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Sessió 3 de la CTASF

La sessió de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF) s’obre a les deu del 

matí i quatre minuts. Presideix Montserrat Fornells i Solé, acompanyada del vicepresident, 

Ferran Roquer i Padrosa; de la secretària, Elisabeth Valencia Mimbrero, i del secretari, Marti 

Pachamé Barrera. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, María 

del Camino Fernández Riol, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Javier Rivas Escamilla, pel 

G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Saloua Laouaji Faridi, Montserrat Macià i Gou i 

Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Mag-

da Casamitjana i Aguilà, Jenn Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa i Rut Ribas i Martí, 

pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, Raúl Moreno Montaña i Beatriz Silva Gallardo, pel 

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

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

Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El 

Homrani Lesfar, acompanyat del secretari general, Josep Ginesta i Vicente, i de la directora 

general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Georgina Oliva i Peña.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Elecció del vicepresident i del secretari de la comissió.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 

amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la renda ga-

rantida de ciutadania (tram. 354-00011/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari 

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

3. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-

lescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les 

accions de la direcció general (tram. 356-00011/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup Par-

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

4. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-

cència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la gestió 

de la direcció general amb relació als menors extutelats o emparats (tram. 356-00018/12). 

Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de Creu Roja a Ca-

talunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l’onzè es-

tudi de l’observatori «Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació» (tram. 356-

00143/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Saloua Laouaji 

Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, David Rodríguez i González, del Grup 

Parlamentari Republicà, Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Vidal 

Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent, Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les 

actuacions previstes del servei (tram. 356-00166/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parla-

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

7. Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant 

la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les actuacions previs-

tes de la Inspecció de Treball (tram. 356-00167/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamen-

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

8. Proposta de resolució sobre la bonificació de l’entrada als espais culturals per a 

l’acompanyant d’una persona amb discapacitat (tram. 250-00017/12). Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamenta-
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ri Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 23, 20; esmenes: BOPC 121, 25).

9. Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent a joves extutelats 

de la Generalitat (tram. 250-00061/12). 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 

34, 10; esmenes: BOPC 121, 31).

10. Proposta de resolució sobre la gestió dels conflictes laborals a les estacions de 

muntanya de la Generalitat (tram. 250-00063/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació (text presentat: BOPC 34, 12).

11. Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les estacions de munta-

nya de la Generalitat (tram. 250-00064/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-

ció (text presentat: BOPC 34, 13).

12. Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conse-

ller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels infants i adolescents migrants 

sense referents familiars ni adults (tram. 355-00022/12). Conseller del Departament de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies. Sessió informativa.

La presidenta

Molt bon dia a tothom. Iniciarem la sessió de la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies. 

Primer de tot, abans de començar, algun grup ha de comunicar alguna suplèn-
cia? (Pausa.) No? 

Doncs començarem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és l’elecció del vi-
cepresident i secretari de la comissió. (Noemí de la Calle Sifré demana per parlar.) 
Sí, la diputada del Grup de Ciutadans...

Noemí de la Calle Sifré

Nosaltres sol·licitem posposar el punt número 12, perquè el..., bé, demanarem el 
trasllat a la Comissió de Territori de la proposta de resolució.

La presidenta

D’acord. El punt número 11?

Noemí de la Calle Sifré

Dotze.

La presidenta

Dotze, no; 12 és la sessió...

Noemí de la Calle Sifré

Ai, perdó; sí, l’11.

La presidenta

D’acord. Retiren el punt número 11, perquè demanaran que vagi a la Comissió 
de Territori. D’acord.

Elecció del vicepresident i del secretari de la comissió
410-00013/12

Seguim amb el punt número 1. Tots els portaveus heu rebut la comunicació de 
substituir el vicepresident i la secretària de la comissió. En el cas del vicepresident, 
proposat pel Grup de Junts per Catalunya, que han proposat el senyor Ferran Ro-
quer, en substitució del diputat Josep Maria Forné, i el secretari, proposat pel Grup 
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de Ciutadans, que serà el senyor Martí Pachamé, en substitució de la diputada Eli-
sabeth Valencia.

Imagino que no hi ha cap inconvenient... I el nou vicepresident i el nou secretari 
ja poden vindre a la Mesa.

(Els anomenats ocupen el seu lloc. Pausa.)

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre el funcionament de la renda garantida de ciutadania 

354-00011/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 2, que és la sol·licitud 
de compareixença a la Comissió de Treball del conseller de Treball sobre el funcio-
nament de la renda garantida de ciutadania, presentat pel Grup del Partit Socialistes 
i Units per Avançar. No si volen fer ús del torn de paraula... No? (Pausa.)

Doncs procediríem a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
D’acord. Per unanimitat dels presents, s’aprova la sol·licitud de compareixença 

del conseller.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència perquè informi sobre les accions de la direcció 
general 

356-00011/12

Passem al punt número 3, que és: sol·licitud de compareixença de la directora ge-
neral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, presentada pel Grup dels Socialistes i 
Units per Avançar. Vol intervindre? (Pausa.) Sí. Senyor Moreno...

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Només per aclarir que es tracta, doncs, d’una compareixença 
a nivell general de la directora general de la DGAIA, perquè des de que va ser no-
menada directora general no ha vingut al Parlament a explicar quines són les línies 
mestres de la seva política. Per tant, jo crec i considero oportú que puguem rebre-la.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol dir alguna cosa? (Pausa.) No? 
Passarem a la votació del punt número 3.
Vots a favor?
També s’aprova per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència perquè informi sobre la gestió de la direcció 
general amb relació als menors extutelats o emparats 

356-00018/12

Passem al punt número 4, que és la sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb relació als menors extutelats o 
emparats, presentada pel Grup de Ciutadans. Senyora Valencia...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, només comentar que, en la línia del que ha dit el diputat Raúl Moreno, del 
Grup Socialistes, nosaltres vam demanar la compareixença de la directora general 
només començar la legislatura, encara no ha vingut, i ha de venir al més aviat pos-
sible, donada la situació que tenim amb els menors no acompanyats.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Algun grup té alguna observació a fer? (Pausa.) No?
Passarem a la votació del punt número 4.
Vots a favor?
També s’aprova per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de Creu 
Roja a Catalunya, perquè presenti l’onzè estudi de l’observatori «Pobresa 
intermitent: entre la recuperació i la cronificació»

356-00143/12

Passem al punt número 5, que és la sol·licitud de compareixença del senyor En-
ric Morist, coordinador de Creu Roja a Catalunya, que ha estat demanada per tots 
los grups parlamentaris perquè presentés aquí a la comissió l’observatori «Pobresa 
intermitent: entre la recuperació i la cronificació». 

Imagino que aquesta no cal que la votem, perquè està presentada per tots els 
grups polítics i, per tant, tothom hi està d’acord. (Pausa.) Perfecte.

Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya perquè informi sobre les actuacions previstes 
del servei 

356-00166/12

Passem al punt número 6, que és la sol·licitud de compareixença de la directora 
general del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, presentada pel Grup dels Socia-
listes i Units per Avançar. Vol usar..., el senyor Gibert?

Pol Gibert Horcas

Sí, breument. En el mateix sentit que ha dit el diputat Moreno, per intentar ve-
nir i explicar el full de ruta d’aquests propers mesos del director general del SOC.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol fer alguna apor...? (Pausa.)
Passarem a la votació del punt número 6.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat la sol·licitud de compareixença.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Tre ball 
perquè informi sobre les actuacions previstes de la Inspecció de Treball 

356-00167/12

Passem al punt número 7, que és: sol·licitud de compareixença de la directora 
general de la Inspecció de Treball davant de la comissió, presentada pel Grup dels 
Socialistes, per informar sobre les actuacions previstes de la Inspecció de Treball. 
Volen, senyor Gibert...?

Pol Gibert Horcas

En el mateix sentit que abans, és perquè expliqui el full de ruta d’aquests mesos.

La presidenta

Moltes gràcies. Algun grup té alguna observació? (Pausa.) No?
Passarem a la votació del punt número 7.
Vots a favor?
També s’aprova per unanimitat, la sol·licitud de compareixença.
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Proposta de resolució sobre la gestió dels conflictes laborals a les 
estacions de muntanya de la Generalitat 

250-00063/12

Ara toca el debat de les propostes de resolució. Des del Grup de Ciutadans ens 
han demanat si poden debatre el punt número 10 com a primer punt a debat. Si no 
hi ha cap observació per part dels grups parlamentaris, primer començaríem amb el 
debat i votació del punt número 10 i després ja seguiríem amb el 8 i el 9.

Per tant, comencem pel punt número 10, que és la Proposta de resolució sobre 
la gestió dels conflictes laborals a les estacions de muntanya de la Generalitat. Té la 
paraula, per defensar-la, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Hasta el año 2012 había una empresa que se llamaba Gran 
Pallars, que gestionaba las estaciones de esquí de Espot i Port Ainé. Estas empresas 
fueron teniendo pérdidas económicas, hasta que llegó un momento que estaban al..., 
bueno, que presentaron quiebra y tuvieron que cerrar. 

La Generalitat rescató estas empresas en consideración a las sinergias económi-
cas que generan en la comarca y las posibilidades de desarrollo de las comarcas de 
montaña. En la montaña del Pirineo no podemos plantar naranjas, ni plantar arroz, 
ni tenemos petróleo; luego, nuestra riqueza, nuestro activo es la nieve y el turismo. 
Y, por lo tanto, la Generalitat rescató estas dos estaciones y absorbió a todos los tra-
bajadores que trabajaban en ellas, ¿no?

En el 2015 ya hubo una amenaza de huelga por parte del comité de empresa, por-
que decían que ellos habían entrado en Ferrocarriles de Cataluña, que es la empresa 
que gestiona las estaciones de la Generalitat, las empresas públicas de estaciones de 
esquí, y estaban bajo un convenio. Y lo que pedían era que se les incorporara en el 
convenio de ferrocarriles de turismo de montaña, ¿no? Ya en ese momento amena-
zaron con una huelga que salió en los periódicos, ¿no?

El sector de la nieve es un sector muy complicado, porque tiene una temporada 
muy corta, porque está afecto a las inclemencias climatológicas. El negocio de la 
nieve no es un negocio a peso; no es que, cuanta más nieve, mejor. No tiene que ha-
ber ni más ni menos: tiene que haber la justa en el tiempo justo. Es una temporada 
muy corta, con inversiones muy grandes que no se pueden desinvertir. Quiero decir 
que es un negocio complejo, muy complicado, en el cual hace falta, pues, mucha 
responsabilidad y mucha trayectoria, ¿no?

Claro, todos estos runrunes, de periódicos, de huelgas, nos hacen realmente mu-
cho mal, porque el turista que planifica unas vacaciones lo que no quiere es líos, 
quiere unas vacaciones. Entonces, el 2012 ya hubo una amenaza de huelga. Enton-
ces, a estos trabajadores, efectivamente, se les incorporó dentro del convenio de fe-
rrocarriles. El año pasado volvió a haber unas discrepancias laborales, porque este 
convenio está caducado desde el año 2012 y no se ha renovado. Esto y otras cosas, 
pero tampoco hace falta extenderme. Y aquella huelga sí que, efectivamente, ya 
pasó de los medios de comunicación y se llegó a consumar, ¿no? Aparte, una huel-
ga, pues, en periodo navideño, en fines de semanas, en las épocas que realmente 
más daño hace.

El daño creo que ya está hecho, porque recuperar la credibilidad de los clientes 
en estas estaciones, pues va a costar. Pero lo que me preocupa es que seguimos sin 
convenio; es que parece que la Generalitat tenga alergia a renovar los convenios. 
O sea, los trabajadores tienen unos derechos, la empresa tiene unas obligaciones, 
también unos derechos, pero entre todos lo que sí que pedimos en esta PR es que 
se llegue a entendimientos, porque de esa falta de entendimiento lo que deriva son 
esos conflictos que generan pérdidas en la comarca. Quiero recordar lo puesto en la 
exposición de motivos: que, de cada cien euros que se gasta un esquiador que va de 
vacaciones a esquiar, solo diez son el forfait; los otros noventa son en el restauran-
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te, en el hotel, en los servicios, en el monitor... Quiero decir que es lo que dinamiza 
toda una comarca que tampoco tiene muchas más alternativas de negocio, ¿no?

Entonces, creo que hay que ser responsables, mucho más responsables; creo que 
el hecho de que se llegara a una huelga es un fracaso de todas las partes –no voy 
a entrar en detalles–, pero creo que eso no se puede volver a repetir, y mucho me 
temo que nos estamos volviendo a acercar al invierno, el 2015 tuvimos una amenaza 
de huelga, el 2017 la tuvimos, y ¿qué va a pasar en el 2018-19?, porque los clientes, 
antes de comprar un forfait de temporada, quieren asegurarse de que tienen garan-
tizadas sus vacaciones.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. No hi ha hagut esmenes en aquesta proposta de resolu-
ció. Per tant, ara li toca al Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Té 
la paraula el senyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Bé, llegint la proposta de resolució que presenta avui el 
Grup de Ciutadans, el nostre grup hi està a favor, però sí que voldríem fer alguns 
comentaris sobre la proposta. 

Perquè, primer, entenem que en aquest sentit el que intenta el Grup de Ciutadans, 
intentar impulsar el Govern a negociar un nou conveni col·lectiu..., estem d’acord en 
que així sigui. Però també tenim la precaució..., la qual és la ingerència en la ne-
gociació col·lectiva, intentar forçar les parts a fer algun tipus d’acord que elles no 
vulguin. Per tant, sempre respectant aquesta part, que és la independència que té la 
negociació col·lectiva dels actors que estan implicats en fer els seus acords, doncs hi 
votaríem a favor.

I l’altre tema que a nosaltres ens balla una mica en aquesta proposta de resolució 
és que en l’exposició de motius hi ha certa tendència a culpabilitzar els treballadors 
de la vaga i els efectes de la vaga, no?, cosa que em sembla que no és de rebut, evi-
dentment. Els treballadors tenen tot el dret a fer vaga, i ho fan perquè així ho creuen 
convenient per defensar els seus drets laborals. I, per tant, també ens sembla que 
aquest tema, doncs, no es recull bé a la proposta de resolució.

Tot i així, com dic, hi votarem a favor, per impulsar el Govern a negociar un 
conveni col·lectiu nou.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara té la paraula el Grup de Catalunya en Comú Podem, 
té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, evidentment, nosaltres estem d’acord en el primer punt 
dels acords d’aquesta proposta de resolució, que és que cal instar que hi hagi aquest 
conveni col·lectiu que des de fa sis anys està aturat en la seva negociació. I entenem 
que si hi ha una vaga és precisament per l’enorme perjudici per als treballadors i 
les treballadores i la pèrdua de drets laborals que comporta que no hi hagi aquesta 
renovació i aquesta negociació del conveni col·lectiu o que estigui fracassant. I, per 
tant, estem absolutament d’acord en instar el Govern a mediar, a pressionar, a des-
encallar –també per la seva responsabilitat en el cas del tipus d’empresa que estem 
parlant– aquesta negociació i en que hi hagi un conveni satisfactori per protegir els 
drets dels treballadors.

Però no ens en podem estar, tampoc, com ha fet..., com en el cas del Grup Socia-
listes, de lamentar que el to que hi ha al darrere, doncs, de l’exposició de motius, 
també de l’exposició per part del diputat ara en comissió, sobre la motivació d’aques-
ta resolució, soni a culpabilitzador respecte dels treballadors i treballadores que van 
fer una vaga, per les conseqüències que acaba tenint per al territori econòmicament.
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Bé, com que entenem que la voluntat és que hi hagi el conveni i instar el Govern 
a que es negociï, doncs, hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Bon dia a tots i totes. I, senyora presidenta, per fer exercici de Reglament del 
Parlament, proposar, com a subgrup del Grup Mixt, un repartiment del temps d’in-
tervenció en tot el temps per al Subgrup de la CUP - Crida Constituent i zero segons 
per al Subgrup del Partit Popular, atenent la incompareixença del Subgrup del Partit 
Popular, entenem que és atorgar el referit temps per a totes les intervencions, fins 
que no compareguin.

Sobre el tema concret que hem d’abordar. En primer lloc, aquest subgrup ja ho 
va fer al Ple, amb una proposta de resolució de Ciutadans, i ho volem tornar a fer en 
aquesta comissió. I no és –i mai ho farà el grup de la CUP– que no es vulgui parlar 
de res; a l’inrevés, pensem que s’ha de parlar absolutament de tot. Però, més enllà de 
que s’hagi parlat de tot, nosaltres volem plantejar una qüestió, no d’ordre, sinó de 
legalitat ordinària i de legalitat internacional amb relació als drets dels treballadors 
i les treballadores.

Si vostès miren quin és exactament l’acord que es planteja a la present proposta 
de resolució, veuran que no hi ha un instar general al Govern perquè faciliti, pro-
mogui, intenti un acord. Directament, el que s’està plantejant és negociar i renovar 
conveni. Negociar és una obligació per a ambdues parts que representen treballadors 
i empreses en el conveni col·lectiu, però renovar el conveni no és cap obligació. I, per 
tant, com no és cap obligació, ens trobaríem davant d’una realitat en la qual la pro-
posta de resolució del Grup de Ciudadanos, en el seu acord primer, seria contrària al 
dret a la llibertat sindical, en la vessant de la negociació col·lectiva, i concretament, i 
per no fer referència a la Constitució espanyola, fer referència a una altra norma que 
és d’aplicació directa a l’Estat espanyol, que és el Conveni 87 de l’OIT, exactament 
l’article 3, en els seus apartats primer i segon.

Voldríem pensar que no s’aprovarà aquesta proposta de resolució, però volem 
traslladar també, per si s’aprovés, que evidentment qualsevol organització sindical 
–també fins i tot les patronals– podria, d’aquest acord, traslladar el mateix a l’OIT 
perquè declarés, evidentment, que és contrària als seus convenis. I pensem a més 
que és una qüestió fonamental.

I el perquè, més enllà de les normatives. Perquè evidentment estem en una ema-
nació també del que és el poder públic, de la representació pública, i el que diuen 
exactament els convenis de l’OIT és que no hi haurà una intervenció d’allò públic, 
en aquest cas de la representació pública, en la negociació col·lectiva. Quelcom di-
ferent és quan l’Administració té la condició d’ocupador o ocupadora, com també és 
el cas; per descomptat que quan té la condició d’ocupador o ocupadora ha de forçar 
tot el que pugui la negociació col·lectiva, però des del poder polític, que és el que 
estem fent en aquesta sala, mai podem intervenir, un, ni a forçar un conveni col·lec-
tiu, i dos, per cert, també el que es planteja en el segon dels punts, que és analitzar 
certes errades, com es diu, «analizar fallos cometidos por ambas partes, fracasar 
en la negociación...» Clar que podem dir el que pensem sobre això, però no podem 
traslladar al Govern, que és el que es planteja en una proposta de resolució, el que 
ha de fer o no ha de fer sobre la negociació col·lectiva.

Dit això, un altre..., no previ, sinó de trasllat de discurs. Per descomptat que si 
el Grup de Ciudadanos vol parlar de l’amenaza de huelga que parli de l’amenaza de 
huelga, que ho ha utilitzat en dos moments diferents; però voldríem recordar que el 
dret de vaga és un dret fonamental, no únicament en la seva Constitució espanyola, 
sinó a nivell mundial en les relacions laborals, i que, per tant, quan parlem de l’exer-
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cici de drets no ho traslladem com una amenaça. Tot el que no agrada políticament 
no es pot convertir en una amenaça. Va costar molt conquerir el dret de vaga, de fet 
va costar moltes vagues conquerir el dret de vaga, i moltes lluites, perquè ara úni-
cament l’anunci, que és el que feia el Grup de Ciudadanos, es traslladi o es pugui 
transformar en una amenaça. Benvingudes siguin les vagues quan no es fan perquè 
s’arriba a acords, però benvingudes siguin també les vagues quan es fan i signifi-
quen que els treballadors i les treballadores conquereixen millors drets. 

Això sí, de la proposta de resolució, ni un únic element per saber per què s’es-
taven anunciant vagues i per què es van convocar vagues –ni un únic element. No 
s’explica com, segons la representació dels treballadors –i faig referència fins i tot a 
un comunicat d’UGT–, va haver-hi una no contractació del que..., o els que ja havien 
estat contractats l’any anterior per ETT; no s’explica simplement que es volia una 
equiparació amb relació a categories i funcions, que ve a significar allò que tenim 
tan assumit, que per la mateixa feina es cobri el mateix –que, per cert, després té 
sempre la seva plasmació més salvatge en les dones–; no s’explica tampoc com es 
demanava cobrar majors plusos, entre altres el de responsabilitat, o simplement els 
maquinistes que utilitzen el que allà s’anomena «el cabrestant de la màquina», qües-
tions que són elementals.

I, sense que serveixi de precedent, també en aquest grup volem traslladar una 
altra dificultat. Si fos una empresa privada no ho traslladaríem, però també volem 
traslladar una altra dificultat, que és que les darreres contrareformes laborals –i fem 
remissió no únicament al 2012, sinó també al 2010– han deixat les empreses públi-
ques i el sector públic amb moltes dificultats per negociar. I allò que podria ser una 
resolució senzilla d’una empresa privada simplement si té cash, doncs, massa sala-
rial o d’altres condicions, pel que fa al sector públic sempre es transforma en una 
dificultat màxima a l’hora de negociar. Per tant, podríem parlar de molts conflictes 
laborals que no en parlem i de les suposades incapacitats per solucionar-ho, però 
quan parlem, evidentment, del sector públic tenim una dificultat afegida.

És per tot això i per, a més, en el cas del nostre grup, mostrar tot el suport als tre-
balladors i les treballadores que estan reivindicant drets, que van reivindicar drets i 
que potser tornen a reivindicar drets, que nosaltres hi votarem en contra.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Republicà; té la paraula el dipu-
tat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, a tots i a totes. Nosaltres també rebutja-
rem aquesta proposta, i la rebutjarem per qüestions que també el company Vidal 
Aragonés acaba de comentar.

En efecte, en el primer punt, negociar, renovar..., no podem coartar la llibertat 
sindical, no podem coartar la llibertat de negociació, i, per tant, cal seure en una 
taula, però no podem posar una pistola al cap de ningú per arribar a un acord sí o 
sí. Per tant, «negociar» i «renovar» no són els termes adequats per aprovar aquesta 
proposta de resolució.

Però, a més d’això, també comparteixo les paraules que ens han precedit, on el 
to persistent que hi ha en tota la proposta de resolució, en tota la seva part exposi-
tiva, és un to clarament acusador cap al dret a la vaga. I això ja és reiterat en diver-
ses propostes de resolució que afecten l’àmbit laboral i que ens presenta el Grup de 
Ciudadanos. Constantment es posen de part... I nosaltres aquest to no el compartim 
ni el volem. I, per tant, sempre manifestarem el nostre rebuig a utilitzar el dret a 
vaga com si fos un dret perjudicial per a la ciutadania, perquè el dret a vaga és un 
dret laboral i és un dret que tenim els treballadors i les treballadores i que s’ha de 
continuar exercint, i s’ha d’exercir precisament per reforçar aquesta negociació i per 
aconseguir –tant de bo– qualsevol clima d’acord.
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I el tercer element pel qual també rebutgem aquesta proposta de resolució és la 
qüestió del conveni. En efecte, a Catalunya no existeix un conveni d’aquest sector; 
per tant, caldria impulsar-lo. Els termes en els quals s’hauria de presentar aquesta PR 
haurien de ser amb motiu d’intentar impulsar un conveni per a tot el sector, no només 
per l’àmbit públic, sinó també per l’àmbit privat, i, per tant, que tot el teixit empresa-
rial, i també els treballadors i les treballadores que estan en aquest sector, puguin te-
nir els seus drets i deures blindats i, per tant, hi hagi un conveni de referència que els 
permeti, quan seuen en una taula de negociació, poder arribar a un acord satisfactori.

Aquests són els motius principals pels quals el Grup Republicà rebutjarà aquesta 
proposta de resolució del Grup de Ciudadanos.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. I ara, per acabar, té la paraula el Grup Parlamen-
tari Junts per Catalunya, el senyor diputat Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en qualsevol cas, negociar, renovar el 
conveni..., es renovaria al conveni si, fruit de la negociació, sortís l’acord entre la 
part empresarial i la part dels treballadors de renovar el conveni. Bé, s’ha dit abans 
de que jo parlés. 

A Catalunya no hi ha el conveni de l’esquí o del sector de la neu, eh?, i tampoc 
ens consta que hi hagi una gran voluntat per part de les parts per plantejar un con-
veni col·lectiu en aquest sentit.

D’altra banda, tant a Espot com a Port Ainé es tracta d’una empresa pública, però 
si es negociés algun conveni s’hauria de negociar el conveni per la part pública i per 
la part privada. Per tant, difícilment nosaltres podem instar a negociar la part priva-
da des d’aquesta comissió.

Tanmateix, si es fes un conveni d’empresa, hauria d’afectar les altres estacions 
d’esquí que té la mateixa empresa. Des del 2012 no tenen conveni, però s’aplica per 
ultraactivitat el conveni que hi havia fins llavors. I, atenent que per negociar un con-
veni hi hauria d’haver voluntat empresarial, voluntat dels treballadors..., i les em-
preses del sector públic haurien de tenir en consideració les diferents lleis de pres-
supostos que les afecten i les restriccions pressupostàries que comporten en matèria 
de salaris i de relacions laborals.

És per tot això, senyors diputats, que nosaltres rebutjarem aquesta proposta de 
resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat.
Ara procedirem a la votació de la proposta de resolució. (Javier Rivas Escamilla 

demana per parlar.) Ah!, sí... Bé, no hi ha esmenes presentades, no té dret a rèplica. 
Ah!, per al·lusions? Sí, trenta segons, senyor Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Yo no sé, igual no me he explicado suficientemente bien o el redactado no ha 
sido el adecuado, pero la intención sí que creo que no tiene absolutamente ninguna 
duda, ¿no? La empresa lo que nos dice es que hacen..., los trabajadores –perdón– di-
cen que quieren hacer huelga porque no hay convenio, y nosotros lo que intentamos 
es que exista un convenio.

Si el problema es la palabra «negociar», que yo creo que es una palabra ausen-
te de cualquier... (algú diu: «renovar»), «renovar», pues, la podemos sustituir así en 
voce, si a todo el mundo le parece correcto, decir que se negocie y no que se renue-
ve, aunque yo creo que una cosa es consecuencia de la otra, pero, bueno, creo que es 
un matiz de palabras que no influye absolutamente en nada en cuál es el fondo real 
de la voluntad de esta PR.

Gracias.
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La presidenta

Alguna observació, per la resta de grups parlamentaris, al respecte? (Pausa.) No? 
Doncs procedirem a la votació.

Vots a favor de la proposta de resolució?

Marta Ribas Frías

Perdó, presidenta –perdó. Demanaria la votació separada dels dos subpunts de 
la resolució.

La presidenta

Perfecte, senyora diputada.
Votarem primer el punt número 1.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions, no n’hi ha cap.
Queda rebutjat, el punt número 1, per 11 vots en contra i 9 a favor.
Votarem el punt número 2.
Vots a favor?
El Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
El Grup de Junts per Catalunya, el Grup Republicà i la CUP - Crida Constituent.
I abstencions?
El Grup dels Socialistes i el Grup de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda rebutjat, el punt número 2, per 11 vots en contra, 6 a favor i 3 

abstencions.

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’entrada als espais 
culturals per a l’acompanyant d’una persona amb discapacitat

250-00017/12

Ara passarem al següent punt, que és el punt número 8, que és el debat de la Pro-
posta de resolució sobre la bonificació de l’entrada als espais culturals per a l’acom-
panyant d’una persona amb discapacitat. Presentada pel Grup dels Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Moltes gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presentem aquesta proposta de resolució que el que busca és la bonificació del cent 
per cent de l’entrada als equipaments culturals de la Generalitat de Catalunya per 
als acompanyants de persones amb discapacitat. Aquesta mesura creiem que és molt 
positiva i que és necessària, atès que els equipaments culturals a Catalunya sí que en 
els darrers anys han fet una evolució molt positiva pel que té a veure amb l’accessi-
bilitat per a les persones amb discapacitat física, però encara queda molt camí per 
recórrer per a aquelles persones amb discapacitat sensorial i intel·lectual. 

Altres comunitats autònomes, com és el cas de Madrid, com és el cas de Caste-
lla - la Manxa, com és el cas de comunitats com València, ja han aplicat descomp-
tes d’aquestes característiques i aquesta bonificació del cent per cent a l’entrada de 
museus tan importants com el Museo del Prado o d’altres arreu de l’Estat. Nosaltres 
considerem que Catalunya també, en pro de l’accessibilitat de les persones amb dis-
capacitat a la cultura, i atès que la conselleria de Cultura té un programa ad hoc per 
a aquest tipus d’accessibilitat i que ja s’estava treballant a legislatures anteriors, jo 
crec que aquest és un bon moment, doncs, perquè aquest Parlament insti el Govern a 
poder facilitar l’entrada d’una persona acompanyant de la persona amb discapacitat. 

Perquè moltes vegades aquestes persones necessiten el recolzament d’una altra, 
bé per moure’s per l’edifici, bé per entendre el que s’està exposant, per veure el que 
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s’està exposant, per explicar, per traduir moltes vegades l’acte cultural, i creiem que 
justament en pro..., i estic segur que parlo en nom de tots els partits que tenim re-
presentació en aquest Parlament, estem a favor de la inclusió plena de les persones 
amb discapacitat a la nostra societat; jo crec que aquest és un pas més, doncs, per 
aconseguir-ho. I, per tant, posem a consideració d’aquest Parlament aquesta propos-
ta de resolució. 

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, com que hi ha hagut esmenes presentades, és 
el torn..., té la paraula el Grup Republicà, la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres hem estat parlant, a més considerant 
molt favorablement aquesta proposta de resolució, ja que va en la nostra línia, que 
simplement és defensar els drets de les persones més vulnerables, i les persones 
que tenen discapacitats per descomptat que ho són.

Ens han acceptat una esmena de transacció en el punt 1, i per aquest motiu tin-
dran el nostre vot a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula la diputada Montserrat Macià.

Montserrat Macià i Gou

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Doncs efectivament, nosaltres tam-
bé hem transaccionat l’esmena, una esmena que no modifica l’objectiu de la PR, amb 
la qual estem absolutament d’acord, perquè coincidim absolutament amb la finalitat 
d’aquesta PR, que és assegurar el dret de les persones discapacitades, sigui quin si-
gui el seu grau o la seva tipologia, de participar activament en la vida cultural.

I és que per al nostre grup parlamentari, com, per descomptat, per al Govern, 
està clar que tot el que té a veure amb facilitar la vida de les persones amb discapaci-
tat és una gran prioritat, tal com queda ben palès al pla de govern i en tots els anun-
cis que ha fet el president, des de la creació del pacte nacional per a les persones 
amb discapacitat fins a impulsar el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, etcètera. 

Però, efectivament, com deia el diputat del Grup Parlamentari Socialistes, des 
del Departament de Cultura fa molts anys que aquest tema és una prioritat i que ja 
s’està implementant i s’està treballant amb diferents estratègies per poder assolir la 
plena integritat..., per poder accedir lliurement la persona acompanyant de la per-
sona discapacitada... I així hi ha molts museus especialment..., no tots els equipa-
ments culturals, però sí específicament el món dels museus hi estan treballant. I, per 
exemple, ja n’hi ha molts, com per exemple el Museu de Lleida des de fa molts anys, 
doncs, en què la persona acompanyant d’una persona amb discapacitat té l’accés no 
únicament bonificat, sinó gratuït. 

I, per tant, doncs, en tant que des del Departament de Cultura això s’està treba-
llant i és una prioritat del Govern, per això estem molt contents i molt satisfets de 
poder votar-hi a favor, després de la transacció feta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Ciutadans. Té la 
paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Buenos días. Gracias, presidenta. Las persones con discapacidad, con diversidad 
funcional, tienen reconocido su derecho a participar en condiciones de igualdad en 
la vida política, económica, cultural y social. Sin embargo, es mucho lo que aún nos 
queda por avanzar para que este derecho sea real y efectivo. Son muchas las dificul-
tades de estas personas y sus familias, sobre todo, con las que tienen que convivir 
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cada día, y es responsabilidad de la legislación y de los legisladores asegurar que 
puedan desarrollar un proyecto de vida en igualdad de condiciones.

Cuando hablamos de accesibilidad deberíamos ir más allá de lo que estrictamen-
te se refiere a los obstáculos arquitectónicos, entendiendo por «accesibilidad», pues, 
esta igualdad en el acceso para facilitar los obstáculos, no solo de movilidad, sino 
también sensoriales, cognitivos y conductuales.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Na-
ciones Unidas, en su artículo 5, respecto a la igualdad y la discriminación, y en su 
artículo 30, respecto a la participación en la vida cultural, las actividades recreati-
vas, el esparcimiento y el deporte, especifica –cito textualmente– que «a fin de pro-
mover la igualdad y eliminar la discriminación, los estados partes adoptarán todas 
las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables». Y es por 
ello que Cataluña, como comunidad autónoma de España, que sí que es estado parte 
de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de facilitar estos derechos.

La verdad es que celebramos que haya entrado en el orden del día de esta pri-
mera comisión de Afers Socials esta propuesta de resolución relacionada con la dis-
capacidad, porque Ciudadanos presentamos la iniciativa de constituir una comisión 
específica para tratar los asuntos que afectan a este colectivo. Pensamos que son mu-
chas las iniciativas que tenemos que presentar y que nuestro grupo ha presentado ya 
para convertir en reales esos derechos teóricos. Sin embargo, bueno, la abstención 
del PSC, entre otros, hizo que nuestra propuesta no saliera adelante. Así que aquí 
nos vemos, en esta primera comisión, satisfechos de poder trabajar los derechos de 
las personas con discapacidad, pero sin poder trabajarlas, bueno, de una manera 
que consideramos que sería pertinente. Y, bueno, y así nos vemos también, que se 
ha puesto de manifiesto que pese a que se decía que no había suficientes temas para 
crear una comisión específica, primera comisión, aquí estamos hablando de disca-
pacidad, y ya veremos todas en las que nos vamos a ver hablando de este tema.

Como comentaba, Ciudadanos en esta legislatura hemos presentado iniciativas 
parlamentarias relacionadas con los derechos de las personas con diversidad fun-
cional en múltiples aspectos, que iremos trabajando en las siguientes comisiones si 
podemos continuar la legislatura. Y, por supuesto, dado que esta propuesta de reso-
lución supone un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad, tendrá el apoyo y el voto favorable de Ciudadanos.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. Trobem 
que és de sentit comú, a més de solució senzilla, que per facilitar l’accés als espais 
culturals de persones amb certs tipus de discapacitat acreditada no només s’ha de 
bonificar la seva entrada, sinó la de la persona que l’ha d’acompanyar. Per tant, ens 
felicitem que hi hagi aquesta proposta de resolució i l’aprovarem.

De ben segur que, igual que aquest cas, n’hi deu haver moltes més, de situacions, 
de petites circumstàncies fàcilment esmenables, que comporten en canvi grans im-
pediments per convertir en real l’accessibilitat en igualtat de drets de les persones 
amb capacitat a qualsevol tipus d’activitat o de servei. I de ben segur que són cir-
cumstàncies llargament denunciades pels col·lectius afectats; vull dir que tampoc 
són noves i que ja han arribat a totes les orelles a què haurien d’haver arribat.

Per tant, aprofitem el debat d’aquest tema, d’aquesta proposta de resolució, per 
insistir en la necessitat que intentem resoldre aquestes traves de fons, des del fons, i 
no pas cas per cas a partir de resolucions en aquesta comissió parlamentària, perquè 
segurament no arribaríem mai, no?, a totes.
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I això, al nostre parer, es pot fer desenvolupant el desplegament, el reglament de 
la Llei d’accessibilitat, que ja fa quatre anys que es va aprovar i encara no s’ha des-
plegat. I, evidentment, acompanyant aquest reglament amb els recursos necessaris 
i suficients per poder fer realitat tots aquests drets i l’accés als serveis. Passar, di-
guem-ne, dels anuncis, a què ens feien referència abans des del Grup de Junts per 
Catalunya, a realitats. I, bé, volíem aprofitar aquesta resolució per fer també aquesta 
petició, que al més aviat possible hi hagi aquesta solució de fons, que seria el des-
plegament del reglament i els recursos que l’acompanyin.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent. Té la paraula el senyor diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Primer de tot, agrair al Grup Socialistes la presentació 
d’aquesta proposta de resolució. Nosaltres, evidentment, com no pot ser d’una altra 
manera, estem absolutament a favor de que es pugui garantir a totes les persones 
amb discapacitat l’accés a la cultura, en aquest cas a la cultura que té un origen en 
allò públic, en allò públic català, millor dit, en serveis culturals de la Generalitat de 
Catalunya, i això significa o pot significar, en molts supòsits, garantir també l’acom-
panyant; si no, no estem garantint el dret. Però farem una abstenció, i no és sobre el 
fons, és sobre dos o tres qüestions que ja ens han avançat i que ens han de generar 
una discussió, a més, en aquesta comissió.

Ens expliquem. Clar que nosaltres estem a favor, com la resta de grups, que, da-
vant d’una realitat en la qual per garantir el dret s’ha de garantir també l’accés a la 
persona acompanyant, això es bonifica al cent per cent. Per la forma que s’expressa 
–i no és un problema de la proposta de resolució feta pel PSC o pel Grup Socialis-
tes, sinó de la legislació vigent, i com es regula la discapacitat–, estem generant una 
realitat per la qual també garantiríem el dret a un acompanyant sense saber o tenir 
garantit si aquella persona necessita o no necessita acompanyant. Però després hi 
ha una segona volta: tindríem fins i tot persones amb una discapacitat reconeguda 
que no tenen reconeguda la necessitat d’un acompanyant però que a la vegada, sen-
se aquest acompanyant, no poden accedir al centre cultural. I, per tant, entrem en 
un bucle infinit, que no ho podem solucionar, perquè hi ha fins i tot una realitat, que 
és com es regula la discapacitat, en la qual no hi ha competències –sí en la gestió, 
però no en la regulació– per part de la Generalitat de Catalunya, i estem limitats i 
limitades.

Per tant, busquem dues solucions per a aquesta realitat, i crec que les dues solu-
cions les tenim prou encaminades: una –hi feia referència la diputada que m’ha pre-
cedit en la seva intervenció– que és el desenvolupament del reglament, i una altra, 
evidentment, és que al Ple també vam aprovar una determinada qüestió amb relació 
a la discapacitat, que era un grup de treball dins d’aquesta comissió. Per tant, intento 
–i perdoneu-me l’expressió– o intentem posar-nos les piles en aquest grup de treball 
i busquem fórmules per les quals aquí no estiguem generant un dret, no únicament a 
qui li correspon, que ja val la pena, i tant de bo sempre fossin tan garantistes d’anar 
a garantir una part, encara que després pugui beneficiar-se’n una altra..., sinó anar a 
filar més prim, no únicament en el reglament, sinó intentant influir en la regulació 
normativa.

Per tant, que quedi molt clar que nosaltres hi estem a favor, que quedi molt clar 
que en les intervencions anteriors ja sabíem que això s’aprovaria, però hem volgut 
fer aquesta abstenció fent el reconeixement al Grup Socialistes, sobretot, perquè ens 
posem les piles i treballem això, que necessitarà molta feina.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Raúl Moreno, per posicio-
nar-se sobre les esmenes presentades.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Sobre l’esmena presentada, hem de dir que hem fet aquesta 
transacció, perquè és veritat que és una esmena que es va fer fa molts mesos, quan 
començàvem a fer propostes de resolució, i justament, la transacció ve pel debat que 
deia el diputat Aragonés; és a dir, el dubte que teníem nosaltres és com discernim si 
una persona necessita ajuda o no ajuda per a la persona amb discapacitat.

I, clar, jo crec que aquí tenim dos maneres de mesurar-les, no? És a dir, la disca-
pacitat està pensada molt des del punt de vista de la dependència; quan a la targeta 
del discapacitat hi posa: «Si necessita una tercera persona per a la seva vida quoti-
diana», estem parlant si necessita una tercera persona per vestir-se, per dutxar-se, 
etcètera. Però podríem trobar persones amb una discapacitat del 33 per cent, que, 
efectivament, no necessiten una tercera persona, però podríem trobar persones amb 
un 33 per cent que sí que necessiten una tercera persona.

Per tant, el grau de discapacitat i la necessitat d’acompanyant en aquests mo-
ments no es relacionen. No podríem fer un tall perfecte per dir si necessita o no 
necessita acompanyant. I, per tant, per no entrar a fer, diguem-ne, una proposta tan 
detallista i tan separadora de que aquests sí i aquests no, hem pensat que el més lò-
gic és que una persona amb un 33 per cent de discapacitat, que és el mínim, pot tenir 
un acompanyant assegurat. Perquè si ho féssim d’una altra manera seria injust; seria 
injust perquè moltes persones que necessiten aquest acompanyant no el tindrien.

Per tant, jo crec que parlem de dos situacions diferents: una és com es calcula el 
grau de discapacitat..., que fins i tot el grau moltes vegades també és objecte de dis-
cussió, perquè persones que tenen un grau superior quan fan la revisió els abaixen 
el grau, tot i que consideren que estan en pitjors condicions de salut. Per tant, per no 
entrar en aquest debat i per fer el que han fet altres comunitats autònomes, que crec 
que han pensat de manera més global, jo celebro que en aquest cas el Grup Republi-
cà i el Grup de Junts per Catalunya i el Grup Socialistes, en aquest cas, hagin arribat 
a aquesta visió molt més general de dir: «Intentem que totes les persones que tenen 
algun grau de discapacitat reconegut puguin gaudir d’un acompanyant bonificat.» 

Això no treu, lògicament, que ens hàgim de posar les piles en aquest grup de tre-
ball d’aquesta comissió, que s’ha de presentar una proposta de resolució en aquesta 
comissió per tal de posar-ho en marxa. Per tant, jo crec que ens arribarà d’aquí poc 
l’aprovació d’aquest grup de treball per transposar la legislació internacional a la le-
gislació catalana, i, per tant, ens hi posarem. 

I lògicament, també, des d’aquí demanar el desplegament i la posada en marxa 
dels recursos necessaris per al desplegament de la Llei d’accessibilitat, que segu-
rament faria aquesta visió molt més global, i no hauríem d’estar de mica en mica, 
doncs, demanant bonificacions o demanant que s’augmentin o es defensin els drets 
de les persones amb discapacitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
Ara passarem a la votació del punt número 8.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Junts per Catalunya, Ciutadans, Grup Republicà, Catalunya en Comú Podem, 

Socialistes.
Vots en contra?
Abstencions?
La CUP - Crida Constituent. 
Queda aprovada, aquesta proposta de resolució, per 19 vots a favor i 1 abstenció.
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Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent a 
joves extutelats de la Generalitat

250-00061/12

Ara passarem al debat del punt número 9, que és la Proposta de resolució sobre 
l’actualització de la informació referent a joves extutelats de la Generalitat. 

Informar que a l’entrada de la..., al començar la comissió el grup proposant ens 
ha fet arribar un document d’una esmena transaccionada amb el Grup Republicà 
i Junts per Catalunya, que imagino que la resta de portaveus ja han rebut aquest 
acord.

Passarem al debat d’aquesta proposta de resolució amb el grup proposant, que és 
el Grup dels Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. L’objectiu d’aquesta proposta de resolució és que els ciuta-
dans i ciutadanes, també els grups parlamentaris, per descomptat, les persones inte-
ressades, les entitats, puguin tenir accés a les dades, a una informació que nosaltres 
considerem rellevant per conèixer quina és l’evolució tant dels menors tutelats com, 
sobretot, dels menors o dels adolescents extutelats per la DGAIA.

L’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Generalitat de Catalunya, 
doncs, és qui s’encarrega d’ajudar aquells xavals que han estat tutelats per la DGAIA i 
que ja han complert la majoria d’edat i, per tant, fins als vint-i-un anys necessiten un 
cert suport des del punt de vista de l’habitatge, econòmic, formatiu, laboral, etcète-
ra. I voldríem saber, també per conèixer quina és l’evolució que podria tenir el que 
després parlarem en aquesta comissió, que són els menors no acompanyats, i quin 
acompanyament s’està fent justament des de la Generalitat de Catalunya..., de les 
dades. Quan un intenta accedir a la pàgina web de l’Àrea de Suport als Joves, doncs, 
trobem les informacions fins a l’any 2015. I, per tant, l’únic que demanem en aquesta 
proposta de resolució és que es publiquin les memòries dels anys 2016 i 2017, per tal 
de que tots puguem tenir un accés transparent a aquesta informació sobre l’evolució 
del suport als joves tutelats i extutelats.

Hem de dir que s’ha presentat i hem arribat a una transacció, que després en el 
torn d’explicar l’esmena, doncs, acabaré de resumir, però, en definitiva, és una pro-
posta senzilla, en la que demanem transparència al Govern perquè faci pública la 
informació que crec que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a conèixer.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té 
la paraula el Grup Republicà, la diputada Rut Ribas.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. D’entrada, doncs, agrair la voluntat 
del diputat Raúl Moreno per aquesta transacció i «acurar» més l’esmena, que a con-
tinuació ja ha fet esment que la presentarà.

Simplement, creiem que en les memòries i les dades, doncs, sí que hi ha d’haver 
aquesta transparència i han de ser presentades al web, per tal de que tothom hi pu-
gui accedir i fer un seguiment acurat, com el diputat ja en feia esment. I, per tant... 
Tenim constància, doncs, de que les dades de l’any 2016 i aquesta memòria són exis-
tents, perquè en altres espais s’han anat presentant aquest seguit de dades. 

Per tant, doncs, amb la voluntat de que hi hagi aquesta transparència amb aques-
tes memòries, el Grup Republicà, en aquest cas, donarem suport a aquesta proposta 
de resolució.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, per posicionar-se també sobre les esmenes, té la 
paraula el Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el diputat Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Bon dia, presidenta, i diputades i diputats. Agrair al Grup Socialistes la bona dis-
posició a transaccionar aquesta PR. Jo crec que és important facilitar l’accés a la in-
formació sobre un tema cabdal com aquest, perquè la transparència el que permet és 
la rendició de comptes en polítiques públiques, i em sembla que és un bon precedent 
i que cal avançar en aquesta direcció. Tot el que permeti l’accés als professionals i a 
la societat en general, crec que redunda en un benefici dels usuaris i de les persones 
que són objecte d’aquests processos de tutela i d’acompanyament. Per tant, crec que 
estar molt a l’aguait d’aquest tipus de coses i exercir aquesta pressió ajuda a millorar 
la democràcia i a sostenir l’estat del benestar.

Per tant, gràcies per la iniciativa.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; gracias, presidenta. Bueno, nosotros nos alegramos de este entendimiento en-
tre el Partido Socialista y los grupos independentistas, pero más allá de las volunta-
des queremos que se hagan las cosas, y la realidad es que la web no está actualizada. 
Nosotros pensamos que se debe actualizar en aras de, por supuesto, la transparencia 
y para que sobre todo los actores implicados puedan saber cuáles son los datos y a 
qué programas pueden acceder. 

La realidad es que no nos extraña que no se actualicen los datos, viendo la ges-
tión que se está haciendo con los menores tutelados; pues con los jóvenes tutelados 
y los jóvenes extutelados es evidente que tampoco se está haciendo el trabajo como 
se tiene que hacer.

Y a las realidades me remito, porque, por ejemplo, en Girona hemos tenido de-
nuncias de los vecinos, reiteradas, y la Administración de la Generalitat no ha hecho 
nada. Pedimos explicaciones a la directora general, y tampoco consideró que tuviera 
que venir; de momento no ha venido al Parlament para dar explicaciones sobre este 
tema. Nosotros pensamos que es grave, que no se está realizando el acompañamien-
to que se debe hacer con los jóvenes extutelados y que esto está derivando, pues, en 
delincuencias, y, bueno, ha tenido que salir a dar explicaciones el Ayuntamiento de 
Girona, cuando la competencia la tiene la Generalitat de Catalunya.

Nosotros esperamos que se fijen objetivos claros, que se realicen unos planes 
individualizados, que es lo que se tiene que hacer, y sobre todo que se coordinen 
entre las diferentes administraciones, que es lo que realmente le venimos pidiendo 
al Govern desde hace mucho tiempo y consideramos que no se está haciendo. En 
resumen, que se pongan a trabajar todos y que se dejen de acuerdos y de palmaditas 
en la espalda.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Catalunya en Comú 
Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Bé, és una proposta que bàsicament reclama informació i transparència sobre la 
feina que es fa des de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats. Evidentment, 
hi votarem a favor; crec que no té cap sentit que no es resolgui aquesta situació de 
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manca d’actualització de la web i de compliment de l’obligació de transparència i 
retiment de comptes, doncs, de tots els serveis que es fan públics.

De nou, com en la resolució, en el debat de la resolució anterior, aprofito que po-
sem a debat, no?, un element com és, en aquest cas, només el tema de transparència, 
però sobre el suport a joves tutelats i extutelats, i veient que, entenc, tots els grups 
estem dient que és una feina important que cal fer, que es posa en valor i que cal po-
tenciar, doncs, aprofito per reclamar que això es tradueixi en elements més de fons, 
no només en la informació i la transparència, sinó en qüestions especialment lliga-
des a recursos, però també a plantejos d’adequació a les noves situacions d’aquests i 
aquestes joves tutelats i extutelats, perquè volem que continuï sent un servei que es 
fa bé i que dona resposta a una realitat del moment.

I poso una falca concreta, que espero que en poques setmanes, doncs, tindrem 
el debat en ple, que és una esmena que el nostre grup parlamentari ha introduït a la 
llei per modificar la renda garantida de ciutadania, que fa referència precisament al 
col·lectiu de joves extutelats i a la circumstància que ara es dona, que, quan deixen 
de rebre l’ajuda a partir dels vint-i-un anys per a joves extutelats, abans podien pas-
sar a rebre, si és que no tenien possibilitat d’ingressos d’altre tipus, la renda mínima 
d’inserció, però amb el canvi de renda mínima d’inserció a renda garantida de ciu-
tadania es queden en un buit fins als vint-i-tres anys.

Resoldre això, doncs, és modificant o bé l’ajuda que reben els joves extutelats, 
cosa que es podria fer des del Govern, o bé –és el que plantegem nosaltres, no?, per-
què no quedi aquest buit– modificant la renda garantida de ciutadania per a aquests 
casos concrets, perquè a partir dels vint-i-un anys, si és que ho necessiten, puguin 
accedir automàticament a la renda garantida de ciutadania.

Bé, d’aquí un parell de setmanes és possible que tinguem aquest debat en el 
Ple, i espero que aquesta sensibilitat que avui mostrem a partir d’una resolució bà-
sicament d’informació i transparència sobre el servei als joves tutelats i extutelats, 
doncs, també es tradueixi després quan s’ha de parlar de recursos i de coses concre-
tes que afecten segurament més els tutelats i extutelats, que no pas la transparència 
dels informes.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. A nosaltres els acords, ja siguin entre el Grup Republicà, 
Junts per Cat i el PSC, sempre que serveixin per avançar en drets, ja ens semblaran 
bé. De fet, ens semblaran bé entre els grups que siguin, perquè al final, si és per 
avançar en drets, ens en beneficiem tots i totes. I fins i tot agrair aquest exercici que 
de vegades pot semblar molt simple, però es transforma en molt complicat.

Evidentment no podem estar en contra, sinó, al contrari, a favor de que allò que 
ja haurien de tenir a la pàgina web i que hauríem de poder conèixer directament, 
que és informació sobre els joves tutelats i extutelats, s’hagi..., arribar a un acord 
perquè es faci efectiu. I, simplement amb un canvi en el temps d’un o dos mesos, em 
sembla una flexibilitat generosa, però a la vegada, també, que no suposa cap proble-
ma sobre el que veritablement tenim com a objectiu.

Potser sí que hauríem d’haver fet la reflexió –no forma part d’aquesta proposta de 
resolució, però per al futur– sobre quines dades tenim allà i quines dades no tenim 
i hauríem de tenir, per poder tenir no únicament la foto fixa, sinó la imatge de quin 
és el procés que completen tutelats i extutelats. 

I la tercera qüestió, evidentment, és com intervenim. Està molt bé que tinguem 
les dades..., i no m’estendré sobre això, perquè no forma part de la proposta de re-
solució, i sobretot perquè ho veurem ara, en uns minuts, segurament amb la compa-
reixença del conseller i la intervenció dels grups, on bona part de la discussió que 
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tindrem durant aquest matí serà com intervenim, de quina forma intervenim i quins 
pensem que han de ser els mitjans que s’han de posar a disposició per tenir una in-
tervenció adequada.

Per descomptat que nosaltres hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar per a posicionar-se sobre les esmenes presentades. Té la paraula el 
diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Sobre l’esmena que hem transaccionat entre el Grup Parla-
mentari Republicà, Junts per Catalunya i Socialistes i Units per Avançar, només dir 
que hem intentat arribar, doncs, a un acord que permetés que el Govern pogués pu-
blicar amb una certa celeritat aquestes memòries.

Nosaltres entenem que veritablement aquestes memòries..., és qüestió de dies que 
es pugui pujar un arxiu a la pàgina web, no? Però si aquest era el problema, doncs, 
donem més temps perquè el Govern ho pugui fer, tot i que pensem que no estaria de 
més que els mesos de gener i febrer tots aquells departaments que tenen gestió i que 
han de rendir comptes, doncs, pugessin en general a les pàgines webs quina ha estat 
l’evolució de la seva feina durant l’any anterior, no?

Sí que fer un apunt a la diputada Valencia, de Ciutadans: el Grup Parlamenta-
ri Socialistes arribarà a acords amb tothom, sempre que es pugui assolir allò que 
nosaltres considerem que és oportú per al conjunt de la ciutadania. I això passa per 
partits independentistes, per vostès i per qualsevol que s’avingui a millorar la vida 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I anar ficant una falca cada cop que el PSC 
arriba a acords amb altres grups, sempre que no sigui amb vostès –llavors l’acord és 
perfecte–, em sembla que no és de rebut, perquè afortunadament en aquest país no 
hi ha majories absolutes i, per tant, la política és diàleg, negociació i pactes, sobretot 
amb aquells que pensen diferent. I, per tant, els convido a que algun dia facin l’es-
forç d’arribar a acords amb aquells que pensen diferent de vostès, no?

I, per altra banda, jo no vull avançar-me a dir que la gestió dels joves tutelats i 
extutelats de l’àrea de suport és bona o és dolenta, fins que no pugui veure les dades 
que determinin si es fa una bona o una mala gestió. Per tant, prejutjar allò que està 
passant sense tenir també la versió del Govern, jo crec que no és lògic o, com a mí-
nim, no hauríem de fer-ho com a diputats i diputades, que hem d’intentar tenir una 
anàlisi molt més real i més general del que està passant al nostre país, més enllà de 
que un pugui tenir converses privades o amb entitats que li donin un punt de vista. 
Però jo crec que hem de fer un esforç de tenir totes les versions, per poder aplicar 
les polítiques correctes.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
Ara passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor? 
Per unanimitat de tots els grups parlamentaris, s’aprova aquesta proposta de re-

solució, amb 20 vots a favor.
Ara falta substanciar el punt número 12, que és la sessió informativa del conse-

ller. Suspenem la sessió uns minuts per esperar que arribi el conseller.
Moltes gràcies.
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La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i catorze minuts i es reprèn a les onze i 

set minuts.

La presidenta

Bon dia a tothom. Benvingut, conseller, i tot l’equip del Departament de Treball. 

Sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la situació dels infants i adolescents migrants sense referents 
familiars ni adults 

355-00022/12

Estem aquí, al punt número 12, per a la sessió informativa, on el conseller Chakir 
El Homrani ens informarà sobre la situació dels infants i adolescents migrants sen-
se referents familiars ni adults. També l’acompanyen el secretari general, el senyor 
Josep Ginesta, i la directora general de la DGAIA, la Georgina Oliva. També salu-
dar la resta de membres del Departament de Treball i totes les entitats que avui ens 
acompanyen en aquesta sessió informativa.

El conseller disposarà d’una hora com a màxim per a fer les seves explicacions 
i els grups parlamentaris disposaran de deu minuts per fer-li preguntes i rèplica.

Endavant, conseller, quan vostè vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies (Chakir El Homrani Lesfar)

Bon dia, diputats i diputades, equip del departament, membres d’entitats d’aten-
ció a la infància. Comparec en la Comissió de Treball i Afers Socials a petició prò-
pia. Vaig fer, vaig introduir la petició pròpia la setmana passada per explicar la si-
tuació, una situació que hem de començar directament situant clarament que és una 
situació d’emergència, d’emergència social, entorn de la situació dels joves i adoles-
cents migrats sense referents familiars que arriben al nostre país; més coneguts com 
a MENAs, procurarem no utilitzar aquesta expressió, perquè també és una manera 
de cosificar el que són persones, persones vulnerables, nois i noies que han fet un 
procés migratori complex i que tenen una doble vulnerabilitat: una vulnerabilitat 
com a menors i una vulnerabilitat vinculada a la seva trajectòria migratòria i al que 
representa haver de fer un trajecte migratori d’aquest tipus sent menor d’edat i amb 
el que representa, amb trajectes complexos i amb motxilles complexes en alguns 
casos.

Crec que també hem de ser conscients de que el que passa al nostre país no és un 
element fora del context del que està passant ni a l’Estat espanyol ni a altres països 
europeus. Crec que és important que també tinguem aquesta visió entorn d’una rea-
litat que és una realitat complexa, que s’està gestionant en altres territoris de l’Estat 
espanyol i en altres països de la Unió Europea.

Sí que m’agrada explicar, quan explico aquesta realitat, que en termes generals 
no estem davant d’una crisi migratòria amb volums més elevats que en altres crisis 
migratòries. O sigui, això ho explico perquè, si no, és ràpid i és fàcil que certes pul-
sions situïn entorn d’una de les majors crisis migratòries que hi han hagut... No, amb 
xifres, no estem davant d’una de les crisis migratòries més importants que s’han do-
nat en les últimes dècades.

El que sí que té és una especificitat; hi ha un canvi entorn del perfil de les perso-
nes que han de buscar-se la vida fora del país, del seu país. I en aquest canvi de per-
fil el que sí que hi ha és un increment exponencial entorn del que són menors d’edat; 
aquí sí que hi ha un canvi molt important. Habitualment, en els processos migrato-
ris, els percentatges de menors estaven entorn del 10 per cent, i en aquest moment 
estem superant el 30 per cent. És a dir, aquí el que hi ha és un canvi entorn del perfil 
i especialment entorn d’una realitat, d’una realitat que ha augmentat molt, que són 
les d’una doble vulnerabilitat. A part del procés migratori i del que significa la vul-
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nerabilitat d’haver de marxar del teu país per guanyar-te la vida, estem amb la doble 
vulnerabilitat de que són menors d’edat, de que han d’entrar al sistema de protecció 
de la infància, i aquest és un element que nosaltres tenim molt clar, i que represen-
ten unes situacions i unes vulnerabilitats específiques pel fet de ser menors d’edat.

Situo això perquè si vostès són conscients, i estic segur que en són conscients, 
deuen ser conscients de que l’Estat espanyol aquest element..., els territoris que te-
nen una pressió més elevada són Andalusia –que és un punt d’arribada a la costa 
sud–, Catalunya, Euskadi, i després altres territoris, però no amb el mateix volum, 
d’acord? Però també deuen ser conscients del que està passant a França, deuen ser 
conscients de que a l’Estat francès, i especialment a París, hi ha hagut una pres-
sió molt elevada en els últims anys; que aquest hivern fins i tot es van donar situa-
cions molt complexes a París, amb nois i noies que, dels sis mil que van demanar 
entrar en el sistema de menors, la meitat van quedar fora, i amb situacions bastant 
complexes i crues, de la mateixa manera que aquest estiu hi han hagut iniciatives 
entre el Govern francès i el Govern marroquí de cara a l’actuació entorn d’aquests 
menors que estan al carrer a París.

Crec que és important que situem tot aquest context, perquè ens ajuda a entendre 
que no estem davant d’un repte únicament de país en aquest sentit, perquè..., estem 
davant d’un repte de país però que no és únicament del nostre país, és un repte glo-
bal, i és un repte global que afecta bastants més espais del marc de la Unió Europea. 
I crec que és important que ho tinguem en compte a l’hora d’analitzar la situació i 
de veure de quina manera ens n’hem de sortir, perquè ens n’hem de sortir, per una 
obligació..., sempre ho explico: tenim una obligació jurídica, però per sobre d’aques-
ta obligació jurídica tenim una obligació moral de donar resposta a aquests joves i 
infants.

Perquè se’n facin una idea –i això també els permetrà fer-se un bon mapa i 
una diagnosi de la situació–, fins al 2015 la mitjana d’arribades de migrants sense 
referents familiars menors d’edat estava entre els tres-cents i quatre-cents anuals, 
d’acord? Ja el 2016 hi ha un primer repunt, que les xifres se’n van als set-cents; el 
2017 hi ha un altre repunt, ens n’anem als mil set-cents, i ara mateix estem amb una 
perspectiva de que acabarem l’any bastant per sobre dels tres mil. Des de que se’m 
va nomenar conseller i m’ha tocat coordinar el Departament Treball, Afers Socials 
i Famílies, a principis de juny –finals de maig, principis de juny–, hem acollit i hem 
incorporat al sistema de protecció a la infància 1.400 joves i infants sense referents 
familiars. Situo aquestes xifres perquè ens ajuden a entendre el que significa de 
pressió per al sistema i de pressió per a tots els sectors del sistema la realitat que ens 
hem trobat durant tot aquest any, i especialment durant l’estiu d’aquest 2018. 

Crec que també és important que tinguem en... Això significa que bàsicament es-
tem, ara mateix, en una arribada mitjana entre vint i cinquanta nois, bàsicament nois 
–també hi ha algunes noies–, diàriament, d’acord?; que és important que ho tinguem 
en compte.

A partir d’aquí, de quina manera hem volgut abordar aquesta situació i de qui-
na l’estem abordant? L’estem abordant des d’una doble perspectiva: una perspectiva 
d’emergència, però també de curt termini, però també una perspectiva de mitjà i 
llarg termini. Perquè no és únicament l’acollida, no és únicament el primer pas en-
torn de la resposta davant de l’emergència, sinó que tenim molt clar que també ha 
d’estar acompanyat d’un exercici d’apoderament, de capacitat d’integració, de capa-
citat d’apoderar aquests nois, perquè quan surtin del sistema de protecció puguin 
inserir-se laboralment i integrar-se amb plenitud en la nostra societat.

Crec que també hem de ser conscients de que el perfil d’aquests adolescents és 
un perfil que està bàsicament entre els quinze i disset anys. Hi ha un percentatge 
important, majoritari, d’origen marroquí; també hi han d’altres nacionalitats, però el 
perfil majoritari és d’origen marroquí. Són adolescents i joves que tenen molta em-
penta, que tenen una energia molt gran; hem de pensar que si han fet un procés mi-
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gratori, sols, de la complexitat que significa, són nois i noies que tenen molta capa-
citat emprenedora, que tenen molta energia. Amb realitats d’orígens socials molt 
diverses; els perfils no són homogenis. Crec que això també és important que ho 
tinguem en compte, no són perfils homogenis, hi han perfils molt diferents: entorn 
del seu backup de formació en el país d’origen, entorn de la seva situació familiar i 
social en el país d’origen..., és a dir, és un perfil molt divers, molt, molt divers. I són 
joves que tenen molt clar, una gran majoria, el que venen a fer a aquest país; i el que 
venen a fer a aquest país és guanyar-se la vida i ajudar les seves famílies, i ho tenen 
molt clar –ho tenen molt clar.

En aquest sentit, crec que és molt important que sapiguem aprofitar l’energia 
i el potencial d’aquests joves. És una de les assignatures que tenim més clar que 
hem d’aprovar. No ens podem permetre com a país que aquests joves no tinguin les 
oportunitats i que nosaltres no aprofitem la seva energia, la seva voluntat, la seva 
capacitat d’emprendre, la seva capacitat d’assumir reptes complexos. I és important, 
i m’agrada situar-ho en moltes ocasions, perquè això també ens ha d’ajudar a que no 
estiguin sota l’estigma, sota la sospita contínua.

I aquesta és una realitat que ens podem trobar, i és una realitat que ens preocupa 
molt. La capacitat que tinguem de, més enllà de la primera acollida, treballar bé tots 
els projectes entorn del seu apoderament, de la seva integració i inclusió, de la seva 
inserció laboral és clau a l’hora de donar oportunitats i de no deixar ningú al marge. 
Crec que és molt important que tinguem en compte aquests elements.

Com hem gestionat aquesta situació d’emergència i com la continuem gestionant 
ara, en un moment en què la situació d’emergència ha crescut més? En primer lloc i 
el primer que vull fer és agrair la feina que ha fet moltíssima gent; feina que no ha 
sigut visible durant com a mínim el temps que jo he sigut responsable del departa-
ment, durant tot el mes de juny, juliol, agost, que ha significat generar 1.400 places 
noves en el sistema de protecció a la infància. I això és una xifra molt, molt gran. 
I aquesta feina l’hem d’agrair a tres àmbits en concret.

En un primer àmbit vull fer un reconeixement als treballadors i treballadores de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a l’equip del departa-
ment, que s’hi ha deixat la pell i s’hi continua deixant la pell. En una situació molt 
complexa, vull fer un agraïment públic al treball que han fet els professionals que 
tenim amb vocació de servei públic a l’Administració pública.

En segon lloc vull fer un agraïment de la mateixa dimensió a la capacitat de 
resposta que han tingut les entitats de protecció a la infància del nostre país. No 
haguessin tingut la capacitat de generar aquestes places sense el treball del teixit, 
del teixit associatiu, en situacions de dificultat, amb elements de pressió molt, molt 
forts. Hem estat creant centres setmanalment –setmanalment– i necessitem conti-
nuar fent-ho, que és el que és més complex. Amb dificultats entorn de la recerca 
d’espais, amb dificultats entorn dels professionals; cada cop les mateixes entitats 
tenen més dificultats a l’hora de trobar professionals. I amb dificultats en molts as-
pectes. Però, si no hagués sigut per aquest teixit, tampoc haguéssim tingut aquesta 
capacitat de resposta.

I després un tercer agraïment als ens locals, a una important part dels ens locals 
que han col·laborat amb el departament, que han entès que és una prioritat, que és 
una obligació jurídica però que també és una obligació moral, que han entès que la 
millor manera de fer-ho és treballant conjuntament.

Aquestes tres potes, aquests tres vèrtexs del triangle, han tingut en el centre el 
menor, en situacions d’emergència, en una situació en què el sistema de protecció 
no estava preparat per a aquest volum. I, si ens n’hem sortit en un mes de juliol en 
què han arribat 480 nois i noies; en aquest mes d’agost, en què han arribat 450 nois 
i noies, i en aquest principi de setembre, ha sigut per l’exercici i pel treball de tots 
aquests àmbits. Així que ho volia situar, i ho volia situar de forma molt, molt clara.
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I després també vinculat a una idea; a una idea que crec que compartim una gran 
majoria, que crec que compartim una gran majoria d’aquest país, que és: hem de do-
nar una resposta en l’emergència, però hem de treballar també en dos aspectes clau, 
que són els programes posteriors a l’emergència i –el que també és veritat, i ja m’ho 
van escoltar a dir en la meva compareixença, en la primera compareixença que vaig 
fer a la comissió, on vaig explicar les línies de treball d’aquest Govern i d’aquest de-
partament– pertoca també revisar el sistema d’infància, i ens pertoca fer-ho a tots 
plegats. El sistema d’infància no estava pensat per a aquests perfils, i el que pertoca 
és revisar-ho; revisar i adequar el sistema d’infància. 

Aquí la nostra voluntat és treballar-ho conjuntament. Els vaig dir als grups parla-
mentaris que la nostra voluntat és treballar-ho amb vostès, la nostra voluntat és tre-
ballar-ho amb el teixit, les entitats, la nostra voluntat és treballar-ho des del Govern. 
Però pertoca fer una reflexió entorn del sistema i adequar-lo a una realitat.

I pertoca també planificar. El que ens hem trobat durant aquest any..., hem de 
poder planificar, sent conscients que, les situacions d’emergència, una de les seves 
característiques és que poques vegades es poden planificar les emergències. I això 
és una realitat i forma part de les característiques del que significa una situació 
d’emergència.

Com ho hem treballat i de quina manera ho hem treballat? Mirin, nosaltres hem 
tingut clar en tot moment..., i pot ser una decisió criticable, i crec que totes les de-
cisions poden ser criticables, però hem tingut clar en tot moment que no volíem ge-
nerar grans centres d’atenció a aquests menors. Hem apostat sempre per centres de 
mida petita-mitjana; pensem que és la millor manera de treballar-ho. Hem anat..., i 
ara mateix tenim dintre del sistema més de dos mil joves infants sense referents fa-
miliars ni adults a més d’un centenar de centres, a més d’una trentena de municipis 
diferents. Perquè la nostra aposta és molt clara: no volem generar grans centres; pen-
sem que aquests grans centres poden donar una primera resposta però que després, 
a l’hora d’aquest treball de fons que s’ha de fer entorn d’aquests nois i noies, no són 
la resposta adequada, no és el model. I per això ho hem volgut fer d’aquesta manera.

La intencionalitat sempre ha sigut clara i l’hem treballat: un abordatge integral; 
un abordatge integral que inclou educació, inclou formació, inclou atenció emocio-
nal, inclou atenció sanitària, inclou treballar l’autonomia, inclou l’apoderament, in-
clou la interacció i la relació amb la comunitat, i també inclou l’atenció jurídica. Es 
tracta de tenir aquests nois en el centre, en el centre del model, i que no siguin els 
nois qui s’adaptin al nostre model. Pot ser criticable, però és el que hem volgut fer i 
és el que continuarem fent.

També hem tingut molt clar que aquests nois són menors i aquests nois han d’en-
trar al sistema de protecció a la infància. Hi han altres països que considera, pels 
seus perfils..., els separa del sistema d’atenció a la infància –i no faig cap tipus de 
judici de valor, eh?–, i considera que de la manera que s’ha de treballar amb aquests 
perfils és des de la perspectiva de les responsabilitats entorn de migracions. En el 
departament que em toca coordinar hi han les dues responsabilitats, però això ho 
hem parlat, ho hem parlat en diverses ocasions, ho he expressat sempre de forma 
molt clara a les entitats, ho he expressat de forma molt clara en el si del Govern: no 
volem discriminar per origen en el sistema d’infància. Ho tenim molt clar –ho te-
nim molt clar.

Això també representa coses. Representa drets afegits; representa protocols con-
crets; representa una manera d’abordar-ho, i una manera d’abordar-ho amb més va-
lor afegit, però més complexa, en som conscients. Però en tot moment hem tingut 
clar que la separació per orígens no és la resposta, i ho hem treballat des d’aquesta 
perspectiva. 

Com ho fem, de quina manera ho fem, amb quines fases ho fem? Primera fase: 
atenció d’emergència. Centres d’emergència; identificació; anàlisis de salut; primera 
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atenció psicològica i jurídica; la recerca, si té família extensa... Objectiu: que cap noi 
ni noia estigui dormint al carrer, objectiu clar.

Segona fase: acollida i integració. Centres de primera acollida d’atenció integral; 
treballar per l’escolarització dels que són menors de setze anys. Estem treballant 
colze a colze amb el Departament d’Ensenyament, estem treballant colze a colze 
perquè es pugui donar aquesta atenció, perquè es segueixi donant aquesta atenció. 
Conèixer l’entorn, la llengua, la xarxa social, el lleure, l’alfabetització.

I la tercera fase: la que anomenem «autonomia i inclusió». Centres d’autonomia; 
apoderament emocional; acabar el tràmit de la documentació administrativa – tin-
drem una estona també per parlar-ne–; formació ocupacional; habitatge.

Són les fases amb les quals treballem. Ara mateix, davant de la situació, d’una si-
tuació molt complexa, hem decidit ampliar el que són els centres d’emergència, tenir 
cinc centres d’emergència de referència en les demarcacions del país, que permetin 
aquesta primera atesa i que en una, dues setmanes permetin després poder anar ja 
a centres d’acollida, de menor mida, més vinculat a l’acció comunitària, més vincu-
lat, després d’aquesta primera atenció que és absolutament necessària..., treballar en 
l’apoderament d’aquests joves. 

I després continuem generant places entorn de l’autonomia, que són diferents: 
són pisos compartits en molts casos, són elements que..., un cop ja has treballat 
amb aquests nois i noies de forma tranquil·la, en el moment en què ja tenen cobertes 
aquestes primeres necessitats i tenen coberts altres aspectes, ja hem de començar a 
treballar en l’autonomia, perquè..., el que us deia: els perfils de quinze, disset anys, 
en el sistema de protecció, no hi estaran molts anys. Sabeu que al nostre país, a di-
ferència d’altres indrets, el sistema de protecció es pot allargar posteriorment als 
divuit anys. Això va vinculat també al treball que ha fet el noi i la manera que ho ha 
fet el noi. En altres llocs no es pot allargar. Però sí que és important ser conscients 
d’una realitat: que hi estan poc temps; s’allargui o no més enllà dels divuit anys, es-
tan poc temps en el sistema de protecció. I llavors hem de treballar amb molta força. 

A partir d’aquí, el que els situava: hem d’abordar aquesta necessitat d’emergèn-
cia; la treballem. Ara mateix hem tingut una punta. Per què? Perquè la capacitat de 
generar places no ha estat d’acord amb el nivell de les necessitats que han arribat al 
país. I anem treballant entorn d’aquesta adequació. El procés és complex, la genera-
ció de places no és automàtica, i d’això ens en sortirem amb el treball col·lectiu de 
tots i totes, però també ens toca pensar en el futur. Toca planificar, toca reformar la 
DGAIA, toca treball específic en l’àmbit de salut, toca treball específic en l’àmbit 
d’educació, toca treball específic en polítiques actives d’ocupació.

Com ho volem plantejar? Doncs, més enllà de l’atenció a l’emergència, el que es-
tem fent i el que volem fer és un redisseny de tot el sistema de protecció. I com ho 
fem? Repensant i redissenyant. Planificació; necessitem planificació entorn d’aques-
ta realitat. Hem tingut diverses converses amb l’Estat; és una de les nostres reivin-
dicacions, necessitem transparència per poder planificar. Planificar i poder preveure 
millor fluxos i arribades, poder treballar de forma més organitzada amb les entitats i 
amb els professionals; repensar el sistema de protecció, aquest perfil de menors dins 
del sistema de protecció a la infància.

Abans d’acabar l’any hem previst una jornada de treball conjunt amb tots els 
agents del sistema, que permeti redefinir, que permeti avaluar el model català d’aco-
llida a infants i adolescents, que permeti afrontar l’any que ve amb un model refor-
mat i adequat a aquest tipus d’emergència; amb un model on tampoc no deixem en 
cap moment cap tipus de les diversitats de situacions de menors, d’infants i adoles-
cents que ens trobem en el sistema; amb un model que pensem que ha de sortir més 
reforçat, perquè necessita que surti més reforçat.

Estem treballant amb Salut, pels problemes de salut detectats, en la situació emo-
cional, en la situació psicològica, en la salut física d’aquests adolescents i joves, que, 
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com us deia, venen amb motxilles complexes, amb processos de migració comple-
xos. Hem de garantir el seu dret a una salut integral.

Estem treballant en l’escolarització per a tots aquells que estan en edat d’es-
colarització. Per això també estem treballant mà a mà amb el Departament d’En-
senyament, mirant de quina manera generem una distribució, una integració més 
distribuïda en el territori, que faciliti la seva escolarització. Si no ho fem de for-
ma distribuïda en el territori, el que fem és més complexa la seva escolarització. 
També treballem perquè aquests nois s’incorporin al sistema educatiu sense crear 
desequilibris en els centres i podent donar una resposta personalitzada a les neces-
sitats d’aquests nois.

També estem treballant entorn de l’adequació de les polítiques actives d’ocupa-
ció, PCI del SOC, tot l’àmbit de noves oportunitats. Estem fent i som conscients que 
una part de la resposta íntegra d’aquests joves ha d’anar lligada a aquestes polítiques 
actives d’ocupació.

Estem també repensant l’acollida en família extensa i aliena; toca repensar-ho. 
Hem d’obrir diverses vies d’atenció i d’atenció integral a aquests menors. Però això 
també requereix canvis en aspectes del sistema.

Un dels canvis que necessitem de forma molt clara és tot el procés de regularitza-
ció administrativa. La mitjana de temps en la regularització administrativa d’aquests 
nois, en la seva situació entorn dels coneguts papers, és entre set i vuit mesos. Es-
tem parlant i hem parlat en diverses ocasions amb el Govern de l’Estat, hem parlat 
amb la Delegació del Govern; sembla que hi ha sintonia entorn de la necessitat de 
fer canvis entorn d’aquest temps. No té cap sentit que triguem set, vuit mesos en re-
gularitzar la seva situació; ens dificulta la seva incorporació a les polítiques actives 
d’ocupació, perquè necessitem tenir un número de referència i, mentre no el tin-
guem, no podem incorporar-los al sistema de polítiques actives d’ocupació. I el que a 
nosaltres també ens preocupa molt: depenent de l’edat en la que entres en el sistema 
de protecció a la infància, pots sortir del sistema de protecció de la infància sense 
regularitzar la teva situació, i això significa directament l’exclusió –això significa 
directament l’exclusió.

És un dels aspectes que estem reclamant; de la mateixa manera, planificació i 
coordinació, i després també, vull dir, cap problema, recursos, perquè hem d’utilit-
zar gran part d’aquests recursos que arriben de la Unió Europea en matèria d’im-
migració i d’asil per a aquests nois i noies, i pel que fa a l’exercici d’atenció integral 
d’aquests nois i noies.

Portem tres resolucions d’emergència, des de que soc conseller. Bé, és el que..., 
farem i continuarem fent tantes resolucions d’emergència com facin falta; resolu-
cions d’emergència que permeten entrada de recursos i generació de places, que 
permeten flexibilitat en el sistema per a aquesta generació de places, perquè s’ho 
poden imaginar: la mitjana de temps en el que creàvem un equipament per a infants 
i adolescents en aquest país eren vuit mesos; estem fent equipaments a la setmana, i 
això requereix flexibilitat i requereix un esforç molt gran per part de tothom. I torno 
a reconèixer aquest esforç.

Però això també ha generat situacions de distorsió, i els hi haig d’explicar –si no, 
no seria honest–, situacions de distorsió: hi ha hagut moments en què no hem tin-
gut la capacitat de generar places al mateix ritme de les necessitats d’aquests nois i 
noies, i això ha generat moments de distorsió, moments que són coneguts, moments 
que hem tingut i que hem utilitzat la mateixa seu de la DGAIA i moments com els 
actuals, on tu generes vint-i-cinc places –i ho explico...– per evitar que el temps que 
han d’estar a comissaria –recordo que, per desgràcia, i és un element que podem de-
batre tots plegats, però ara mateix, pel mateix sistema, per la mateixa Llei d’estran-
geria, han de passar primer per comissaria–..., ha generat que tu generes places però 
que va arribant... I ha generat aquestes imatges que tots hem vist. I a mi el que no em 
preocupa –i soc molt sincer, eh?–..., la imatge em preocupa, però em preocupa més 
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el fons, que és de quina manera som capaços d’agilitzar-ho perquè aquesta situació 
no es doni, que és el repte que hem de tenir tots, i de quina manera som capaços 
d’evitar que aquestes situacions s’allarguin. Ho hem anat aconseguint durant me-
sos, i ara hi han dificultats. I generes places, però en el mateix moment arriben més 
nois, i sempre és un peix que es mossega la cua.

Per això anem cap a aquests cinc centres d’atenció d’emergència que permetin 
evitar al màxim aquestes situacions i aquests marges de temps entre el que és la 
identificació, que és obligatòria; el que és la resolució de protecció, que també és 
obligatòria, i el que és la generació de plaça. La resolució de protecció ha d’anar vin-
culada a la generació de plaça; no ho podem fer d’una altra manera, ho hem de fer 
així, i és necessari que ho fem així. I és necessari que també –i això ho hem parlat– 
tinguem clar que el primer objectiu clar és acollir a tothom i que no passin cap nit 
al carrer, que és aquest l’element clau.

Més enllà, què farem més enllà d’això?, què hem fet aquestes últimes setmanes 
d’elements, de situació encara més complexa, entorn d’una emergència a la qual por-
tem mesos donant resposta?

Farem una nova resolució d’emergència, per dotar pressupostàriament la creació 
de places.

Hem fet una reunió d’urgència amb el tercer sector aquest diumenge, amb el 
president de la Generalitat, el vicepresident, el conseller d’Interior, la consellera de 
Justícia i jo mateix. Per què? Perquè som conscients de la necessitat d’absoluta coor-
dinació, som conscients de la necessitat de col·laborar mútuament, som conscients 
de la necessitat de cadascú, des del seu àmbit, sumar conjuntament per donar res-
posta a aquests nois, que és el que més ens importa.

Hem generat un espai de coordinació contínua, diari, per poder anar abordant la 
situació dia a dia. Aquesta tarda hi ha una convocatòria de la Taula d’atenció inte-
gral dels menors sense referents familiars, per coordinar tota l’acció i les polítiques 
del Govern i de tots els agents implicats: representants de la Generalitat, de tots els 
departaments; l’Ajuntament de Barcelona; l’Associació Catalana de Municipis; la 
Federació Catalana de Municipis; col·legis professionals; entitats del sector. Incorpo-
rem, també hem convidat, i esperem que hi siguin, la Delegació del Govern. També 
hem convidat els sindicats. Hem considerat que també hem d’ampliar aquesta capa-
citat de donar resposta. I sí que vull fer un record, perquè crec que és necessari: 
aquesta taula la va crear la consellera Bassa, i no la va poder convocar.

Els propers mesos ens pertoca debatre sobre el futur del sistema de protecció. 
Els hi he dit: volem fer una jornada de treball específica, però volem parlar amb tots 
vostès, de forma bilateral i tots de forma plegada. És un repte de país, és un repte de 
país també tot el sistema d’infància. Els hi vaig dir el mes de juliol: saben que aquest 
conseller, saben que la directora general, saben que tot el departament considera que 
hem de ser capaços d’afrontar aquest debat, de repensar el sistema, valorant tot el 
positiu que ha tingut, que és molt, mantenint..., modificant-ho allà on hem vist que 
hem tingut problemes i, el que és més important també, sent capaços d’adaptar-ho 
a una realitat que és canviant, que canvia, i un sistema d’atenció a la infància ha de 
tenir la capacitat d’abordar la realitat canviant entorn dels infants i adolescents.

Bàsicament, és això el que els volia explicar, la situació, el que hem anat fent, 
com volem continuar treballant, ser conscients que en una situació d’emergència es 
donen situacions que no ens agraden, però situar molt clarament: si ha tingut alguna 
prioritat aquest departament és, en tot moment, acollir cada noi que arriba al nos-
tre país. És la prioritat, és una obligació jurídica i moral. I el que també tenim clar 
és que aquesta acollida ha d’anar acompanyada de qualitat, ha d’anar acompanyada 
d’altres aspectes molt més enllà de la primera acollida, que és en el que hem estat 
treballant de forma paral·lela amb Salut, amb Ensenyament, des del nostre mateix 
departament, des d’una visió absolutament integral i transversal. Però som cons-
cients que hi ha hagut un moment en què els tempos entre arribada i creació de pla-
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ces han generat distorsions, com el que ha significat que durant deu dies estigués 
oberta la DGAIA o com el que s’està generant, aquests últims cinc dies, entorn de 
les comissaries. Però continuem defensant: el primer és que no dormin al carrer.

També fer una reflexió. Aquesta situació d’emergència continuarà; ve d’abans, 
abans que sortís als mitjans ja n’érem conscients, i crec que alguns de vostès, que 
treballen en aquests àmbits, n’eren conscients i eren conscients del ritme amb què 
s’estava fent, però continuarà. Crec que no ens podem enganyar. Continuarà, aquest 
flux continuarà, i hem de tenir aquesta capacitat de donar resposta a aquesta emer-
gència que continuarà. I continuarà, mínim, dos mesos, i crec que tots els que es-
tem en aquesta sala en som conscients. Però això no ha de permetre que no pensem 
més enllà, que no fem aquests deures que hem de fer, que no fem aquests deures que 
hem de fer en globalitat en el sistema, però també en globalitat entorn d’aquests me-
nors: de quina manera apoderem, de quina manera assegurem la seva integració i la 
seva inserció; de quina manera assegurem que no tindrem a posteriori un sector de 
joves exclosos a la nostra societat; que tinguin l’oportunitat que volen, que és gua-
nyar-se la vida i ajudar les seves famílies, que és el que vol la grandíssima majoria 
d’aquests joves.

Estic a la seva disposició per a qualsevol pregunta, per a qualsevol comentari, per 
a qualsevol observació entorn d’aquesta situació. I... a la seva disposició.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Ara és el torn dels grups parlamentaris per posicio-
nar-se amb referència a aquesta compareixença del conseller en un tema tan com-
plex, un tema d’emergència social. En primer lloc, té la paraula el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Cuando hablamos de menores tutelados y, más concreta-
mente, de menores no acompañados, estamos hablando de menores que han tenido 
que irse de sus casas, dejar atrás a sus familias, muchos llegan rotos emocionalmen-
te, y nuestra ley de infancia obliga a la Generalitat a ofrecerles un espacio donde 
puedan sentirse seguros y un acompañamiento donde se generen vínculos y respeto, 
entre otras cosas. Pero la histórica infrafinanciación de la atención a la infancia ac-
tualmente está impidiendo que esto sea así.

No solo esto, sino que además el sistema, como ya hemos visto, acaba de colap-
sar. Y ya le anticipo que el tono de mi intervención va a ser duro, porque hablamos 
de menores, hablamos de derechos humanos, y porque esta es una situación de la 
que mi grupo parlamentario venía alertando desde mucho tiempo atrás. En la pa-
sada legislatura le hicimos varias preguntas al Govern en sesiones de control, que 
muchos recordarán por las desafortunadas palabras de la anterior consellera sobre 
los niños dela cola, que precisamente eran menores no acompañados. Interpelamos 
al Govern a principios del 2016 sobre la DGAIA. En el debate de presupuestos in-
trodujimos una enmienda para aumentar la dotación presupuestaria de los centros 
tutelares, y ustedes votaron en contra. En enero de 2017 –en enero de 2017–, regis-
tramos una propuesta porque los centros que acogían a menores no acompañados 
ya entonces estaban saturados, y además es que en la exposición de motivos avisá-
bamos de lo que se nos venía encima; pues se aprobó esa propuesta, pero el Govern 
no cumplió con los puntos aprobados.

A principios de la legislatura, solicitamos la comparecencia de la directora ge-
neral de Infancia, porque, pues eso, veíamos lo que se nos venía encima, para tratar 
de este tema, pero, claro, como han tenido el Parlament cerrado, no hemos podido 
debatir esa solicitud de comparecencia hasta hoy.

Yo misma, en julio de 2017, interpelé directamente a la anterior consellera y, 
cuando pudimos debatir la moción subsiguiente, mi grupo parlamentario, en esa 
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moción, solicitaba que se utilizase parte del fondo de contingencia de 2017 para pa-
liar la situación crítica que tenía la DGAIA, y ustedes votaron que no. Y estamos 
hablando del Pleno del 6, 7 y 8 de septiembre. Claro, estaban ustedes demasiado 
ocupados, pues, perpetrando un golpe a la democracia y preparando un referéndum 
ilegal para ocuparse de lo que estaba pasando en los centros de menores. Porque el 
procés no solo ha servido para partir Cataluña en dos, el procés les lleva sirviendo 
años para ocultar y tapar los tejemanejes que se perpetraban en algunas conselleries, 
porque si el anterior director de la DGAIA, en vez de estar ocupado autootorgándo-
se subvenciones millonarias, se hubiera dedicado a gestionar la atención a la infan-
cia y a poner un poquito de orden, pues otro gallo nos cantaría.

Y todo es un cuestión de prioridades, ¿eh? La prioridad del señor Calvo no era 
mejorar la atención a la infancia, igual que la prioridad de este Govern no es dar 
solución a la situación de los menores no acompañados; y no estoy personalizando, 
sino que estoy hablando del Govern, de las prioridades del Govern en general.

Porque usted ha hablado de..., «hay que hacer abordaje de emergencia», ¿no? 
Y, efectivamente, pues, si nos remitimos al informe de ejecución presupuestaria de 
este año y miramos el uso que se le ha dado al fondo de contingencia, veremos que 
en el fondo de contingencia se han cogido 10 millones de euros para atender esta 
emergencia con los menores no acompañados y 20 para los medios de comunicación 
públicos; es decir, han metido mano al fondo de contingencia y le han dedicado el 
doble a TV3, como si no se llevara ya suficiente dinero de todos los catalanes. Esas 
son sus prioridades. Para propaganda, lo que haga falta, y para infancia, las migajas.

Y además es que llevan mucho tiempo demostrando que la infancia no es su 
prioridad, porque la inversión en políticas de infancia en Cataluña está muy por de-
bajo de la media española, y al final toda esta dejadez y mala gestión nos han lleva-
do a ser titular día sí, día también; hoy, por ejemplo, ya hay dos titulares, pues, uno 
sobre la situación que hay en un centro de Santa Coloma, y sobre unos menores que 
llevan semanas sin ducha ni atención médica.

Pero nos podemos remitir al 2017; titulares: «Tiros al aire en un centro de meno-
res tutelados por la Generalitat», «Un chico se hizo fuerte con un hacha», «Deteni-
dos doce adolescentes de un centro de menores por agredir a tres jóvenes en Manre-
sa», «Alerta por sospechas de tuberculosis en dos centros de menores.» Usted decía 
que se le hacían pruebas de salud a los menores; los sindicatos, los trabajadores nos 
están alertando de que no se hacen controles específicos y de que no se aplican pro-
tocolos a adolescentes que proceden de zonas donde hay tuberculosis.

Más titulares: «Las familias denuncian frecuentes embarazos de menores tute-
ladas por la Generalitat», «Atraco violento de dos menores tutelados a un joven en 
el parque de Joan Miró», «Trasladan tres menores de la DGAIA tras una pelea en 
la que agredieron a educadores», «Motín en un centro tutelar, que obligó a interve-
nir a doce unidades de los Mossos d’Esquadra en Esparraguera», «Hospitalizado 
un menor refugiado tras una pelea en un centro de Altafulla.» Y usted decía: «Es 
que...», hablaba antes de los entes locales, de la colaboración con los entes locales. 
Pues el Ayuntamiento de Altafulla se enteró de la llegada de estos menores a raíz 
de los disturbios que hubieron en el centro. Es decir, falta coordinación, por mucho 
que digan, falta coordinación con las administraciones locales. Hace poco vimos 
en prensa cómo la Administración de Barcelona y la de Hospitalet de Llobregat se 
peleaban por no hacerse cargo de una serie de menores. Bueno, esta es la situación.

Y lo peor de todo..., es que no lo quería pasar por alto, porque es que esto ya lo 
hablamos con la anterior consellera. Cuando la mala gestión de la conselleria ha 
hecho saltar todo por los aires, nos ha llegado la última: el Govern decide alojar a 
menores no acompañados que estaban durmiendo en el suelo de la ciudad de la jus-
ticia, en las comisarías de Mossos, en la misma conselleria..., pues los trasladan a un 
albergue infantil, compartiendo espacio con jóvenes que estaban de colonias. Y es 
que ni al demonio se le ocurriría hacer algo así. Ya se lo dijimos a la consellera: hay 

Fascicle segon
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un estudio de la Universidad de Barcelona –y esto lo hablamos en septiembre de 
2016– de 2015 que reveló que en Cataluña, en menores que llevan los últimos cua-
tro años tutelados, uno de cada cuatro había sufrido abuso sexual en el último año. 
Y ese mismo estudio alerta que hay estudios internacionales que confirman el riesgo 
de la institucionalización, es decir, en relación con los abusos y agresiones sexua-
les cometidos por chicos, entre ellos, entre iguales. Consecuencia de la ocurrencia 
del Govern: pues tenemos a un menor no acompañado detenido, presuntamente, por 
abusar sexualmente de una chica que estaba de colonias.

Y la desastrosa gestión de la DGAIA ha convertido el sistema tutelar de meno-
res en la casa de los horrores, tanto para los propios menores como para los traba-
jadores y los educadores. Y nos decía que ahora toca mirar al futuro, ¿no?, pero es 
que se tendría que haber hecho antes. No pueden decir que no sabían que esto iba a 
ocurrir. Se estaba alertando desde la oposición, desde los propios centros, desde los 
sindicatos, desde el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales, que desde hace 
años reclaman un cambio y una reforma del sistema de protección.

Mire, solo en 2018, hasta agosto, los trabajadores habían sufrido noventa agresio-
nes en los centros públicos. Y estamos hablando de los públicos, que representan el 
20 por ciento del sistema tutelar; nos dejamos fuera el 80 por ciento, que son centros 
concertados. No quiero ni imaginar lo que también allí habrá pasado, con la absolu-
ta falta de transparencia que hay respecto a ellos.

Le diré otro dato. Desde los años 90 que la Generalitat no convoca plazas pú-
blicas de educadores –desde los años 90. Dejadez, inacción, falta de coordinación.

Y finalmente, pues, se han hecho públicas las fotos de los menores durmiendo en 
el suelo de las comisarías. Y nuestra pregunta es: ¿por qué no se han coordinado con 
la conselleria de Interior?, ¿por qué no hablaban entre ustedes? y ¿por qué se estaban 
peleando? Porque cuando yo leí el comunicado que habían enviado a los centros de 
menores, donde decían que no tenían ni idea de donde iban a enviar los Mossos a los 
menores, a mí es que se me pusieron los pelos de punta. ¿Así protege la Generalitat 
a los menores? ¿Por qué la DGAIA no mandó un listado de centros o lugares donde 
poder alojarlos? No «bueno, los Mossos que los envíen donde sea», ¿no? ¿Tan grande 
era el pollo que tenían ustedes montado en el Govern que ni siquiera se dirigían la 
palabra para hablar entre ustedes? O sea, si son incapaces de entenderse entre uste-
des, ¿cómo se van a entender con el resto de España?

Le voy a reconocer algo: la llegada masiva de menores no acompañados es ge-
neralizada en toda España, eso es cierto; pero hay comunidades que están teniendo 
que atender a los mismos menores que nosotros, o más, y no son portada todos los 
días por los horrores que se viven en sus sistemas tutelares.

En cualquier caso, hace falta coordinación entre todas las administraciones, a 
diferente nivel, entre la local, la autonómica y la estatal, y por supuesto una estrate-
gia común europea y que todos pongan de su parte para solucionar esta crisis. Pero, 
viendo la poca capacidad que tienen ustedes para entenderse entre el propio Govern, 
dudo que puedan ser parte de la solución, cuando son parte del problema.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, es el torn del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyor conseller. Primer de tot, felicitar-lo per tenir 
aquesta iniciativa pròpia de venir al Parlament a explicar el que està fent el Govern 
amb relació a la problemàtica dels menors no acompanyats i, a més a més, a fer-
ho amb una actitud autocrítica, amb una voluntat d’arreglar i de canviar les coses 
i amb un to d’humilitat que li permet reconèixer que estem davant d’un problema 
molt complicat i molt difícil de resoldre.
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El fenomen dels menors no acompanyats, i vostè ho ha dit, no es un fenomen 
únic a Catalunya; passa a comunitats autònomes com Andalusia, València, Madrid, 
País Basc..., és veritat que amb diferents intensitats, no tant per l’atenció que se’ls 
dona, sinó pel nombre de menors que hi arriben, i, per tant, és un fenomen que no 
té fàcil solució, que ve, a més a més, associat al fenomen de la mateixa immigra-
ció; això sí, en aquest cas, amb menors d’edat. I jo crec que vostè ha situat molt bé 
el context nacional i internacional en el que s’està portant a terme aquest fenomen, 
no? I, abans de valorar alguns àmbits que considerem d’especial actuació, vull fer 
algunes afirmacions que, a més de les donades pel conseller, jo crec que ajuden a 
entendre d’on venim.

Efectivament, el fenomen dels menors no acompanyats no és un fenomen d’ara, 
sinó que portem molts anys que van arribant menors no acompanyats. Però també 
és veritat que hi ha hagut una certa manca de previsió de governs anteriors –no dic 
d’aquest, sinó de governs anteriors– davant un fenomen que des del Parlament..., fins 
i tot el mes d’abril del 2016 el nostre grup parlamentari també va presentar una pro-
posta de resolució justament per parlar d’això, on ja demanàvem, doncs, l’augment 
de les places de CRAE, de CREI –s’ha produït un augment en aquests moments 
bastant lleuger o insuficient, com hem pogut veure, de les places–; on parlàvem dels 
plans d’intervenció individual, de facilitar els recursos necessaris no només per a 
l’acollida, sinó recursos econòmics, formatius, laborals, etcètera; iniciar contactes 
amb el Govern del Marroc –l’any 2016–; crear una comissió de seguiment –l’any 
2016, hi insisteixo– entre educadors, entitats socials... Aquesta va ser una proposta 
de resolució aprovada per aquest Parlament de Catalunya. I també el març del 2017, 
arran d’una denúncia d’UGT sobre les condicions laborals dels treballadors i tre-
balladores, dels educadors i educadores socials, parlàvem d’un grup de treball de 
professionals, parlàvem de la flexibilitat laboral, de reforç dels centres on existeix 
conflictivitat...

El que vull expressar és que la situació d’urgència, ara mateix, ve donada per 
l’augment del nombre de menors que arriben a Catalunya, però també per una man-
ca d’acció per part de governs anteriors, que no van veure i potser no van preveure, 
tot i aprovar-ho el Parlament, la situació que ara tenim i, per tant, ara, hem de córrer.

Senyor conseller, vostè no ha creat el problema, però té la responsabilitat d’in-
tentar solucionar-lo, i insisteixo que no és fàcil. I, com li vaig dir el mes de juliol, el 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar estarà al costat del Govern per 
trobar solucions a aquest fenomen, que és un fenomen molt complex i molt difícil 
de solucionar.

Jo vull centrar la meva intervenció en quatre àmbits fonamentals. El primer és la 
col·laboració, la necessària col·laboració institucional; i començo per aquesta perquè 
em sembla que és fonamental. Errarem en l’anàlisi si considerem que només des de 
Catalunya podem donar resposta a aquesta realitat, sols, sense la participació de les 
entitats socials, dels ajuntaments, del mateix Govern de la Generalitat i del Govern 
de l’Estat; de la mateixa manera que el Govern de la Generalitat no podrà donar res-
posta a aquest problema si no és capaç d’establir aquests diàlegs a què vostè ens feia 
referència abans, amb els diferents teixits associatius de Catalunya, que –em sumo 
a la seva felicitació– han estat en una situació de pressió molt alta i han fet una bona 
tasca, en general, en aquesta atenció que s’ha fet durant aquests últims mesos.

Però, senyor conseller, vull traslladar-li la preocupació del món local sobre 
aquesta gestió dels menors no acompanyats, no tant perquè pugui semblar que els 
ajuntaments posen dificultats per acollir-los, sinó perquè moltes vegades se senten 
fora dels contactes habituals i normals que la Generalitat hauria de tenir amb els 
ajuntaments, advertint-los, dient-los que hi hauran menors no acompanyats que ani-
ran a parar als centres que es situen a les seves ciutats. Hi ha molts exemples de di-
ferents ajuntaments, de diferents colors polítics, alguns fins i tot de colors polítics 
pròxims al seu, que s’han queixat justament de que apareixen menors no acompa-
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nyats sense que l’ajuntament hagi tingut ni un avís formal per part de la Generalitat, 
no? I això, a més a més, genera una certa alarma social, que és el pitjor que ens pot 
passar en aquesta situació. Jo crec que això no s’aconseguirà sense la necessària col-
laboració institucional que necessitarà per solucionar aquest problema.

Per altra banda, tampoc ajudarà acusar el Govern de l’Estat, com va fer en una 
entrevista a TV3, d’opacitat; tampoc ajuda a la solució, senyor conseller, just quan el 
seu departament no fa ús d’aquest transparència a l’hora, per exemple, com li deia 
abans, d’informar els ajuntaments. Vostè ha tingut en els darrers tres mesos més col-
laboració per part del Govern de l’Estat que la que ha tingut qualsevol govern ante-
rior en els últims sis anys.

El Govern de l’Estat ha posat a disposició de les comunitats autònomes 40 mi-
lions d’euros de forma puntual per als propers quatre mesos, que seran repartits en 
funció del nombre de menors no acompanyats que cada comunitat autònoma con-
sideri que pot acollir. De fet, sembla que, si no vaig equivocat, avui mateix haurien 
de comunicar quants menors no acompanyats estan disposats vostès a acollir, per 
tal de rebre o de saber quina quantitat correspondria d’aquests 40 milions d’euros.

S’ha acordat amb el Govern de l’Estat la reforma del protocol d’actuació de me-
nors no acompanyats, que s’abordarà a la propera comissió interterritorial sobre 
menors no acompanyats que es celebrarà d’aquí a uns dies i on es tractaran temes 
tan importants com els procediments per determinar l’edat, les tuteles, etcètera.

També han acordat la reforma del model d’atenció de MENAs, pel que té a veure 
amb la gestió de centres, permisos de treball, etcètera, que es discutirà en un grup 
de treball sobre migracions existent dins l’Observatori de la Infància.

En tots aquests fòrums, la Generalitat hi és, i ho celebrem. No sempre ha es-
tat així, però és una prova més que des de la col·laboració interinstitucional podem 
agrupar els recursos per poder donar una millor resposta i més integral a un feno-
men que va més enllà de Catalunya; de la mateixa manera que el Govern ha posat 
a disposició de la Generalitat per fer la primera acollida i la derivació, i estan espe-
rant, en tot cas –i això és una pregunta que li vull fer– si la Generalitat acceptarà, 
per tal de posar-ho en marxa de forma immediata, aquesta oferta d’un local que ha 
fet el Govern de l’Estat per a aquesta acollida d’urgència. Voldria saber si vostès 
compten amb aquest local en aquests cinc que han anunciat que obriran, o no. I, en 
tot cas, si no és així, quines són les raons per les quals vostès no acceptaran aquesta 
col·laboració.

Sincerament, conseller, crec que és el moment de sumar esforços, perquè l’arri-
bada de menors no acompanyats ara és molt alta, però tot sembla indicar, i vostè ho 
ha dit, que ho serà més en els propers mesos i en els propers anys. I els problemes 
de descoordinació, en tot cas, els hem vist entre les mateixes conselleries, i en te-
nim una mostra la setmana passada entre Mossos d’Esquadra, entre els protocols, 
en com s’atenen, entre els professionals que tenien instruccions de no rebre menors 
no acompanyats o ingressar-los en els centres... Aquesta és la descoordinació que, 
en tot cas, pot posar en un brete la situació.

Per cert, avui hi haurà una representació de la Delegació del Govern en la reunió 
d’aquesta tarda, i en tenen vostès la confirmació oficial. No sé si li ha arribat la in-
formació o no, però, en tot cas, ja li avanço que hi haurà una representació de la De-
legació del Govern, com sempre que els han trucat.

Respecte a l’acolliment, si fem tots un exercici de sinceritat, hauríem de reco-
nèixer que el nostre model d’acolliment –i vostè ho ha fet– no pot donar resposta 
a la situació actual; no estava previst per a aquesta arribada massiva de menors no 
acompanyats. Per tant, s’han d’incrementar les places residencials? Sí, s’han d’incre-
mentar les places residencials. Hem d’intentar no estigmatitzar els menors? No. I jo 
crec que una part de la intervenció del Grup Parlamentari de Ciutadans el que ha 
fet és justament això. No tenim el Partit Popular aquí, però como si lo tuviéramos. 
I, per tant, jo crec que en aquesta situació hem d’intentar buscar solucions, en lloc 
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d’estigmatitzar i d’escalfar l’ambient, perquè això el que no aporta són solucions al 
problema. I vostè sap que des del Grup Parlamentari Socialistes hem estat sempre 
molt crítics, però entenem, segurament perquè també gestionem molts ajuntaments 
en aquest país, que les situacions d’urgència necessiten actuacions d’urgència i que 
moltes vegades només la col·laboració és possible per solucionar un tema que és de 
país, i que això, si no ho solucionem, és igual el color polític que hi hagi com a res-
ponsable: o solucionem aquest problema o tindrem un problema veritable de país.

Els menors no poden estar dormint ni en els calabossos, com estaven el mes de 
novembre, ni a les comissaries de Mossos d’Esquadra, ni a l’edifici de la conselleria, 
ni al carrer; no hi poden estar dormint, i vostè així ho ha afirmat. I no podem per-
metre, com ja li vam dir el mes de juliol, que aquests fets es tornin a repetir. I cele-
brem, per tant, aquest increment de places; que no són suficients, hi insisteixo, però, 
és veritat, li reconec l’esforç que vostès han fet en aquest àmbit.

Cercar noves famílies d’acollida podria ser una possible solució, però jo crec que 
aquí tindrem algunes dificultats. L’esperit del «Volem acollir» quan ens referíem a 
altres persones que fugien de la guerra possiblement s’hauria de poder traduir en 
aquesta voluntat per part de la societat de poder acompanyar-los, no? Però en tot cas 
vostè aquest matí em sembla que deixava anar la proposta d’acollida en els mateixos 
domicilis dels mentors; des del punt de vista del pla de refugi, volia saber si això és 
així o no és així, no? Però necessitem que dormin en condicions dignes, i compar-
teixo també la seva intenció de fer centres petits i no grans centres.

També voldria fer alguna referència pel que té a veure amb «després de l’acolli-
da, què». Els tenim aquí, els acollim, els donem un lloc per dormir, però necessitem 
encara més, perquè efectivament es quedaran. Jo no veig una decisió molt activa ni 
veig, des del punt de vista quantitatiu, un increment important dels plans d’ocupa-
ció, dels plans d’inserció laboral que puguin tenir, de la col·laboració amb Ensenya-
ment –que jo crec que s’hauria d’incrementar i que no és suficient–, de la col·labora-
ció amb les mateixes entitats socials, dels recursos que es dediquen des del punt de 
vista econòmic a atendre aquests menors, per la tasca que fan les entitats del tercer 
sector, etcètera.

I jo volia acabar –perquè crec que ja he acabat el temps– amb un aspecte impor-
tant, que són els professionals. Senyor conseller, els professionals que atenen aquests 
joves estan vivint una situació de tensió insuportable. Si abans tenien entre vuit i 
nou menors, doncs, per poder fer l’acompanyament, ara aquest nombre és molt més 
alt. Els centres estan sobresaturats. Els recursos professionals no han crescut de la 
mateixa manera que han vingut els menors no acompanyats, i si no els donem una 
bona atenció carregarem sobre les esquenes dels treballadors una tensió que és insu-
portable, amb condicions de treball que ja abans eren molt millorables. No només en 
necessitem més, sinó que en necessitem amb millors condicions, tant pels recursos 
físics, els recursos, diguem-ne, que necessiten per atendre aquest xavals, com també 
per les mateixes condicions de treball.

I, sincerament, jo crec que el to col·laboratiu que fa el meu grup parlamentari 
no vol dir que no estiguem atents als possibles errors que es puguin cometre, però 
jo crec que, si vostè fa l’esforç com a conseller de trobar la major col·laboració ins-
titucional possible, tindrem possibilitats d’aconseguir els recursos necessaris per 
atendre en condicions de dignitat els menors no acompanyats que fan aquest procés 
migratori.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Catalunya en Comú 
Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.
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Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Agrair-li també que hagi vingut a petició pròpia a comparèi-
xer; era necessari i imprescindible que es pogués parlar d’aquest tema al més aviat 
possible en aquesta cambra. Reconeixem que la situació és complexa, molt comple-
xa, i, per tant, s’ha de tractar amb responsabilitat. I reconeixem també que estem 
parlant d’una situació de col·lapse i d’emergència, però volem que se situïn bé els ter-
mes: el col·lapse i l’emergència no és per un flux i per un fet migratori d’aquests nois 
i noies; el col·lapse és per la no previsió de com donar resposta a aquesta situació. 

Estem parlant d’una situació que no és nova, que ja fa anys que arriben nois i 
noies no acompanyats al nostre país, que ja fa anys que aquestes xifres van in cres-
cendo, que ja sabíem que seguiria anant in crescendo, no per les xifres de l’Estat, 
que no acaben de casar mai amb la realitat del que es mou, però sí que només que 
tenint contacte amb algun tipus d’ONG dels que estan a la frontera sud d’Europa, 
que és la nostra frontera sud. I sabem perfectament que això seguirà in crescendo, i 
no durant dos mesos, conseller –no durant dos mesos. Això és una realitat que exis-
teix i que seguirà existint i que molt probablement, encara durant força temps, pot 
ser amb xifres que vagin creixent.

Per tant, no hi ha hagut la previsió, i això reconeixen, no?, més o menys, en la 
seva compareixença que ha passat, però crec que cal que quedi ben assentat, per en-
tendre per què estem en aquesta situació i per no repetir l’error. O sigui, nosaltres 
volem fer una intervenció propositiva, igual que hem estat fins ara en aquest tema 
i que estem treballant des d’allà on som: en els ajuntaments i, evidentment, des d’a-
quest grup parlamentari.

També hi ha hagut una situació de descoordinació, de descoordinació interna 
amb altres àrees del Govern –si no, no s’entenen les picabaralles que hi ha hagut 
els darrers dies, que s’haurien d’haver evitat, entre departaments– i de descoordina-
ció amb els ajuntaments, amb els ens locals, que no només ha provocat, doncs, que 
hi hagi queixes perquè no tenien la informació suficient, sinó que sobretot a mi el 
que més em preocupa és..., no ha permès mobilitzar actius, recursos, personal que 
existeix en altres departaments, que existeix en els ajuntaments i que potser hau-
ria facilitat que les coses anessin amb més suavitat, i haguessin evitat problemes de 
convivència que ara s’estan generant en algunes situacions, en alguns municipis, en 
algunes ciutats, i que s’han de gestionar ara també.

Els vam fer una carta divendres passat a vostè i al president Torra. Per què? Per-
què, com a grup parlamentari, vam tenir la sensació, estàvem tenint la sensació que 
estaven vivint allò que tots ens ha passat en algun moment, eh?: que estàs tan des-
bordat per donar resposta a una situació que et col·lapsa, que només estàs veient com 
donar resposta a aquella immediatesa del moment, però ni tan sols tens la capacitat 
de trobar el temps per delegar en altres que et podrien estar ajudant en com donar 
resposta a aquella immediatesa.

I crèiem que calia un toc d’atenció, de dir-los: «Escoltin, tot el Govern. O sigui, 
vostès estan posant el millor de vostès, segur –segur–, per donar resposta a aques-
ta situació, però és que la responsabilitat no és de DGAIA ni és només del Depar-
tament d’Afers Socials; és que la responsabilitat de gestionar aquest tema és del 
Govern. I ho estan gestionant desbordats, per part del departament i per part espe-
cialment de DGAIA, però evidentment també hi ha, doncs, una ceguesa o una no 
voluntat des de més amunt, de veure que això s’hauria d’haver abordat des d’una 
altra perspectiva de govern en global.» I els fèiem el toc d’atenció a tots dos, a Afers 
Socials, al conseller, i al president Torra, perquè crèiem que havia d’entomar aquesta 
situació des de Presidència i coordinar tot el Govern, a més de reclamar-los també 
aquesta coordinació interinstitucional.

Ens felicitem que d’immediat, a les poques hores, s’activés un sistema... No dic 
que sigui a resposta nostra, conseller, no rigui, però ens felicitem que vostès se n’ha-
guessin adonat, no perquè els hi diguem nosaltres, que no es podia seguir abordant 
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la situació de la mateixa manera. Ens felicitem que en aquest sentit hagi començat 
a haver-hi canvis.

Lamento també el pecat original de que s’hagi arribat a aquest punt. El pecat 
original es haver-ho deixat tot en mans de la gestió de la DGAIA; no per incapaci-
tats de la DGAIA, sinó perquè s’ha deixat en mans d’una DGAIA amb els recursos 
de DGAIA, que ja estaven col·lapsats. A nosaltres ens agrada molt el concepte de 
que s’ha de gestionar com una situació d’infants i joves, amb la garantia absoluta 
del que les nostres lleis i les convencions internacionals fixen de drets per als infants 
i joves. Però això no vol dir que s’hagi de fer amb els recursos només de DGAIA. 
La responsabilitat de vetllar pels drets d’infants i joves no és només de DGAIA, és 
de tot el Govern. L’error del pecat original ha estat deixar la gestió d’una situació 
com aquesta només en mans d’una DGAIA que ja estava col·lapsada i desbordada.

Això ens ha portat a una situació que no ha permès donar resposta a garantir els 
drets i una atenció adequada a aquests nois i noies que arriben al nostre país, però 
també –i aquí els trasllado dos preocupacions més– afectar encara més el sistema de 
protecció de menors a Catalunya: afectar els nois i noies que ja estaven en centres 
i l’atenció que s’està donant en els centres; afectar aquells nous casos que s’haurien 
d’estar traient de situacions d’emergència o complicades i portar-los a centres, i que 
no poden anar a centres perquè no hi ha places, i afectar el personal dels centres. 
I, per tant, hem afectat un sistema que ja estava molt afectat. Això també ens pre-
ocupa.

I una altra preocupació: no veiem que –hi ha paraules, però no ho estem veient, 
perquè la realitat ja existeix; no és per al futur, és per ara i per demà– estiguem pre-
veient què fem amb aquests joves quan tenen divuit anys. Això ja existeix, i existeix 
i d’aquí a demà passat són uns centenars més que existiran, i estem creant, per ele-
ments que no depenen de la Generalitat, de regulació de papers, però també per 
elements de no posar els recursos i la previsió des de la Generalitat, que en tenen 
la responsabilitat, estem creant sensesostres. Ja, ara mateix. I, per tant, els reclamo 
també que entenguin que això és part de l’emergència, diguem-ne, no?, i del col·lapse.

Bé, descoordinació, no previsió, i encara no veiem clar que estiguin fent la pla-
nificació de fons i de mitjà i llarg termini que fa falta. Però aquest tema és prou im-
portant com perquè no ens dediquem a afrontar-lo com una arma electoral llancívola 
dels uns contra els altres. I nosaltres no caurem en això. Volem ser propositius, ho 
hem estat i ho seguirem sent i, si cal, augmentarem encara més aquest element pro-
positiu. Perquè crec que hi ha una majoria de la ciutadania, en la qual també estem 
una majoria dels càrrecs institucionals i dels electes d’aquesta ciutadania, que hem 
dit i vull pensar que ens creiem que volem acollir. I «volem acollir» no és gent que 
s’està morint al mar. Ara ho hem demostrar. Si volem acollir és aquelles persones 
que ja estan aquí, que ja estan aquí i que necessiten que tinguem la capacitat, com 
a país de 7 milions de persones, de no només fer acollida, sinó integració social de 
tres mil nois i noies en un any. Estem parlant d’unes xifres absolutament assumibles 
si ho entenem com a globalitat de país, i és un tema de país i és un tema de tot el 
Govern. I, a més, són joves que venen a quedar-se a Europa, i nosaltres som Europa. 
Per tant, no els hem d’entendre com un fenomen de pas. Alguns aniran de pas, però 
molts es quedaran, i, per tant, hem d’integrar socialment.

Propostes concretes, conseller. Planificació. O sigui, resolem allò que no hem 
tingut fins ara, no?, i que crec que en part vostè ja ha apuntat en la seva comparei-
xença, però li volem incidir més: planificació, i no des de DGAIA, sinó des de tot 
el Govern.

Millorar el cribratge. Entenem que aquests nous centres que crearan són pre-
cisament per a aquesta fase de cribratge inicial. S’ha de fer un cribratge inicial en 
centres específics, amb Salut, amb Protecció Civil posant materials, Mossos d’Es-
quadra, no?, amb Justícia col·laborant, amb tot el Govern col·laborant en aquesta fase 
de cribratge.
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On, després? Perquè, clar, se’ns farà un embut. Ja ho sap vostè, que és el risc que 
tenim, que se’ns faci un embut en aquests centres, i aquests centres de cribratge no 
siguin per a dues setmanes, sinó que no tinguem on traslladar-los i tornem a tenir 
el problema que ja hem anat tenint fins ara, però incrementat. Nosaltres creiem que 
és més realista apostar per espais de grups petits i que segurament ara és més rea-
lista plantejar pisos assistits, pisos assistits repartits pel territori, que no pas nous 
centres, per les circumstàncies del que comporta una inversió, no?, de trobar els es-
pais. Una combinació de tot plegat, però posin pes en l’aposta pels pisos assistits. 
I evidentment també per l’acollida en famílies, i per famílies extenses. Posem tots 
els elements damunt la taula. Els ha apuntat, però li vull posar l’accent en l’element 
«pisos assistits».

Recursos escolars, recursos de salut, educadors de carrer, perquè s’escapen. Ja 
ens hi hem trobat abans, torna a estar passant, i volem que estiguin dins del sistema 
de protecció, aquests menors d’edat.

Previsió per a aquests majors d’edat, extutelats, que no poden entrar... Per tant, 
canviem el que calgui. Perquè no poden entrar en els recursos reglats d’extutelats, 
perquè no porten prou temps; encara que ho hagin fet bé i que hagin entrat i que ha-
gin volgut estar en el sistema de tutelatge de la Generalitat, no portaran prou temps 
per accedir a aquests recursos. Per tant, hem de canviar el que calgui, conseller, per 
donar resposta a la realitat del que tenim.

Vetllar perquè els ajuntaments empadronin a tothom i, encara que no estiguin 
empadronats, s’entengui que són ciutadania i se’ls han de garantir drets. Habitatge. 
Tindrem un problema greu d’habitatge, ja el tenim.

I de recursos educacionals adequats a aquestes circumstàncies i a aquests perfils 
–vaig acabant, presidenta.

Coordinació amb el món local. No és només, que també, coordinació amb la 
Federació i l’Associació de Municipis: és coordinació directa amb els ajuntaments. 
Els ajuntaments que han tingut informació ha estat per les empreses que gestionen 
serveis, que els han informat, no per la Generalitat. No pot ser, això, conseller. Els 
ajuntaments estan actuant amb molta responsabilitat, però ara...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, eh?, diputada.

Marta Frías Ribas

...–sí, acabo–, ara els estan petant els conflictes a ells. No podem permetre que 
tinguem un focus de discurs feixista i de la dreta que tenim ara arreu d’Europa a 
partir d’una situació que és plenament previsible. Aquí hem de posar-nos-hi tots 
amb molta responsabilitat.

I –ara sí, acabo– els acompanyem en les reclamacions a l’Estat en tot allò que 
sigui competència de l’Estat, i el nostre grup parlamentari al Congrés també està en 
aquest sentit. Comptin amb nosaltres per seguir fent propostes en aquest sentit, per 
ajudar en tot allò que sigui possible, però, si us plau, siguem conscients dels proble-
mes i dels errors comesos fins ara, de no previsió, de no coordinació, i posem les 
solucions perquè això no es repeteixi.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara té la paraula el Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula el senyor diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Moltes gràcies, presidenta. Primer, donar la benvinguda i l’agraïment a totes i 
tots els que ens acompanyen avui a la sala; pensem que les solucions les trobarem 
plegats i plegades. I també un agraïment –i ho volem fer d’una manera molt since-
ra– al conseller. És molt fàcil venir a explicar plans de govern, és molt fàcil venir a 
explicar bones noves, però és molt complicat, molt difícil i molt d’agrair venir a ex-
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plicar-se quan hi ha situacions com la que avui estem parlant aquí. Dit això, també 
ja li avancem, i l’hi diem amb tot el respecte, que esperàvem més de la seva compa-
reixença, esperàvem més explicacions, i veurà, per bona part de la nostra interven-
ció, a què ens referim.

Agraïments també –i hi ha aquí alguns i algunes dels seus representants– als 
treballadors i les treballadores que fan mínimament sostenible... És cert que hi ha 
un col·lapse –ara en parlarem–, però és cert que en el dia a dia es fan moltíssimes 
coses, moltíssimes, i els treballadors i les treballadores del sector estan aguantant 
en unes condicions molt complexes, que no sé si tots i totes en som prou conscients.

Fa dos mesos i en aquesta mateixa sala, conseller, li traslladàvem que què pla-
nificàvem per a l’arribada mitjana, i ens referíem al voltant de dos-cents menors 
cada mes; mitjana que, evidentment, es superarà aquest any però que ja reflectia un 
repunt de l’arribada de menors no acompanyats. Ho volem dir d’una manera molt 
clara: per nosaltres hi ha un col·lapse de la DGAIA i, de fet, hauríem de referir-nos-
hi amb més correcció, dels serveis que presta la DGAIA, perquè el drama que tenim 
és que bona part d’allò que hauria d’estar prestant la DGAIA d’una manera direc-
ta es gestiona d’una manera indirecta. Però volem insistir en situar en la DGAIA o 
els serveis que presta la DGAIA..., per apartar-nos d’un discurs, que és que el col-
lapse el provoquen els menors no acompanyats. La història d’aquest país, però se-
gurament també la història d’Europa i la història d’Amèrica, és això com un procés 
absolutament natural. De fet, si miréssim en aquesta sala, trobaríem molts i moltes 
filles i fills d’arribats dels pobles de Catalunya a les ciutats, d’arribats dels pobles de 
l’Estat a Catalunya o d’arribats de l’altra punt del món o de fora d’Europa a aquest, 
el nostre país. Per tant, és un procés normal, del qual, a més, ens hem de sentir or-
gullosos, orgulloses, quan permet una vida més digna. I ho hem de viure així, no es 
pot viure de cap altra manera.

A nosaltres també ens crida l’atenció, quan semblaria també que la culpa dels 
menors no acompanyats la té el procés, que sembla que és alguna de les afirmacions 
que s’han fet. Si fos així, els nostres germans i les nostres germanes d’Andalusia, 
doncs, segurament no tindrien cap problema per l’arribada; que per descomptat que 
desitgem que a tots els territoris de la Mediterrània aquests problemes es puguin 
compartir i s’hi puguin trobar les solucions de manera conjunta.

També fa dos mesos, en aquesta mateixa sala, els traslladàvem el perquè pensà-
vem que es donaria aquest col·lapse. I es donaria, primer, per manca de recursos –ja 
ho han dit intervencions que han precedit la nostra. Manca de recursos que signifi-
quen, al cap i a la fi, treballadors i treballadors i mitjans, diferents mitjans, no úni-
cament la construcció d’espais, que coincidim que han de ser petits, sinó sobretot 
també treballadors i treballadores.

I una altra reflexió, els feien: on es dediquen els recursos? Nosaltres volem fer 
una crítica molt contundent que el 80 per cent de les places de DGAIA són de gestió 
privada, i pensem que aquest no és el procés de solució, sinó que forma part del pro-
blema. Ens preguntàvem: hi ha o no hi ha places públiques? Però com ha d’haver-hi 
places públiques, si el 80 per cent de la gestió s’està fent d’una manera privada? 
Doncs no hi hauran segurament places públiques. El problema no és que no surtin, 
sinó que no poden sortir pel procés de gestió.

Procés de gestió que va acompanyat, a més, per algunes entitats del monocultiu. 
I ho volem dir amb tot el respecte per moltes entitats del tercer sector que fan una 
tasca encomiable i que fan una feina meravellosa, però també volem dir que des de 
la CUP - Crida Constituent ja vam denunciar a l’anterior legislatura en seu parla-
mentària, i també a l’Oficina Antifrau, tota una sèrie de pràctiques que considerà-
vem no ajustades a dret.

I li preguntem directament al conseller: conseller, esperarem a que hi hagi un 
salt de l’Oficina Antifrau a una actuació penal als jutjats perquè hagi d’actuar la 
conselleria? O per què no ens avancem i reconeixem que va haver-hi tota una sèrie 
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de pràctiques, que, a més, suposaven saquejar part dels recursos que no es podien 
dedicar directament als menors? Hem d’esperar tenir oberta una actuació penal?

A banda, una de les qüestions que ha sortit les darreres setmanes: policia o, més 
ben dit, Mossos d’Esquadra –encara que podríem parlar d’algunes policies locals. 
Els Mossos d’Esquadra, conseller, saben el que han de fer? La conselleria ens pot 
explicar si realment els Mossos d’Esquadra saben el que han de fer, els ho ha co-
municat la conselleria, no saben el que han de fer o no els ho ha comunicat la con-
selleria?

I després li volem fer una altra pregunta que ens ha sorprès. Tots i totes, o la 
majoria, han vist una foto on surten menors dormint en una comissaria –sembla 
que dormen sobre una màrfega–, amb uns llums encesos. Segurament aquest grup 
s’equivoca en el que dirà ara, i per això ho traslladem com a pregunta, no com a 
informació, però d’on ha sortit aquesta fotografia? «D’on ha sortit» és: hi ha una 
periodista o un periodista que té permís per entrar en una comissaria dels Mossos 
d’Esquadra i li encenen el llum? Perquè no volem pensar que es tinguin menors dor-
mint amb llums encesos perquè surti la foto. Ens podrà contestar? Perquè són vostès 
responsables de tots aquests menors, som tots i totes responsables d’aquests menors. 
Per tant, que algú ens digui d’on ha sortit aquesta fotografia. Està molt bé informar, 
nosaltres volem sempre que s’informi que això està passant a les comissaries, però 
ens semblaria que, aquesta foto en una comissaria, hi ha hagut algú que ha volgut 
que la veiéssim tots i totes i que ha comptat amb la col·laboració, el concurs o parti-
cipació d’algú que no forma part de la seva conselleria. I si ens equivoquem, doncs, 
reconeguin que l’hi van obrir, qui va ser, que van ser menors i que es va voler fer 
aquesta foto. Si no, ho necessitem saber també, perquè significaria que s’ha dedicat 
més temps a enfrontaments que no pas a solucions.

També li volíem dir... –no sé quin temps porto, per... 

La presidenta

Porta més de sis minuts, hauria d’anar acabant.

Vidal Aragonés Chicharro

...havia sonat i, com hauria de tenir deu minuts, perquè no compareix el Partit 
Popular al mateix temps, doncs, utilitzaré els deu minuts.

La presidenta

Ja li vaig comentar que com a subgrup parlamentari disposa de cinc minuts. La 
presidència d’aquesta comissió ha estat flexible i li ha deixat sis minuts. Ara ja porta 
sis minuts i mig i hauria d’anar acabant.

Vidal Aragonés Chicharro

Jo vull recordar, presidenta, que el Reglament estableix clarament que el Grup 
Mixt ha de distribuir-se el temps, que abans ja hem fet una proposta on dèiem que 
proposàvem al Partit Popular que tot el temps l’utilitzaria la CUP - Crida Consti-
tuent i que per incompareixença l’incorporaven. Per tant, no és un dret disposable 
per la presidenta, és un dret que té aquest grup parlamentari, i així l’exercirem –per-
dó, aquest subgrup.

Volíem també explicar problemes dels menors o dels que es troben en el llindar 
de divuit anys. El «pre». Si no estudiem realitat econòmica, familiar o psicològica, 
difícil, el problema. Els joves amb divuit anys; quin és el pas següent dels joves ex-
tutelats? Si no porten tres mesos, directament al carrer; ni permís de treball ni per-
mís de residència. Si porten tres mesos, sense permís, però fins i tot si porten més de 
tres mesos tenim permís de residència, però no tenim permís de treball, i, per tant, 
ens trobem amb un greu problema, perquè pràcticament un any després estan sense 
permís de residència i sense permís de treball.

Els fem propostes també, volem fer-li propostes. Proposta d’estratègia catala-
na del sensellarisme, en coordinació entre administracions. Exigim modificacions 
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de la Llei d’estrangeria. La Generalitat, que adapti recursos per a aquests joves a 
través de polítiques actives del SOC, que va de la mà de les anteriors dues propos-
tes. Reverteixin privatitzacions, gestió indirecta, per optimitzar encara molt més els 
recursos. Nous programes d’acompanyament. Recursos habitacionals; si no, anem 
al carrer directament. No valdrà gaire la pena el que hem fet abans si després no 
acompanyem, seran uns recursos malbaratats, i sona molt malament dir-ho. Acom-
panyament psicològic; hi ha menors que venen autènticament destrossats i destros-
sades. I també a tots els ajuntaments, que es compleixin els compromisos adquirits 
d’acollir.

Hem tingut la sort, i ens ha de fer orgull en aquest país, que en un context euro-
peu on creix el rebuig a la immigració i creixen l’extrema dreta i el feixisme, aquest 
poble va sortir al carrer demanant «Volem acollir». Per desgràcia, ens trobarem amb 
unes eleccions municipals on hi haurà expressions de l’extrema dreta i del feixisme 
utilitzant la qüestió dels menors. Per tant, també actuem en això.

I ara ja sí, per acabar: conseller, què ha fallat? Ens hagués agradat això, que ens 
hagués donat més dades per poder entendre què ha fallat. Si el que ha fallat és que 
no acaba de quadrar el que s’estava preparant i construint amb l’arribada de menors, 
i la resposta és aquesta o la seva explicació és aquesta, necessitem més elements, vo-
lem que ens doni més elements i més explicacions per poder entendre què ha fallat. 
Perquè, si no tenim aquest elements i no ho compartim en la discussió, no posarem 
elements també per trobar les solucions i les respostes.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Al final ha usat nou minuts de la seva paraula. (Vidal 
Aragonés Chicharro intervé sense fer ús del micròfon.) Però disposava de cinc mi-
nuts, tal com va acordar la Mesa, eh? (Vidal Aragonés Chicharro intervé sense fer 
ús del micròfon.) No, però la Mesa va acordar de cinc minuts.

Vidal Aragonés Chicharro

Em perdonarà la presidenta: la Mesa no té disposició sobre una qüestió que es-
tableix directament el Reglament, on diu clarament que hauran de ser (remor de 
veus)..., el Grup Mixt, les dues parts del Grup Mixt, que es reparteixin el temps. No 
està el PP, i nosaltres el repartim. Ho hem fet així ja a cinc comissions i ho conti-
nuarem fent.

Gràcies.

La presidenta

Bé, la Mesa va acordar cinc minuts. Moltes gràcies, diputat. Ara és la paraula del 
Grup Republicà. Té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Bon dia. Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, honorable conseller Chakir El 
Homrani, i bon dia, diputats i diputades, i tots els assistents de la sala. I en concret 
agrair la presència de les entitats que treballen i col·laboren directament amb la Di-
recció General d’Atenció a la Infància per treballar en el tema dels menors, menors 
no acompanyats o menors sense referents familiars o adults que tenim a casa nostra, 
que és el problema que ens ocupa en aquesta compareixença del conseller El Hom-
rani. I dir-los que, tal com ha comentat el conseller, vosaltres sou una de les potes 
imprescindibles del vèrtex de l’atenció a la infància, i en concret, en aquest cas, dels 
menors no acompanyats sense referents familiars.

Bé, la realitat que vivim és complexa; una realitat, com ja ha dit vostè, conseller, 
al llarg de la seva compareixença, marcada per l’arribada diària d’entre vint i cin-
quanta menors sense cap referent familiar a Catalunya; una realitat que es fa visible 
a les nostres ciutats i pobles, com és el cas del meu poble, on s’ha hagut d’actuar 
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amb emergència, o per resoldre l’emergència, obrint i adequant un equipament de 
titularitat de la Generalitat per acollir menors no acompanyats.

Però no podem ignorar la realitat: són menors. La realitat és que són menors i, 
ens agradi o no, com a menors que són tenen uns drets que els protegeixen. I tenim 
l’obligació de donar-hi una resposta immediata, hem de protegir els drets dels me-
nors i cercar, al més aviat possible, un lloc on acollir-los.

Com és sabut de sobres, l’arribada dels menors –i així ho hem comentat, ho ha 
comentat vostè, conseller El Homrani, també ho han comentat altres grups– no 
acompanyats o sense referents familiars al nostre país no és un tema nou; és un 
tema que ja porta molts anys tenint presència a casa nostra, no? Però, com és més 
que evident, la realitat ens evidencia que és una problemàtica que es cronifica amb el 
temps, i les dades dels menors no acompanyats, que vostè ja ens ha fet arribar, cada 
cop són més grans. Tal com ha explicat vostè, portem dos mil, o més de dos mil –jo 
em pensava que en portàvem dos mil, però vostè ens acaba de dir que en portem més 
de dos mil– menors, i que la previsió és que superem amb més de tres mil el tanca-
ment del 2018; una xifra prou important, que no hem de perdre de vista i ens ha de 
fer pensar, pensar com planifiquem i com gestionem aquesta realitat.

Estem parlant de menors no acompanyats que arriben a Catalunya, i no estem 
parlant d’un col·lectiu, com vostè ja ha dit, homogeni. Cada un, cada menor, cada 
noia, cada noi que arriba porta una motxilla personal, porta unes particularitats. No 
és un grup tancat. No tots venen del mateix lloc, com ha comentat, ni tots venen de 
la mateixa realitat social o familiar.

Davant d’aquest repte que tenim com a país, que també ho ha comentat el com-
pany del Partit Socialista, i també altres companys que han intervingut abans que 
jo..., sí, és que és un repte que tenim com a país i cal que tots ens hi comprometem 
i no frivolitzem; no frivolitzem amb un tema tan important com són els menors, 
com ho han fet els companys de Ciutadans en la seva intervenció.

Cal que empatitzem amb el departament i entenguem en quines circumstàncies 
hi han de fer front. És impossible de preveure la quantitat ni el perfil dels menors 
que arriben, de manera que això limita la capacitat de determinar amb precisió els 
plans de treball més adients per a cada cas; és complicat, i ho entenem. Ara bé, con-
seller, com jo ja li he dit abans, això és un problema estructural i ja no és una qües-
tió conjuntural, i ens felicitem de que hi estiguin fent front com a tal. Entenem que 
és una situació molt complicada, una situació d’emergència, i un tema molt sensible, 
com són els menors no acompanyats; però també els felicitem per com hi estan fent 
front amb la seva resposta.

Dit això, com ja he comentat a l’inici de la meva intervenció, al meu poble hi 
ha cent menors no acompanyats o cent menors sense referents familiars ni de cap 
adult. I, per, una mica, fugir de les imatges que veiem i les notícies que ens arriben 
a través dels mitjans de comunicació, jo he volgut apropar-me a ells i saber de pri-
mera mà –de primera mà– la seva situació. I sabeu quins són els elements que més 
es repeteixen a les diferents converses que he anat tenint amb aquests nois i noies? 
La primera és que porten ja un temps en el territori espanyol. Això... O sigui, hi han 
nois que et diuen: «Porto dotze dies»; hi han nois que et diuen: «Porto sis mesos»; 
hi han nois que et diuen que «porto un mes», o sigui que ja fa temps que circulen 
per l’Estat espanyol. També cal remarcar que molts dels menors verbalitzen que 
han tingut una estada temporal en altres centres de menors abans d’arribar a Cata-
lunya, i per això... Però, tot i així, això no els ha desviat del seu objectiu inicial, que 
és arribar a Catalunya. El seu objectiu és arribar a Catalunya, on volen viure, volen 
construir el seu futur i, d’aquesta manera, contribuir a la millora de la seva família 
en el seu país d’origen.

Clar, dit això, i també per les notícies que han sortit, jo he preguntat també com 
es troben, com se senten, ja que estan acollits per un centre de la DGAIA. I tots, 
almenys amb els que jo he parlat, em manifesten que, un cop acollit en algun dels 
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centres que té la DGAIA, valoren que són de molt millor qualitat que centres on han 
estat anteriorment. Això també jo ho vull traslladar; ja que m’ho han explicat, crec 
que és oportú poder-ho explicar aquí.

Però també estaria bé que ens poguéssim qüestionar què volem. Volem que-
dar-nos amb aquesta imatge dels nois, com ha dit el company Vidal Aragonés, dor-
mint en una comissaria dels Mossos? Aprofito també per recordar que és necessària 
la seva identificació per passar a formar part del sistema de protecció dels menors; 
ens agradi o no –i vostè ja ho ha dit i ha dedicat un temps a explicar-ho–, és neces-
sari poder-se identificar en una comissaria dels Mossos per poder passar a formar 
part del sistema de protecció dels menors. O volem la imatge dels infants i adoles-
cents dormint als bancs i les places del nostre país? O volem un gran centre amb 
cinc-cents joves estrangers, com ja existeixen en altres llocs de la geografia espa-
nyola? Perquè ho puguem entendre: uns CIE –centres d’internament temporal per a 
estrangers– per a menors.

Doncs jo considero que això dels centres grans amb una capacitat de cinc-centes 
persones o cinc-cents menors no és l’opció més aconsellable, com bé vostè ha expli-
cat. És important..., petits centres en els quals es puguin fer treballs que s’aproximin 
a la seva realitat i a la seva inclusió plena en la societat.

Tot i així, jo li demano, conseller, que passin el mínim de temps possible en una 
comissaria dels Mossos; si us plau, el mínim de temps possible. I també que es com-
pleixi la llei. Igual que li demanem que passin el mínim de temps possible en una 
comissaria, també li demanem que es compleixi la llei i que els nois, quan entrin en 
un centre, tinguin la resolució d’atenció.

Senyors, jo..., de moment ningú ho ha dit, però jo vull recordar també que hem 
estat sense govern una bona temporada, en concret hi hem estat set mesos, fet que ha 
dificultat el funcionament correcte del departament. Però, tot i així –tot i així–, s’ha 
anat treballant en dues línies paral·lelament: l’acollida i la integració. Hi insisteixo, 
no hem d’oblidar que parlem de menors que han fet el viatge migratori d’adults, amb 
tot el que comporta, amb tota la seva complexitat. I, quan hem de treballar amb ells, 
no podem oblidar la motxilla que porten, però alhora els hem de fer sentir que te-
nen els mateixos drets i les mateixes oportunitats que joves i infants nascuts aquí a 
Catalunya.

Per últim –ja sé que m’he passat del temps–, si m’ho permeteu, dir-vos que ja 
sé que esteu buscant solucions, i d’això n’hem parlat, però crec que estaria molt bé 
que poguéssim valorar, tot i que tenim una situació d’emergència i que la resposta 
del departament ha estat proporcional a solucions d’aquesta emergència..., però crec 
que hem d’anar més enllà: hem d’intentar cercar solucions a llarg termini, mitjan-
çant taules de treball de diàleg nord-sud. Tenim una responsabilitat compartida, una 
responsabilitat en la qual interactuen diferents actors: hi interactuem nosaltres, com 
a Catalunya, perquè som país de pas i de residència per a molts; hi interactua tam-
bé l’Estat espanyol; hi interactua el Marroc, perquè molts d’aquests joves venen del 
Marroc o hi passen una llarga estada per poder passar l’estret i passar a Espanya, 
i per últim, penso que la responsabilitat també ha de ser d’Europa, perquè molts 
d’aquests joves no només, com heu dit al llarg de les explicacions i ha verbalitzat 
vostè molt bé, conseller, com el cas de França, no només escullen Catalunya, sinó 
que també escullen altres ciutats europees. És una responsabilitat compartida, en 
la qual hem de buscar solucions compartides, i sempre –sempre– amb l’objectiu fi-
nal de que és un menor i hem de buscar solucions adients a aquests menors.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Junts per Catalu-
nya. Té la paraula la diputada Saloua Laouaji.



DSPC-C 65
26 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CTASF  42

Saloua Laouaji Faridi

Moltes gràcies, presidenta. Diputades, diputats, convidades i convidats, bon dia. 
En primer lloc, aprofito, doncs, per donar una salutació cordial des del nostre grup, 
Junts per Catalunya, a l’honorable conseller Chakir El Homrani i a la consellera Do-
lors Bassa, que sempre jo considero que està entre nosaltres; que desitgem que acabi 
aquesta situació d’injustícia i que pugui estar entre nosaltres aviat, amb altres presos 
i preses i exiliades i exiliats polítics. Saludo, evidentment, totes les professionals de 
l’equip del departament, del DASF, que acompanyen el conseller. I també una cor-
dial salutació a totes aquelles persones i entitats interessades i preocupades que ens 
han volgut acompanyar avui en aquesta comissió per tractar aquest tema que ens 
preocupa i que està lligat a una realitat que es va manifestar des de finals dels anys 
noranta, però en aquest moment està vista com una situació d’emergència, per l’aug-
ment de la quantitat i per altres raons.

Aquesta situació no es manifesta només a Catalunya, com ja ha dit el conseller, 
però és una realitat social de molts països europeus, com ho acaba de precisar el 
conseller. Però tampoc no hem d’oblidar que és una situació que toca molts països 
de la Mediterrània. Per això és recomanable que es treballi i es busquin solucions 
dintre d’un marc global, bilateral i cooperatiu, amb principis i perspectives humani-
tàries, i no només de seguretat, com es fa la majoria de les vegades.

Com ja saben, estem abordant un tema sensible i de vulnerabilitat humana, i la 
nostra comissió treballa en el tema dels drets socials, econòmics i culturals de la ciu-
tadania i la millora de la vida digna de les persones. I entenem que el repte de l’aten-
ció a la qüestió dels menors no acompanyats forma part de les nostres obligacions, 
per no permetre les mateixes arbitrarietats, violacions dels drets i discriminacions 
que estan succeint a altres llocs d’Europa i del món, i també per no criminalitzar i 
estigmatitzar en la nostra societat la mirada envers els menors no acompanyats. Per-
què aquests menors, amb preocupació dels adults, com sabem, amb sentit de respon-
sabilitat per ajudar les seves famílies, i que en tenen prou amb els països poc res-
pectuosos amb els drets humans i sense justícia social, doncs, han fugit. La realitat 
tan dura d’on venen, la vida que els ha tocat i que es manifesta a través de sistemes 
d’exclusió social, la pobresa, els conflictes violents, així com les guerres..., tot i així, 
és un col·lectiu heterogeni, que exigeix el respecte a la seva intimitat, en primer lloc, 
i que necessita una atenció personalitzada i adaptada a la condició de posar al centre 
l’atenció a la persona del menor no acompanyat.

Compartim plenament, senyor conseller, que l’atenció als menors no acompa-
nyats és un deure moral i ètic, és una obligació i és un dret dels mateixos menors 
d’edat, que no han de ser tractats com a immigrants, però han de ser atesos sota el 
paraigua del sistema de protecció a la infància, dintre d’un marc, d’un model d’in-
clusió i d’inserció social i cultural; que, per cert, evidentment, ha de ser revisat amb 
el plantejament d’una nova planificació, ha de ser revisat amb el plantejament... –ho 
sento, que ho he repetit–, i actualitzar-lo a les noves realitats i necessitats, amb la fi-
nalitat de millora de tots els elements relacionats, especialment donar un màxim su-
port a la DGAIA, que, com s’ha dit i s’ha repetit, estan desbordats, i a la seva gestió, 
i sempre comptant amb recursos suficients –perquè sense recursos no podem anar 
enlloc, no podem fer res–, la coordinació eficient amb les entitats i els professionals 
de l’àmbit en qüestió.

Compartim també que la situació d’atenció d’emergència no s’ha de convertir en 
una situació, diguem-ne, d’emergència permanent, que no dona cap perspectiva de 
futur als menors no acompanyats. I, com es pensa en el redissenyament de tot el sis-
tema de protecció, estaria bé replantejar les coses des d’una política i un mecanisme 
de prevenció, i no d’acció-reacció.

Em sembla molt bé el treball plantejat amb Salut, perquè hi ha grans mancances 
a aquest nivell, especialment a nivell de salut emocional. I en aquest camp no ens 
hem d’oblidar dels professionals, que han de ser dotats d’eines suficients per desen-
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volupar millor la seva feina i que també necessiten un suport perquè puguin realitzar 
una atenció més motivada i creativa.

També la distribució territorial, acompanyada d’una adaptació a les realitats de 
cada municipi, és molt important, especialment perquè hi ha alguns municipis que 
se senten desbordats per la situació i per la percepció d’inseguretat que pot ser ge-
nerada a nivell del veïnatge.

Ja sabem perfectament que la competència de la regularització depèn de l’Estat 
espanyol, però estaria bé negociar el canvi de reglament i el mecanisme d’assegurar 
la residència, amb permís de residència i treball a partir dels divuit anys, com era en 
un temps anterior –perquè això és un dret que s’ha perdut fa poc. Perquè el handicap 
que hi ha per als menors amb relació a la Llei d’estrangeria és penós i discrimina-
tori, i és que quan arriben als divuit anys –perquè molts arriben als disset, llavors 
dintre d’un any tindrem gent, diguem-ne, en situació administrativa regular– es tro-
ben amb una residència i sense treball durant cinc anys. Hi ha el buit de cinc anys, 
des dels divuit fins als vint-i-tres, i això és un obstacle per a la seva inserció laboral, 
perquè no poden tenir accés al mercat sense l’oferta, cosa que no és fàcil i que molts 
empresaris es neguen a tramitar. I aquesta situació de buit jurídic provoca una pa-
ralització del procés d’integració, una pèrdua de tots els recursos que s’han invertit 
en la inclusió i una possible caiguda en la marginalitat, en la segregació, també, i a 
vegades en la delinqüència, que no hem d’oblidar.

Dintre del marc de les millores, proposem la creació també d’una figura a la qual 
no sabré donar el nom exacte, però un seguidor dels menors no acompanyats, que es 
materialitza en un professional que faci l’acompanyament des de la seva arribada a 
Catalunya, de tot el procés de regularització, fins a la seva emancipació, per assegu-
rar que els seus drets es compleixen correctament.

Conseller, el panorama de la situació ens dona l’evidència que la interlocució 
amb el Govern espanyol no és fluida, que hi ha una manca de transparència en gestió 
i repartició dels fluxos de la mobilitat humana i que és una llàstima que les partides 
de l’asil no siguin de la competència de Catalunya, en el moment que som nosaltres 
que estem atenent aquest col·lectiu de persones i que estem assumint el greuge de 
la situació.

Seguirem, plegats, lluitant perquè Catalunya, tota la seva ciutadania, tingui el 
que mereix, sobretot el que li toca: una democràcia lliure i justa, una economia 
pròspera, responsable i sostenible, una societat oberta, una vida digna amb llibertat, 
amb drets i igualtat d’oportunitats. I aquests menors formen part d’aquests desitjos.

I, per tant, finalitzo la meva intervenció agraint, ara sí, el compromís, la implica-
ció, la feina que faran amb els menors, la compareixença del conseller, diguem-ne, 
en aquest nivell, perquè defensa plenament el dret social, econòmic i cultural de les 
persones, des de la mirada a la diversitat, inclusiva i amb igualtat d’oportunitats.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Ara suspendrem la sessió dos minuts i reprendrem amb la resposta del conseller 

a tots els grups parlamentaris.

La sessió se suspèn a tres quarts d’una del migdia i onze minuts i es reprèn a la una i dos 

minuts.

La presidenta

Molt bé, reprenem la sessió amb la contesta del conseller El Homrani a totes les 
preguntes i observacions que li han fet els grups parlamentaris.

Disposa d’un temps màxim de trenta minuts. Conseller, quan vostè vulgui.
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El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

En primer lloc el que voldria és agrair, a la grandíssima majoria de diputats i 
diputades que han intervingut, el to. Crec que és un to necessari, crec que és un to 
que va lligat a la realitat a la que ens enfrontem, i els volia agrair el to. Els volia 
agrair també el punt d’elements de construcció, de suma, de reflexions, que crec 
que hem de tenir tots i totes, i crec que no hem de defugir aquest debat. I, a partir 
d’alguns elements que ara discutirem i en què en podem tenir algunes visions dife-
renciades, crec que és molt d’agrair, perquè estem parlant d’un tema que es mereix 
aquest to. I la gran majoria de vostès l’han tingut.

Sí que, per començar, miri, diputada Noemí de la Calle, em referma... La seva 
exposició cau per si sola, el seu to és directament... Em referma entorn de que no 
comparteixo el model de societat. No, no parlo d’altres coses: de model de societat. 
No comparteixo cap dels elements que ha situat, com ha barrejat aspectes que no te-
nen res a veure; com, en un moment, ha estigmatitzat vuit mil nois i noies que estan 
en el sistema de protecció a la infància. És que crec que no mereix la pena ni en-
trar-hi. No ho comparteixo. He tingut la mateixa sensació que tenia diumenge quan 
vaig escoltar una companya seva, també diputada, que deia: «¡Cómo se les puede 
ocurrir que estos niños estén con nuestros niños!» És que, com que... (Veus de fons.) 
Ja està, és així.

I, la veritat, no hi destinaré més temps, perquè és que no comparteixo res de... La 
barreja de titulars, l’alberg infantil, el... És que ho trobo... –seré polite, no diré...–, es 
que no ho comparteixo; vull dir, ja està. Vostè pretén que segreguem, vostè crimina-
litza i vostè el que ens planteja és un model que, com a mínim, ja l’hi dic, no com-
partim des del departament. A partir d’aquí, tot ho situa en el procés; ja està. Crec 
que el diputat Vidal Aragonés ja li ha dit una cosa que jo li volia dir: sí, Andalusia, 
Madrid, París..., tots han estat en processos d’independència, tots han estat, allò... 
Si us plau! És que crec que és..., bé, crec que és prendre el pèl al personal, i l’hi dic 
així de clar, i crec que es desqualifica per si mateixa. (Noemí de la Calle Sifré inter-
vé sense fer ús del micròfon.)

La presidenta

Senyora diputada, és el torn del conseller. Ja tindrà dret a rèplica, si cal. Conse-
ller, continuï.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Cap problema. Mai perdré l’educació.
A partir d’aquí, vostè ha situat uns temes de salut. Jo li dic que nosaltres –perquè 

ho tenim controlat–..., no hi ha hagut cap problema de salut entorn dels treballadors 
i treballadores que atenen aquests menors. (Noemí de la Calle Sifré intervé sense fer 
ús del micròfon.) Sí, soc...

La presidenta

Diputada, si us plau...

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sap que jo soc una persona molt educada. Quan han intervingut tots els diputats 
i diputades, els he deixat parlar, només faltaria; és que és aquest, l’espai de diàleg. 
Però a mi m’agrada desenvolupar les idees, perquè..., sense soroll de fons.

La presidenta

Sí. Diputada, li demano respecte. És el torn del conseller. Després vostè, si vol, 
ja tindrà dret a rèplica. Endavant, conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Jo li dic: no en tenim constància. Jo soc conscient de la nota que ha tirat enda-
vant un sindicat i la conec perfectament, però jo li dic que des dels nostres serveis 
no som conscients de que s’hagi donat una situació d’aquestes, igual que també li 
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dic que tenim preocupacions entorn d’això i hi treballem. Però no tenim cap cons-
tància d’aquest tema.

A partir d’aquí, la barrera de titular sobre casos diferents és això: vull situar amb 
valor que ara mateix tenim més de vuit mil nois i noies sota tutela i que els percen-
tatges d’incidències són més baixos que en altres col·lectius. És a dir, siguem respec-
tuosos amb aquests nois i noies i no els criminalitzem.

I, sí, i ho han situat diversos de vostès, hi ha hagut un moment en el que hem patit 
entorn de la coordinació amb altres àmbits del Govern. I és que si no els hi digués 
els estaria mentint, vull dir..., i jo no vull fer-ho. Però de la mateixa manera ens hem 
ficat ràpidament a solucionar-ho. Per què? Perquè..., i és això el que he volgut inten-
tar explicar –i és això el que he volgut intentar explicar–: hi ha hagut moments en 
què la situació ha sigut tan complexa que la quadratura del cercle no es pot donar. Jo 
entenc..., i molts dels elements que vostès han situat els compartim; fins i tot molts 
que jo també els havia situat i que els hem treballat amb tothom. Però el que vostès 
han d’entendre..., i aquí aprofito una cosa que situava el diputat Vidal Aragonés; diu: 
«Vull l’explicació de per què ha passat això. Què ha fallat, no?» I jo el que volia ex-
plicar és que és una quadratura d’un cercle. O sigui, la quadratura del cercle és: una, 
de quina manera tu tens equipaments, recursos habitacionals; dos, de quina manera 
treballes amb les entitats perquè puguin obrir aquest recurs habitacional; tres, de 
quina manera tens professionals que puguin abordar aquesta situació; quatre, de qui-
na manera tens que aquest recurs habitacional compleixi els permisos, etcètera, dels 
ens locals, i que a vegades és complex, i crec que vostès ho saben. És a dir, de la 
mateixa manera que vostès em diuen: «No ens podem permetre» –i jo ho compartei-
xo– «que qualsevol noi o noia no tingui un recurs residencial al moment i no estigui 
atès al moment», de la mateixa manera, el que he intentat explicar és que la quadra-
tura de tots aquests elements hi ha hagut moments en què no la podíem fer en hores.

També he volgut situar, perquè també és que ho he volgut situar, que durant el 
mes de juliol, llavors s’ha pogut fer. I és una..., jo crec que..., estic gratament sor-
près, i ho dic de veritat, perquè és que, és clar, dius: «Ha sigut un nivell d’atenció 
molt elevat.» I és quadrar tots aquests elements en aquest element de l’emergència.

Després hi ha l’altre element que hem estat debatent, que és més enllà de l’emer-
gència, que és una preocupació que tenim i que, la veritat, estic molt content de que 
la compartim, estic molt content que, amb la gran majoria dels grups parlamentaris 
d’aquest Parlament, compartim aquesta visió, i compartim els tons, i compartim que 
és un repte, i compartim no fer demagògia. I estic molt, molt content; crec que és 
un bon senyal. Ara, han d’entendre..., i és aquí –i potser no m’he explicat molt bé, 
eh?, soc molt conscient que de vegades no m’explico gens bé–, és la quadratura de 
tots aquests elements a la vegada en una situació en la que has de ser capaç de do-
nar respostes en hores, has de ser capaç de donar respostes a aquests nois en hores.

I ho he dit, però crec que ho hem de repetir les vegades que facin falta: si tenim 
en el centre una preocupació, és donar la resposta a aquests nois. Perquè, hi estic 
d’acord, diputat Vidal Aragonés –hi estic d’acord–, ho he situat, al principi he volgut 
situar que no estem parlant d’una gran crisi migratòria, que les xifres són menors 
que les de principis del 2000; sí que he situat que hi ha un canvi de perfil, i sí que he 
situat que en l’àmbit dels infants i adolescents, dels menors de divuit anys, hi ha un 
increment molt elevat –molt elevat–, però en forma part. I molts dels que estem aquí 
ho coneixem, jo personalment ho conec. I tant, que ho conec!: el meu pare, quan va 
marxar de casa, era..., bé, era menor. Però fa quaranta anys era una altra història, i 
s’espavilaven. Ja està, no passa res –no passa res.

Però ara el gran objectiu és que aconseguim gestionar aquest procés migratori, 
aconseguim que cap menor dormi al carrer i aconseguim que cap menor, quan surti 
del sistema de protecció, sigui més vulnerable que quan va entrar i, si pot ser –és 
l’objectiu central–, estigui apoderat i no sigui vulnerable, i sigui un membre més de 
la nostra societat, amb la diversitat que hi ha, amb els elements que hi ha, i sumar 
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aquestes energies. És el gran tema –és el gran tema–, com ho fem. A mi m’agrada, 
hi ha una expressió que utilitza el secretari d’Immigració –ara no sé on s’ha asse-
gut, però...–, que a mi m’agrada molt quan ho explica, que diu: «El 80 per cent de 
refugiats estan en països de l’anomenat “Tercer Món”, i això de tant en tant ho hem 
de recordar, eh?, a Europa –de tant en tant ho hem de recordar–, perquè, si no, és 
tan fàcil fer...» El 85 per cent dels refugiats estan en països del Tercer Món; perquè 
tothom s’ho faci mirar una miqueta. I dius: «Bé, és aquesta», i el gran objectiu és 
aquest.

A partir d’aquí... No em vull deixar coses, i la millor manera d’intentar no dei-
xar-te coses és ser una miqueta endreçat, i anirem grup parlamentari per grup par-
lamentari.

Senyor Moreno, diputat Moreno, és que això ja els hi he agraït, el to, agrair el 
to... Miri, hi ha un element que han situat diversos, eh?, i crec que en molts aspectes 
anem alineats: en la visió global de com ho hem de fer... Crec que anem alineats, els 
grups parlamentaris en general. Després hi han elements en què tenim discussions: 
sobre el model, etcètera, eh?; dius: «Jo crec que això no...» Però anem alineats en-
torn de com donar resposta a aquesta situació d’emergència i com anar més enllà de 
la situació d’emergència, etcètera.

Jo entenc que vostè..., la diputada Ribas també ho ha situat: «Hi ha hagut una 
manca de previsió.» Jo ho he intentat explicar. I no és responsabilitat dels menors, 
no és responsabilitat de les persones, però crec que és important que siguem cons-
cients que si anàvem a una mitjana, entre el 2010 i el 2015, de tres-cents nois l’any 
i... A partir del 2015 hi ha un increment. Però l’increment que es dona aquest any 
és molt, molt elevat; i hi ha un moment que jo no sé si pot haver-hi previsió o no. 
Ho podem discutir, eh? Podem discutir, més enllà de la previsió..., perquè a mi el 
que em preocupa és com aconseguim donar resposta ara; com, paral·lelament a com 
aconseguim donar resposta ara... Quan deia «fins a mitjans de novembre» és que ha-
bitualment això..., tens les gràfiques, saps que a mitjans de novembre baixa una mi-
queta la xifra, fins que comença la primavera. I és per una qüestió –i és així de cru 
i de dur, eh?– meteorològica pura i dura; meteorològica, no és res més, les entitats 
que es dediquen a això ho saben. Però després tornarem a tenir... Com, mentre fem 
aquest exercici de donar resposta a l’emergència –perquè l’hem de donar–, com a la 
vegada, paral·lelament, planifiquem l’any que ve, planifiquem el que no són accions 
d’emergència i repensem el sistema. I és així, eh? Els deures són aquests.

I, és clar, dius: «Ei, poca broma.» Però, si m’entenen, dius... Jo crec que amb 
aquestes xifres s’ha d’entendre que quan parlem d’emergències... Habitualment les 
emergències, si es poguessin preveure, no serien emergències. I jo crec que aquí hi 
ha un element. I quan veus la situació en altres llocs, dius: «Bé...», dius...

I no deixaré d’assumir en cap moment responsabilitats. Per això vaig demanar 
la compareixença a petició pròpia. Per això aquest estiu he fet dos rodes de prem-
sa dient que el tema està molt i molt complicat, que teníem el sistema absolutament 
tensionat, que podíem tenir greus problemes. He fet dos rodes de premsa. Ara, fins 
que no s’han visualitzat certes imatges, tothom no hem entrat..., una cosa que mol-
ta gent ja sabíem. I aquí també, un altre cop, un agraïment a les entitats, perquè les 
entitats sabien que estàvem en una situació d’emergència; nosaltres ho sabíem, que 
estàvem en una situació d’emergència; alguns de vostès ho sabien, perquè s’hi de-
diquen, perquè fan la seva feina, perquè han de fer la seva feina. Però la societat no 
n’era conscient.

Mirin, jo al final acabo dient: una de les poques coses bones d’aquesta última 
setmana, que ha sigut complexa, per dir-ho d’alguna manera, és que tothom en som 
conscients ara d’una forma molt més clara. Mira, si això ajuda, perfecte –si això 
ajuda, perfecte–, fem-ho. Ara, jo crec que fer la crítica en la manca de previsió, crec 
que és una miqueta..., dius: «Bé...» Poden haver-hi molts elements, però crec que no 
és això.
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Vostè m’ha dit «opacitat»..., que vaig dir que era opac. Mirin, vaig parlar amb la 
ministra Montón en tres ocasions per telèfon; no vam poder quedar per qüestions 
d’agenda... Jo a la ministra Montón li vaig ser crític, l’últim cop que vaig parlar per 
telèfon amb ella vaig ser crític. Dic: «Des del primer dia que et vaig trucar et vaig 
situar aquest tema.» A principis de juny li enviava una carta per demanar una reunió 
específica sobre això, i va acabar convocant la reunió de MENA’s, com en diuen –és 
que no vull utilitzar aquesta paraula, disculpeu, i per això m’he parat–, aprofitant 
una reunió d’immigració que era d’un altre ministeri –amb el qual també tenim re-
lació; és el Ministeri de Treball i Immigració– i introduint el punt de menors. I és 
perquè aquella mateixa setmana anterior –i és així– surt el conseller del País Basc, 
surt la consellera d’Andalusia i surto jo –tres, en dies diferents– fent rodes de prem-
sa explicant: «És que no donem l’abast.» I acaba fent això. I en això li he sigut crític, 
l’hi vaig dir per telèfon –li he sigut crític.

Igual que diu: «Hi ha més sintonia, molta més sintonia, i ens entendrem.» I sí que 
hi ha hagut una relació molt fluida. I ara, amb la nova ministra, la María Luisa Car-
cedo, estem parlant, i soc conscient de que té una grandíssima preocupació. Però, és 
clar, jo és el que li vaig dir en l’última conversa amb la ministra; dius: «És que ens 
passarà la realitat per sobre –ens passarà la realitat per sobre. Necessitem, d’alguna 
manera, desencallar...» I això... I ens entendrem. És que crec que em coneixen, vos-
tès; saben que soc, primer, una persona bastant dialogant, no tinc cap problema en 
dialogar, i després, que soc bastant pragmàtic; en el bon sentit, és a dir, que inten-
to solucionar els problemes. I he parlat amb la delegada del Gobierno, hi he parlat 
en unes quantes ocasions, i tenim una relació fluida entorn d’això, i ens ha ofert un 
espai. També els dic que en aquell espai s’han de fer obres, no l’obrirem d’aquí una 
setmana, ni molt menys, eh?, vull dir, trigarem temps. Però, bé... Igual que altres es-
pais que podríem obrir i al final no els hem pogut obrir. I això ens passa amb cada 
ajuntament: anem valorant espais.

I, és clar, és quan dius: «Home, si tu demanes esforç a les entitats per obrir es-
pais, demanes esforç als ajuntaments per obrir espais, demanes esforç a tothom, dels 
espais, què dius?, «així no n’obro»? I tant. I hem anat fent un exercici amb els al-
bergs de joventut. I ho dic absolutament orgullós. És que només faltaria, que els es-
pais que jo gestiono no els utilitzi. «Que jo gestiono», m’enteneu: que l’Adminis-
tració gestiona, eh?; és una manera... És que, és clar, només faltaria!, és que només 
faltaria! És que seria el cúmul del cinisme no fer-ho. Ara, fer-ho bé, fer-ho..., i tal. 

I després, de problemàtiques, en tens, però en tens amb aquests nois o amb qual-
sevol noi. Vull dir, podríem parlar de les problemàtiques que tenim amb el «L’estiu 
és teu». De problemàtiques, n’hi han; són adolescents! 

I crec que a vegades oblidem que són adolescents i oblidem quan hem sigut nos-
altres adolescents. Vull dir, és que és així!, és que oblidem que són adolescents –són 
adolescents. És que poden haver-hi problemàtiques? Sí, però no més que les proble-
màtiques que podem tenir amb «L’estiu és teu», dels nostres joves. És així, home! Ja 
està. Fem-ho, i treballem. 

I sí, i la gestió de la comunicació és complexa, i la gestió de la comunicació 
amb els ajuntaments és complexa. I en general estic molt content de com ho hem 
fet. I tenim un protocol amb els directors i directores de serveis territorials, de com 
ho fem. Ara, també els demano: quadratura del cercle... Vostès em diuen... I jo tinc 
l’objectiu de que cap noi hagi de dormir en un espai que no és adequat per dormir, 
però haig d’obrir el tema amb arribades cada dia i haig de poder comunicar. I ho 
fem. Hi ha hagut algun problema de comunicació. Però és que en general... Però els 
hi demano, perquè és que, si no, entrem... I hem tingut moments, eh?, espais que po-
dem obrir però que l’ajuntament de torn... I de tots els colors polítics, eh? Vull dir, 
no faré gens de partidisme amb aquestes coses, vull dir, de tots, eh?, d’un costat a 
l’altre. Dius: «Crec que no s’ha de fer gens.» Bé, però que la gestió és complicada, 
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dius..., però mentrestant tens els nois dormint en un espai que no és on han de dor-
mir. M’enteneu? És aquí, el punt.

Jo què els demano a vostès? Que ens ajudin també en això. Si ens poden ajudar, 
encantats de la vida. Nosaltres tenim un protocol de comunicació –tenim un pro-
tocol de comunicació. Ha fallat en dues ocasions, que jo recordi; potser més, eh?, 
però jo tinc localitzades dues ocasions en què ha fallat el protocol de comunicació, 
ho tinc localitzat. Bé, també ho entenc, és que ho entenc, entenc el meu equip, o si-
gui... I, és clar, dius..., vull dir, podríem fer un punt de tal, però és que hi han dies 
que acabes a la una de la matinada, acabes amb les últimes converses, que és una 
miqueta... La situació és aquesta. I ho fem, i no passa res, perquè és l’objectiu. Però 
siguem... I aquí...

I sí, estem explorant, hem d’explorar diverses vies. I estem explorant una via que 
és interessant, que és la dels mentors, que són persones que han volgut posicionar-se 
de forma molt clara entorn de l’acollida i pensem que hi poden tenir un paper. I no 
serà una solució, però és que hem de sumar, i hem de sumar esforços per tots els 
costats, i hem de buscar aquests elements.

Pisos assistits, que comentava. En les resolucions d’emergència hem obert... –la 
directora de la DGAIA, que té les coses al cap..., jo a vegades amb això...–, no sé 
quantes places (veus de fons)..., quantes? (veus de fons), un centenar de places d’a-
quest estil. És que pensem... Però aquestes places –també hem de quadrar-ho bé– té 
sentit..., el que et permet és buidar places de primera acollida amb nois que ja por-
ten un temps, que ja han estat fent tot un procés d’apoderament, que... Ho has de fer 
així. Amb els nois que acaben d’arribar, no; necessiten molt més acompanyament. El 
que ens permeten aquestes places és buidar places en els centres d’acollida. Per què? 
Perquè els nois ja han fet un recorregut, s’ha fet un acompanyament. No, no, i entenc 
que és la proposta, eh?, però ho explico bé per situar-ho. No és el tema, és fer aquest 
element. I ens permet... I de les places que hem creat, hem creat places d’aquest estil. 
Per què? Perquè això també permet generar places que ja tens. I és una espècie de 
Sudoku però que ho has de fer; que ho has de fer i ho has d’afrontar.

I sí, i estem contents. El canvi de protocol, la reforma del protocol, si és una pro-
posta..., si ho hem reivindicat històricament! Estem molt contents de tot això. És que 
pensem que es poden fer. Ara, també ens toca «apretar», i seguirem «apretant», i 
tant! –i seguirem «apretant». I un dels drames són les situacions administratives, 
i un dels drames és que sigui un permís de residència, i un dels drames és que si-
guin set o vuit mesos. És que, no, necessitem poder treballar més ràpidament, i no 
podem... I «apretarem», i seguirem «apretant» en això.

Igual que seguirem «apretant» dient: «Home, no pot ser...» Perquè està molt bé, 
i el repartiment d’aquests 40 milions de tal està molt bé. Però jo els dic: les dues re-
solucions d’emergència ja són 20 milions. 

Vostès han parlat de recursos que hi hem destinat. És que els recursos que hi 
hem destinat, com a mínim, amb aquesta crisi..., ja els asseguro que no hem tingut 
cap tipus de pensament economicista. No, la prioritat no ha sigut aquesta. La prio-
ritat ha sigut donar la resposta. I amb 68 milions d’increment, aquest any –aquest 
any. I no tenim –de més, eh?–, no fem aquesta perspectiva de..., no, no ho fem; no 
ho fem perquè creiem, primer, que és que és una obligació, que hem de poder donar 
una resposta. Ara mateix no... Després jo ja tindré el meus problemes per quadrar 
aquest tema, però, bé, ja seran els meus problemes, i no són els seus. Ja està, forma 
part..., el poder executiu. Però cadascú que assumeixi les seves dificultats, i és així. 
Però no hem tingut una perspectiva economicista en aquest tema, ni molt menys; és 
que no la volem tenir. Dintre d’un element, dius, que tots...

El que sí que ens preocupa és que la inversió –perquè és una inversió, no és des-
pesa–, la inversió que fem col·lectivament –perquè gestionem recursos col·lectius de 
tota la societat– la fem bé. I què ens preocupa? Que aquesta inversió la perdem per 
altres elements: perquè no fem bé la segona part, perquè no acabem amb la situació 
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de regularització administrativa i acabin exclosos... Amb aquest tema, mirin, hi hau-
ran coses, però aquest conseller està bastant convençut. 

Aquest estiu vam presentar un primer projecte del qual estic orgullosíssim, que 
no té res a veure amb els menors però que també afronta aquesta realitat, que són 
uns plans d’ocupació que permetin regularitzar la situació administrativa de perso-
nes en aquest país. Si tenen tres anys d’arrelament, tal; i fer-ho. És que és un..., bé, 
és una vergonya que excloguem i expulsem persones per la seva situació adminis-
trativa, quan són ciutadans d’aquest país, perquè hi participen. Vull dir, és que amb 
això..., anem cap aquí. Vull dir, en això sí que parteixo d’una visió molt, molt clara. 
Ens entendrem.

I els demano en aquest sentit –i els demano en aquest sentit– col·laboració, tam-
bé, en tot aquest treball, que és complex, amb els ens locals. I jo puc entendre que 
és complex, faig exercicis d’empatia. Però el primer és el primer, i el primer és el 
noi. I no ens podem permetre que no hi hagi resposta, no ens ho podem permetre. 
Ja està, és així de clar.

(Pausa.) És que no em vull...
Tots hem situat... Crec que hi ha un acord en aquest país, hi ha un acord dels 

grups polítics, hi ha un acord de les entitats, hi ha un acord de tothom: que pertoca 
fer una reflexió sobre el sistema d’atenció a la infància, que pertoca fer una reflexió 
en profunditat. Oi que hi ha l’acord? Doncs ens fiquem a fer la feina; deixem de ma-
rejar la perdiu i ens fiquem a fer la feina. Ja els hi vaig dir; els vaig dir: «Ho farem.» 
A la compareixença al juliol, vaig pensar: «Al setembre comencem.» Bé, fem-ho 
–fem-ho–, i debatem, i mirem.

Jo parteixo d’un element: el nostre sistema d’atenció a la infància és un sistema 
que s’ha generat conjuntament entre l’Administració i un teixit social implicat. I per 
mi això és un gran valor, i no el vull perdre –i no el vull perdre. I, de la mateixa 
manera, crec que hem de ser sempre rigorosos; ho hem sigut i sempre ho serem, de 
rigorosos. Però el sistema d’atenció a la infància i a l’adolescència en aquest país 
s’ha construït de forma conjunta, perquè tenim aquest petit tresor, que era: en un 
moment en el que les administracions públiques no es preocupaven del que s’havien 
de preocupar, hi havien ciutadans i ciutadanes que s’organitzaven per preocupar-se 
d’això. I això és un potencial, i ho continuarem utilitzant, i tant! I hem de participar 
del projecte de reflexió, i tant! Però fem-ho, i fem-ho, i crec que és la millor manera, 
eh?, plantejar-ho i treballar-ho.

I sí, hem de millorar i haurem de planificar l’any que ve. I no ho sé, quines xifres 
hi haurà, però haurem de planificar. Però hem de reflexions més profundes; no po-
dem... A mi em preocupa una cosa: que acabem que la urgència no et faci treballar 
sobre la prioritat. Però això no treu una cosa, i amb tothom que he parlat d’aquest 
tema ho sap, i la directora del..., també ho sap, i el secretari general també ho sap, 
que he dit: «Tot el que vulgueu, però ara hem de respondre i ara hem de cobrir 
l’emergència, i no ens podem permetre el luxe de no cobrir-la, i ho farem.»

Escapoliments; també s’ha situat en algun moment. És un tema complex, i hem 
de fer tot un procés d’acompanyament, i les entitats... Però jo també ho explico a ve-
gades, eh? –i deixeu-me ser una miqueta...–: és que no gestionem presons de menors; 
ja ens entenem. I hi han perfils que venen amb una motxilla prou complexa i s’es-
capoleixen, i s’escapoliran. Dius: «Aquí hi ha un element.» Quan fas un bon procés 
d’acompanyament, cada cop passa menys. Jo he fet un exercici, perquè n’he visitat 
uns quants, uns quants espais on tenim menors. A part, tinc un avantatge: no el par-
lo de forma tan fluida com la Najat i la Saloua, però parlo àrab, parlo dàrija, que és 
el dialecte del Marroc, que la majoria són... I a part et trobes que la majoria són del 
nord; la meva família és del nord, amb la qual cosa fins i tot els pots fer conya sobre 
quin barri ets de Tànger. Clar, dius...

I els nanos venen amb una perspectiva, i tothom pensa en Barcelona, i tothom... 
I aquí es fa un procés d’acompanyament. I jo, quan els educadors, els mateixos edu-
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cadors t’expliquen: «Sí, hi han escapoliments. Però després de tres mesos el mateix 
que s’havia escapolit ja no saps... Si fas una bona feina, ja no...» Però després hi han 
casos concrets que hem de treballar, que tenen necessitats especials, i els treballa-
rem. Del que hem de ser conscients..., i per això ho deia al principi: els perfils són 
molt variats; són molt, molt variats: de nois que no han tingut processos d’escolarit-
zació al seu país a nois que han tingut processos d’escolarització al seu país bastant 
importants. És que te’n trobes una varietat tan gran... Bé, ens hem d’adaptar.

(Pausa.) És que no em vull deixar res...
Bé, tot això sobre... Ara estava mirant a les anotacions que tenia de la CUP. Hi ha 

una part que ja li he respost... Sí, ens preocupa la foto i estem analitzant... Perquè hi 
ha una cosa que es diu «drets dels menors». Ja està, és així. La resposta és: ens pre-
ocupa i hi ha una cosa que es diu «drets del menor», «drets de la imatge del menor».

I també estem pensant en com vinculem l’estratègia catalana del sensellarisme 
amb els processos de passar a la vida adulta d’alguns nois que..., i com podem lligar 
aquests elements. Diguem-ne, això, quan ho he escoltat m’ha..., perquè és un dels 
elements que estem pensant. 

I sí, polítiques ocupacionals, centres de noves oportunitats, PCI..., estem amb tot 
aquest element, perquè pensem que pot ser una bona manera... Fins i tot animant al-
gunes entitats que tenien pensat: «–Mira, tinc aquest espai en el centre. –Ei, doncs, 
mira, et fico una persona del SOC i mirem..., i que sigui una aula homologada, ja 
directament, i que et permeti tal.» Perquè –també ho dic, eh?– és que hi han..., i ho 
dic també perquè val la pena: es fa molt bé, i veus...

I després hi han casos que són molt..., i que s’haurien de visualitzar més, de molt 
d’èxit, d’èxit en el bon sentit de la paraula; que l’èxit és l’èxit personal, que és el que 
ens ha de preocupar, l’èxit personal i social d’aquests nois. Fem-ho.

Najat, situaves el tema nord-sud... També és un tema que ens preocupa –també 
ho ha situat la diputada De la Calle, crec, i el diputat Moreno. Ara..., estem treba-
llant amb totes les conselleries, eh?; vull dir, podem arribar a ser bastant pesats des 
d’aquest departament. I al Departament d’Exterior què li estem dient? Hem de re-
tornar a pensar, adequar-lo, perquè han passat uns quants anys, el programa Cata-
lunya-Marroc; pot ser un bon element. Treball preventiu en origen; preventiu, però 
per apoderar, per situacions complicades i tal. I estem mirant..., des d’un bon sentit. 
Hi han altres coses que es fan en altres països europeus que no les comparteixo. Ja 
està; en fi, no les explicarem. Però aquest, dius: «És un bon element.» I també estem 
explorant... I el conseller Maragall en tot moment ha dit: «Pel que necessitis.» Dius: 
«Bé...», se li agraeix.

I a Saloua: situaves molt clarament el tema del treball en els municipis, tal... És 
molt important, però aquí necessitem també que ens donin una col·laboració els 
grups parlamentaris, les forces polítiques. És important que entenguem que tots... 
Perquè hi ha hagut una gran resposta, però també hi han moments en què és com-
plicat i poden haver-hi neguits, i poden haver-hi... Però no ens ho podem permetre 
–no ens ho podem permetre. Crec que podem estar molt orgullosos de com aquest 
país ha evitat que certes pulsions cap a aquest costat, a la meva mà dreta, ja s’entén, 
juguin fort, i hem d’evitar-les al màxim. Per això apostem per centres de vint, qua-
ranta, si pot ser seixanta..., però si són seixanta és amb modularitat..., que hi hagi 
una interacció comunitària, perquè és necessari, i perquè és bona, aquesta interac-
ció comunitària.

I no sé si m’he deixat alguna cosa –pot ser, eh?, segur–, però crec que més o 
menys..., he volgut fer una mirada a totes les reflexions que heu situat.

I vull acabar amb una cosa. Vull acabar tornant a agrair a tothom el to. De veri-
tat, vull dir, crec que..., jo surto content. Surto content en aquest sentit de dir: «Po-
dem sumar encara més. Ens toca sumar encara més.» I surto content. Crec que te-
nim diversos reptes, crec que tenim reptes a curt termini, però tenim reptes a mitjà i 



DSPC-C 65
26 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CTASF  51 

llarg termini que també hem d’afrontar i que no podem deixar de costat, però surto 
molt content.

I, mirin, és lícit i legítim ser crítics, i toca ser crítics sempre, i les coses es poden 
millorar sempre. Però jo el que sí que vull defensar a ultrança és la feina que ha fet 
el meu equip, la feina que han fet les entitats aquests tres mesos i mig, perquè ho he 
viscut en primera persona. I perquè, com que ho he viscut en primera persona, ho 
sento, jo això ho defensaré a ultrança. Eh, que podríem arribar més enllà, però s’ha 
fet una feinada brutal.

I sumem, ajudem-nos en aquest element. I debatem, sense cap problema. Quan 
debatem aquestes coses de mitjà termini, debatem sense cap problema; però fem-ho. 
I a la vegada donem resposta i... I serà complicat i continuarem tenint moments com-
plicats. És que també volia explicar això, eh?, les coses són així. Però crec que s’ho 
mereixen, aquests nois –s’ho mereixen, aquests nois–, perquè ells també ens donen 
una oportunitat a nosaltres, perquè en el fons és un reflex de coses que no funcionen 
bé, de les quals també som corresponsables. I tothom ha de tenir el dret a poder tenir 
una vida digna, que és el mínim que esperem.

Moltes gràcies, i a la seva disposició.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Ara, si algun grup vol fer alguna apreciació o observa-
ció... Sí, senyora De la Calle, per part del Grup de Ciutadans.

Noemí de la Calle Sifré

Sí. Mire, yo quería comentarle al conseller que es que ha aludido a una compañe-
ra que en estos momentos no está y la ha acusado de segregar o de intentar segregar 
a los niños, pero en este caso la segregación la ha hecho usted etiquetándolos como 
«los suyos» y «los nuestros». Mi compañera en todo caso habló de que hay unos me-
nores que están en una situación de emergencia, que tenían que estar protegidos con 
personal especializado; y luego había unos niños que estaban disfrutando de un ocio.

En cualquier caso, reitero lo que he dicho antes: mezclar a unos con otros con 
los precedentes que hay, conociendo el estudio de la Universidad de Barcelona, es 
una absoluta irresponsabilidad y además denota un profundo desconocimiento de 
cómo funcionan, por ejemplo, los centros escolares en Cataluña, en la que cuando 
hay unas colonias o hay un viaje de fin de curso, si hay algún alumno que es un poco 
conflictivo, no participa de ese tipo de..., ¿no? Es así, está funcionando así. ¿Por qué? 
Para evitar casos graves. Y esto denota que tampoco habla con la conselleria de En-
senyament, porque entonces conocería estos casos. (Remor de veus.)

Luego...

La presidenta

Si us plau, silenci a la sala. Té la paraula la diputada. Continuï.

Noemí de la Calle Sifré

Luego nos ha acusado de tomar el pelo, cuando nosotros llevamos años alertan-
do de que esto pasaría y que no teníamos suficientes recursos. Entonces, ¿nosotros 
tomábamos el pelo? ¿Es mentira que no se hacen pruebas médicas a los niños? Y no 
lo decimos solo nosotros: lo dicen los sindicatos y lo dice precisamente también el 
síndic, que no es precisamente, pues, sospechoso de comulgar con Ciudadanos. En-
tonces, bueno... ¿Es mentira también que se ha cogido el doble del fondo de contin-
gencia para TV3 que para la atención a los menores no acompañados? ¿Es mentira 
que los profesionales se sienten desprotegidos? ¿Es mentira que hay agresiones?

Luego también nos ha acusado de mezclar con el procés... Pero si es que ustedes 
son los primeros que han sacado el mantra del 155, para echarle la culpa de cómo 
estaban los centros. ¡Si es que hay notas de prensa y declaraciones suyas! Pero es 
que la realidad es que, mientras yo misma estaba alertando del maltrato institucio-
nal al que se sometía a los menores, en la DGAIA, ese mismo día, se estaba perpe-
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trando un golpe a la democracia, el 6, 7 y 8 de setiembre, que fue cuando defendí 
esa moción.

Y, ya por último, el tema de la estigmatización, que nos ha acusado de estigma-
tizar a los menores. Nosotros en ningún caso no hemos hecho ninguna valoración; 
la valoración que hemos hecho es de la gestión de la DGAIA y de la conselleria. 
Nosotros, en cuanto a los titulares, lo único que hemos hecho es leerlos, con lo cual 
¿está acusando usted de estigmatizar a los menores a periódicos como el Diari de 
Tarragona, El Periódico, La Vanguardia, que son los que han publicado esas infor-
maciones? Para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es recono-
cerlo, ¿vale?, reconocer que existe ese problema y evaluar la magnitud del mismo 
para poder ponerle solución. Y en ningún caso taparlo, y menos aquí, en la casa del 
pueblo, donde se tiene que poder debatir de lo que está pasando en la DGAIA, sin 
ningún tipo de cortapisas.

Y ya por alusiones al Partido Socialista sobre este mismo tema de la estigmatiza-
ción. O sea, primero los partidos independentistas nos cierran el Parlament y ahora 
el Partido Socialista nos dice de qué se puede hablar y de qué no. De todas formas, 
no nos extraña que el PSC cargue más las tintas contra Ciudadanos que contra un 
Govern que no ha hecho nada por estos menores. Pero ¿qué vamos a esperar de 
un Partido Socialista que es rehén del separatismo en Cataluña y que ahora también 
lo es en España?

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. (Raúl Moreno Montaña demana per parlar.) Vol usar el seu 
torn? (Pausa.) Té la paraula el diputat de Socialistes senyor Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Només per dir que no faré cap intervenció, perquè no puc 
superar el nivell... (rialles), que ha deixat en aquests moments la diputada de Ciuta-
dans, el nivell de cinisme que ha portat en aquest Parlament.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyora Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí... Conseller, perquè quedi clar: no hi haurà una bona planificació a partir d’ara 
si no partim d’una bona anàlisi de quina és la situació. Hi ha una part de l’anàlisi de 
situació que compartim plenament, però hi ha una part de l’anàlisi de situació que li 
he fet jo que li demano..., no perquè em digui res més ara, eh?, sinó perquè ho inte-
rioritzin i ho parlin amb el sector, ho parlin amb la mateixa gent del departament..., 
que és tenir clars els errors comesos, per no tornar a repetir-los, i corregir-los.

I entre aquests errors comesos hi ha el de la previsió; no vol dir d’aquest Govern, 
ve de més enrere, però hi ha el de la previsió, i el fenomen continuarà, i, per tant, 
no podem seguir cometent aquest error, perquè és que, si no, mai farem una bona 
planificació. Hi ha el de la coordinació, està clar. Hi ha el de la comunicació amb 
tots els ens afectats, també amb els ens locals. Nosaltres podem –i ho fem– treballar 
conjuntament en les voluntats, no?, de que tots estiguem proactius i treballant per 
posar solució a aquesta situació. Però nosaltres no tenim la responsabilitat de comu-
nicar-li a un ajuntament: «Ara farem aquest..., posar aquest servei o aquell altre.» 
Això és responsabilitat del Govern, conseller, i ha fallat –ha fallat. Simplement els 
diem: «Millorin aquesta situació.» I no poden entendre que la coordinació amb els 
ajuntaments és només parlar amb la Federació de Municipis o l’Associació de Mu-
nicipis, que no ho traslladaran després als ajuntaments concrets afectats. Sobretot 
perquè aprofitin els recursos dels ajuntaments i perquè els aprofitin bé.
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I una altra última reflexió. Crec que tots hem expressat, per diversos sentits, i 
vostè mateix també, que cal fer un revolcón a com han anat les coses fins ara i cap-
girar algunes de les decisions preses, posar-hi recursos i intentar fer-ho ben enfocat. 
Li oferim la mà, li donem el marge de confiança per fer aquesta feina, perquè ens 
hi juguem molt poc com a país, ens hi juguem moltíssim, en aquest tema. No és un 
tema menor, no és un tema només de menors. Estem parlant de drets de ciutadania, 
de drets d’infància i de joventut –per tant, d’un tema especialment sensible–, però 
estem parlant també de la sostenibilitat de tot el sistema de protecció a la infància a 
Catalunya i estem parlant de com treballem bé un tema que, si no el resolem bé, els 
estarem donant un aire brutal a aquells que vulguin utilitzar sense escrúpols qualse-
vol tema per, amb el fals debat de la seguretat, carregar-se els drets de la ciutadania. 
I això està passant a tot Europa, i nosaltres som Europa. Si fins ara hem evitat que 
la ultradreta, l’extrema dreta i els discursos d’ultradreta calin a Catalunya ha estat 
perquè s’ha intentat fer les coses amb grans consensos de país, evidentment a ve-
gades amb errors, però intentant corregir quan s’han comès els errors. Compte, no 
caiguem en els errors ara amb aquest tema de com gestionem la situació dels menors 
no acompanyats.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. El senyor Vidal...? (Pausa.) Bé, té la paraula el senyor 
Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Jo, primer, perquè s’està manifestant: «Los independentistas 
nos cierran el Parlamento.» Mirin, amb tot el respecte, li volem dir a aquell grup, al 
de Ciudadanos: aquest grup, la CUP, fa uns anys va parlar de Matrix, però de veritat 
que el que vivim és encara superior, perquè vostè ho està manifestant en una com-
pareixença en la seu del Parlament. Però li diem més: hem tingut compareixences 
tota aquesta setmana –de fet, comissions per un total de deu–, vam tenir-ne la set-
mana passada, però fins i tot després del punt en el qual vostès situen el tancament 
del Parlament vam tenir una diputació permanent un 1 d’agost, on aprovàvem la in-
ternalització de la gestió de l’aigua. Però fixin-se... (Remor de veus.) Perdoni, quan 
vostè parla jo callo; l’únic que li demano és respecte i educació, si us plau, sobretot 
perquè represento tota una sèrie de catalans i de catalanes. No per mi, de veritat; 
per mi no seria necessari.

Els diem també: si vostès fixen fins i tot el punt de que s’ha tancat el Parlament 
perquè va haver-hi un ple que es va suspendre, els volem recordar que va haver-hi 
un grup independentista, que és la CUP - Crida Constituent, que va votar en contra 
expressament de la suspensió d’aquest Ple.

I, mirin, també els direm amb tot el respecte: vostès es queixen de que els hagin 
anomenat «segregadors», però simplement sentin el discurs que han fet avui, de ve-
ritat, i traslladin-ho a un tercer que sigui expert o experta sobre segregació i que els 
digui què els sembla, de veritat. I els ho volem dir perquè, a més..., amb el màxim 
de respecte i perquè puguem discutir amb vostès de política, que és el que volem, 
discutir de política, discutir alternatives, discutir de programa, discutir de com fem 
una altra societat; però, com a mínim, amb uns elements mínims, de bases, sobre 
allò que succeeix. De la resta, no ens posarem mai d’acord, i no passa res. Però sí 
que els ho demanaria.

Senyor conseller, vostès expressen voluntat, i els ho agraïm, però amb la volun-
tat no en tenim prou, de veritat. I nosaltres no hem volgut qüestionar la feina que 
s’ha fet en els darrers dos mesos. Si recuperen la forma en què hem intervingut, ho 
hem fet d’una manera molt clara: amb el que teníem han intentat fer... El que venim 
a criticar d’una manera molt contundent és la realitat que tenim de gestió de menors. 
Ho vam fer fa anys, fa quatre anys, ho vam fer a l’anterior legislatura i ho tornem 
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a fer en aquesta. I sempre insistim en un tema de model, perquè pensem que sense 
canvi de model serà molt difícil que trobem solucions totals i globals.

Quan vostè intenta respondre d’on situa els problemes, ens parla fins i tot de «ne-
cessito un espai, necessito entitats, necessito...» Doncs, miri, nosaltres pensem que 
hi ha una part del que és el servei de la DGAIA que, si es fes amb gestió directa, 
pública, aquests problemes que vostè situa segurament no els trobaríem. Amb un 
apriorisme: que, evidentment, si no tenim recursos, doncs, tant és que puguem ges-
tionar de manera pública o privada, que puguem gestionar millor d’una manera pú-
blica, però no resoldrem el problema.

Respecte a dos de les preguntes que els hem traslladat. Segurament no tenia raó 
de ser una de les preguntes que li hem fet amb relació a si vostès farien o no fari-
en..., sobre una denúncia que aquest grup ha fet a Antifrau abans de que hi hagués 
actuació judicial. I diem que no, de veritat, que no tenia raó, perquè aquesta compa-
reixença és per a un col·lectiu molt específic, i aquella no ho era. Però, evidentment, 
avancin, de veritat –no cal que respongui avui–, avancin abans de que ens trobem 
amb unes actuacions judicials, amb una auditoria interna del que passa o no passa. 
Això sí, si vostès tenen clar que el que va passar en aquella comissaria és que algú 
va voler filtrar la foto, volem responsables. Primer, responsables per la vulneració 
dels drets dels menors, i segon, responsables polítics de com s’ha permès i encara 
no hem conegut que hi hagi cap expedient sancionador obert a qui ha facilitat això, 
per una banda, a qui ho ha fet, per una altra banda, i a qui vulnera drets dels menors.

I l’altra pregunta que hem volgut traslladar és: els Mossos d’Esquadra –de veritat 
que no ho fem com un retret, sinó per conèixer-ho– tenen clar el que han de fer o no 
tenen clar el que han de fer? Han rebut ordres o no han rebut ordres?

I la darrera qüestió, més global: de la seva actuació política –del conjunt del 
Govern, estem parlant ara– es deriva que tinguem una construcció d’una societat 
molt més justa i molt més democràtica, i aspirem a això, o es deriva que, en base 
al conflicte que es pot generar, que poden generar –no el generen els menors ni les 
menors– alguns amb relació als menors no acompanyats, tinguem unes municipals 
on ja s’imaginen –o ja ens podem imaginar la majoria– de què parlaran alguns i al-
gunes, i que és aquesta societat que no volem, que és la societat del racisme, de l’ex-
clusió, de la segregació i del feixisme, que a més apareix amb unes altres cares per 
obtenir espai electoral. I, evidentment, això és cabdal en les polítiques que fem: una 
alternativa i, sobretot, aturar l’altra.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. (Najat Driouech Ben Moussa demana per parlar.) Vol fer 
alguna apreciació, senyora Driouech?

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bé, jo només voldria dir una cosa, i és que estem parlant de 
que els llocs on apareixen els menors o els municipis on hi han centres hi ha vio-
lència, o hi ha un repunt de la violència... Mireu, aquests dies ens ho verbalitzaven, 
diguem-ne, els mateixos cossos de la seguretat, policies locals del meu municipi en 
el meu cas, que deien que, clar, que el fet de que hi hagin menors no acompanyats al 
municipi..., desgraciadament, la violència que existeix o, diguem-ne, els robatoris o 
els furts que ja existien però que passen mentre ells estan..., moltes vegades se’ls en 
culpabilitza sense ells tenir cap tipus de participació. Per això que hem d’anar molt 
amb compte amb allò que diem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara té la paraula la diputada Laouaji.
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Saloua Laouaji Faridi

Conseller, potser aquí hi va haver un malentès: quan jo parlava de la fluïdesa de 
la relació, potser no em referia tant que hi podrà haver reunions i trucades, sinó que 
parlo des del mecanisme de funcionament; un mecanisme de funcionament que està 
lligat a la Llei d’estrangeria, que representa una pota coixa d’entrada al mecanisme 
de tot el procés que podem fer d’integració, d’inserció dels joves. Perquè, amb tota 
la feina que es fa, arriba un moment en què ja no podràs controlar la situació, perquè 
aquests joves no podran treballar, i llavors allí entrem en el mecanisme buit, aquest 
mecanisme buit que no s’arregla amb el Govern de l’Estat espanyol; no ens deixen 
fer-ho des de Catalunya, fer la nostra pròpia llei d’estrangeria, però tampoc no s’ar-
regla des del context de la competència. I allí penso que falta, diguem-ne, aquest 
sentit comú, especialment en l’àmbit social. Diguem-ne, potser en altres mecanis-
mes les coses són més complexes, però amb relació als drets de les persones, de la 
dignitat de les persones, jo penso que hi ha moltes coses en aquest nivell, en el tema 
del traspàs de la competència, que han de passar.

L’altre tema: sí que comparteixo perfectament amb vostè el projecte dels centres 
petits. La veritat, amb el coneixement que tinc, en la relació amb diferents centres, 
és la millor fórmula que ha funcionat. Perquè un dels problemes bàsics que sabem 
que tenen els menors no acompanyats i que estan en situació de vulnerabilitat és la 
falta i la manca d’un espai familiar, un espai, diguem-ne, de protecció. I els espais 
petits donen aquesta perspectiva de viure en una família i de ser en un grup reduït, 
amb una atenció més especificada. Per això felicito, diguem-ne, que la iniciativa 
vagi per aquesta via.

I gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I, per acabar, el conseller El Homrani té quinze minuts 
com a màxim per respondre a les apreciacions i observacions que li han fet els grups 
parlamentaris. Endavant, conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Els prometo que no en seran quinze ni cinc. (El conseller riu.) Vull dir, serà més 
ràpid, perquè, «en sèrio», prefereixo acabar com he acabat abans, prefereixo que-
dar-me amb allò. Sí que, com que han situat algun tema molt específic, crec que per 
respecte a vostès mateixos els haig de respondre.

Diputada Ribas, jo no he parlat de que comuniquin... Tenim els nostres mecanis-
mes de comunicació. El que he demanat és que... (se sent un telèfon mòbil), és que 
ajudin una miqueta... (El conseller riu. Rialles.) Aquest matí estava escoltant el con-
seller Bargalló sobre els mòbils a l’escola; si no els prohibim a l’escola, al Parlament 
tampoc. No pateixi, secretari. (El conseller riu. Rialles.) No els demanem que co-
muniquin: tenim els nostres mecanismes de comunicació, tenim el nostre protocol..., 
que pot fallar; jo l’hi he dit: jo tinc detectats dos casos en què ha fallat, ja està, dels 
molts que hem gestionat. Dius: «No, no li demano això.»

Quan parlava de col·laboració en l’àmbit local, és més entorn d’un element que 
vostè i el senyor Vidal Aragonés i l’anterior..., l’havia situat el senyor Moreno, la 
diputada Saloua i la diputada Najat, que és: certs perills entorn de certes pulsions 
d’un model de societat que no compartim. I que aquest perill de pors ens ajudin a 
tots a que facilitem... Perquè, com que tots som conscients de que estem en una si-
tuació d’emergència, tots som conscients de que, si en paralitzem l’obertura dos o 
tres dies, el que fem és que més nois no estiguin com han d’estar. I el que demano 
és ajuda. I segueixo dient-ho: el municipalisme d’aquest país és meravellós i ens ha 
ajudat moltíssim en la majoria dels casos –en la majoria dels casos. I estem molt, 
molt contents.

El que els demanava és això, no... Sobre els protocols de comunicació, tinc molt 
clares quines són les meves responsabilitats: tenim un protocol; s’informa..., és el 
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director de Serveis Territorials o la directora de Serveis Territorials qui fa el nome-
nament; si hi han dificultats, sabem qui ha de parlar... Vull dir, això ho tenim tan-
cat. Després pot passar, com tot, que els protocols estan per fer-los i els protocols es 
canvien perquè fallen tots, i pot haver-hi algun moment en què no responguin. Però 
no és això.

I la reflexió sobre el perill de l’extrema dreta, el perill del model, la compartim 
–la compartim–, i crec que la compartim la gran majoria. I per això és important que 
fem un bon treball entorn d’això. Perquè, és veritat..., i s’apropen municipals i serà 
complex. I per això necessitem que tots plegats fem un bon exercici entorn d’això.

Diputat Aragonés, ens reunim amb els Mossos diàriament –diàriament. És la 
millor manera de coordinar-nos: reunir-nos diàriament. Sobre el tema de la discus-
sió del model, jo crec que hem de discutir el model amb aquest element que hem de 
generar. Jo ja he situat quines són les línies que crec... I sí que hi han línies que crec 
que, com a conseller, podré..., tal. Jo ja ho he dit; dius: «El sistema de protecció a 
la infància no separa.» Això el meu equip ho sap des del primer dia; vaig dir: «No. 
Aquí no jugaré. Vull dir, cadascú té les seves cosetes, i aquesta no la jugaré.» A par-
tir d’aquí, soc una persona bastant oberta; però també ho dic: hem de ser conscients 
dels errors, però també situem les potencialitats i les coses bones que s’han fet, que 
són moltes. I aquí és on trobarem... La gestió directa, tal..., que aquest és més aquest 
debat del model, etcètera.

I, amb el tema de la Llei d’estrangeria, absolutament d’acord. Amb l’avís que fa 
la Najat, absolutament d’acord. I vull finalitzar d’aquesta manera.

I, mirin, de tant en tant jo vinc aquí i he vingut aquí a assumir responsabilitats. 
I soc conscient que hi ha gent que està enfadada i que hi ha gent que considera que 
no he fet les coses prou bé; ho assumeixo. També he volgut explicar el context, he 
volgut explicar d’on partim, he volgut explicar què fem; no tinc cap problema amb 
això. Ara, els diputats i les diputades també han d’assumir que quan parlen aquí par-
len davant de tothom. I certes paraules i certes maneres d’expressar-se i certes idees 
de fons..., que cadascú assumim també les responsabilitats del que diem. I la segona 
intervenció no ho soluciona.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller, per la seva compareixença, per les explicacions que 
ens ha donat. Moltes gràcies també a tot l’equip que l’ha acompanyat.

I, sense res més, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i tretze minuts.
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