió de conèixer els resultats d’aquests treballs i, per tant, jo crec que és una 
bona oportunitat de donar suport a aquesta proposta de resolució i veure finalment 
com acaba i si podem plantar cara a la segregació que està colpejant Lleida.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per defensar les esmenes, en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Diputades i diputats, Lleida és un municipi d’uns vora 140.000 
habitants, amb una estructura territorial complexa. Tenim un nucli urbà; tenim dife-
rents barris; tenim l’horta, a més a més, on s’ubiquen petites escoles rurals agrupades 
en ZERs. Estem parlant, amb números rodons, de quaranta-quatre centres públics, 
dels quals tretze són instituts; tretze centres educatius privats concertats, dels quals 
dotze imparteixen educació secundària, i un espai en el qual, per tal d’ajustar millor 
l’oferta de llocs escolars a les necessitats d’escolarització de la ciutat, el curs escolar 
15-16 el Departament d’Ensenyament, en aquest cas amb la participació de l’Ajun-
tament de Lleida, va dur a terme diversos canvis d’adscripció d’escoles a instituts.

En el cas concret que ens ocupa, en els dos barris dels quals es parla en concret 
a la proposta de resolució, hi va haver una fusió de les escoles Terres de Ponent i 
la Ginesta, ambdues al barri de Secà de Sant Pere, que va esdevenir la creació de 
l’institut escola Torre Queralt, i que a la vegada va descongestionar i reequilibrar 
l’alumnat de l’institut Torre Vicens, que dona servei justament al barri de la Bordeta.

Actualment, des del Departament d’Ensenyament, a través de la taula mixta de 
planificació escolar, i tenint en compte les àrees de proximitat, s’estan analitzant les 
necessitats d’escolarització existents i també les adscripcions en els diferents centres 
educatius, amb la finalitat de donar la millor resposta a la realitat actual de la ciutat.
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En el marc d’aquesta ordenació, el Departament d’Ensenyament el curs 17-18 ha 
obert justament l’Institut d’Alpicat, ampliant l’oferta de llocs escolars a secundària i 
aconseguint que l’alumnat, en aquest cas del municipi d’Alpicat, no hagi de despla-
çar-se a la ciutat de Lleida, però que a la vegada ha descongestionat l’altre institut de 
referència, en aquest cas al barri de Balàfia, com és l’Institut Manuel de Montsuar.

L’oferta de llocs escolars als instituts Gili i Gaya, Màrius Torres i Joan Oró, jun-
tament amb Maria Rúbies, donen resposta, en aquest cas, a les necessitats d’escola-
rització a l’alumnat tant del barri de Cappont com del barri de la Bordeta. Però és 
que, a més a més, aquí també hi ha hagut canvis, canvis que han millorat en aquest 
sentit l’oferta de places, com és el cas, d’una banda, l’ampliació del primer cicle 
d’ESO a l’Escola Magraners, que és un centre de màxima complexitat i, a la vega-
da, això ha descongestionat l’Institut Màrius Torres, dintre d’un procés també d’im-
plementació i d’un procés de renovació en el projecte educatiu, que també en aquest 
cas ha garantit la continuïtat de centres adscrits, en aquest cas a l’Escola Parc de 
l’Aigua, que és un dels centres entre Cappont i la Bordeta.

Acabo, senyor president. Dir que, en tot cas, entenem que la decisió de construir 
nous instituts ha d’anar lligada a una valoració global de les necessitats del muni-
cipi, a una projecció d’aquesta demanda en el futur, a la necessitat de reequilibrar 
l’equilibri de l’alumnat i, tot això, en el marc de la comissió mixta, que és on toca 
prendre aquestes decisions.

Per tant, no donarem suport a la proposta de resolució plantejada pel Grup de 
Ciutadans.

El president

Gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. El nostre grup parlamentari se suma, en bona part, a 
l’exposat pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

És evident que qualsevol Govern, qualsevol grup parlamentari, qualsevol admi-
nistració pública ha de treballar per les necessitats d’un territori. El que no podem 
fer és exercicis de manca de responsabilitat. I en aquest cas, el diputat Soler sap per-
fectament que s’han fet uns treballs des de la comissió mixta de Lleida, que s’ha fet 
una diagnosi i que en aquesta diagnosi queda molt clar que la situació actual que hi 
ha a la ciutat de Lleida és, en bona part, precisament pel flux de població que hi ha 
en aquests moments en l’etapa d’infantil i primària i en l’etapa de secundària.

Per tant, tots voldríem la inauguració de nous instituts, però com a gestors del 
patrimoni col·lectiu el que hem de fer són exercicis de responsabilitat.

Probablement, Lleida té necessitats –té necessitats–, però aquestes necessitats no 
sempre han de passar per la construcció d’instituts. Probablement, poden passar per 
l’ampliació d’instituts existents i per donar sortida a aquestes necessitats.

També s’ha citat la construcció de l’Institut d’Alpicat, que dona precisament sor-
tida a aquestes necessitats i també s’ha anomenat, doncs, aquests canvis d’adscripció 
que s’han fet des de la comissió formada pel departament i per la Paeria, que, cer-
tament, han generat puntualment una sèrie de molèsties a alguns alumnes, especial-
ment als del barri del Secà de Sant Pere.

Per tant, des del nostre grup parlamentari estarem sempre amb donar resposta a 
les necessitats d’un territori, donar resposta a les necessitats d’una ciutat, però mai 
a fer titulars que simplement es quedin en això.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per fixar posicionament, en nom del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada Esther Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Bé, des del Grup Socialista i Units per Avançar fa anys que 
demanem una correcta planificació dels equipaments educatius, que hem vist que 
no ha passat, perquè sinó no tindríem aquesta manca de places públiques, sobretot 
en secundària, que tenim en aquests moments. La diputada Albiach també expli-
cava perfectament el cas de l’Escola Pinyana, que fa més de deu anys que està en 
barracons. 

Per tot això, per la necessària lluita contra la segregació, nosaltres votarem a fa-
vor d’aquesta proposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per fixar posicionament, en nom del Subgrup Parlamentari 
CUP - Crida Constituent, el senyor Vidal Aragonès.

Vidal Aragonès Chicharro

Gràcies, president. Molt ràpid. És una petició que, a més, és d’anys; situem el 
tema en una determinada data, però fins i tot és anterior a aquesta.

Ja s’ha fet referència, no únicament a l’actuació concreta amb relació a un centre 
sinó com també s’ha de llegir la situació de l’ensenyament públic a Lleida tenint en 
compte que encara tenim barracots i, per tant, això té una afectació que podria di-
luir-se si de sobte construïm un nou centre.

I sí que més enllà que hi ha alguna de les qüestions que es manifesten a l’expo-
sició de motius amb les quals no hi estem d’acord, i fins i tot algun aclariment que 
ha fet abans la diputada Jéssica Albiach, amb relació a l’institut que realment era un 
institut escola, sí que manifestarem que hi votarem a favor. I votarem a favor, a més, 
d’una manera reforçada per la incorporació que s’ha fet de l’esmena de Catalunya 
en Comú Podem.

El president

Moltes gràcies. El grup proposant vol prendre la paraula?

Jorge Soler González

Sí; gràcies de nou, president. Doncs, miri, per llençar els diners en altres coses 
no fan vostès tantes anàlisis, encara que sí que empren moltíssima retòrica, com 
acaben de fer ara.

Aquí la qüestió és molt clara: això és una prioritat per aquests polítics i, per tant, 
els podem dir als ciutadans ara mateix de Lleida, de Cappont, de Balàfia i de tota la 
zona que té influència, si per aquest Govern serà una prioritat construir un institut 
allà i donar-los una projecció educativa més gran que la que tenen, que és un dèficit 
crònic, sí o no?

Perquè vostès han deixat clar que, com sempre, estan per altres festes separatis-
tes, nosaltres seguirem treballant, encara que sigui amb una votació en contra, per 
intentar beneficiar una reforma i una millora educativa dels barris de la ciutat de 
Lleida.

Moltes gràcies. 

El president

I les esmenes?

Jorge Soler González

I, evidentment, reconèixer que acceptem l’esmena 1, de Catalunya en Comú Po-
dem, com ha anunciat la seva portaveu, i no les altres dues esmenes.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, tenint en compte l’acceptació d’aquesta 
esmena al punt número 1, votem tota la proposició junta. 

Algú vol volts per separat? (Bernat Solé i Barril demana per parlar.)

Bernat Solé i Barril

Sí, el primer punt el votaríem per separat de la resta.

El president

D’acord. Posem, doncs, a votació el primer punt, amb l’esmena incorporada.
Vots a favor?
Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat dels grups parlamentaris presents.
Passem a la votació de la resta de punts: punts 2, 3 i 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
La resta de punts, 2, 3 i 4, d’aquesta proposta de resolució han estat rebutjats per 

10 vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem i Subgrup Par-
lamentari de la CUP - Crida Constituent, i 10 vots en contra del Grup Parlamentari 
Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà, atenent al criteri de la Mesa de 
la comissió, en base a l’opinió expressada per la lletrada, i escoltats tots els grups 
parlamentaris, amb l’oposició expressada pel secretari de la Mesa i aplicant, doncs, 
l’acord de la Mesa del Parlament per dirimir aquest empat. 

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00056/12

Passaríem a votació el punt 11 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre l’atenció educativa domiciliària, presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i té la paraula per tal d’exposar-la i defensar-la el diputat senyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias de nuevo, señor presidente. Esta también es una propuesta de resolu-
ción que fue aprobada por unanimidad la pasada legislatura –también–, pero que, 
como nos ha ocurrido con otras cosas aprobadas, pues no se ha cumplimentado. 

Aunque se informó por el departament, que pensaba que este protocolo para po-
der facilitar la tarea de los profesores y de los centros cuando tienen que atender..., 
la atención a domicilio, cuando un niño tiene una enfermedad grave que le impide ir 
al centro escolar, que no vea reducida su educación, que no vea reducida su posibi-
lidad de sacar adelante el curso..., bueno, se dijo que este protocolo estaría al inicio 
de este curso escolar, pero, lamentablemente, no ha sido así.

Entonces, por esto es volver a insistir en la necesidad. Porque ahora mismo los 
profesores, pues cada uno con sus mejores criterios y, sin duda, con toda la profe-
sionalidad que les caracteriza, atienden a estos niños de una forma, sin duda, co-
rrecta, pero el tener un protocolo permitiría pues ayudarles en esa tarea y tener una 
atención que fuera homogénea para todas estas personas que se encuentran en una 
situación realmente pues no deseada por nadie.

No me alargo mucho más, porque, como digo, ya se defendió en su momento. Se 
nos han presentado en esta ocasión dos enmiendas, y a esto sí que quería anticipar, 
para el resto de grupos, que la enmienda número 1 no la aceptaríamos, mantendría-
mos los puntos 1 y 2 originales, que creemos más amplios. Y sí podemos aceptar la 
enmienda número 2, de Junts per Catalunya i el Grupo Republicano, que enmienda 
el punto 3 previo de la propuesta de resolución. En cualquier caso, si acaso después 
de sus defensas, si es necesario, pues ya explicaría.

Gracias.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes, té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Sí, em sembla que és important reconèixer la bona disposició del diputat Martín 
Eusebio, en el sentit d’incorporar unes esmenes, de transaccionar. 

Jo crec que aquest és un tema de justícia. El paradigma inclusiu de l’educació su-
posa atendre l’especificitat de cadascú en la seva situació, no? Per tant, una educació, 
una escola que vol ser inclusiva, ha de ser capaç de donar resposta a aquests casos, 
per tant és un tema de justícia. 

Jo voldria afegir una segona reflexió. A vegades, en els sistemes educatius, és en 
la perifèria o en allò que no forma part de la centralitat on es produeixen innova-
cions que després es poden transferir al conjunt del sistema. Ho dic perquè les au-
les hospitalàries, experiències que es fan en centres penitenciaris, l’educació a casa 
–i històricament ho ha estat l’escola rural– han desenvolupat estratègies diferents 
centrades en la persona, en el subjecte que havia de rebre aquesta formació, que es 
poden transferir, que són útils, que trenquen esquemes. 

I, per tant, jo crec que té aquest benefici, i per això t’ho volia agrair aquesta ini-
ciativa. Perquè no sols dona resposta a un tema de justícia, sinó perquè em sembla 
que ens permetria fer un bon acompanyament, una observació de les metodolo-
gies que s’estan aplicant per poder transferir-ne, si no totes, una part al conjunt del 
sistema, que potser és la pretensió que tenim.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per fixar la defensa de les esmenes del Grup Par-
lamentari Republicà, té la paraula la senyora diputada Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí; gràcies, president. Certament, el que explicava el diputat Font és així. És a dir, 
és en aquests casos on es pot veure l’excel·lència d’aquesta educació inclusiva, no? 

I en el cas de l’atenció educativa domiciliària, certament, les mínimes problemà-
tiques que es puguin sumar a les persones o a les famílies que tenen un problema de 
salut, que han de centrar, segurament, la seva atenció en la família..., doncs, tot el 
que sigui beneficiar també aquest acompanyament en l’atenció domiciliària educa-
tiva és beneficiós.

És veritat que es va debatre la passada legislatura, per tant, no m’hi estendré. En 
qualsevol cas, les esmenes que plantejàvem anaven, precisament, en aquest sentit. 

I agrair al diputat Martín Barra doncs la predisposició que ha tingut a parlar 
d’aquesta proposta de resolució i d’anar parlant de les esmenes i del contingut, i, per 
tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta.

El president

Moltes gràcies. Per fixar posicionament en nom del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, nosaltres també donarem suport a aquesta proposta. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per al posicionament del Grup Parlamentari Catalunya en Comú 
Podem, la senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Donarem suport a la proposta.
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El president

Moltes gràcies. Els subgrups parlamentaris del Grup Mixt..., no hi són. Si vol 
prendre la paraula, el grup proposant...

Martín Eusebio Barra López

Agradecer, simplemente, el apoyo. 
Gracias, señor presidente.

El president

Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació de tota la proposta de resolució. 
Vots a favor?
La proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels grups parla-

mentaris presents en el moment de la votació.
Moltes gràcies. En principi, si no hi ha res més... (Bernat Solé i Barril demana 

per parlar.) Sí, senyor diputat?

Bernat Solé i Barril

Sí, molt breument. En nom del nostre grup parlamentari –i estic segur que de 
tots els grups–, només agrair a la Mesa de la comissió el fet de que puguem disposar 
del dossier amb tanta antelació, que ens ha permès fer un treball molt més efectiu.

El president

Moltes gràcies, doncs, en nom de la Mesa i els serveis de la cambra. Si no hi ha 
res més, moltes gràcies als grups parlamentaris per la seva disponibilitat i bon treball.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i tretze minuts.
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