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Sessió 2 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a les tres de la tarda 

i sis minuts. Presideix Ignacio Martín Blanco, acompanyat de la secretària en funcions, 

Montserrat Macià i Gou. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fi-

sac, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara 

Lloret, Francesc de Dalmases i Thió, Montserrat Macià i Gou, Teresa Pallarès Piqué i Mònica 

Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Magda Casamitjana i Aguilà, Najat Driouech 

Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó, Gerard Gómez del Moral i Fuster i Rut Ribas i Martí, pel 

G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Maria Sirvent 

Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

També hi són presents els membres de la comissió Pau Morales Romero, de Joventuts 

d’Esquerra Republicana; Judit Riera Roman, vicepresidenta secretària de la Joventut So-

cialista de Catalunya, i Mònica Torralba, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de 

Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el con-

seller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de polítiques de 

joventut (tram. 354-00039/12). David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans; 

Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Mar-

tí, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, i Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 

de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expli-

qui l’informe «Situació actual del jovent català a la Unió Europea» (tram. 356-00197/12). Pol 

Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió 

de Polítiques de Joventut perquè expliqui el pla d’acció de la Direcció General (tram. 356-

00206/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió 

de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el pla de la Direcció en l’àmbit de les polí-

tiques de joventut (tram. 356-00220/12). David Bertran Román, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut 

Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Cata-

lunya en Comú Podem, i Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ac-

ció i els objectius del consell (tram. 356-00221/12). David Bertran Román, del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut 

Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari So-

cialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, i Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i l’extremisme violent 

que porten els joves al terrorisme (tram. 250-00229/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
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Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 106, 29; esmenes: BOPC 176, 3).

El president

Bé, comencem la sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut, amb un ordre 
del dia en què el primer que hem de fer és l’elecció del secretari o secretària de la 
Comissió. En principi hi ha... (Veus de fons.) Sí, de fet, primer hem de veure si hi ha 
alguna substitució. (El president riu.) Hi ha alguna substitució en algun grup? (Rialles. 
Mònica Sales de la Cruz demana per parlar.)

Mònica Sales de la Cruz

Sí, president. En nom de Junts per Catalunya, comunicar-li les següents subs-
titucions: al lloc de la diputada Anna Erra, hi assisteix la diputada Montse Macià; 
al lloc del diputat Jordi Munell, fins que acudeixi, el substitueix el diputat Narcís 
Clara; al lloc de la diputada Aurora Madaula, hi ha en Francesc de Dalmases, i al 
lloc de la diputada Anna Tarrés, hi ha la diputada Teresa Pallarès.

El president

Perfecte. (Rut Ribas i Martí demana per parlar.)

Rut Ribas i Martí

Sí, bona tarda. President, també hi haurà substitucions: la diputada Najat Driouech 
substitueix el diputat Toni Comín, i la diputada Magda Casamitjana, substitueix la 
diputada Noemí Llauradó.

El president

Perfecte. (Carles Castillo Rosique demana per parlar.)

Carles Castillo Rosique

No... –perdona–, nosaltres, Pol Gibert que substitueix la Beatriz Silva.

El president

Perfecte, molt bé.

Elecció del secretari o secretària de la comissió
411-00002/12

Doncs, sense més dilació, passaríem a l’elecció del secretari, en aquest cas, se-
cretària. Crec que no és present, Mònica, per tant, vosaltres em direu..., la persona 
que la substitueix ja ho has comentat... La persona, la secretària seria la senyora 
Erra, eh? (Pausa.) D’acord, perfecte.

Doncs, si us sembla, ho podem fer per assentiment? (Pausa.) Us sembla bé? 
(Pausa.) Perfecte. Sí que agrairia que, la persona que la substitueix, vingui pel tema 
dels recomptes i... 

(La secretària en funcions de la Mesa ocupa el seu lloc. Pausa.)

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de polítiques de joventut

354-00039/12

Bé, doncs, el segon punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa 
de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies sobre el pla de Govern en matèria de polítiques de joventut, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. El seu portaveu David Bertran..., no sé si volies 
justificar la sol·licitud de compareixença, o de sessió informativa, vaja. (Pausa.) No?
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David Bertran Román

Sí, bé, com és consuetudinari, com és com ho fem, doncs..., de demanar-ho en 
aquest inici de sessions de la Comissió de Polítiques de Joventut.

El president

Perfecte, doncs, passem a la votació.
Ho votem per assentiment perquè entenc que...? (Pausa.)
Bé, tots els grups hi estan d’acord. (Pausa.)

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya perquè expliqui 
l’informe «Situació actual del jovent català a la Unió Europea»

356-00197/12

De fet, el tercer punt, la sol·licitud de compareixença d’una representació d’Ava-
lot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut, perquè expliquin l’informe «Situació actual del jovent català 
a la Unió Europea», sol·licitud que presenta Pol Gibert, pel Grup Parlamentari dels 
Socialistes i Units per Avançar. No sé si voleu explicar o justificar...? (Veus de fons.) 
Que es voti? (Pausa.)

Doncs, passem a la votació.
Vots a favor?
Per unanimitat dels presents, s’aprova. Perfecte.

Sol·licituds de compareixença acumulades de la 
directora general de Joventut perquè expliqui el pla d’acció 
de la direcció general

356-00206/12 i 356-00220/12

El quart punt és la sol·licitud de compareixença de la directora general de Joven-
tut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut, perquè expliqui el pla d’acció de 
la direcció general. I de fet, aquesta la votaríem amb la 5, hem quedat, no? (Veus de 
fons.) Perfecte.

Votaríem..., adoptaríem la resolució al respecte de la 4 i de la 5, i se substancia-
rien en una mateixa sessió, perquè estem parlant de la directora general de Joventut 
en tots dos casos.

Si us sembla, doncs, com que ho hem demanat tots els grups, ho fem per assen-
timent, també? (Pausa.) D’acord.

(Les sol·licituds són aprovades per assentiment de tots els grups parlamen
taris.)

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Secretariat 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya perquè informi 
sobre l’acció i els objectius del consell

356-00221/12

I també el punt número 6, la sol·licitud de compareixença de la presidenta del 
Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut, perquè informi, en aquest cas, sobre l’acció i els objectius 
del consell.

Per assentiment? (Pausa.)
Sí, perfecte.
(La sol·licitud és aprovada per assentiment de tots els grups parlamentaris.)
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Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització 
i l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme

250-00229/12

I la setena, la proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització..., 
aquesta, la PR que veurem és la proposta de resolució sobre la radicalització i l’ex-
tremisme violent que porten els joves al terrorisme, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. El senyor David Bertran, té la paraula.

David Bertran Román

Moltes gràcies, president. Diputades, diputats i d’altres persones convidades del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, jo voldria explicar, doncs, quin és 
el context i per què nosaltres presentem aquesta proposta de resolució. 

Bé, doncs, a Catalunya, com a la resta d’Espanya, s’han patit les conseqüències 
de la radicalització en forma d’extremisme violent i terrorisme; ja ho vam viure amb 
ETA, que va colpejar els ciutadans catalans en diverses ocasions. Exemples tràgics 
en van ser els atemptats d’Hipercor a Barcelona, la Caserna de la Guàrdia Civil a 
Vic o l’assassinat del polític Ernest Lluch.

En aquests moments, l’amenaça principal ve per una altra banda, pel terrorisme 
de tipus gihadista, i que ja ens ha colpejat amb duresa, aquest passat estiu de l’any 
2017, a Barcelona i a Cambrils, amb setze morts i més de cent cinquanta ferits. Se-
gons una notícia apareguda als mitjans, el passat 4 de juny es constata que el 2017 
els cossos de seguretat van detenir un total de setanta-sis presumptes gihadistes a 
Espanya. La tercera xifra més alta des que van tenir lloc els atemptats de l’11-M 
a Madrid el 2004.

A més a més, un terç d’aquestes detencions s’han produït a Catalunya, la qual 
cosa reflectiria l’existència, en territori català, d’importants focus de radicalització. 
Desafortunadament, no hi ha hagut un debat polític prou profund sobre aquests 
afers, més enllà de la comissió d’investigació que es centra, exclusivament, en la part 
operativa policial sobre els crims de Barcelona i Cambrils. És necessari, per tant, 
pensem, que desenvolupem i lliguem entre tots una estratègia per atacar les arrels 
que es troben en procés de radicalització i que passa per treballar activament des de 
l’Administració pública, de les entitats socials i de les pròpies famílies en la preven-
ció, detecció i intervenció, posant especial èmfasi en comunicar i sensibilitzar els 
joves amb un discurs que contraresti aquesta propaganda tan potent, gihadista, que 
avui dia és ben present en indrets com, per exemple, les xarxes socials.

Des del començament del segle XXI, diversos organismes internacionals com 
l’ONU, l’OSCE o la Unió Europea, han emfasitzat la necessitat de tractar la proble-
màtica de la radicalització i l’extremisme violent. I, a més, que això es faci no només 
en l’àmbit nacional, de forma exclusiva, sinó també en els àmbits regionals i locals. 
En aquest sentit, el pla estratègic nacional, també, desenvolupat el 2015 pel Minis-
teri de l’Interior, ja menciona la necessitat d’actuar a aquests nivells, amb entitats so-
cials i col·lectius en risc, a banda de en els centres escolars i amb les policies locals.

A Catalunya, comptem amb els Proderai, que són els protocols de prevenció, de-
tecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius, però pen-
sem que l’enfocament hauria de ser holístic, i abraçar tots els àmbits socials on el 
jove pugui desenvolupar-se, com serien els de lleure, esportius, religiosos o socials, 
de forma més general. Exemples interessants d’això es donen a Londres, amb els..., 
bé, l’equip dels London Tigers, o a la ciutat belga de Malines, on els seus equips de 
futbol tenen membres que tenen tot tipus de procedències i hi ha un especial èmfa-
si per part dels clubs en que hi hagi una bona convivència entre els seus membres, 
i que es puguin tractar, doncs, aquests tipus de temes.

És per aquestes raons, diputats i diputades, que demanaria el vot favorable sobre 
aquests dos punts, que, per cert, hem pogut transaccionar amb Junts per Catalunya 
i amb Esquerra Republicana, i que crec que donen compte del que és la voluntat de 
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la iniciativa, que seria generar unes polítiques socials que prenguin cura que els jo-
ves no es desviïn, doncs..., per un camí erroni, empesos per unes retòriques mani-
puladores, que poden fer trontollar el clima de convivència i tolerància que hem de 
continuar preservant i fomentant.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Bertran. Ara tindrien la paraula els grups que han presentat es-
menes. En aquest cas, el Grup de Junts per Catalunya, la senyora Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Bé, nosaltres, juntament amb el Grup Republicà, hem transaccionat... (Veus de 
fons.)

El president

Digues, perdona? (Carles Castillo Rosique demana per parlar.) No, digues, di-
gues... 

Carles Castillo Rosique

Perdoneu, és que no tenim les transaccions..., o jo, almenys. (Algú diu: «No han 
arribat?») No, jo només tinc l’esmena i... (Veus de fons.)

El president

Clar, entenc –i perdona el desgavell– que no tens la transacció, encara, perquè, 
o sigui, s’ha d’acceptar la transacció abans que no la... (Remor de veus.) Perfecte, 
doncs..., exacte, Rut. Senyora Ribas, té la paraula.

Rut Ribas i Martí

Després tornaré a parlar, de moment només llegeixo la...

El president

Sí, sí...

Rut Ribas i Martí

...les propostes, eh? Doncs, en aquest cas, de la moció, el punt 1 quedaria: «Desen-
volupar programes de prevenció social, detecció i intervenció, en l’àmbit dels ex-
tremistes violents, per aquells professionals que tractin amb persones joves, en els 
diferents àmbits socials.»

I el segon punt: «Desenvolupar accions de comunicació i sensibilització especia-
litzada, per desenvolupar narratives que contrarestin el discurs ideològic i propagan-
dístic, dels extremistes violents.»

El president

D’acord. Doncs ara sí que per posicionar-se sobre la proposta té la paraula la di-
putada Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Bé, gràcies president. Diputades, diputats i altres assistents avui aquí a la comis-
sió, nosaltres aprovarem aquest text final, després d’aquesta transacció feta conjun-
tament amb el Grup Republicà. Després d’aquestes esmenes negociades, i sobretot, 
posem èmfasi en aquesta cura terminològica i en el matís que cal tenir per poder 
abordar aquests temes que són tan complicats i delicats a la vegada. És molt impor-
tant parlar àmpliament de tots els extremismes violents, sense focalitzar-ne cap es-
pecíficament, per abordar-los de manera integral.

I també cal ser molt curosos, creiem, quan es fa un discurs que vincula violència 
amb una religió concreta. I, per això, convé també deixar clar que el que fomenten 
les religions són discursos de respecte i de pau entre les persones. 

Abordar totes les formes d’extremisme violent és molt necessari i considerem 
que el departament així ho fa, i així es compromet a fer-ho amb aquelles forma-
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cions i aquelles accions de comunicació i sensibilització que permeten contra-
restar altres discursos violents i permeten detectar la radicalització vers els ex-
tremismes violents que pretenen impedir la convivència en una societat lliure, 
bastida sobre valors democràtics i drets humans, i amb la diversitat com a element 
positiu. 

Per tant, després d’aquesta transacció i amb aquest text final, nosaltres votarem 
favorablement aquesta proposta de resolució.

El president

D’acord. Senyora Ribas, té la paraula.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, president. Primer de tot, benvinguts tots i totes, que esteu avui presents 
a la comissió. D’entrada, agrair-li al diputat Bertran la voluntat de poder arribar a 
un acord i així, que avui, aquesta proposta de resolució, doncs, també pugui tenir el 
nostre suport, en aquest cas.

Al Grup Republicà, el que ens trontollava d’entrada és que crèiem que no no-
més s’havia de parlar de radicalització islàmica i del gihadisme, sinó que aquesta 
problemàtica i aquests conflictes s’havien d’abordar de manera més àmplia i de for-
ma més integral, i així també, doncs, tractar tots aquests extremismes violents de 
manera conjunta, perquè al cap i a la fi, tots tenen un mateix objectiu, doncs, que 
és acabar amb convivències de la societat i, per tant, no respectar la diversitat de la 
nostra societat.

I, per tant, creiem doncs que aquesta PR no només havia de contemplar el giha-
disme i els extremismes violents concrets, sinó que s’havia d’abordar de manera 
més àmplia, perquè justament, també hi ha extremismes violents, doncs, que volen 
acabar amb la convivència de la ciutadania musulmana, en aquest cas, com després 
ja es poden desenvolupar amb accions xenòfobes i islamòfobes, i, per tant, creiem 
que s’havia de treballar per erradicar tot tipus de conflicte i que..., i per això també 
és necessari, doncs, crear aquests protocols de detecció perquè actualment, potser sí 
que són insuficients per tal d’abordar-ho de manera més integral.

I després, per centrar-me en el que comentaves dels atemptats d’aquest mes 
d’agost, doncs, també en aquest Parlament ja hi ha la voluntat de tractar-ho en la 
seva comissió específica, d’investigació.

El president

D’acord, gràcies. Ara té la paraula per posicionar-se el representant del Grup 
Parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument, simplement en la línia dels companys i com-
panyes que m’han precedit en la paraula, hi votarem a favor i creiem que el text s’ha 
millorat considerablement amb la transacció i amb l’esmena aportada, donat que 
s’ha aixecat el punt de vista. Abans es parlava de Proderai, que fins i tot és una ter-
minologia ja superada, no?, ara no es parla de Proderai, perquè no s’ha de parlar..., 
no s’ha de centrar només en l’Islam, sinó en els extremismes en general.

És una cosa que s’ha parlat en la comissió d’investigació, amb tots els..., dels 
atemptats del passat agost, amb tots els experts i expertes que hi han passat. Tothom 
ha considerat que s’havia d’incrementar el punt de vista, que no s’havia d’emfasitzar 
la sospita sobre un col·lectiu concret, com és la gent que professa la fe islàmica, i, per 
tant, hi votarem a favor, en aquest cas. 

Gràcies.

El president

D’acord, gràcies. I ara té la paraula per posicionar-se el representant del Grup de 
Catalunya en Comú Podem.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Estic d’acord amb el company del PSC. Jo crec 
que quan fem un protocol d’actuació en una matèria tan delicada com aquesta, la 
pregunta que planeja sobre la taula sempre és: qui és el potencial terrorista? Qui és 
la persona que potencialment pot tenir conductes violentes? Jo crec que quan fem 
determinades mirades i determinats protocols, crec que reforcem prejudicis, crec 
que podem caure en una dinàmica discriminatòria, i nosaltres ens sentim molt més 
còmodes amb les esmenes presentades i amb una visió més integral de les violèn-
cies i dels projectes d’integració que amb el text de la proposta de resolució.

Per tant, votarem a favor de la transacció.

El president

I ara, per dir si s’accepten o no s’accepten les transaccions, torna a tenir el torn 
de paraula David Bertran, pel Grup de Ciutadans.

David Bertran Román

Gràcies, president. Doncs, bé, com ha estat un acord entre els nostres tres grups, 
sí?, o sigui, entenc que ho acceptem, que queden transaccionades. I només volia fer 
un breu comentari sobre tot el que s’ha dit. 

En cap cas, jo ni el meu grup hem volgut activar cap tipus d’estigmatització 
cap a un col·lectiu per motius religiosos. De fet, jo, a l’exposició de motius, he par-
lat de dos col·lectius i un d’ells no és religiós. I això, evidentment, no s’ha de fer. 
O sigui, tot el que faci falta, per lluitar contra la islamofòbia. El que passa és que 
si parlem de terrorisme aquí, bàsicament i principalment, n’hi ha hagut de dos ti-
pus, i són els dos que he esmentat. I, per a mi, no té res a veure el que és l’Islam, 
amb el gihadisme. De fet, per això parlo de pràctica manipuladora i propagandís-
tica, i és per això que vaig voler que hi fos, el tema..., la paraula propagandística 
al segon punt. 

I bé, dit això, que penso que era important perquè s’esclarís la nostra posició, 
doncs..., la resta està bé.

El president

Bé, veient el..., diguem-ne, l’assentiment que hi ha, general, o el consens que hi 
ha, general, entenc que podem votar per assentiment? (Pausa.) Si us sembla bé... 
(Pausa.)

Perfecte, d’acord.
(La proposta de resolució és aprovada per assentiment de tots els grups parla

mentaris.)

Incorporació d’especialistes a la Comissió de Polítiques de Joventut

Doncs..., jo el que crec que havíem de fer... –i perdoneu, diguem-ne, la falta d’ex-
periència en aquesta primera sessió–, hauríem d’ampliar l’ordre del dia, perquè hem 
estat parlant amb la lletrada, precisament, sobre les entitats que estan legitimades 
per participar en aquesta comissió. N’hi ha una que la teníem claríssima; de fet, hi 
ha hagut un petit malentès i des d’aquí vull demanar disculpes al Consell Nacional 
de la Joventut, perquè, en principi, havia quedat pactat amb ells que avui no només 
aprovaríem la seva compareixença, sinó que se substanciaria la seva exposició i tin-
dríem aquí la compareixença, però, per un malentès entre els grups, no s’ha pogut 
fer. 

Em comprometo a convocar al més aviat possible la comissió una altra vega-
da, però sí que m’agradaria, doncs..., fixar quins són aquells representants d’en-
titats que estaran legitimats per participar en aquesta comissió i, per tant, que 
seran membres i tindran dret a l’ús de la paraula en aquesta comissió, a banda 
del Consell Nacional de la Joventut, que primer..., jo crec que, si mal no recordo, 
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Esther, ho fem així? (Veus de fons.) Primer votem sobre el Consell Nacional de la 
Joventut o...? (Veus de fons.)

Primer votem si ampliem l’ordre del dia. Si a tothom li sembla bé... (Pausa.) Vo-
tem per assentiment...

Ampliem l’ordre del dia.
I després passem a votar aquesta pertinença a la comissió, d’aquests grups. En 

aquest cas, del Consell Nacional de la Joventut. 
Si us sembla, votem primer sobre el Consell Nacional de la Joventut. (Pausa.)
Ho fem per assentiment? Sí? (Pausa.)
(La incorporació d’un representant del Consell Nacional de la Joventut és apro

vada per assentiment de tots els grups parlamentaris.)
I després, altres grups d’especialistes, que podien participar en aquesta comissió, 

estaríem parlant de..., per exemple, representants de les joventuts dels diversos par-
tits, que hi ha presents en aquesta cambra. Ho hem comentat abans amb els porta-
veus i jo m’imagino que, doncs, cadascun dels partits proposarà un nom que encara, 
òbviament, entenem que no els poden saber exactament, els noms, però sí que un 
representant de cadascuna de les joventuts dels partits presents en aquesta comissió. 
Si us sembla, també com..., votar-ho per assentiment? (Pausa.)

Perfecte.
(La incorporació d’especialistes és aprovada per assentiment de tots els grups 

parlamentaris.)
Doncs, sense més, us agraeixo la vostra presència i la vostra comprensió en 

aquesta primera sessió, una mica ràpida, exprés i precipitada, i anirem millorant 
en properes sessions. 

Gràcies a tots. Fins ara. (Veus de fons.)
I em diu el meu company que recordi que s’aixeca la sessió. (Rialles.)

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i dotze minuts.
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