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Sessió 4 de la CTASF

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

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

Ferran Roquer i Padrosa, i del secretari, Martín Pachamé Barrera. Assisteix la Mesa la lle-

trada Mercè Arderiu i Usart.

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

Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol Blanca Victoria Navarro Pacheco, 

Elisabeth Valencia Mimbrero i María Francisca Valle Fuentes 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, Najat Driouech Ben Moussa, Gemma 

Espigares Tribó, Lluïsa Llop i Fernàndez i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. Republicà; Pol Gi-

bert Horcas i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas 

Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la  

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del 

Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist i 

Güell, acompanyat del vicepresident, Josep Quitet i Torner.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, da-

vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’onzè estudi de L’Ob-

servatori, «Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació» (tram. 357-00092/12). 

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les estacions de muntanya 

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

(text presentat: BOPC 34, 13).

3. Proposta de resolució sobre la igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 250-

00074/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 38, 7; esmenes: BOPC 121, 31).

4. Proposta de resolució sobre la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de 

gent gran (tram. 250-00076/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

votació (text presentat: BOPC 38, 10).

5. Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la gent gran a Sant 

Joan Despí (tram. 250-00115/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

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

55, 17; esmenes: BOPC 121, 35).

6. Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar 

(tram. 250-00117/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 55, 20).

7. Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 17/XI, sobre la situació 

d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-

posta institucional (tram. 250-00123/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

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

BOPC 58, 7; esmenes: BOPC 121, 35).

8. Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials (tram. 250-00124/12). Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 8; esmenes: BOPC 121, 36)

9. Proposta de resolució sobre la facilitació del recurs contenciós administratiu als sol·li-

citants de la renda garantida de ciutadania (tram. 250-00131/12). Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 58, 18).

10. Proposta de resolució sobre l’increment de places públiques de centre de dia a 

Roda de Berà (tram. 250-00149/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 

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

BOPC 63, 18; esmenes: BOPC 121, 39).
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11. Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica dels progra-

mes i les activitats per a fomentar l’envelliment actiu (tram. 250-00152/12). Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 68, 6; esmenes: BOPC 121, 40).

La presidenta

Donem inici de nou a la sessió de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies.

Abans de començar, algun grup ha de comunicar alguna substitució?

Marta Vilalta i Torres

Perdona, presidenta. Sí: des del Grup Republicà, la diputada Lluïsa Llop substi-
tueix la diputada Rut Ribas.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Cap grup més, no? (Pausa.)
Abans de donar pas al primer punt de l’ordre del dia, comunicar que hi ha hagut 

un acord de Mesa pel que fa al punt número 2, i la PR en qüestió quedarà substituïda 
en aquesta comissió perquè anirà a la Comissió de Territori, com ja es va decidir a la 
passada comissió. Com que encara no s’hi havia donat trasllat ni acord de la Mesa, 
i ara ja s’ha fet, doncs, comunicar-vos que aquest punt decaurà d’aquesta comissió i 
passarà a la Comissió de Territori.

Compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja a 
Catalunya, per a presentar l’onzè estudi de L’Observatori, «Pobresa 
intermitent: entre la recuperació i la cronificació»

357-00092/12

Doncs comencem amb l’ordre del dia. Primer hi ha la compareixença del senyor 
Enric Morist, com a coordinador de Creu Roja, per a presentar l’onzè estudi de 
L’Observatori, «Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació».

Disposa d’un temps màxim de trenta minuts per a fer la seva compareixença. 
Posteriorment, els grups tindran deu minuts per a fer preguntes o resoldre algun 
dubte que puguin tindre, i després tindran quinze minuts per a respondre els dubtes, 
preguntes, que els formulin els grups parlamentaris.

Quan vostè vulgui pot començar.

Josep Quitet i Torner (vicepresident de la Creu Roja a Catalunya)

Sí; faríem un petit..., l’Enric farà després... Jo faria una mica d’introducció, dos 
o tres minuts, eh?

La presidenta

Cap problema per repartir-vos el temps.

Josep Quitet i Torner

Molt bé, moltes gràcies. Bé, bon dia, bon dia a tothom. Moltes gràcies, en primer 
lloc, per convidar-nos una vegada més a poder venir aquí a la comissió, a comparèi-
xer aquí i poder presentar-los a tots plegats, a tots..., que puguem compartir l’onzè 
estudi, de L’Observatori, que fa la Creu Roja a Catalunya. I aquesta vegada, com ara 
deia la persona que ens ha presentat, el títol d’aquest observatori va ser «La pobresa 
intermitent», que va entre l’estat de recuperació i la pobresa crònica. Aquest estudi 
el vam fer públic el mes de juny, i l’hem fet amb un estudi entre les persones que 
nosaltres atenem a la Creu Roja a Catalunya.

Dir-vos només que amb aquest onzè estudi que presentem posem el focus a dos 
temes molt importants: un és a la situació o estat que es troben encara persones que 
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estan en pobresa, que no han pogut aconseguir sortir d’aquest forat de la vulnera-
bilitat, per una banda, i que estan abocades aquí des de fa molts anys, i, per l’altra 
banda, doncs, també, veure quines dificultats tenen, per què no se’n poden sortir, 
o què podem fer, quines eines podem donar perquè se’n puguin sortir al més aviat 
possible.

L’inici de la recuperació econòmica que hi ha al país –això hi ha fet molt– fa que 
moltes d’aquestes persones, doncs, hagin pogut reactivar-se a través del mercat la-
boral i puguin sortir d’aquesta pobresa. Això ens ha anat molt bé.

Però sí que també hi ha alguns punts que nosaltres hem pogut detectar..., i després 
el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, l’Enric Morist, ens ho explicarà amb 
més detall. És veritat que hi ha alguna mica..., un brot d’esperança, no?: de cada tres 
persones –tres persones– de les que tenim ateses a Creu Roja a Catalunya –de cada 
tres–, una, de l’any passat a aquest, ja se n’ha pogut sortir una miqueta. No vol dir 
que estigui ja totalment fora del programa, però sí que, de cada tres persones, una se  
n’ha pogut sortir, de l’any passat a aquest, i ja comença a tenir, diguem-ne, una  
recuperació que li permet una autonomia pròpia. Això sí, sense que marxi encara de 
l’acolliment nostre, dels nostres programes. Una mica, perquè ha trobat feina, lògi-
cament, i això, doncs, li permet ja tenir aquesta autonomia, però s’hi segueix treba-
llant i garantim encara que pugui ser una millora sostinguda en el temps.

Però és veritat que tenim..., que això continua, que encara hi ha una minoria, 
però molt important..., o sigui, si de cada tres hem aconseguit que una ja trobi un 
camí, n’hi ha dues que encara no, i això és el que nosaltres hem estat estudiant a 
través d’aquest observatori –que després, com bé els deia, l’Enric ho podrà comple-
tar. Hem de buscar encara, per a aquestes persones que encara estan en aquesta si-
tuació, com ho han de fer per trampejar el dia a dia, les eines que els hem de poder 
donar perquè se’n puguin sortir una miqueta, recuperar-se i poder ser una persona 
normal, no?

Aquesta situació, malauradament, serà llarga, segurament. Ho veiem, que cos-
tarà de recuperar-se, ja que hi ha unes precàries condicions laborals. Nosaltres ho 
expliquem moltes vegades, que hi ha moltes persones que realment ja troben feina 
però continuen sent pobres, és a dir, continuen estant encara amb nosaltres. I això 
fa, doncs, aquesta situació que estem dient a L’Observatori, que estem en aquesta 
pobresa intermitent, no?, entre la recuperació i la pobresa crònica. Llavors, aquí és 
on volem nosaltres posar focus.

I, bé, jo com que poques coses més... Només dir-vos, doncs, que entenem –ente-
nem– que en aquesta situació hauríem de sumar esforços tots els actors públics, tots 
els actors socials, diríem, tant els públics com els privats, el tercer sector, entitats, ad-
ministracions. Sumar esforços perquè, si no, serà complicat poder sortir-nos-en.

Aquesta és la que nosaltres veiem..., que això no vol dir que no es faci, no?, i que... 
Nosaltres ho estem vivint, i veiem que hi ha aquesta col·laboració, predisposició per 
totes bandes, però hi hem de continuar insistint i demanar, doncs, que entre tots pu-
guem aconseguir aquest model integral amb aquestes persones que encara estan en 
aquesta situació de pobresa crònica, intermitent, entre la pobresa i aquesta recupe-
ració, i que els puguem apoderar, que els puguem donar –sobretot, més important–, 
potenciar-los aquesta autoestima personal. Creiem que això és el més important i és 
el que l’Enric, ara –l’Enric Morist–, ens acabarà d’explicar amb més detalls, que po-
den ser molt interessants, en pocs minuts.

(Pausa.)

Enric Morist i Güell (coordinador de la Creu Roja a Catalunya)

Ja està, ja. Bé, a veure si aconsegueixo posar això a pantalla completa. (Pausa.) 
Bé, més o menys es veu.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
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Bé, moltes gràcies per l’oportunitat d’explicar-nos. Aprofitarem aquests vint mi-
nuts que ens queden per ràpidament passar una miqueta a explicar el resum d’aquest 
observatori, no? En teniu l’exemplar; us n’hem fet arribar exemplars i també un re-
sum executiu d’aquest informe.

És un informe que es va fer..., les entrevistes es van fer durant els mesos de gener 
i febrer d’aquest any, és bastant actual. Evidentment, com que passen tantes coses tan 
de pressa –sembla ja tot un món, no?, quan parlem de primers d’any–, però és un in-
forme actual i de dades molt recents, vaja, dins el que són uns estudis d’investigació.

Recordar que aquests observatoris els fem sobre els usuaris de la nostra organit-
zació en programes de pobresa, en aquest cas, avalats pel servei d’estadística de la 
UB, perquè hi ha un..., bé, diguem-ne, tenim un seguiment i una supervisió tècnica 
per assegurar que realment les enquestes són les suficients, i els resultats, doncs, són 
correctes dins les mostres estadístiques i dins el sistema estadístic, d’acord?

Aleshores, bé, com els deia, el primer canvi que hem fet aquest any, en L’Obser-
vatori, en la mostra, que és una mostra de dotze mil usuaris, que al seu torn aquests 
usuaris viuen en famílies de tres/quatre membres cadascuna de mitjana, que reben 
programes, diguem-ne, d’ajuda humanitària. És a dir, no són els usuaris que atenem 
a nivell social Creu Roja, que són molts milers més, sinó que són aquelles perso-
nes que estan en famílies que reben programes que nosaltres en diem d’«extrema 
vulnerabilitat»: és a dir, aliments, suport a l’habitatge, temes molt, molt, molt bà-
sics, d’acord? Això és molt important, quan els expliquem aquestes dades, que es-
tem parlant d’aquest perfil: no estem parlant del gran perfil d’intervenció social de 
Creu Roja o d’altres organitzacions, sinó de programes d’extrema pobresa. Això per 
nosaltres és molt important, perquè, si no es té aquest punt de vista, arribem a unes 
conclusions que queden distorsionades.

Una altra novetat d’aquest estudi, també per nosaltres molt important, és que 
per primera vegada el que hem fet no és anar... Fins als deu estudis anteriors el que 
fèiem era una mostra nova cada any. Aquest cop no ho vam fer així: vam agafar la 
mostra dels estudis del 2017, dels que havíem entrevistat, i els vam tornar a trucar. 
És a dir, nosaltres el que buscàvem aquí era una comparativa de si realment hi havia 
hagut una millora en les condicions de vida d’aquestes persones en una suposada 
–entre cometes– «recuperació econòmica», quina era la seva evolució. Ens intriga-
va, no?, perquè se’n parlava molt, de que hi havia una millora, de que tal. Bé, aquesta 
millora, que objectivament, com deia el president, el Josep, hi ha sigut en una part, 
la volíem veure en els nostres usuaris de pobresa, quin havia sigut l’impacte.

Per tant, vam repetir... Una part molt important d’aquestes persones que vam tru-
car, més del 80 per cent, ja els havíem trucat el 2017, i, per tant, doncs, les teníem en 
programa i els fèiem un seguiment.

I això ho farem a partir d’ara. És a dir, nosaltres no hem canviat les mostres de 
L’Observatori –és a dir, la mostra és la mateixa– però sí la metodologia. El que ani-
rem fent és anar trucant en un percentatge important a les mateixes persones i famí-
lies per seguir veient la seva evolució, perquè ens interessa la recuperació d’aquestes 
persones. No tant la gran notícia que hi ha gent que està en pobresa, ja ho sabem, 
sinó que volem veure si el que estem fent, des de l’Administració pública, des de les 
organitzacions socials, té un impacte evolutiu en aquestes persones o si simplement 
estem tapant, no? –vulgarment es diu, no?: «Estem tapant i estem...» Si realment el 
que fem és fer un canvi, que és el que entre tots crec que estem buscant, d’acord?

Aleshores, les enquestes són 1.111 enquestes telefòniques, amb un marge d’error 
de més/menys 3 per cent, del voltant d’una mitja horeta. Són enquestes que fa la nos-
tra organització en el nostre centre de coordinació. No ho encarreguem a ningú, les 
fem nosaltres, perquè estem parlant amb persones i famílies que coneixem i que s’hi 
ha de tindre –ho entendran molt ràpidament vostès– un tacte molt especial a l’hora de 
parlar i s’ha de fer contenció emocional, i algunes s’han de descartar. I llavors això 
no es pot encarregar, ho ha de fer la mateixa organització, això és molt important.
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Aleshores, la primera dada que volem donar és positiva –és la que ha dit el vice-
president de Creu Roja a Catalunya, la que ha dit el Josep, d’acord?–: és a dir, una de 
cada tres persones a qui vam trucar que li donàvem ajuda fins al 2017, quan li vam 
trucar ja no necessitava la nostra ajuda en temes humanitaris; sí en altres –d’això 
després en parlarem, perquè si no el que fem aquí és desconnectar unes persones 
per a qui el fil és molt feble, de retornar a l’extrema vulnerabilitat–, però no amb 
aliments, no amb productes de primera necessitat. Ja no ho necessitaven, després 
veurem per què.

És una bona notícia. És a dir, ens agrada començar amb alguna cosa bona, per-
què sempre diem notícies no tan bones, i aquesta és bona. Una de cada tres a qui 
nosaltres havíem donat ajuda humanitària el 2017 ja no la necessitava, d’acord? Això 
és una dada molt important. Ens manifestava que no la necessitava.

Per què? Els preguntàvem: «Per què ja no la necessita? Què ha canviat que ha 
millorat la vostra situació –d’ingressos, evidentment– perquè no necessiteu l’ajuda?» 
Doncs un 70 per cent, pràcticament, havien trobat feina. Després veurem la tipologia 
de la feina, però és important: és a dir, tenien ja uns ingressos que feien que aquest 
tipus d’ajudes no les necessitessin demanar, i, per tant, podien tirar endavant per ells 
mateixos.

Un 8 per cent –gairebé un 9 per cent– ja estaven cobrant la renda garantida de ciu-
tadania. Aquest crec que és un tema que els interessa molt, a aquesta comissió, que 
en parlaré, si tinc temps, més profundament. Tinguin en compte que aquesta és una 
dada del mes de març, que no són les dades del setembre, de la renda garantida, com 
ja bé saben, eh? Per tant, l’hem de situar el mes de març, a l’inici de..., bé, l’inici va 
ser al setembre o octubre, però d’atorgar les prestacions pràcticament estàvem parlant 
de gener o febrer. El mes de març, aquest 9 per cent ja rebien aquesta renda, que a 
nosaltres ens va semblar una xifra molt baixa en el seu moment, tot i que ara ha can-
viat, el mes de setembre, eh? Però vam detectar que hi ha..., que, bé, alguns d’ells ja 
la començaven a cobrar i, per tant, ja no necessitaven aquesta ajuda bàsica, d’acord?

Què passa amb les persones que... Tot això ho tenen més extensament en el dos-
sier, eh?; jo ara faré una passejada molt ràpida perquè, si no, no tindré temps i els 
avorriríem, d’acord?, però si algú hi vol aprofundir, tenen el dossier, que parla molt 
clarament de cadascuna d’aquestes dades. Què passa amb les persones –que ara ens 
hi centrarem– que continuen necessitant la nostra ajuda?

La mitjana d’edat d’aquestes persones és de quaranta-un anys a Catalunya... Ah, 
estem parlant de persones de totes les demarcacions de Catalunya, no està fet en una 
ciutat o tan sols en unes comarques. S’ha fet a tot l’àmbit territorial –a tot–; a més, 
amb un sistema estadístic que assegura que hi ha representativitat de la diversitat 
que són els municipis de Catalunya, perquè n’hi han de pobles petits, de mitjans, 
capitals de comarca, grans ciutats, de tot. Per tant, és una representació de tot el ter-
ritori. Això per nosaltres també era molt important, perquè, si no, distorsionava mol-
tíssim les dades d’algunes grans ciutats o d’algunes comarques que tenen un molt alt 
índex d’atur, etcètera, d’acord? Això és molt important.

La mitjana de les persones que necessiten ajuda a Catalunya amb programes de 
pobresa de la Creu Roja és de quaranta-un anys. La majoria són dones, tot i que és 
veritat que pot ser una dada que distorsioni una miqueta perquè el que sol·licita l’aju-
da és una dona, no vol dir que els beneficiaris majoritaris siguin dones, sinó que el 
que fa el pas d’anar als serveis socials, d’anar a les organitzacions socials i dema-
nar ajuda majoritàriament són les dones, que són les que es veuen més apoderades 
per tirar endavant i per fer arribar sobretot ajuda als seus fills, i, per tant, han de ser 
més... Diguem-ne que fan aquest acte, que també és de valentia, que ho és –tothom 
que conegui gent que hagi demanat ajuda...–, perquè et despulles davant d’un treba-
llador social: per molt de tacte que hi hagi, has d’explicar tota la teva vida, i no és 
senzill, això, com no són fàcils les nostres vides, de cadascun de nosaltres. Però qui 
ho fa és la dona, que és la que agafa aquesta força per tirar endavant la seva família.
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Parlem de «famílies» perquè és veritat que la majoria, pràcticament el 50 per 
cent –ho veuen a baix, a la part inferior de la diapositiva–, són famílies amb des-
cendència d’un o dos fills –és a dir, pràcticament el 50 per cent–, tot i que nosaltres 
volem destacar les famílies monoparentals, que és una de cada quatre, ja, que són 
dones –bàsicament– amb fills. És molt destacable, ens ha semblat..., un 25 per cent 
és una xifra molt alta com per passar-la d’una manera inadvertida, eh?, de mares 
soles que necessiten ajuda, que viuen amb els seus fills i que necessiten ajuda amb 
programes de pobresa –no sé els altres, però amb aquests sí, d’acord?

D’acord. Per clarificar, també, això, jo crec que aquesta diapositiva alguns de 
vostès la coneixen bé, perquè l’hem explicat moltes vegades. Quan parlem de «cro-
nificació» què volem dir?, perquè se’n parla molt. Volem dir: una persona que hem 
atès en el darrer, però que dos dels tres anteriors també estava en situació de po-
bresa. És a dir, que és repetitiu, tot i que algun any no ho és. Aquí en tenen un exem-
ple: aquesta persona, aquesta dona, estava en situació de pobresa el 14, el 15 no va 
necessitar ajuda, el 16 en va tornar a necessitar, el 17 també; per tant, parlaríem 
d’una persona que està en pobresa crònica. Aquesta és la..., no és puntual, és estruc-
tural. I, per tant, doncs, requereix una intervenció molt més profunda, perquè no és 
qüestió només d’un any que passa un mal any, o que ha perdut la feina uns mesos, 
sinó que ja porta anys en aquesta situació d’extrema vulnerabilitat, d’acord?

Aleshores, de les persones que necessiten l’ajuda dins l’enquesta, pràcticament 
el 70 per cent es troben en aquesta situació crònica, és a dir, fa anys, ja –el darrer 
any i dos dels tres anteriors com a mínim–, que necessiten ajuda de l’organització, i, 
per tant, vol dir també dels serveis socials, perquè, si reben ajuda de la Creu Roja o 
d’alguna altra gran organització, en el 99,9 per cent estan en seguiment dels serveis 
socials municipals, i, per tant, doncs, necessiten ajuda del sistema públic, d’acord?

Quines són les franges d’edat? També una dada molt interessant per a l’anàlisi i 
la seva... Això s’ha de pair, eh?, i s’ha de pensar bé, no?, però per nosaltres és molt 
important perquè apunta a les necessitats legislatives i les necessitats també d’acció  
que tenim en un futur en la pobresa. Quines són les franges que colpeja més la po-
bresa crònica? Per descomptat, més de seixanta anys, i això no per ser un tema cone-
gut és menys important, és a dir, persones grans que...

Recordem que l’esperança de vida està ja en 86 anys a Catalunya, es va allargant 
i això és una bona dada, però les condicions que hi arriben moltes persones, sobre-
tot els últims anys i els propers si no canvia la tendència, és molt preocupant: d’unes 
baixes pensions, si es continuen cobrant les pensions, que està per veure; d’una falta 
d’habitatge, perquè s’ha perdut l’habitatge en propietat per moltes persones que han 
estat desnonades, i d’uns recursos de prestacions molt baixos perquè els últims anys 
no estan cotitzant –si el sistema es manté, que és molt dir.

Per tant, en el millor dels casos ens enfrontem amb una població demogràfica-
ment molt important molt empobrida. I això no serà una sorpresa, tots els indicadors 
van cap aquí. Que ja està passant, però quan passi en dimensions més grans, doncs, 
això voldrà dir que s’haurà d’aplicar més inversió pública, s’haurà..., vull dir, bé, que 
s’ha de començar a treballar des de ja.

Atenció a la franja de nanos, de joves –bé, de «nanos», no– de divuit a trenta 
anys, perquè tot i que és la més baixa és la més preocupant. Que un 40 per cent del 
col·lectiu que ens demana ajuda en pobresa siguin joves és una alerta important. Per-
què molts d’aquests joves són els fills de les famílies que es van empobrir el 2007, 
2008, 2009. És a dir, quan parlem de «pobresa hereditària» parlem d’això: d’aquells 
nens i nenes que estaven en aquestes famílies que avui són joves, que haurien de 
poder anar a la universitat, si volen, si poden –generalment no poden i volen–; que 
haurien de poder trobar una feina, de seguir el sistema formatiu. Per tant, aquí tenim 
un fil que hem d’aprofundir. És a dir, quan parlem de «pobresa hereditària» estem 
parlant d’això. De fet, ara veiem molt lluny el 2007, però és fa quatre dies. Aquests 
nens i nenes avui molts d’ells són aquests joves que segueixen necessitant ajuda.
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Quins són els ingressos d’aquestes famílies que atenem? Doncs ja ho veuran 
vostès ràpidament. Pràcticament el 30 per cent es situa majoritàriament entre els 
tres-cents i els sis-cents euros al mes. Ens manifesten que tenen aquests ingressos 
provinents de diferents llocs –després ho veurem una miqueta, d’acord?, tot i que en 
l’informe està més explicitat.

Destaca, evidentment, aquest 12,5 per cent dels enquestats que ens manifesten... 
Han d’entendre vostès que científicament són «entrevistes telefòniques»: poden ha-
ver-hi errors, eh?, és a dir, no hem anat a documentar cadascuna d’aquestes..., això 
també volem dir-ho, perquè si no..., d’acord? Però han sigut entrevistes profundes a 
persones que coneixem i que ens sembla que majoritàriament han respost a la reali-
tat. Aquest 12,5 per cent dels enquestats no tenen cap ingrés estable, és a dir, men-
sual, han d’anar fent amb el que es van trobant, d’acord?

En què manifesten que tenen les principals despeses? –cap sorpresa aquí, eh?, 
però és perquè vegin el que jo segurament penso que ja han treballat aquí, no?, i que 
tenen molt clar–, en què se’n van els diners bàsics?

Doncs, en l’habitatge i els seus derivats, els consums. La part del lloguer i la hi-
poteca..., més lloguer que hipoteca, ja, perquè molts d’ells han estat desnonats o ja 
han hagut de vendre l’habitatge i han hagut d’anar a lloguers, i fora de l’extraradi, 
per cert, perquè no hi han lloguers, com ja saben, assequibles a ciutats grans, en 
general. Però també els subministraments són una llosa molt important, i per això 
també són tan importants els temes de pobresa energètica i el suport a tots aquests 
aspectes, perquè són molts diners.

I l’alimentació, evidentment; l’alimentació també és una altra despesa... Són les 
dues grans despeses que tenen aquestes persones, que les tenim tots, però que per a 
aquestes persones és molt dur, no?, poder-les tirar endavant.

Aleshores, és interessant també la dada que el 38 per cent de les famílies té en-
cara més despesa que ingrés, o sigui, va generant deute, va generant deute familiar 
permanentment. Després veurem com ho tapa, però permanentment encara està ge-
nerant deute.

Amb relació al treball, les persones que encara necessiten ajuda, d’acord?: aquest 
74 per cent de desocupació. Però fixin-se que això no és tan sorprenent; és a dir, sí, 
és preocupant, però és..., bé, home, la majoria estan desocupades, aquestes perso-
nes, per això no tenen un ingrés estable i tal. Fixin-se vostès en aquest 26 per cent, 
pràcticament, de persones que estan treballant. Se n’ha parlat molt, dels treballadors 
pobres, del salari...

O sigui, clar, ja no podem anar –això ho hem explicat algunes vegades– a aquell 
binomi que fèiem –mental, eh?, encara que fos–: treballa, surt de l’exclusió. Ja no 
podem fer-ho, això, ja ho saben. Les dades de l’atur són dades molt interessants, 
molt importants, però des del punt de vista de la pobresa ens diuen alguna cosa però 
no ens ho diuen tot, d’acord?

Gairebé ens acostaríem al 30 per cent, actualment, de persones que treballen i 
els hem de seguir donant ajudes. Per què? Per temes obvis: per temps parcial, baix 
salari, persones amb dependència que han d’ajudar, no s’arriba a final de mes i, per 
tant, amb el salari no és suficient per tenir una vida digna. Deixem aquí el titular 
i després les..., segur que hi han moltes interpretacions, però la realitat és aquesta. 
Que no la teníem! O sigui, aquesta fotografia, fa deu anys, fa quinze anys –alguns 
de vostès estaven en organitzacions socials, la majoria, segur–, segur que no hi era; 
és a dir, no hi havia aquest gairebé 30 per cent de gent que estava treballant –amb 
temes humanitaris– i que li havíem de donar-hi ajudes. Tots ho deveu recordar i era 
molt..., pràcticament no existia aquest percentatge.

La renda garantida de ciutadania, d’acord? La renda garantida de ciutadania, tot 
i que no era objectiu d’aquest informe, és un recurs molt potent, des del nostre punt 
de vista, i molt positiu, imperfecte (l’orador riu), no? Tots ho han dit, crec que tots 
vostès, però és molt important. És, de fet, una gran notícia per a la dignificació.
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Però nosaltres aquí el que volem dir és que és un mitjà, però no és el final de res, 
la renda garantida. De fet, la millor notícia seria que no haguéssim de donar renda 
garantida de ciutadania. La renda bàsica és un altre debat, però la renda garantida de 
ciutadania, que és una ajuda per tirar endavant perquè no tens uns ingressos, és una 
mala notícia, que se t’hagi de donar. És una molt bona notícia que existeixi, i que 
ajudi persones a no haver de demanar ajuda per arribar a final de mes, mínima, però 
la millor notícia seria que en sortís molta gent, perquè no fes falta, d’acord? Això és 
important perquè alguna vegada..., «no, és que ja hi ha la renda garantida i ja està». 
Llavors condemnem la gent a viure d’això pels segles dels segles, i ja està, i estem 
tranquils. No, no, no, gens –gens. I la gent que ha demanat ajudes ho sap, que és molt 
dur –ho repetim molt, això–, és molt dur haver de demanar ajuda per tirar endavant i 
per omplir la nevera i per pagar l’electricitat; és molt complicat –és molt complicat.

Aleshores, què ens passava aquí?, que això ho hem notificat també, en aquest cas 
a la conselleria en el seu moment, i estem una mica darrere d’aquest tema, i veient 
les dades de setembre de la renda també. És a dir, ens va sorprendre molt que dels 
usuaris de pobresa de Creu Roja, en aquest cas, més de la meitat de persones que 
nosaltres entenem que complien els requisits per accedir a aquesta renda no la cone-
guessin. I jo crec que no és un tema de campanyes publicitàries, això, perquè no... 
O sigui, simplement, que..., o n’havien sentit a parlar, però no...

O sigui, nosaltres aquí veiem que el recurs hi és, ha costat molt, s’han posat 
d’acord jo crec que tots els grups, s’han posat d’acord, no?, i s’han deixat coses que 
cadascú volia pel bé conjunt. I jo crec que això és molt important: tant de bo això, 
doncs, fos en més coses, no?, des del punt de vista social, perquè penso que es va 
fer un molt bon servei a la societat, aprovant aquesta renda per part de tothom, per 
unanimitat, molt bona notícia, ho agraïm molt, de veritat. Però què passa? Que hi 
han persones que no els arriba, perquè hi han persones que no van als serveis so-
cials. I això és una... Tenim uns bons serveis socials? Sí. Necessiten més ajuda? Sí. 
La gent fa molt més del que li toca? Per descomptat. Tenim uns grans treballadors i 
treballadores socials, molt potents, però hi han persones que no hi van.

Llavors, és important que, a part de tenir el recurs, acompanyem aquestes perso-
nes; les entitats socials que sí que estem amb aquestes persones –diferents, ja no la 
Creu Roja, moltes, de grans i de petites, que estan als barris, que estan amb elles des 
de sempre, no?, de veïns, associacions de veïns, etcètera–, que les puguem acompa-
nyar al recurs, en tot el procediment: en el que és, en qui hi té dret, en fer els docu-
ments. Perquè els serveis socials estan com estan; ja se n’ha parlat moltes vegades: 
estan, doncs, amb molta feina, i no tenen a vegades el temps, encara que ho voldrien, 
per poder personalitzar aquesta atenció. I per això per nosaltres és molt important.

A nivell de conclusions, molt ràpidament. Mireu, aquesta és una miqueta l’evolu-
ció de persones ateses en programes de pobresa a la Creu Roja. Com veuen vostès, 
tot i que les coses han millorat..., de fet ahir fèiem un comunicat: la Creu Roja a Ca-
talunya aquest any distribueix 2.200.000 quilos –no m’equivoco, eh?, amb la xifra: 
2.200.000 quilos– d’aliments –no de xecs, d’aliments– a Catalunya –no a la Unió 
Europea, a Catalunya. Són 2.200.000 –arròs, pasta, llet, o sigui, estem parlant d’ai-
xò– a dos-cents mil catalans i catalanes. Compte, eh? O sigui, cada persona és un 
problema, però dues-centes mil? –dues-centes mil. I és la meitat de l’ajuda del fons 
agrari, l’altra meitat la distribueix el Banc d’Aliments a Catalunya: el 50 per cent ho 
fa Creu Roja, a través d’entitats o de la mateixa xarxa territorial de l’organització, i 
l’altre 50 per cent ho fa el Banc d’Aliments, a través d’entitats, també. Doncs, estem 
parlant de més de 4 milions de quilos d’aliments cada any que s’estan distribuint en 
programes de pobresa. És una xifra que fa vertigen, quan veus, darrere d’aquestes 
xifres, famílies i persones i situacions, d’acord?

Aleshores, què vol dir això? Estem millor que fa dos anys i tres? Sí que estem 
millor. Hi ha gent que se’n surt? Sí que hi ha gent que se’n surt. Diguem-ne que hi 
ha menys extensió però hi ha molta més profunditat. És a dir, la gent que no se’n 
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surt està molt pitjor. Per què? Perquè a mesura que passa el temps, doncs, hi ha un 
desgast econòmic, emocional, de projecte de vida; o sigui, no..., si no millores, em-
pitjores. Llavors, la gent que porta ja molt de temps és menys però necessita molta 
més atenció, molts més recursos personalitzats, molt més treball al seu entorn, la 
seva família, etcètera, d’acord? Això és una de les reflexions que volem explicar.

Aleshores, el que deia també el vicepresident, el Josep, no?, de dir: atenció amb 
la gent que ha deixat de rebre ajudes perquè, si no fem un seguiment d’aquestes per-
sones, l’any que ve tornaran a sortir a la foto. Perquè n’han sortit però hi hem de  
continuar treballant. Per tant, tot i que no estan en programes de pobresa hem d’im-
plementar programes socials amb la comunitat al voltant d’aquestes persones per-
què no tornin a entrar en situació de vulnerabilitat, perquè el seu fil és molt..., en 
comptes de cobrar sis-cents euros, en cobren vuit-cents, però el seu fil és molt prim, 
i poden en qualsevol moment tornar a la situació.

Atenció, també, a la cronificació que comentàvem, amb nens i nenes que viuen 
en aquestes famílies, que avui hem vist que eren els joves desfavorits. Continuem 
tenint nens i nenes que viuen en famílies que tots els seus membres estan a l’atur 
–tots els seus membres estan a l’atur. Aquests nens i nenes segueixen necessitant 
beques, no només a primària sinó a més a secundària. Necessiten ajudes per anar a 
la universitat, també, si poden, i volen. Perquè jo, que soc d’un poble, que no soc de 
Barcelona, els asseguro que anar a la universitat té un cost de transport molt impor-
tant, entre altres coses, com molts de vostès saben, també, perquè ho han viscut, no?, 
segurament, i ho han pagat, ho han viscut o han hagut de buscar-ho.

Per tant, atenció també amb el suport a aquests nens i a aquests joves a la seva 
formació i a les seves necessitats bàsiques perquè és molt important per evitar que 
aquests nois i noies no puguin cursar els seus estudis, entrin en un treball precari i 
tornem una miqueta a la roda de l’hàmster de la pobresa: que no en puguin sortir, 
si no és que tenen un cop de sort, que això passa molt poques vegades, d’acord?, o 
tinguin una beca de qui sigui, que també passa molt poques vegades.

El tema de l’ocupació. Què els haig d’explicar? Vostès en saben molt més que jo, 
d’això, i aquí hi ha gent molt experta en tot aquest tema. Simplement que els salaris 
han baixat moltíssim i que la vida, doncs, ha pujat, i ja està, i és que no té cap més 
explicació, i no cal fer cap màster, o sigui... (L’orador riu.) Ja està. I que, per tant, 
treballar no assegura sortir de l’exclusió. Llavors, aquí s’han de fer moltes lectures 
que no farem ara en deu minuts, i segur que n’han parlat, i ho han... Però, bé, nosal- 
tres sí que ho estem veient en els usuaris nostres. Nosaltres el que els podem dir és 
que el 30 per cent de la gent que atenem està treballant. I penso que Càritas faria el 
mateix, i segur que els serveis socials de base també anirien per aquesta xifra.

La renda garantida de ciutadania: des del nostre punt de vista, ja ho hem explicat, 
és molt important, però atenció a l’entrada i a la sortida d’aquesta renda. A l’entrada, 
perquè arribi realment a totes les persones, no només als que van a serveis socials a 
informar-se, sinó sobretot als que no es van a informar però sabem que estan en vulne-
rabilitat, i que se’ls ha d’acompanyar. No és només donar-li una adreça web perquè hi 
entri, perquè molts no tenen ni ordinador, ni saben utilitzar-lo, ni és només que vagin a 
omplir un..., sinó acompanyar en tot el procés. Crec que llegia a les dades del setembre 
que el 70 per cent han estat descartades perquè no entraven en els requisits. Bé, potser 
això ens ho podem estalviar i buscar altres solucions amb aquestes persones, no?

I atenció a la sortida, perquè la sortida de la renda, que és molt correcta, que és 
un apoderar les persones, donar un treball, que és molt important econòmicament 
i emocionalment, si no hi ha aquest acompanyament, és la roda dels plans d’ocupa-
ció, que ja hem viscut tots molts anys: aquest any et toca pla, aquest any que ve no  
et toca, l’any que ve et torna a tocar. O sigui, a veure, sí, una estoneta, però això  
no et fa sortir de... –no. Mentrestant està bé, però, si volem fer un canvi social, no és 
la solució. Aleshores, hem d’acompanyar també en tot aquest procés de sortida. Per 
nosaltres és molt important.
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I, després, també, hi insistim molt..., bé, faig una expressió, també, una mica 
divertida. Clar, aquí el cafè per a tothom tampoc val. (L’orador riu.) És a dir, no 
parlem de pobresa i tothom i..., no, no, no. Hem de segmentar els perfils, les perso-
nes, i cadascun necessita respostes diferents. No és el mateix viure a una ciutat com 
Barcelona o l’Hospitalet que viure al Pallars; que no és el mateix una dona sola amb 
dos nens que una família extensa, amb sis, de completa; no és el mateix un nano de 
divuit o vint anys, que una persona que té els cinquanta-cinc, seixanta, i està aca-
bant la seva etapa laboral –bé, això, ja ho veurem, però amb les dades actuals, està 
acabant la seva etapa laboral.

Per tant, hem de respondre amb especialització, també. I, dins de cada segment, 
cada persona és diferent, i, per tant, s’ha de fer una inversió en els serveis socials, 
perquè no és un tema de donar una hora i vingui d’aquí quinze dies, s’ha de fer 
un treball intens amb aquestes persones, intens amb les persones i el seu entorn, 
d’aquestes persones. I això és més inversió en els serveis socials i en les organitza-
cions socials –també ho hem de dir, no?–, complementàriament i de forma coordi-
nada. No és un model contra l’altre, al contrari: és un model que s’ha de recolzar 
conjuntament. Allà on no pugui arribar l’Administració han d’arribar les organitza-
cions socials. I l’Administració ha d’assegurar els drets, els drets socials, que és el 
més important que podem oferir a una persona, més que una ajuda: els drets socials 
per tirar endavant.

I, bé, nosaltres, fruit de tot això –i acabo–, hem llançat una campanya que..., bé, 
ara fem una mica de propaganda, eh?, però ja poden entendre. La poden trobar, eh? 
És una campanya justament que parla d’això: de recordar que encara no tothom se 
n’ha sortit. Perquè, clar, nosaltres ens dirigim al gran públic; és a dir, vostès ho han 
sentit: «Ara ja la crisi ha passat.» Ostres, per a molta gent, no. Bé, ja no havia ni 
passat el 2007, no?, però bé, però això, ja..., però hi ha gent que ja ve de molt abans 
del 2007, allò que parlàvem. Però, bé, no ha passat per a molta gent: hi ha menys 
extensió però hi ha més profunditat.

Que hem de lluitar contra aquesta cronificació, que les respostes han de ser inte-
grals, que el millor que podem oferir a la gent és que pugui tirar endavant per ella 
mateixa, no destinar tota la vida a ajudes. O sigui, condemnar les persones a les aju-
des és horrorós. A molta gent li pot semblar... És que es fa molta demagògia en això, 
no?, però si algú es pensa que la seva vida..., o sigui, l’objectiu d’aquestes persones 
és viure amb sis-cents o set-cents euros, si no és que té un altre problema que no  
és econòmic, no ha entès re. O sigui, que no, no... Al contrari: no, no, aquestes per-
sones han de poder viure amb dignitat i amb uns ingressos mínims per assegurar, a 
elles mateixes i a les persones que depenen d’elles –molta gent gran i molts nens i 
nenes, i joves–, doncs, un mínim de dignitat.

I ja està. No sé si m’he passat...

La presidenta

Moltes gràcies, al senyor Morist i al senyor Quitet, per la seva compareixença. 
Ara és el torn dels grups parlamentaris. Començarem pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Té la paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Pues, en primer lugar, quiero dar las gracias a los señores 
Josep Quitet y Enric Morist por la exposición y sobre todo por el gran trabajo que 
hacéis. Pero ya no solo por la labor social, sino por el estudio, por estos estudios del 
impacto que tiene vuestra actividad, porque ponéis en nuestras manos unas herra-
mientas muy necesarias, pues, para poder dar solución a los problemas de las perso-
nas que más necesitan del amparo de la Administración.

Ya entrando en el detalle del estudio, me gustaría resaltar cosas que nos han lla-
mado la atención y que son relevantes. En el caso de las personas que han consegui-
do recuperarse, pues, se observa que un gran porcentaje de estas personas que ya 
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no necesitaban ayuda tenían un nivel de estudios superior y que estas eran las que 
más se recuperan. Por eso, por nuestra parte, creemos que asegurar la igualdad de 
oportunidades en la infancia, y sobre todo luchar contra el fracaso y el abandono 
escolar es muy importante.

De las personas que continúan necesitando la ayuda, habéis comentado que una 
de cada cuatro son familias monoparentales, y en este caso, pues, la renta garanti-
zada de ciudadanía sí que contempla, ¿no?, la complementariedad con las rentas del 
trabajo a las familias monoparentales. Pero es que hemos visto que una de cada dos 
personas que siguen necesitando ayuda son familias o parejas con hijos. Entonces, si 
el porcentaje mayoritario de beneficiarios, o de personas que están recibiendo ayu-
das, se encuentra en núcleos familiares con ingresos entre trescientos y seiscientos 
euros al mes, estamos hablando con mucha probabilidad de personas que podrían 
acceder a la renta garantizada de ciudadanía si esta complementariedad con las ren-
tas del trabajo se extendiese más allá de las familias monoparentales. Porque de esta 
franja, ¿no?, de los que reciben ingresos de entre trescientos y seiscientos euros al 
mes, un 27,5 por ciento procede de salarios, es decir, sí podrían llegar a ser benefi-
ciarios de la renta garantizada de ciudadanía.

Luego, por otra parte, sobre las personas que siguen necesitando ayuda, más de 
un 67 por ciento son familias con hijos en edad escolar; un 56,8 no ha podido cubrir 
las necesidades de escolarización, como hablábamos. Estadísticamente, se ha de-
mostrado que un factor importante del fracaso escolar tiene que ver con el nivel so-
cioeconómico de los padres. De hecho, Cataluña es la tercera comunidad autónoma 
de España donde el nivel socioeconómico más influye en los resultados escolares de  
los niños. Y si a ello le sumamos que en el último informe PISA Cataluña es la co-
munidad española –con diferencia, además, con el resto– y la región de Europa con 
mayor fracaso escolar en población de origen inmigrante, que es un sector de la po-
blación que está sufriendo un fracaso escolar muy alto, pues, algo estamos haciendo 
mal, y yo creo que en Cataluña no se está asegurando la igualdad de oportunidades 
en la infancia.

Encabezamos el ranquin español en pobreza infantil, cosa que no nos extraña 
porque la inversión en infancia en Cataluña está por debajo de la media española y 
a años luz de la media europea.

Y por ello lamentamos que en la pasada legislatura no prosperase nuestra propo-
sición de ley sobre la gratuidad de los libros de texto. Y la hemos vuelto a presentar 
en esta legislatura y esperamos que esta vez sí consigamos el consenso necesario 
para aprobarla, y que en septiembre los padres no tengan que elegir entre, pues, lle-
nar la nevera, pagar la hipoteca o comprar libros de texto.

¿Qué más? (Pausa.) Bueno, ya hemos hablado de que la mitad de las personas 
que recibe la atención de la Cruz Roja no conoce la existencia de la renta garantiza-
da de ciudadanía. Hablábamos de campañas de publicidad, pero es que a lo mejor 
también deberíamos informar en los CAPs o en los colegios, en lugares donde se 
pueden detectar: los profesionales pueden detectar potenciales beneficiarios de esta 
renta garantizada y ponerse en contacto, pues, con eso, con estos padres o, bueno, 
con los ciudadanos, e informarles de la existencia de esta prestación.

Luego, ¿qué más teníamos? Es que hay tantas cosas, que... (Pausa.) Ah, sí. Muy 
interesante: la percepción de la propia salud. El 75 por ciento de los encuestados 
manifiesta tener alguna repercusión física o emocional de la salud, y no nos extraña, 
porque en Cataluña, dentro de una misma ciudad, se puede encontrar una diferen-
cia de diez años en esperanza de vida dependiendo del barrio donde vivas. Cree-
mos que tenemos un grave problema de desigualdad que está afectando a la salud, y  
las desigualdades territoriales en los servicios y en las ayudas, pues, contribuyen  
a esta desigualdad, y yo creo que podríamos poner un poquito más de nuestra parte 
para erradicar estas desigualdades territoriales.



DSPC-C 78
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CTASF  14

Voy acabando. Como he dicho al principio de mi intervención, gracias por toda 
la labor que hacéis, pero no quiero finalizarla sin hacer constar que hay una afir-
mación del estudio que en la situación actual entiendo que se haga, pero que no ter-
minamos de compartir, ya que desde Ciudadanos estamos trabajando para que no  
se haga realidad. En el apartado 4, en la valoración de la situación se afirma que, 
pese a apreciar una disminución del número de personas atendidas, todavía se está 
muy lejos de alcanzar los valores anteriores a la crisis socioeconómica, a los cuales 
«probablemente nunca más volveremos».

Y es esta última afirmación con la que no podemos estar de acuerdo –«proba-
blemente nunca más volveremos». Nosotros creemos que por supuesto que vamos 
a volver a los valores anteriores a la crisis; nosotros estamos trabajando en ello, 
porque creemos que, con las políticas económicas adecuadas y con las reformas 
que necesita este país, podemos vencer este pesimismo y volver a unas políticas de 
crecimiento que sitúe el desempleo a unos niveles más aceptables y equiparables al 
resto de Europa, por debajo del 10 por ciento.

Porque no somos diferentes al resto de europeos, no ha caído sobre nosotros una 
plaga bíblica de la que no podamos desembarazarnos. No tenemos una plaga bíbli-
ca: lo que tenemos o hemos tenido son, pues, gobiernos con una mala gestión, que 
han hecho a lo mejor unas políticas ineficaces para reducir el desempleo y la desi-
gualdad. Y estamos convencidos de que, con reformas de calado que proyecten la 
economía, que fomenten el crecimiento económico, no solo podremos alcanzar ni-
veles socioeconómicos anteriores a la crisis, sino mejorarlos para mejorar la calidad 
de vida de las personas que viven en este país. Y estamos convencidos de ello, por-
que desde Ciudadanos no contemplamos una economía que no tenga rostro humano.

Gracias.

La presidenta

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

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies també als dos compareixents, al senyor Mo-
rist i al senyor Quitet, per la seva exposició, per aquest informe que ja fa uns mesos 
que vam poder mirar, i que, tot i que és un informe i és una mostra feta per persones 
ateses per Creu Roja, jo crec que des del punt de vista de les conclusions és bastant 
exportable al conjunt de la població que viu en situacions de risc d’exclusió social, en  
situacions de pobresa severa. I a més a més fer-ho avui, doncs, té encara més la seva 
importància, donat que avui és el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Po-
bresa. I, per tant, jo crec que el tema que avui portem a aquesta comissió..., se han 
juntado los astros, diguem-ne, i finalment ho hem pogut quadrar tot fantàsticament 
bé. Per tant, presidenta, felicitats, també, per la seva gestió en aquest tema. (Rialles.)

Començo. Clar, parlem d’un col·lectiu que està en situacions d’extrema pobresa, 
pel que heu informat vosaltres, i, per tant, parlem d’unes persones que viuen en una 
situació, del que seria complicat, possiblement la més complicada, eh?, la que menys 
té possibilitats de sortir d’aquesta caixa, diguem-ne, que és la pobresa estructural en 
la qual un està ficat i que costa molt de sortir-ne, no?

Però també hi ha aspectes positius, és veritat. És a dir, la lenta recuperació eco-
nòmica ha permès a moltes persones, tot i que amb una feina amb sous baixos, d’alta 
temporalitat, tenir allò que necessitaven, que és no només uns ingressos mensuals, 
encara que siguin mínims, sinó també la possibilitat de tornar a socialitzar-se, de 
tornar a sentir-se útils, de tornar a veure possibilitats de sortida d’uns anys en els 
quals segurament no han pogut treballar, no han pogut accedir al món laboral, i això 
els permet també, des del punt de vista personal, afrontar el futur amb altres pers-
pectives, i això, des del punt de vista psicològic i personal, és molt important per a 
aquestes persones, no?
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Per tant, feina, ingressos i sortir d’aquesta necessitat de la cobertura de les ne-
cessitats bàsiques –de les necessitats bàsiques–: alimentació, higiene, etcètera. Això 
ho tenen cobert.

Després els faré algunes preguntes que he trobat a faltar segurament en l’exposi-
ció, i que sé que estan en l’informe, però que potser no s’han posat a sobre la taula, 
que tenen a veure per exemple amb l’habitatge, eh? Perquè, clar, una cosa és poder 
sortir de demanar les necessitats bàsiques, d’aquest ajut, però tornem a trobar-nos 
amb l’habitatge com un element frontissa que fa que sigui molt més difícil la recu-
peració.

Segon aspecte que voldria destacar. És clar, la cronificació de la pobresa afecta 
el 70 per cent de les persones enquestades: set de cada deu persones estan en una 
situació de cronificació de la pobresa. I segurament, tot i que tots voldríem poder 
tenir resultats o poder tenir dades com les que teníem l’any 2008, 2007, jo crec que 
serà molt més difícil en aquests moments tractar persones que estan en situació de 
pobresa estructural perquè és molt més complicat tractar-ho.

I, per tant, tant de bo, diguem-ne, a tots ens anés molt bé, però en aquests mo-
ments jo crec que Catalunya i la resta d’Espanya es troben en un moment en el qual 
no només han de fer front a una situació de pobresa molt important, que afecta la 
pobresa infantil, la pobresa del conjunt de la població des del punt de vista numèric 
molt, molt important, un 23 per cent de pobresa a Catalunya, sinó que a més a més 
hem de fer front a la pobresa estructural. I això no només es solucionarà amb diners, 
amb prestacions econòmiques. Aquestes són relativament fàcils de donar i de fer, 
però és que el que és complicat ho tenim després, no?

Per tant, tot i tenir un 70 per cent de persones en cronificació de pobresa, que 
és una dada molt alta, hi insisteixo, que afecta persones grans... Clar, aquí tenim el 
tema de les pensions però no només de les pensions: són aquelles persones que van 
perdre la feina als cinquanta, cinquanta-cinc anys, i que mai han tornat a entrar en 
el món laboral; que es troben als seixanta anys, que possiblement no podran entrar 
a tenir una pensió perquè no tenen els anys cotitzats; que en el millor dels casos po-
dran tenir una pensió no contributiva, que en aquests casos són de les més baixes 
que existeixen, tot i que hi ha el compromís d’apujar-les, però estem cronificant tam-
bé per a tota la vida la pobresa a un sector de la població que tots sabem que anirà a 
més en els propers anys. I per tant, jo crec, i coincideixo en l’anàlisi, que és un sector 
que hem de cuidar i hem de mirar bé, no?

Una altra dada: el 40 per cent dels joves. El 40 per cent són joves, que això coin-
cideix, a més, amb l’informe Arope que s’ha fet públic fa pocs dies, en el qual la 
cara de l’informe Arope..., és a dir, quina és la persona a nivell de tot Espanya, no? 
Estem parlant de dones, de joves entre els setze i els vint-i-nou anys, que són els 
que més estan patint la situació de pobresa; que tenen baixa formació acadèmica, i 
es veu molt clarament i crec que a l’estudi també, aquelles persones que tenen una 
formació acadèmica accedeixen amb més facilitat al món laboral que aquelles que 
no en tenen, i que hi ha un 14 per cent de treballadors pobres, que això és el que ens 
deia també l’informe Arope, que coincideix justament amb aquestes dades de l’en-
questa que ha fet Creu Roja, no?

El tema de la pobresa infantil, que a Catalunya és d’un 28 per cent, segons la 
dada de l’enquesta de... –ara ho diré– de la qualitat de... –ja em sortirà després, eh?, 
la font la tinc d’aquest matí– Encuesta de condiciones de vida –la Encuesta de con-
diciones de vida. Clar, aquí tenim nosaltres com a Parlament instant el Govern una 
tasca molt important a fer a l’hora de poder cercar algunes solucions, no?

Sobre la renda garantida de ciutadania, clar, és curiós perquè amb les dades que 
es donen..., ens diu: «Un 9 per cent la cobren.» Un 9 per cent de les persones que es-
tan en extrema pobresa, que no pobres, extrema pobresa –un 9 per cent dels que estan  
en extrema pobresa. Si veiem les dades generals, s’han acceptat un 5 per cent de les 
rendes garantides de ciutadania de totes de les que es van sol·licitar en el seu dia, i 
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parlem de cinc mil persones que en aquests moments –cinc mil i escaig– cobren la 
renda garantida de ciutadania.

Home, està clar que, tot i que és una llei que va sortir del consens dels grups par-
lamentaris, aquí han passat dos coses: una, o que no s’ha fet una bona llei; dos, o 
que no s’aplica correctament. I, clar, sabem..., i hem denunciat moltes vegades l’apli-
cació restrictiva que s’està fent de la llei, des del nostre punt de vista, per part del 
Govern. I quan diem «restrictiva» ho dic entre altres coses perquè fa una setmana 
vam aprovar que els col·lectius de persones sensesostre i dones víctimes de violèn-
cia de gènere que estan amb recurs residencial hi poguessin accedir. Per tant, això 
és una mostra, també, de la forma restrictiva en la que s’està portant a terme la llei.

Però, clar, si nosaltres vam concebre la renda garantida com l’element fonamen-
tal per garantir les necessitats bàsiques en el conjunt de la població, estaria bé que 
el Govern fos proactiu a l’hora d’anar a buscar les persones que saben que estan en 
aquesta situació. És a dir, els serveis socials saben quines són les persones que estan 
en situació d’alta vulnerabilitat; les entitats socials i les ONGs les tenen detectades.

És a dir, en lloc d’esperar que la persona vingui als serveis socials a demanar-la, 
potser hauríem de fer el camí contrari i oferir des de les entitats a aquestes persones 
el fet que la demanessin. I fins i tot facilitar el tràmit de la mateixa renda garantida 
de ciutadania, perquè estem parlant de situacions urgents que necessiten ingressos 
urgents i que no es poden esperar en aquests moments més dels quatre mesos, fins 
i tot, que marca la llei per poder tenir una resposta a la seva sol·licitud. Si és que de 
veritat volem d’alguna manera atacar les situacions de pobresa.

Vaig acabant. En definitiva, jo crec que aquí és molt important la col·laboració 
institucional: governs locals, Govern autonòmic, Govern estatal, ONGs, tercer sec-
tor i empreses d’iniciativa social. Jo crec que aquí hem d’intentar fer entre tots un 
pacte o encetar, diguem-ne, el camí de quines són les mesures que haurien de poder 
implementar-se des de Catalunya per poder fer front a aquest problema greu que és 
la pobresa estructural, i que, hi insisteixo, no té a veure només amb prestacions so-
cials.

El més difícil de fer i en el que estem esmerçant menys esforços és en la sortida. 
No hi han els plans d’inclusió social i laboral necessaris per poder fer que aquesta 
gent surti d’aquesta situació. No hi ha els suficients professionals que facin un acom-
panyament, gairebé personalitzat. Perquè abans..., l’informe també parla i m’agra-
da molt, d’això d’una resposta adaptada a cada perfil; és a dir, cada perfil, cada cas 
necessita el seu acompanyament professional. No tenim els professionals necessaris 
per poder fer-ho, no estan reconeguts.

Però necessitem política de beques, d’estudis, reducció de taxes universitàries, 
lògicament, per a aquest col·lectiu, beques a l’accés a la universitat. Lleis, com la Llei 
contra el malbaratament alimentari, que té una part també de garantir els aliments 
i les necessitats bàsiques a col·lectius i que també pretén que la xarxa d’ONGs, de 
bancs d’aliments i d’entitats que hi col·laboren en temes d’alimentació puguin tenir 
cobertes les seves necessitats d’alimentació. La reforma del SOC, com podem cer-
car feina a col·lectius que estan en una situació desfavorable, i el SOC aquí també 
s’hi ha de posar. De fet, el SOC tampoc serveix molt fins i tot per a aquells que no 
estan en situació d’exclusió; per tant, potser que algun dia sí que ens posem les piles 
en aquest tema. La llei d’igualtat home-dona des del punt de vista salarial també és 
un tema important. La mateixa Llei d’habitatge, els plans d’inserció social i laboral, 
com deia abans, per evitar tenir aquesta societat subsidiada, o fins i tot l’abandona-
ment escolar, com deia la diputada de Ciutadans, no?

Algunes preguntes. Volia saber si coneixeu quina és l’experiència d’algunes de 
les persones de Creu Roja a l’hora d’accedir a aquests programes d’inserció laboral: 
si els en troben amb facilitat, si no... Potser no és l’enquesta, però l’experiència que 
vosaltres teniu com a Creu Roja.
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Tema de l’exclusió residencial. Com impacta a l’habitatge en aquest tipus de col-
lectius, no?

Quina opinió tenen sobre el tracte que els donen o l’acompanyament que els do-
nen els professionals dels serveis socials: si el troben suficient, si no; si hi ha algunes 
dificultats, diguem-ne, de coordinació.

I dèieu abans que hi ha una part important que rep prestacions socials, que és un 
col·lectiu dels enquestats que viuen, diguem-ne, d’aquestes prestacions socials. Vol-
dria saber si coneixeu quines són. A banda del 9 per cent de la renda de garantida 
de ciutadania, si estem parlant de pensions no contributives, si estem parlant..., quin 
tipus de prestacions, a grans trets, són les que els permeten continuar.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, agrair l’exposició, especialment l’informe, l’onzè infor-
me. Cada un d’ells sempre ens dona un retrat de com està evolucionant la situació, 
i la veritat és que, en aquest, a banda d’insistir en el problema que s’agreuja de po-
bresa, no?, de cronificació de la pobresa, aquest nou concepte de la «pobresa inter-
mitent»..., que no és nou, però vull dir que el tornem a tenir com a realitat i com 
a risc clar també de futur, i crec que ens ha de posar una alerta extra del que hem 
d’estar parlant en el Parlament de Catalunya, que és de quines són les polítiques 
públiques que s’haurien d’estar impulsant, i quin efecte tenen o no tenen les que ja 
hi ha impulsades i s’estan implementant. Per tant, agrair l’informe, perquè serveix 
per a aquestes coses: per fer un retrat; no només per fer un comentari, sinó per fer 
un retrat que ens permeti avaluar què és el que està passant i què és el que caldria.

I permetin-me la falca publicitària: avui tenim una proposta de resolució en 
aquesta comissió després de la seva compareixença, en aquest cas del meu grup par-
lamentari, però que recupera una proposta que va ser de consens en el Ple d’emer-
gència social que es va fer el 2016, que, com que s’acabava la legislatura, doncs, les 
resolucions decauen i ja està. I va haver-hi un esforç molt important en aquell mo-
ment per part de tothom, dels grups parlamentaris, però també de les entitats i els 
col·lectius, que van posar-nos propostes damunt la taula. I crec que n’hi havia una 
que requereix tornar a ser impulsada per part del Parlament, que és precisament ins-
tar el Govern perquè hi hagi un informe anual de progrés social. Perquè està molt bé 
que Creu Roja faci aquest informe, però necessitem l’informe global amb totes les 
dades que té un govern per fer-nos un retrat de què està passant i per poder avaluar 
les polítiques públiques que s’estan duent a terme, i programar i planificar noves po-
lítiques públiques sabent quin impacte tenen i quin no.

Per tant, crec que avui, no?, intentarem, diguem-ne, fer un pas extra un altre cop 
perquè..., no perquè no siguin necessaris els informes de Creu Roja, sinó perquè hi 
hagi els altres, que són especialment necessaris, també.

Permetin-me treure jo les meves conclusions, no?, de quins són els tres factors 
que clarament retraten en aquest informe, intentant ser, això, propositius de quin ti-
pus de polítiques hauríem d’estar duent a terme per posar fi a aquesta cronificació 
cada vegada més greu de la pobresa i la intermitència existent i possible del futur 
de la pobresa. Tres elements que crec que són claus en què hi ha d’haver polítiques 
públiques diferents o més potents perquè, si no, està clar que no funcionen les coses. 
Un és feina digna –estable, sous. L’altre és com mantenir els fills; o sigui, hi ha un 
problema greu, que és que les famílies en situació de pobresa o de possible exclusió, 
si tenen fills, molt probablement cauen en pobresa i exclusió, i després amb l’herèn-
cia que deixes en aquests fills de pobresa i exclusió. Per tant, hi ha un problema com 
a societat que no estem assumint: que calen ajudes per criar els fills, que compor-
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ten una despesa extra i que en canvi no hi ha ajudes públiques suficients. I l’altre és 
l’habitatge i tot el que comporta el bloc d’habitatge, no?, els subministraments bàsics 
també de l’habitatge.

Entenc que també hi ha la qüestió de l’alimentació, però crec que potser en ali-
mentació hi hem reflexionat molt més, però en aquests tres temes..., que no dic que 
no hi haguem reflexionat, però està clar que hi estem fallant molt –molt. I és molt 
difícil que en això siguin les entitats les que hi donin resposta. En alimentació s’ha 
articulat una resposta; en feina digna és impossible que es doni la resposta des de les 
entitats, des de la societat civil; en l’ajuda per criar els fills és insuficient clarament, 
per l’educació, per totes les despeses que comporta, per poder garantir un ascensor 
social i unes bones possibilitats per als fills i filles, i en tema d’habitatge també. Per 
tant, alguna cosa hem d’estar plantejant de canvi en les polítiques públiques, no?, des 
d’aquest Parlament en aquests tres aspectes, segurament.

I a mitjà termini, com també bé ens apuntaven, per a aquesta futura gent gran 
molt pobra. Si no canvien les circumstàncies..., i, a més, perquè tot apunta que les 
circumstàncies canviaran a pitjor respecte a les pensions que puguin tenir. I, per 
tant, bé, tenim un plantejament a fer també de cara a mitjà termini.

En aquest sentit, les meves preguntes: vostès, que veuen, viuen i analitzen, a par-
tir també d’aquests informes, les circumstàncies d’aquesta gent que està en aquesta 
pobresa crònica o en aquesta pobresa intermitent, què creuen que ha funcionat?, per 
dir-ho positiu. O què no ha funcionat i caldria corregir en allò que... Des d’aquí hi ha 
competències en temes d’ocupació, que és, per exemple, en temes de plans d’ocupa-
ció, de programes d’inserció. Segur que hi ha experiències que potser han vist que sí  
que funcionen per a aquests col·lectius i d’altres que estan sent fallides, no? Bé,  
si ens poden ajudar a donar pistes de per on hauríem de demanar-li al Govern que 
replantegi això.

Respecte a les ajudes per tirar endavant una família i, per tant, també els fills, 
en aquest cas, en aquests col·lectius jo crec que s’ha d’utilitzar la renda garantida de 
ciutadania prioritàriament.

També, permetin-me la falca publicitària: al Ple de la setmana vinent hi ha una 
moció, que defensaré jo mateixa, sobre pobresa infantil a partir d’una interpel·lació 
que vam fer al juliol, en què..., és que la llei preveu l’eina. Les famílies amb fills 
podrien ser blindades via reglament com un dels col·lectius especialment vulnera-
bles, que requereixen un informe de serveis socials, i que encara que fins i tot no 
compleixin tots, exactament tots els requisits per ser beneficiaris de la renda garan-
tida de ciutadania, o que fins i tot la tinguin i n’incompleixin de cop alguna de les 
condicions, que a partir d’un informe de serveis socials es pugui considerar que una 
família amb fills a càrrec menors d’edat és especialment vulnerable. I, per tant, no 
se li ha de treure la renda garantida o se li ha de donar la renda garantida.

Jo crec que això, a aquest tipus de col·lectius dels que estem parlant, no?, en po-
bresa severa, segurament els seria un bon impuls de primera ajuda. No ha de ser la 
solució fantàstica ni final, la renda garantida, però necessitem sortir d’una situació 
de límit i poder començar a tenir oportunitats de trobar una sortida.

Segurament hi ha altres propostes. Si ens en volen fer més... Evidentment, recur-
sos públics en infància, només faltaria, no?, més en global. Però, no ho sé; si saben... 
Com veuen, estic pensant en qüestions que puguem implementar al més aviat pos-
sible, que puguem estar donant resposta a aquests col·lectius en concret, que es pot 
des de la política donar-hi resposta i crec que és la nostra funció: ser útils. I, per tant, 
com a grup de l’oposició, doncs, els demano si ens volen ajudar en aquest sentit amb 
alguna idea extra. Aquestes..., no és que sigui jo una il·luminada, sinó que algú altre, 
dels col·lectius que treballen i entitats que treballen amb aquests grups ens ha vingut 
i ens ha donat idees. Per tant, els insto a que ens en donin.

I respecte també al tema de l’habitatge. Evidentment ens fa falta una globalitat de 
polítiques d’habitatge públic que no han existit en aquest país durant molt de temps 
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i que, quan han existit, doncs, han estat intermitents, com aquesta pobresa, i no su-
ficients. Crec que hi pot haver una possibilitat d’un cicle de canvi en aquest sentit, 
de voluntats de començar a aplicar, ara sí, polítiques públiques d’habitatge, però es 
poden aplicar malament, o es poden enfocar malament. Per a aquests col·lectius en 
concret, no?, què caldria que estiguéssim fent, perquè hi ha hagut molta experiència 
acumulada i no tota ha estat reeixida.

I evidentment, bé, nosaltres sí que creiem que hi ha un error de base en la renda 
garantida de ciutadania en aquest aspecte que vostès ens posaven de manifest de la 
necessitat de l’acompanyament. Hi ha un error de base, que és que l’hem deixat a 
gestió des de Treball i des del SOC i no pas des de serveis socials. Per tant, és difícil 
demanar als professionals, que no fan això i que no estan formats per fer això, que 
ara facin un acompanyament social. No sé fins a quin punt podem capgirar aquesta 
situació perquè va ser fruit d’uns equilibris de voluntats polítiques en les quals nosal- 
tres no estàvem d’acord, però ho assumim, no?, va ser el que es va aprovar.

Però, vaja, més enllà d’un acompanyament, que sé que existeix i que evident-
ment es pot encara promoure més per part de les entitats que treballen amb aquests 
col·lectius, fa falta que hi hagi un acompanyament des de la mateixa Administració i 
des dels mateixos serveis socials. Com que vostès treballen molt intensament, i con-
juntament i coordinadament amb serveis socials, doncs, també, si creuen que, no?, 
això, si hi ha paper a fer des de serveis socials en aquesta entrada a la renda garan-
tida i en aquest acompanyament que es requereix: perquè els requisits els complei-
xen però els puguin demostrar, per exemple, moltes de les persones que podrien ser 
beneficiàries de renda garantida de ciutadania, i com creuen que hauríem d’intentar 
reenfocar aquesta entrada a la renda garantida, que està clar que no està sent exitosa.

Més enllà que compartim –i constantment la fem– la crítica que la renda garan-
tida de ciutadania –que ha estat segurament el gran avenç dels darrers anys, l’únic 
gran avenç en temes de canviar estructuralment alguna cosa per revertir la situació 
de pobresa dels darrers anys– no està donant resposta a les expectatives que s’han 
generat, perquè no s’està implementant correctament. Més enllà d’alguns tipus d’er-
rors estructurals, no?, del plantejament de la renda, però sobretot perquè no s’està 
implementant correctament.

I, per tant, per ser optimista, com que és un tema d’implementació, com que és 
un tema de recursos, com que és un tema de posar-hi voluntats polítiques, volem 
pensar que es pot resoldre. I, per tant, us demanem, com a experts i a més amb l’anà-
lisi feta, doncs, que ens ajudeu a trobar les vies de com resoldre-ho.

I moltes gràcies de nou.

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

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Per sort la societat catalana té 
un teixit associatiu molt potent, però això de vegades el que ens provoca és que no 
donem importància al que significa la participació i el voluntariat. Voluntariat que 
moltes vegades s’exerceix en oposició al lleure, al lleure propi, en oposició al gau-
diment individual, i fins i tot al sacrifici familiar. I segurament és poc reconegut, i 
nosaltres voldríem fer aquest reconeixement a Creu Roja. Avui tenim la sort de tenir 
aquí la presència, com ells i elles diuen, «del nivell autonòmic i del nivell provincial 
de la direcció de Creu Roja», el que d’altres en diem «les comarques de Barcelona i 
l’àmbit nacional». Però volem també que facin aquest reconeixement des del primer 
al darrer treballador i treballadora, i des del primer al darrer o darrera voluntari o 
voluntària.

Entrant a l’estudi. En primer lloc, i nosaltres, pel poc temps que tenim per a la 
intervenció, farem tres elements centrals de reflexió sobre l’estudi. A la pregunta 
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«continua sent necessària l’ajuda de Creu Roja?», o «necessitant», veiem que hi ha 
dues terceres parts que diuen que sí. Per tant, una plasmació de que tenim croni-
ficació de la pobresa, i s’està donant en el conjunt de la societat, no únicament en 
els usuaris de Creu Roja. Però també hem d’anar a veure aquesta tercera part que 
ens diu «ja no la necessito» i la resposta que donen de per què no la necessiten, i un  
69 per cent ens diu «perquè hem trobat feina». I, per tant, la centralitat de la feina 
com un element que ja no garanteix sortir d’aquests elements de vulnerabilitat, però 
que sí que és l’element o condició mínima per poder-ne sortir.

Segon element central, que respon amb relació a la continuïtat de la necessitat 
d’ajuda bàsica: un 70,9 per cent són dones. Allò que tantes vegades hem dit que el 
rostre de la pobresa o la doble explotació del capitalisme es reflecteix en la dona, i, 
per tant, la necessitat de polítiques feministes.

I el tercer element: més de seixanta anys. Si volem veure quin és el perfil extrem 
de cronificació de la pobresa, tenim també una expressió clara en l’informe que ens 
diu «més de seixanta anys».

I amb una preocupació que des d’aquest grup la hi avancem o els l’avancem, o 
l’avancem al conjunt de la societat: això tindrà uns efectes encara molt més violents 
a la propera dècada. Per una qüestió ben simple: l’inici de les contrareformes de la  
seguretat social i de les pensions es va iniciar el 2011, però els seus efectes, per  
la manera com es va regular, els tindrem en la seva màxima virulència a partir de 
l’any 2020. Per tant, que comencem a pensar el que això significarà.

Feina, dones i gent gran. Ens deixem joves, però crec que se n’ha parlat prou, 
i, per tant, serien els quatre elements, quan estem parlant d’aquesta realitat que ens 
trasllada l’informe.

D’una manera molt telegràfica. També derivat de l’informe: pes de la despesa de 
l’habitatge, al mateix nivell pràcticament que la resta de despeses. Falsa gratuïtat  
de l’escolarització: contesta un 56 per cent que té problemes amb relació a l’esco-
larització, quan formalment podrien tenir una part de l’escolarització que se’n diu 
gratuïta. O un 79,8 per cent que ens diu que a casa seva té problemes per adequar 
la temperatura, que significa evidentment que no pot, no que tingui problemes per 
adequar-la.

I l’últim, i no menys important, en aquesta reflexió telegràfica, que un 48,5 per 
cent, amb relació a la renda garantida de ciutadania, ens digui que l’ha sol·licitada i 
no l’ha rebuda. Si pensem que l’informe està fet, quant a la seva primera font direc-
ta, el març del 2018 i que la renda garantida de ciutadania és vigent des de setembre 
del 2017, tenim una realitat en la qual en nou mesos hi ha qui no ha volgut respon-
dre, resoldre o qui ha denegat aquesta renda garantida de ciutadania. I després in-
tentaré fer alguna pregunta, també.

Dues consideracions amb relació a la valoració de la situació general de la part 
final de l’informe. Se’ns diu, també..., hauríem de prestar o parar atenció de que l’in-
forme de Creu Roja situa d’una manera molt clara que encara el 2017 aquests nivells 
de vulnerabilitat són superiors als que teníem el 2012, que significa que, més enllà de  
les macrodades econòmiques, aquestes no es traslladen mecànicament al conjunt  
de la societat. Per tant, hi ha unes macrodades que ens indiquen algun tipus de crei-
xement econòmic però això no es reprodueix encara en el conjunt de la societat.

I el segon element, el que ja anomenem working poors o treballadors pobres. 
Se’ns parla d’un 26 per cent; hi ha d’altres estudis que ens parlen d’un 14, d’altres 
d’un 28, però el que això significa: significa que hi ha treballadors i treballadores que  
pel fet de tenir feina no surten de la pobresa. I hauria de provocar una reflexió molt 
profunda, no únicament al conjunt de la societat sinó als responsables polítics i a les 
responsables polítiques que estem en aquesta cambra representativa.

I finalment volíem intentar fer... Per cert, la qüestió dels treballadors i treballado-
res pobres també encara augmentarà més en els propers anys per les contrareformes 
laborals desenvolupades entre el 2010 i el 2012, que tenen els seus efectes més forts 
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en aquest moment, però que encara han d’acabar de desplegar aquests efectes contra 
els drets dels treballadors i les treballadores.

Tres preguntes molt ràpides. I volem fer-ne no únicament segurament tres sinó 
trenta, però tenim cinc minuts, per una banda, i per una altra banda, tenim molt clar 
que vostès tenen set principis fonamentals a Creu Roja –entre alguns d’aquests: im-
parcialitat, neutralitat i independència– i, per tant, algunes de les preguntes no les 
podríem fer. Pensem que algunes sí, algunes altres.

Primer de tot: d’entre els col·lectius que es veuen més afectats per la crisi, quins 
pensen que requereixen una actuació prioritzada? És difícil, la pregunta, però potser 
hi tenen alguna resposta.

En segon lloc, ens ha semblat que els faltava temps per poder explicar més co-
ses de la renda garantida de ciutadania, que en aquest Parlament n’hem parlat molt, 
l’hem discutit molt, l’hem regulat molt, l’hem tornat a regular molt, però tenim una 
part que no coneixem, que és..., no saber el que falla, que ja ho hem determinat, sinó 
saber com es senten aquells i aquelles que van a sol·licitar la renda garantida de ciu-
tadania, i com viuen ells i elles que està fallant.

I el tercer element, i que segurament és la pregunta del milió, quines pensen que 
han de ser les polítiques que s’han de desenvolupar des de l’àmbit d’aquest Parla-
ment, per tant, polítiques legislatives, però també des de l’àmbit del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, per poder actuar d’una manera clara i erradicar la vulne-
rabilitat extrema.

I únicament, també, vull acabar amb una frase, que evidentment no és meva, 
que és de Gramsci, que diu d’una manera clara: «Pessimisme de la intel·ligència i 
optimisme de la voluntat.» Si alguna cosa o quelcom és Creu Roja és, per una part, 
voluntarisme i, per una altra part, voluntariat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar. Té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Reitero els agraïments que ja els han mostrat altres diputats, 
no només per l’elaboració d’aquest observatori, d’aquest document, per la seva pre-
sentació, sinó sobretot pel treball que realitzen, doncs, els 365 dies de l’any amb to-
tes aquelles persones que requereixen la seva atenció i que certament ho necessiten.

Jo em vull quedar amb dos grans conclusions a risc de simplificar molt. I segur 
que hi han tants casos com persones que requereixen ajuda, però jo crec que hi han 
dos elements que són els fonamentals, que jo crec que són els que ens han traslladat 
vostès avui, i que queden perfectament reflectits en el títol que han donat a aquest 
nou estudi que vostès ens han presentat avui, «entre la recuperació i la cronificació».

Bé, jo crec que hi han dos elements que són fonamentals. Un primer que reco-
llim, que coneixem, coneixíem, i és fruit del debat polític diari, que és la impor-
tància del treball, la importància de l’ocupació, la importància de la generació de 
riquesa i que es traslladi en la generació de llocs de treball. Això és el que permet 
a moltes persones, doncs, des de dignificar la seva pròpia vida, des de tenir lliber-
tat fins a assumir els seus propis reptes personals i familiars. I també evidentment 
permet a moltes persones sortir d’una situació que en un determinat moment es pro-
dueix i que és la situació de la pobresa, no?

I ho veiem en l’estudi que vostès ens han presentat: moltes persones han deixat 
de requerir ajuda precisament, doncs, perquè han tingut treball. Amb tots els ma-
tisos, eh? –amb tots els matisos–, perquè òbviament continuen havent-hi persones 
que, tot i tenir treball, continuen en el llindar de la pobresa, i això segur que com a 
mínim té dues explicacions.
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Una primera són les rèmores que tenen o que s’han heretat de la situació de po-
bresa, per tant, doncs, en forma molt probablement de deutes que s’hi hagin de con-
tinuar fent front tot i que estar encaminats cap a la solució, per un costat. Però, per 
l’altre costat, òbviament la situació en el mercat de treball quant a salaris baixos. 
Que venim d’on venim. És a dir, és obvi que –almenys per nosaltres, eh?– és millor 
que hi hagi una recuperació del mercat de treball ni que sigui amb salaris baixos que 
no que hi hagi una situació d’atur. No creiem que una situació de més de 5 milions 
de persones aturades sigui la situació desitjable.

I segurament –segur– hem d’avançar en polítiques que el que permetin és que 
continuï millorant el mercat de treball, perquè en la mesura que millora la creació 
d’ocupació això provocarà també que els salaris acabin millorant. És un procés lent, 
no és un procés de la nit al dia. És un procés lent, que, amb la generació d’ocupació, 
els salaris i la qualitat del treball des d’aquest punt de vista també millori, i, per tant, 
permeti una sortida ja definitiva d’aquestes situacions.

I el segon element en el que jo crec que val la pena també prestar atenció, i per-
què és important: és la situació de la cronificació, la situació de les persones i famí-
lies, doncs, que ja porten uns quants anys en aquesta situació, i en què compartim 
perfectament que les ajudes, les subvencions, la renda garantida de ciutadania no 
pot ser mai la solució definitiva. Són solucions conjunturals, són solucions tempo-
rals, però al final la solució definitiva ha de ser reencaminar aquestes persones, re-
encaminar aquestes famílies cap a altres situacions en què efectivament no s’hagin 
de quedar com a pobres crònics, sinó que efectivament trobin una sortida i puguin 
deixar aquest àmbit.

Per tant, jo crec que aquests són els dos elements més rellevants. Hi insisteixo, 
eh?, tenint en compte totes les altres particularitats que hi puguem trobar, segura-
ment tantes com persones, amb relació a l’informe que vostès ens han presentat avui.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà, té la pa-
raula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Primer, donar les gràcies en nom 
del meu grup, el Grup Republicà, no només per l’excel·lent informe que ens heu pre-
sentat, sinó per la feina que porteu tant de temps i tants anys fent, no?, feina amb 
les persones més desfavorides de la nostra societat i segurament on l’Administració 
encara no pot arribar.

Dit això, i tornant una mica a l’informe, jo us agraeixo –i suposo que no només 
ho dic jo sinó que ho dic en el nom del meu grup– l’informe, perquè vosaltres sou 
els que esteu a primera línia; vosaltres sou els que esteu treballant amb aquestes 
persones en situació de vulnerabilitat; sou els que intenteu donar aquesta primera, 
diguem-ne, actuació a les situacions d’emergència, motiu que us avala perquè ens 
pugueu donar el punt de vista, posar-nos en context i sobretot ajudar-nos a dibuixar 
les polítiques, no?, les polítiques que es puguin adequar al màxim a les necessitats 
reals d’aquest col·lectiu.

Dit això, clar, l’informe..., jo podria dir moltes coses respecte a l’informe, però, 
clar, els meus companys ja n’han parlat i no voldria ser tampoc tan repetitiva, no? 
Però és cert que crida molt l’atenció que encara continuem tenint, diguem-ne, que 
només una de cada tres persones hagi sortit de la pobresa. És trist. Potser hauríem..., 
o la nostra voluntat seria que no hi tinguéssim cap persona, però, tot i així, si po-
guéssim disminuir aquesta dada, doncs, seria beneficiós per a tots.

Un altre aspecte que no és que cridi l’atenció, és que jo crec que ens ha de fer 
pensar, i en aquest sentit jo no coincideixo amb el company Santi Rodríguez, del 
Partit Popular, i és el tema dels treballadors pobres, no? Ostres, a mi se’m posa la 



DSPC-C 78
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CTASF  23 

pell de gallina pensar que nosaltres, com a societat, ja ens va bé defensar que hi ha-
gin treballadors pobres. Clar, o sigui, el company ens acaba de comentar que li sem-
bla bé que, bé, que treballin, que cobrin poc, perquè almenys treballen. No.

El que ha defensat sempre la consellera Bassa i el conseller Chakir El Homra-
ni no fa gaire, també, en la seva compareixença, i en les diferents entrevistes que 
ha donat als mitjans de comunicació..., ell ha defensat un treball de qualitat. Quan 
parlem de «qualitat» estem parlant de qualitat en salari, qualitat d’un treball digne, 
no només que tinguem una feina, perquè vostès ens ho demostren amb l’informe: la 
feina no ens treu, malauradament en aquest moment, de l’exclusió social. Per què? 
Doncs segurament perquè els sous són bastants precaris, no?

És cert, hem de sumar esforços, vostès ho han dit. I nosaltres estem més que 
d’acord que hem de sumar esforços, no només des de l’Administració pública i quan 
parlem de l’Administració pública també ens referim a l’Administració local, que 
són els serveis socials que estan a peu de carrer, són els que atenen els usuaris, i 
també a les entitats privades. Conscienciar aquestes entitats privades que també te-
nen una part d’obligatorietat moral, o no sé com dir-ho, d’ajudar a restablir aquesta 
situació i que tots puguem viure una mica més dignament. I per descomptat vosal-
tres, el tercer sector, que el conseller El Homrani ja us ho ha dit moltes vegades: sou 
el vèrtex, una pota del vèrtex per poder tirar endavant, no?

Un dels aspectes que comenteu en l’informe és que part de les persones que heu 
atès, i és una part molt important, són persones nouvingudes; això, amb les difi-
cultats que suposa. Persones nouvingudes: quan ens referim a «persones nouvingu-
des» són persones que van venir d’altres llocs del món i que han decidit que Catalu-
nya és el seu lloc de residència?, persones que tenen la documentació o, diguem-ne, 
persones considerades per l’Estat espanyol que estan regularitzades, que tenen la 
situació administrativa regularitzada, o no? Perquè, si no, ja estem parlant d’una tri-
ple discriminació. I si estem parlant de dones, estem parlant de dones sense docu-
mentació, amb l’estigma de que són immigrants i a més a més que no poden accedir 
a cap tipus de feina regularitzada, independentment de que sigui una feina pobra.

L’informe ens evidencia que la inserció laboral ha ajudat a sortir. Nosaltres vo-
lem apostar i apostem perquè l’única via, o una de les úniques vies possibles, per 
a aquells casos que és possible..., i vosaltres això també ho comenteu en l’informe, 
que s’hauria de treballar perfil per perfil, perquè no totes les persones que estan en 
situació d’exclusió social són persones ocupables, i això ho hem de tenir en compte. 
No totes les persones estan amb capacitat de ser reinserides o, diguem-ne, inserides 
laboralment. I crec que en aquest sentit hauríem, bé, de ser una mica... I ho han co-
mentat uns quants companys, ho ha comentat el company Raúl Moreno, que s’hau-
ria d’adaptar a cada persona i a cada perfil el millor pla perquè sigui més efectiva la 
seva reinserció laboral, no?, i sortir d’aquesta pobresa extrema.

Torno..., i coincideixo molt amb els companys, no? Em preocupen, o ens preocu-
pen com a grup parlamentari, els majors de seixanta anys. I no ens preocupa no no-
més la situació que ens descriviu a l’informe dels majors de seixanta anys ara, sinó 
que ens preocupen els majors de seixanta anys d’aquí cinc, d’aquí sis anys quan no 
tinguin..., possiblement no tindran dret a una prestació o a una pensió. Llavors, què 
podem fer? Què podem fer almenys per retornar l’autoestima a aquestes persones, 
que a ells, segurament, la societat ja els ha fet veure que estan fora de joc, que estan 
fora del mercat laboral i estan en aquesta pobresa extrema.

El tema de la renda garantida. Clar, nosaltres per descomptat que acceptem la 
crítica que manifesteu en l’informe però creiem que també és l’eina, és una de les 
eines –una de les eines. I també coincidim, que vostè ho ha comentat en la seva ex-
plicació, que no només ha de ser una eina que cronifiqui sinó que ha de ser una eina 
temporal: la família o la persona l’ha d’agafar com una prestació temporal per po-
der-se apoderar, per poder formar part d’aquesta població activa i tornar al mercat 
de treball. Si no, hauríem comès els errors que segurament hem comès de manera 
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indirecta, que s’ha fet..., o el mal ús que s’ha fet per part d’algunes persones de la fa-
mosa PIRMI. I crec que la renda garantida no és la PIRMI, sinó que ha de ser l’eina 
perquè tornem a formar part del mercat de treball.

Heu manifestat que hi ha una part de la societat o hi ha una part de les persones 
enquestades amb les quals treballeu que desconeixen totalment el que és la renda 
garantida. Doncs, com ha comentat la companya Noemí de la Calle, possiblement 
haurem de buscar altres vies per arribar a més persones, perquè segurament, com 
heu manifestat, són persones que no són usuàries de serveis socials, són persones 
que no han tingut aquest primer contacte amb l’atenció bàsica d’un barri o d’un 
municipi, i per no haver format part o no haver tingut aquesta necessitat desconei-
xes quins són els canals d’arribada a aquesta prestació, o desconeixes l’existència 
d’aquesta prestació, motiu pel qual, doncs, segurament haurem d’analitzar on serà 
més efectiu fer aquesta difusió de la renda garantida de ciutadania.

I també dir que s’haurien d’aprofitar, hauríem d’aprofitar..., ja sé que ho fan, jo 
vinc de l’àmbit social, jo vinc d’un servei social, també d’un servei d’ocupació, i els 
treballadors i treballadores, educadors i educadores socials d’una àrea bàsica són 
grans professionals, amb grans càrregues de treball i són els que reben el primer 
impacte i són els que han de treballar el dia a dia. I segurament són ells els que mi-
llor difusió poden fer, tenint en compte que hi ha ciutadans que no en són usuaris.

Hi ha un tema que comenteu en l’informe que és el tema de la salut. A mi em 
preocupa, a mi em preocupa la salut perquè entenem que són persones que passen 
per una situació d’extrem estrès: no poden pagar el lloguer, no poden pagar llum, ai-
gua, menjar, material escolar, com comenteu. I és una situació d’estrès que després 
repercuteix directament en la salut física i/o psíquica i emocional de les persones, bé 
de la pròpia persona o bé, de manera indirecta, en el nucli familiar.

Jo crec que el resultat d’això, com ha comentat el company Raúl Moreno, són 
molts dels joves d’aquesta situació: després tenim una baixada, una decaiguda en el 
rendiment acadèmic, no? Tot això s’hauria d’analitzar, però crec que és un tema que 
ens hauria de preocupar i on hauríem de posar més atenció, en el tema de la salut. 
Perquè si fem prevenció, si acompanyem de manera adient la part emocional, segu-
rament serà més fàcil tornar a inserir aquelles persones que són possibles d’inserir 
laboralment, si acompanyem aquesta part més, diguem-ne, emocional.

I dit això, jo coincideixo en...

La presidenta

Diputada, hauria d’anar acabant, que...

Najat Driouech Ben Moussa

...–sí, perdona– un aspecte que han comentat, i és que hauríem de treballar de 
manera integral: hauríem de treballar de manera integral els serveis socials, els ser-
veis d’ocupació, els serveis de salut comunitària, entitats, per descomptat, del tercer 
sector, i, per descomptat el sector privat.

I voldria fer tres preguntes molt breus. La primera: com podríem treballar aques-
ta rehabilitació emocional d’aquests usuaris per poder-los tornar a posar amb la 
capacitat d’accedir al mercat de treball?

La segona pregunta: quan parlem de persones nouvingudes, a què ens referim? 
A persones que tenen la seva situació administrativa regularitzada o no?

I finalment, tot i que ho ha comentat la companya Noemí de la Calle, vosaltres pen-
seu que hi ha..., teniu alguna idea, alguna alternativa de com poder fer aquesta difu-
sió de la renda garantida a aquelles persones que no són usuàries dels serveis socials?

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Té la paraula la diputada Saloua Laouaji.
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Saloua Laouaji Faridi

Hola, bon dia. Bé, com a grup, ens afegim als agraïments i a més els felicitem, de 
manera específica, tant per la feina que esteu realitzant dia a dia..., perquè jo ho veig 
com a persona des del meu àmbit professional: he tingut molt contacte amb Creu 
Roja i sé el que és atendre les persones dia a dia i la impotència que se sent quan 
no podràs resoldre la situació de les persones però només has d’anar tapant forats.

I per això els felicitem, per tota, diguem-ne, la seva empenta i la seva continuï-
tat amb aquesta tasca lligada al context especialment de la pobresa. I especialment 
amb relació a l’estudi, perquè una cosa és parlar de la pobresa des de la perspectiva 
abstracta, l’altra cosa és tenir-la palpada des de les numeracions i des de l’anàlisi del 
que és la situació a través de les persones que viuen el tema en persona.

Però, entès això, portem molts anys parlant de la pobresa i tal, però ara la part 
més preocupant és que parlem de la pobresa crònica. I quan parlem de la pobresa 
crònica ens estem referint a quan la pobresa o la dinàmica lligada a l’àmbit de po-
bresa es converteix en cultura, lligada al mecanisme de funcionament d’una situació 
d’exclusió social, i és allí on costa, diguem-ne, deslligar i abordar la situació.

I a més a més, quan parlem de pobresa, evidentment estem parlant d’altres ele-
ments que estan lligats al tema de l’explotació, al tema de l’assetjament, al tema de 
l’exclusió, a la discriminació, la precarietat, la vulnerabilitat. Bàsicament, també hi 
ha un tema de desigualtat, temes de salut mental que estan lligats a un tema d’au-
toestima i depressió. Significa que el tema al final no només és un tema econòmic, 
diguem-ne, el greuge que fa que el context entri en un cercle viciós que costa..., i, a 
més a més, provoca que les persones acabin caient en un context de dependència i 
una situació més d’impotència. I aquesta impotència és, alhora, si el servei em po-
drà solucionar la vida, i és aquí on estan les limitacions que veig que tant a nivell de 
Govern com a nivell social encara tenen moltes assignatures pendents per treballar 
des d’aquesta perspectiva.

També l’element de l’habitatge, que és un element bàsic d’entrada al mecanisme 
de la dignitat humana, i veiem que és un mecanisme que s’està agreujant amb relació 
al tema de la pobresa. Aquesta pobresa..., que tothom i totes les persones que estem 
aquí penso que podrem tenir la possibilitat de caure en la pobresa. Per això a mi 
no em preocupa el tema dels treballadors pobres, perquè al final tots i totes podem 
arribar a aquesta situació, perquè no hi ha una protecció des del sistema, diguem-ne, 
ni a través de la renda garantida, ni d’altres elements. Per això torno a insistir sobre 
que tenen moltes assignatures pendents en el funcionament de la manera de veure 
les nostres situacions des d’aquesta perspectiva de la dignitat humana.

Però hi torno a insistir: el tema de la pobresa crònica comença a ser un tema molt 
palpable en la societat. No és un tema que se’n diu puntual, que toca uns col·lectius 
d’una manera puntual; és un tema que comença a ser palpable, i penso que s’ha de 
començar, seriosament, a posar-hi els mitjans per abordar-lo seriosament. Però abor-
dar-lo no només des de l’assistencialisme, també des de la perspectiva de prevenció, 
perquè jo penso que un dels mecanismes que ens fallen d’entrada del funcionament 
són les polítiques de la prevenció, perquè quan ja les coses es compliquen i la situa-
ció es cronifica, quan arriba a la persona ja costa, diguem-ne, en aquest nivell.

I l’altre element està lligat al context, al col·lectiu de la dona, que sempre insistim 
que és el col·lectiu més pobre independentment de l’edat. Quan arriben les persones 
a una certa edat ja és més latent però, diguem-ne, hi ha una situació de vulnerabilitat 
des de la infància en aquest nivell.

També m’hauria agradat, diguem-ne, des de la perspectiva de l’estudi, que hi ha-
gués un mecanisme de recomanacions. Perquè és important, perquè una cosa és la  
descripció de l’associació, i s’agraeix molt perquè ja és una feinada que facilita  
la perspectiva per poder abordar les coses, i l’altra cosa, que ens podeu ajudar des 
de diferents mecanismes de recomanacions per al tema.

I moltíssimes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Sí, senyor Rodríguez, per què demana la paraula?

Santi Rodríguez i Serra

Sí; per al·lusions i contradiccions amb la diputada Najat.

La presidenta

Trenta segons.

Santi Rodríguez

Gràcies. Inclús serà menys. Perquè jo no he dit en cap moment que treball amb 
salaris baixos sigui la solució a absolutament a res. Ara, davant d’una situació de  
5 milions de persones a l’atur, crec que és millor que es vagin creant llocs de tre-
ball, que permetin ajudar persones a sortir de la situació en la que es troben. I seguir 
caminant el camí, o seguir recorrent el camí de la recuperació per tal que aquests 
salaris siguin millors.

No he dit en cap moment que ja va bé que hi hagin aquests salaris baixos. Dic 
que aquest és un pas intermedi necessari per passar d’una situació d’atur a una si-
tuació de plena ocupació.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del senyor Morist i del senyor 
Quitet, de Creu Roja Catalunya, per respondre a les preguntes i dubtes que els han 
formulat els grups parlamentaris. Disposen de quinze minuts. Quan vulguin poden 
començar.

Enric Morist i Güell

Moltes gràcies. Intentarem inclús menys si pot ser, tot i que hem anotat moltes 
coses, eh? És una mania que tinc, que ho anoto, perquè a tot arreu de veritat que els 
ho dic que hi han coses que se n’aprenen, interessants.

Aleshores, el primer és agrair a tots els grups, perquè a més personalment ens 
coneixem amb gairebé tothom, i, si no, doncs segur que tenim amics conjunts i com-
panys conjunts i tal, el respecte que tenen cap a la institució, no? Crec que s’ha dit: 
nosaltres tenim set principis; segur que algun el comparteixen, i més d’un –això, 
que cadascú elegeixi–, però tenim set principis. I vostès saben les nostres limita-
cions, també, i les nostres fortaleses, i ho respecten. A més, això ho puc dir de cada 
un dels grups que està aquí assegut i de cada una de les persones, i nosaltres els ho 
agraïm molt, de veritat.

Perquè de fet la Creu Roja no és propietat de ningú, ja ho expliquem sempre. És 
tan seva com nostra. És de la societat. És un instrument, ni millor ni pitjor; un ins-
trument més que té la societat per ajudar i per donar un cop de mà a les persones i 
a les situacions de vulnerabilitat. Per tant, se l’han de sentir seva, criticar-la i ajudar 
a que sigui millor, i això penso que està en el tarannà de totes les seves paraules.

I sempre, ja ho hem comentat alguna vegada que hem vingut en aquesta comis-
sió, no?, com que els considerem a tots vostès militants de causes socials –perquè 
per estar en aquesta comissió se n’ha de ser, n’hi ha d’altres que s’hi fan altres coses 
però aquí es fa treball social–, i considerem que són militants dins les seves organit-
zacions i dins les associacions on estan –perquè hi ha la vida política i hi han altres 
vides, per sort–, doncs, dins les seves associacions i dins les seves vides personals 
segur que són militants socials, perquè això es nota, es veu.

I, per tant, doncs, ens sentim molt bé, perquè va més enllà del partit i va més en-
llà del que representen en el tarannà del que intenten expressar, i de la gent que no 
ha pogut parlar però que està en aquesta taula i amb qui compartim aquestes coses, 
no? Per tant, moltes gràcies, també.

És veritat, ho ha comentat el Raúl: avui és el Dia Mundial per a l’Erradicació de 
la Pobresa i se n’ha de fer esment. No sé si ha sigut coincidència, però, si no, fem que 
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sí, que tocava i que estava previst (rialles), i estarem feliços tots. I de veritat que clar 
que és tot l’any, i és el que es diu sempre, no? Però, bé, està bé que hi hagi un dia que  
es dediqui i que es fiqui..., i si no ho fem nosaltres qui ho farà? Si no ho fem els 
que estem en aquesta sala, no vindrà sol. Per tant, bé, donar aquesta força que avui 
n’estiguem parlant i hi estem dedicant una estona, unes hores de tots vostès, de tots 
nosaltres, que segur que tenen mil coses a fer a part d’estar en aquesta sala, i que ho 
puguem dedicar a això penso que és molt interessant.

Per descomptat les respostes són transversals perquè és que si no ni amb quinze 
minuts, ni gairebé –ja no diria quinze hores– amb una hora. No pateixin. Llavors, jo 
el que sí que m’atreveixo..., ho comentava amb el Josep: ara contestaré alguns temes 
per donar les claus que han anat sortint, eh? Si a vostès els sembla bé, els demanem 
reunió amb cada un dels grups i amb cadascun de vostès, perquè hem sentit coses in-
teressants. També volem aprofundir en coses que no hem explicat prou bé, o per fal-
ta de temps o potser perquè no hi hem donat la importància de les preguntes que ens 
fan, que voldríem, en una conversa més profunda amb cadascun de vostès... Si els  
sembla bé, la demanarem com a Creu Roja Catalunya amb cadascun dels grups, en 
aquest cas dels que representen la comissió social, per poder aprofundir-ho i expli-
car-ho.

Mirin, la persona que surt a la foto crec que es diu Noemí, eh?, justament. Crec, 
no ho recordo bé, però ja em corregiran, si no. És igual, el nom d’aquesta persona 
que surt: és una persona que treballa a Roses, a les comarques de Girona –a Roses. 
Aleshores, és una persona de mitjana edat, que té un fill i una filla, que crec que va 
enviudar, que està sola, que és una miqueta el perfil, el retrat de la fotografia, si ho 
recorden, de la persona que rep: una dona, de mitjana edat, amb fills, sola en aquest 
cas, d’acord?

Aquesta persona –crec que abans s’ha dit–, abans d’entrar en el mercat laboral... 
O sigui, aquí la veiem somrient i tal, però té una història, com cadascun de nosal-
tres, i abans d’entrar en el mercat laboral es va haver de fer un treball molt impor-
tant. Perquè, com molt bé s’ha dit també, no tothom està en el minut zero per poder 
optar a una plaça laboral, no. S’ha de fer un treball abans molt important dels serveis 
socials i de les organitzacions socials.

Nosaltres –deixi’ns que també..., i crec que són convençuts, eh?, vostès, però per-
què ajudin a convèncer-ne d’altres– entenem que el tercer sector i el sector social té 
un paper també en el sistema públic. N’estem convençuts, d’això. No és antagonista 
del sistema públic, és complementari. I, de fet, som servei públic, també. Per què 
no? El servei públic no només és l’Administració, sinó totes aquelles entitats que fan 
un bé públic. I, per tant, també nosaltres ho reivindiquem, i estic segur que amb la 
complicitat seva –segur–, que el tercer sector volem tindre-hi un paper.

Per tant, amb aquesta persona abans es va haver de fer tot un treball, en aquest 
cas amb una entitat. Va ser la nostra; podia ser qualsevol entitat, petita o gran, cone-
guda o desconeguda, que n’hi ha a milers, per sort, al nostre país –per sort, és una 
riquesa que tenim–, que va poder fer un treball de prelaboral, d’acompanyament, 
veure com estan els nens, tramitar la beca menjador. Totes aquestes cosetes que van 
al voltant de la persona però que la fan sentir més segura i preparada per optar a 
tenir una vida millor, a poder-hi optar –optar–, després ja és cadascú que té el seu 
recorregut, per descomptat, només faltaria. Però optar a tenir..., és com una cursa 
de relleus, que tenim gent que surt preparadíssima amb samarreta especial que no 
sues, amb unes sabatilles que valen dos-cents euros, i tenim gent que va descalça a 
la sortida. No tothom surt amb les mateixes..., l’oferta és la mateixa però no tothom 
surt amb les mateixes oportunitats. Com a mínim hem de tenir unes sabatilles per 
córrer i una samarreta de màniga curta, perquè si no... Es tracta d’això, una miqueta.

Doncs amb aquesta persona ho vam poder fer. Va poder optar a un treball de 
cambrera en un bar. Però, compte, i aquí parlo del pacte de país que alguns de vos-
tès han dit. Bé, de pactes de país n’hi han cada setmana; busquem-hi un altre nom, 
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perquè si no ho esgotarem, això. (Rialles.) Busquem un nom que ens hi trobem tots 
bé perquè si no ja ni em faig cas, no? O sigui, aquest pacte entre tots, entre tothom, 
perquè aquesta persona al final, la Noemí, trobi un lloc de treball.

No és només l’entitat, no són només els serveis socials, no és només..., és també 
l’empresari que l’ha ocupat que ha modificat l’hora d’entrada d’aquesta persona per-
què pugui recollir els fills. Si no modificava una hora –una hora– de la seva vida, 
d’aquesta feina, perdia aquesta feina. Fixi’s on està la frontera entre aquest gronxa-
dor, entre la recuperació i la cronificació. En una hora que va variar aquesta perso-
na, el propietari d’aquest bar –una hora–, que la va deixar entrar o més d’hora o més 
tard perquè recollís els seus fills i pogués agafar la feina. Aquí li van canviar les 
oportunitats. Segurament no és la feina de la seva vida; segurament, per descomptat, 
ha d’optar..., però és el començament.

Aleshores, quan parlem de pacte, quan parlem de que hi hem de ser tots, és tot-
hom. No només des d’una visió només de l’Administració, o només de les entitats, 
o només dels empresaris, o dels ocupants –«empresaris» a vegades sona...–, de les 
persones que ocupen i donen treball, que és molt important que hi siguin des del 
principi. Fonamental. Si no, d’aquesta traçabilitat conjunta... Això és molt impor-
tant, amb grans acords –no sé quin nom–i amb el dia a dia, que aquesta persona 
avui tiri endavant, amb dos fills, i tingui una oportunitat, eh? Per nosaltres això és 
molt important.

La renda garantida, que tots vostès ja han..., i que ens agradaria... Ja ho farem, en 
les reunions que fem amb vostès, d’explicitar més. A veure, i crec que ho he dit, eh?, 
i ho torno a dir: hem d’estar molt orgullosos de tenir aquest instrument –molt orgu-
llosos. I tots vostès, perquè tots hi hem col·laborat i hem cedit pel bé comú, tots els 
grups. Ostres, doncs això també..., o sigui, «disfrutem» també de les coses, encara 
que siguin poques, que surten bé, no?

Què és insuficient? És veritat. I celebrem també les incorporacions que hi han 
hagut la darrera setmana, de perfils, i segurament d’altres que hi han de ser. Però 
s’està avançant i a més crec que es va votar en conjunt i jo crec que això també..., os-
tres, no trenquin, si us plau, aquest consens perquè –en aquest tema, eh?; en d’altres, 
per descomptat..., només faltaria, perquè per això són opcions diferents– en aquest 
tema aquest consens és molt important per a les persones que ho han de rebre i per 
a la gent que hi hem de treballar –és molt important.

Llavors, diuen: «És una bona...?» Sí; però, com he dit, és un instrument i hi 
veiem deficiències que no són culpa de ningú. O sigui, no hi busquem la culpa, o sí, 
però busquem el que hem de fer tots per millorar-ho; no vulgueu tant buscar-hi la 
culpa. És a dir, si detectem que és veritat que hi han persones que no estan informa-
des, què podem fer per millorar-ho? Això ho hem traslladat al conseller, que ens ho 
ha acceptat molt clarament. Hem sigut molt clars, en aquest tema: és un bon instru-
ment, n’estem contents, felicitats, però hi hem d’estar a sobre perquè volem que sigui 
útil. Hi estem d’acord. I a més crec que això s’ha acceptat molt bé.

Llavors, hem ofert..., ho dic perquè també segurament aquí vam fer un error, amb 
les entitats socials, segur. El primer error el vam nosaltres: és a dir, no vam prestar 
prou atenció al nostre paper en el desenvolupament de la llei amb la nostra interven-
ció dins la llei; no la vam prestar, aquesta atenció. Ens vam enlluernar més amb el 
dret, que és molt important, però no vam parlar del paper de les entitats socials a la 
pràctica. Sí que estem a la comissió..., o hi estarem, perquè encara no està constituï-
da, quan pugui ser, a la comissió de govern de direcció de la renda, però no és un 
tema de seure en una cadira, és un tema de ser útils, en la renda garantida.

I nosaltres hem ofert al Govern en què podem ser útils, que són dos coses. La pri-
mera, l’accés a la informació d’aquelles persones que no arriben als serveis socials 
i que les entitats socials coneixem, això s’ha d’estructurar, i s’ha de dotar i s’ha de 
baixar al territori. I s’ha de fer que tinguem un paper, nosaltres entenem, des de les 
entitats socials, perquè és normal que ho fem les entitats socials, no?
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A vegades... Deixin-me ara que surti amb un altre tema: a vostès els estranyaria 
molt, no?, que la Creu Roja optés a una concessió d’autopistes i ponts? Dirien: «La 
Creu Roja què està fent, en això?» Però és que a vegades gent que opta a la conces-
sió d’autopistes i ponts està treballant amb persones grans. Vull dir, són coses una 
mica estranyes, sincerament.

Llavors, el paper del sector és molt important i el reclamem, però el reclamem en 
nom de vostès, també, que són militants socials, també, i que han estat en entitats. 
Llavors, no tothom és igual, i les entitats socials aquí tenen un paper molt impor-
tant, fonamental, que és aquesta identificació. No per culpa dels treballadors socials 
de..., això ho vull deixar molt clar: els treballadors socials, la immensa majoria –la 
immensa majoria– són grans professionals que ho han donat tot, i vostès, alguns de 
vostès, ho són, han treballat en el sistema públic, o coneixen persones que hi són. 
No és un problema de qui té la culpa. És que no arriba..., o que s’ha d’acompanyar 
aquestes persones.

Doncs, «hosti», aquest és un treball que podem fer, a l’entrada: identificar, infor-
mar i acompanyar. Quan hem parlat de quin és el factor clau d’èxit d’inserció de la 
cronificació, no són només les ajudes i que hi hagin més ajudes –clar que sí, que hi 
hagi inversió, no despesa, inversió social, també–, sinó que hi hagi també inversió 
per atendre aquestes persones d’una manera individual i d’una manera que es pugui 
fer aquest acompanyament, no de mitja hora d’entrevista –no ho sé, ara estic exa-
gerant, eh?, però ja m’entenen. Vull dir, hem de tenir temps –temps– per treballar 
amb aquestes persones el tema laboral i altres: l’abans, l’entorn... Això per nosaltres 
és molt important.

Per tant, hem dit: a la renda volem ser-hi a l’entrada, amb l’acompanyament, hi 
podem ajudar, i a la sortida, que també vostès ho han dit. Perquè és un instrument 
que la millor notícia que podríem donar a una persona que comença a rebre la renda 
és que molt aviat la deixarà de necessitar, perquè ja tindrà altres ingressos, i això és 
dignitat, i això no és ni de dretes ni d’esquerres, és d’humanitat. I estic segur que 
coincideixen tots vostès en aquesta definició.

Per tant, en el començament i en el final, aquí, el tercer sector i les entitats so-
cials, perquè estem al territori, perquè arribem allà on no poden arribar els serveis 
socials, i ens complementem i ens coordinem. I, evidentment, la propietat d’això 
–també hi estic molt d’acord– s’ha vinculat molt amb el SOC. És bo, entenem el 
perquè, però és veritat que falta una pota a desenvolupar més, que són els serveis so-
cials. Crec que s’ha dit, i que hem de tenir molta més influència en la decisió.

I també ens sembla molt bona, no..., n’estem segurs, malgrat que tampoc ho hem 
valorat, però es comentava aquí: «Escolta, que en casos excepcionals també hi pugui 
haver un informe social que pugui...» Doncs clar que sí, és que les regles s’han de 
poder també..., hi ha d’haver excepcions, si no són molt injustes, no? Hi han d’haver 
excepcions documentades, hi han d’haver excepcions molt ben controlades, evident-
ment, perquè si no obres una finestra complicada, però hi han de ser.

Per tant, el nostre paper en la renda és a l’entrada i la sortida. Recordo que són 
dades de març. És segurament al setembre, ara ho veurem, quan fem el dotzè estu-
di, esperem –segur que ho esperaran vostès, també, quan els vinguem a presentar, 
si ens ho demanen– que aquestes dades de la renda siguin millors, de coneixement i 
de..., veurem, després d’un any i mig, perquè és veritat que va començar al setembre, 
però crec que els primers resultats d’atorgament van ser gener, febrer. No ho recordo 
ara, eh? Però crec que ens movíem per aquest entorn.

Quines prioritats? Tots vostès ho han preguntat. A nosaltres ens preocupen molt, 
molt, molt –ho hem dit en moltes compareixences– majors de cinquanta, cinquan-
ta-cinc en amunt –molt. Però, sobretot, no si tothom té les seves necessitats, perquè 
el que ens vindrà...

O sigui, si fem una comparativa de demografia, que ja sabem ara, de piràmide 
d’edats, del que ens ve en els propers vint anys, i d’ocupació o de no ocupació de 



DSPC-C 78
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CTASF  30

col·lectius de més de quaranta-cinc, cinquanta, cinquanta-cinc anys, que també ja 
ho sabem ara, i del sistema de pensions, sent positius, imaginant que es mantindran, 
d’acord? –això, ja, cadascú..., és personal, eh?, però imaginem que es mantindran–, 
és la tempesta perfecta, segur. Que no ens la trobarem aquí, en aquesta legislatura, 
ens la trobarem en la següent, l’altra i l’altra, en augment expansiu, segur. Tots els 
indicadors porten aquí –tots, tots. Si no, que em demostri que no és així, algú, cien-
tíficament.

Si anem com ara, eh? Estic d’acord que hem de lluitar per una altra realitat. 
Abans ho comentava la companya, diu: «Home, no ens podem acontentar de dir que 
de pitjor a pitjor.» Clar que no, però hem de ser realistes, també, del que està pas-
sant, i ho hem de posar sobre de la taula.

I tenim un perill molt gran: viure en un país de gent gran pobra. Ja el tenim, un 
país de gent gran, demogràficament serà així, però viure en un país de gent gran 
molta d’ella pobra. Tenim aquest perill. No, no, no... Les culpes, és igual, les culpes, 
però fiquem-nos-hi, perquè això és inversió a mitjà i llarg termini, no per a l’any..., 
no per als propers pressupostos, que també, és una inversió a mitjà i llarg termini de 
tendències i de revertir en múltiples coses, no és una solució màgica –segurament 
màgica no n’hi ha cap–, però amb múltiples factors. I, sobretot, primer entendre 
aquesta situació en el conjunt, conjuntament entendre-ho, i estar d’acord en que te-
nim aquest perill, no?

Evidentment, ens supera, eh?, supera l’àmbit de Catalunya, de l’Estat i d’Europa, 
clar que sí, però, bé, això tampoc ens ha de... Nosaltres hem de fer la nostra part de 
feina, com aquest bon home que va donar feina a aquesta dona va fer la seva part, 
que era retardar una hora perquè pogués treballar i poder...

O sigui, cadascú ha de fer el seu esforç per recuperar les persones, eh? «Recupe-
rar»: pensin vostès que nosaltres, quan parlem de treballar amb persones, treballem 
d’assistir –ajudes– i de recuperar. No pot anar una separada de l’altra: assistir i re-
cuperar, assistir i recuperar. Per nosaltres és molt important.

I m’he deixat moltes, moltes, moltes coses molt importants, però, si els sembla 
bé a vostès –no és que eviti, eh?, cap pregunta, perquè totes ens..., no n’hi ha hagut 
cap d’incòmoda, la veritat, ens han cuidat molt–, els sol·licitarem una reunió perso-
nalitzada, amb el seu grup, i, bé, allà ja ens diuen més coses i nosaltres (l’orador riu) 
també, que segur que s’han quedat amb ganes de dir-nos més coses.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Quitet i senyor Morist, per la seva compareixença d’avui. 
Ens han aportat dades molt importants.

I ara, si us sembla bé a tots els grups parlamentaris, farem un petit recés de tres 
minuts per acomiadar els compareixents.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i tretze minuts i es reprèn a les dot-

ze i tres minuts.

La presidenta

Diputats i diputades, si els sembla bé, reprendrem la sessió de la comissió, que 
encara ens queden bastantes propostes de resolució per debatre i el temps corre.

Proposta de resolució sobre la igualtat efectiva entre dones i homes
250-00074/12

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolu-
ció sobre la igualtat efectiva entre dones i homes, proposada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Per tant, per defensar-la té la paraula la diputada Noemí de la Calle.
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Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Po-
breza, y la gente no es pobre porque quiera, la gente no es pobre por un hado del 
destino: hay una serie de condicionantes que aboca a muchas personas a que no 
puedan levantar cabeza, y si miramos las estadísticas, pues, descubrimos que, ¡oh, 
misterios de la vida!, pues, la mayoría, o un gran porcentaje de ellas, son mujeres. 
Y es que los números no engañan: siete de cada diez personas que pasan hambre en 
el mundo son mujeres, según datos de la ONU; la brecha salarial entre mujeres y 
hombres en España es del 26 por ciento, y la tasa de pobreza femenina en Cataluña 
ha subido en los últimos años.

Y esto no es porque las mujeres seamos más débiles, más pequeñas o menos inte-
ligentes, como dijo un cenutrio en el Europarlamento el año pasado, sino porque la so-
ciedad tiende a favorecer que sean los hombres quienes se ganen el pan, y por otro lado, 
pues, que tendemos a que sean las mujeres las que cuiden de la familia. Solo el 4 por 
ciento de los padres tiene reducción de jornada por paternidad, y el 95 por ciento de las 
personas que no tienen empleo por cuidar de personas dependientes son mujeres.

Y es que en pleno siglo xxI seguimos teniendo problemas para conciliar nues-
tra vida laboral y familiar, y si además eres madre soltera lo tienes complicadísimo 
para no terminar en una situación de verdadera precariedad.

En pleno siglo xxi seguimos sin conseguir la paridad en casi ningún ámbito de 
la vida; la corresponsabilidad y la conciliación, pues, parecen una quimera, y hemos 
visto cómo la brecha salarial ha aumentado con la crisis, el desempleo femenino tie-
ne unas tasas aberrantes, por no hablar de la precariedad laboral.

La realización del trabajo familiar y doméstico empobrece a las mujeres en tiem-
po, lo que las coloca en una peor situación a la hora de obtener y mantener un tra-
bajo remunerado, a tiempo completo o indefinido, y, en cambio, la capacidad para 
generar ingresos de los hombres no se ve afectada por la paternidad o el cuidado de 
personas dependientes.

Estos factores, combinados, suponen una mayor vulnerabilidad de las mujeres 
en todas las etapas de la vida, y digo «en todas las etapas» porque esto hace que de 
media coticen menos, cosa que hace que tengan menos ingresos cuando cobran una 
prestación de desempleo o una pensión contributiva.

Además, el hecho de que las mujeres en situación de pobreza dediquen más tiem-
po que los hombres a actividades no remuneradas hace que el hecho de poseer me-
nos tiempo de descanso y ocio las perjudique a nivel físico y emocional, y también 
esto está afectando a su nutrición.

En la pasada legislatura mi grupo parlamentario presentó una moción, porque 
creíamos que este tema merecía una atención específica, y se logró el consenso de 
todos los grupos, ya que se aprobó de forma unánime la creación en el seno de este 
Parlament de un grupo de trabajo para combatir la pobreza femenina. La precipita-
ción del final de la legislatura impidió que se pudiese materializar, y por este motivo 
hemos vuelto a presentar esta propuesta para crear un espacio de trabajo donde to-
dos los grupos parlamentarios, con ayuda de las entidades y de expertos en la mate-
ria, podamos trabajar conjuntamente en medidas, propuestas y reformas que ayuden 
a hacer de Cataluña un lugar menos desigual y más comprometido con la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Necesitamos ir todos a una, si queremos reorganizar nuestra sociedad en función 
de las necesidades de las personas; necesitamos organizar equitativamente tanto el 
tiempo como el trabajo para aumentar las oportunidades de las personas. Y no se 
trata de victimizar a las mujeres, sino de abordar las causas materiales que abocan 
a una tasa desproporcionada de ellas a la exclusión social.

Y es preciso encarar los hechos objetivos por los que la feminización es un fac-
tor de pobreza e ir a las causas estructurales para asegurar que las mujeres puedan 
desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.
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Porque una sociedad avanzada es aquella en la que nadie queda excluido y la 
que pone las condiciones adecuadas para garantizar la igualdad de oportunidades.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. En aquesta proposta de resolució hi ha esmenes presen-
tades. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà, la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres..., tal com has comentat, la moció del 
2017, si no estic equivocada, el meu grup ja va votar-hi a favor. Per descomptat que 
hi votarem a favor. Per nosaltres és de justícia, és de justícia social, poder comba-
tre aquesta desigualtat, ja que, malgrat els nombrosos exemples de reconeixement 
formal i dels progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes a la vida 
quotidiana encara no és una realitat, ja que a la pràctica dones i homes no gaudeixen 
dels mateixos drets i persisteix la desigualtat.

Per això considerem que és necessari actuar en tots els àmbits, principalment en 
l’àmbit econòmic, en el del mercat de treball, el del treball domèstic, de la cura de 
les persones, que, com ja és més que conegut, les dones és en qui recau la cura, di-
guem-ne, en molts casos, de les persones dependents que tinguin a la seva família, 
com la cura dels menors, no?

I la creació d’aquest grup de treball, bé, pot complementar les actuacions que ja 
du a terme el Govern.

I per aquest motiu nosaltres hi votarem a favor.

La presidenta

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

Saloua Laouaji Faridi

Com ja s’ha dit, el tema està lligat a un compromís que va ser aprovat la legisla-
tura anterior a través de la Moció 117, sobre pobresa femenina, que incloïa la creació 
d’un grup de treball sobre la matèria. I, d’entrada, en aquest context pensem que la 
igualtat d’oportunitats d’homes i dones en la nostra societat, malgrat els indiscuti-
bles avenços, encara es caracteritza amb un desequilibri estructural, i una de les ca-
res més penoses de la desigualtat el constitueix la pobresa femenina, que esdevé un 
problema de primer ordre que fa necessari actuar des de tots els àmbits.

Insistim sobre el fet que quan les dones són pobres els seus drets no estan pro-
tegits i pateixen un grau alt de discriminació. Per tot això, la potenciació del paper 
econòmic de les dones és un factor d’importància crítica per alliberar moltes perso-
nes que estan atrapades en el circuit de la pobresa.

Sabem perfectament que proporcionant a les dones l’accés a les oportunitats eco-
nòmiques en igualtat de condicions, així com l’autonomia necessària per aprofitar 
aquestes oportunitats, donaria més vies de prosperitat a la nostra societat, i supera-
ria un important obstacle que impedeix l’erradicació de la pobresa.

El tema més important, també, en tot això és el tema de la bretxa salarial entre 
homes i dones. És una de les assignatures pendents, que hem de posar tot el nostre 
seny en aquest grup de treball per contribuir a la seva erradicació. Però també hi ha 
altres elements molt lligats al tema de la pobresa femenina, que és l’assetjament a 
l’àmbit de treball, la distribució no equitativa dels càrrecs, etcètera.

I, per tot això, hi votarem a favor.
Gràcies.

La presidenta

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

Gràcies, presidenta. Breument, perquè jo crec que els arguments s’han dit i s’han 
explicat, i hi coincidim entre els diferents grups parlamentaris, no? Problemes de 
conciliació familiar que pateixen fonamentalment les dones; la divergència i la di-
ferència entre els sous per fer la mateixa feina; el comportament que aquesta dife-
rència de sous més baixos té després des del punt de vista de les pensions de futur a 
l’hora de la jubilació; l’assetjament laboral; el tema del temps parcial que ocupen la 
major part dels contractes on treballen dones; la mateixa maternitat, i, per tant, les 
iniciatives que s’estan portant a terme en aquests moments per igualar els permisos 
de paternitat i maternitat i que siguin intransferibles.

Per tant, jo crec que anem en la línia. Però caldria, i estaria bé, doncs, que aquest 
grup de treball concretés alguns punts més de quines són les accions que des del 
Parlament de Catalunya puguem instar el Govern per poder millorar la situació de 
les dones en l’àmbit laboral.

I, per tant, nosaltres, tal com vam fer en la moció que es va presentar en l’anterior 
legislatura, hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, evidentment, també farem suport a aquesta proposta de 
resolució. Tampoc m’hi allargo: crec que la diagnosi la compartim.

Per tant, el meu dubte bàsicament és si l’eina útil des del Parlament de Catalunya 
per treballar, per proposar mesures concretes per atacar el problema, és un grup de 
treball, que ens serviria per compartir diagnosis i fer reflexions. Jo crec que aquestes 
reflexions i aquestes diagnosis ja venen fetes. Però, bé, si és l’eina que es proposa i 
que s’havia consensuat, a més, en la legislatura passada, doncs, ens hi sumem i ens 
hi afegim. Preferiríem que anéssim més per feina que no per un grup de treball, no?, 
que a vegades és com tirar pilota endavant. Però, bé, evidentment ens hi sumem.

Només afegir..., acabem, no?, de tenir una compareixença de Creu Roja, que les 
dades del seu informe diuen que un 70 per cent d’aquesta població a la qual atenen 
i consideren que està en pobresa cronificada des de fa diversos anys, un 70 per cent 
d’aquesta població són dones. Per tant, gairebé que no hauríem, no?, a partir d’aques-
tes dades, d’estar parlant de pobresa femenina, o de pobresa infantil, sinó de pobresa, 
perquè al final quan parles de pobresa parles de pobresa femenina, perquè la infantil 
deriva de mares pobres, i el 70 per cent de la pobresa crònica és bàsicament de dones.

Però, evidentment, sí, s’ha de parlar de pobresa femenina, perquè hi ha uns fac-
tors específics i estructurals que fan que les dones siguin aquest 70 per cent de 
la pobresa cronificada i, per tant, ens sumem, doncs, a aquesta anàlisi, a aquesta  
proposta que ens fa Ciutadans d’avançar des del Parlament i impulsar des del Parla-
ment propostes per canviar aquesta realitat.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans, per 
posicionar-se sobre les esmenes presentades. Ja que els subgrups parlamentaris de la 
CUP i del PP no hi són, doncs, té la paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Bueno, había una enmienda que era..., del Grup de Junts per Catalunya, però em 
sembla que l’han retirat, no?, al final? (Veus de fons.) Sí, sí, d’acord, correcte.

Dit això..., bueno, agradecer las intervenciones de todos los grupos parlamenta-
rios. Se demuestra una vez más que la lucha por los derechos de las mujeres es una 
lucha transversal y una lucha global.

Fascicle segon
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Y, bueno, también recoger el guante de la diputada Marta Ribas. En el grupo de 
trabajo yo creo que podremos valorar entre todos si podemos traspasar ese grupo 
de trabajo y convertirlo en una comisión, o de seguimiento u otro tipo de figura par-
lamentaria. Yo creo que un grupo de trabajo es la primera piedra donde podemos 
poner..., sobre todo ver dónde podemos..., los puntos que tenemos en común, qué 
políticas podemos aplicar, pues, para dar pasos y seguir avanzando en esa igualdad 
entre mujeres y hombres.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara passarem a la votació d’aquesta proposta de 
resolució, que quedarà tal com estava presentada inicialment pel Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, amb la retirada de l’esmena presentada pel Grup Republicà i Junts 
per Catalunya.

Per tant, procedim a la votació de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Per unanimitat de tots els presents, queda aprovada aquesta proposta de resolució 

del Grup de Ciutadans.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les activitats gratuïtes als 
casals de gent gran

250-00076/12

Ara passarem a la següent proposta de resolució, que és la proposta presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, sobre la recuperació de les 
activitats gratuïtes als casals de la gent gran. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució, que va ser redactada el mes de  
març d’aquest any –estem ara al mes d’octubre–, semblaria que podria estar desactua-
litzada però sembla que no és així. El dia 2 de gener la Direcció General de Famílies 
va retirar dels casals de la gent gran a Catalunya totes les activitats gratuïtes que feia 
fins aquell moment la gent gran al conjunt del territori. Eren activitats gratuïtes, doncs, 
que tenien a veure amb la millora de l’envelliment físic, de les capacitats físiques, l’en-
velliment actiu i de les capacitats cognitives de la gent gran i la seva socialització. I això 
comporta activitats tan comunes com grups de lectura, de debat, de gimnàstica, de 
ganxet, d’aquelles activitats que es fan habitualment als centres de la gent gran.

Aquestes activitats es van deixar de fer perquè venien regulades per un concurs 
públic que va acabar el 31 de desembre de l’any 2017, i nosaltres considerem que 
en aquest cas la Direcció General de Famílies no va preveure l’acabament d’aquell 
concurs i, per tant, el que va provocar és que el 2 de gener es deixessin de donar 
aquelles activitats.

Això ho va reconèixer la mateixa Direcció General de Famílies i va dir que pre-
pararia un nou concurs públic per tal que les activitats es tornessin a posar en mar-
xa a partir del mes de setembre. I estem al mes d’octubre i no només no s’han posat 
en marxa sinó que el concurs no s’ha resolt. Dic «no s’ha resolt» perquè nosaltres 
tenim dubtes de que s’hagi publicat. Jo vaig fer-ne una pregunta al mateix Govern, 
que em van dir que el concurs públic relatiu a aquestes activitats es va publicar al 
Diari Oficial de la Unió Europea el 19 de febrer del 2018, i al Diari Oficial de la 
Unió Europea, del 2018, del 19 de febrer, no ve absolutament cap concurs d’aquest 
tipus relacionat amb aquestes activitats. Tampoc al TED, que és el document, l’an-
nex que l’acompanya. Ens hem posat en contacte amb la Direcció General de Famí-
lies per veure si ens podien passar la còpia de la publicació, i no ens l’han passat en 
aquests moments.
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Per tant, dubtem, no sabem si finalment aquest concurs s’ha publicat o no s’ha 
publicat, però en tot cas el que està clar és que al ser un concurs amb un import im-
portant no s’ha resolt. Tant és així, que fins i tot fa pocs dies alguns ajuntaments ens 
han vingut a reclamar, si us plau, que el Govern els digui quan es posaran en marxa 
aquestes activitats.

Mentrestant, hi han hagut ajuntaments que han pagat activitats gratuïtes, que no 
els pertoca; hi han hagut entitats que han fet tallers i que, per tant, han reclamat als 
usuaris el pagament d’aquestes activitats. I nosaltres considerem que aquesta deixa-
desa per part del Govern no es pot tornar a repetir.

I el que demanem és que es publiqui el nou concurs, si és que no s’ha publicat, 
hi insisteixo, perquè no tenim aquesta certificació. Fins que no es produeixi la nova 
contractació assegurar que es duguin a terme activitats gratuïtes, com es feia abans, 
als casals de la gent gran, i, entre altres coses, comunicar als usuaris i usuàries, als 
alcaldes i alcaldesses i a les direccions d’aquests casals els motius pels quals es va 
finalitzar el contracte, el temps orientatiu per tornar a recuperar aquestes activitats 
i, per tant, que es tornin a posar en marxa activitats gratuïtes que, amb el ritme que 
anem, és possible que durant tot l’any 2018 la gent gran a Catalunya hagi vist com 
aquelles activitats gratuïtes que feia fins ara, doncs, durant tot aquest any no les han 
pogut fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Com que no hi ha esmenes presentades en aquesta pro-
posta de resolució, ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula 
la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno, anunciar que nosotros vamos a votar a favor de esta 
propuesta de resolución, como no puede ser de otra manera, porque pensamos que 
es bastante lamentable que las personas mayores hayan tenido que pagar de sus bol-
sillos las actividades que se realizan en los casales de gent gran a causa de un error 
del Govern.

Nosotros pesamos que debemos potenciar, como es evidente, el envejecimien-
to activo. El reto del envejecimiento de la sociedad nos afecta a todos, nos afecta 
en Cataluña, en el resto de España, también a nivel europeo. Somos una sociedad, 
como se ha indicado en la comparecencia, que está cada vez más envejecida. Por 
tanto, no vamos a permitir que la condición socioeconómica de las familias sea un 
factor determinante en la realización de actividades para el fomento de este enveje-
cimiento activo.

Nosotros pensamos que las actividades son claves para mantener las capacidades 
físicas y cognitivas de las personas mayores el mayor tiempo posible, y, por tanto, 
vamos a dar nuestro apoyo a esta iniciativa.

Quiero anunciar que nosotros hemos presentado una iniciativa que va en la mis-
ma línea, aunque hace mucho énfasis en devolverle el dinero de las actividades a las 
personas que lo han estado abonando durante este año, porque pensamos que es una 
cuestión de justicia social y de proteger la dignidad de nuestras personas mayores, 
que al fin y al cabo se lo debemos.

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. Crec que segurament tots els diputats, diputades, o almenys 
diputats i diputades de tots els grups parlamentaris, a principis d’any, quan ens vam 



DSPC-C 78
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CTASF  36

trobar amb aquesta informació –o perquè ens arribava..., o bé a la premsa, no?, del 
que estava passant, aquesta situació en els casals de la gent gran– ens vam quedar 
molt sobtats, perquè va ser com «què ha passat? No té cap sentit.» I vam preguntar, 
ens vam informar, i vam intentar indagar, fins que vam aclarir que aquesta era la 
situació: una situació d’un concurs que caducava i que no s’havia renovat a temps.

La veritat és que a mi el que em sorprèn és que a aquestes alçades, perquè ara ja 
estem a octubre, no tinguem notícia de que la situació ja s’hagi canviat.

Ens agradarà escoltar què és el que expliquen els grups parlamentaris que fan 
suport al Govern, perquè evidentment votarem aquesta proposta de resolució del 
Grup Socialista, estem d’acord amb les propostes, però el que ens sorprèn és que a 
aquestes alçades, amb tot el temps perdut que portem al Parlament, una resolució 
que va ser registrada, doncs, al març, estem a octubre, i en aquest tema, que crec que  
no hi ha conflicte polític per dur-lo a terme ni discrepàncies, encara no hi hagi una 
solució visible.

Ens alegrarem que, si de cas, la resposta sigui que això ja s’està fent, que s’està 
resolent. Sigui com sigui, la proposta de resolució crec que continua tenint vigència 
i l’aprovarem.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Era és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Intentarem explicar-ho, perquè, de fet, tota l’exposició 
de motius, no només la que està publicada en la proposta de resolució sinó també 
la que ha fet en la seva presentació el diputat Moreno, no és fidel a la realitat. I per 
això també demanem un cert rigor i poder atendre el que realment ha passat aquests 
últims mesos i la situació en què estem actualment, perquè ens dol que es pugui, 
doncs, explicar alguna realitat que no és la veritable o la vertadera.

En tot cas, començant pel títol, no?, que fa referència a la recuperació de les ac-
tivitats gratuïtes als casals de gent gran, no es pot recuperar allò que no s’ha perdut, 
perquè és que no s’han deixat de fer les activitats gratuïtes que estaven programades 
la resta d’anys, com ja fa molt temps que és habitual, i que s’estan fent als casals de 
gent gran de titularitat de la Generalitat. Es segueixen realitzant, s’han seguit rea-
litzant malgrat tot –que ara explicaré la situació– i se seguiran fent. I només caldria 
veure, no?, la pàgina web de la Generalitat on es programen totes les activitats per 
veure que aquestes no s’han deixat de fer.

Vostès han parlat, i ha sigut generalitzat, de que no es va preveure la finalització 
del contracte, i això tampoc és així. El contracte de monitoratge per a aquestes acti-
vitats depèn, com ja saben, de la Llei de contractes del sector públic, per tant, depèn 
de poder fer un concurs públic. Això més o menys porta uns vuit mesos de tramita-
ció; per tant, al març de l’any 2017 la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
–no la Direcció General de Famílies, que no és la que li competeix, i, per tant, això 
també és un altre error en l’exposició de motius, però que tampoc cal entrar-hi–, o, 
en tot cas, la direcció general competent ja va començar a preparar aquesta tramita-
ció perquè l’1 de gener de 2018 pogués tenir efectes.

Què va passar a la tardor de l’any 2017? Doncs, l’aplicació d’un 155 que, segons 
algú, no va tenir cap mena d’efecte, i que en va tenir molts, un dels quals és la para-
lització i tot el retard en la tramitació de moltes tramitacions, entre les quals també 
aquesta tramitació d’aquest concurs públic, i, per tant, la paralització de tots aquests 
mecanismes. Certament, finalment es va donar, des de Madrid, el permís perquè es 
seguís tramitant, però va fer que arribéssim a l’1 de gener sense tenir aquest nou 
contracte en marxa.

Què es va fer llavors, precisament per evitar que es deixessin de fer, es cancel·les-
sin, les activitats que fins llavors s’havien fet? Doncs, per garantir que precisament 
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es seguissin fent es va fer un contracte de transició, un contracte menor, de menor 
quantitat per tal que es poguessin seguir fent aquestes activitats. Aquest contracte 
ha tingut validesa el primer trimestre de l’any 2018. A partir del segon trimestre, i 
com que la llei mateixa no permet tornar a repetir els mateixos contractes, o sigui, 
encadenar els mateixos contractes, se n’han fet uns altres, i per això algunes de les 
activitats han variat, perquè no es podien repetir les mateixes. Però s’han seguit pro-
gramant, s’han seguit fent activitats gratuïtes.

De manera que, mentre es donava aquesta solució més urgent, més de transició, 
se seguia tramitant tot el concurs, en aquest cas el concurs públic a què fa referèn-
cia, un concurs que ha estat publicat des del seu primer dia a la pàgina web i que ja 
està resolt.

I aquí..., m’acaben d’enviar el mail, eh?, diguéssim que l’hem pogut imprimir 
abans de venir aquí, i, per tant, jo us comunico que està resolt, i, per tant, que ja 
continuarà o es posarà en marxa com a tal, aquest concurs, per tal de seguir fent 
allò que hauríem hagut de fer des de l’1 de gener. Certament, els reconeixem a tots 
els grups que ens hauria agradat molt que s’hagués pogut fer amb normalitat, per-
què voldria dir que tampoc hi hagués hagut les ingerències en aquest cas del 155.

Per tot plegat, nosaltres, com no pot ser d’altra manera, votarem en contra d’una 
proposta de resolució que creiem que no és fidel a la realitat, i que a més a més allò 
que demana explícitament ja està fet i està resolt o no respon a la realitat.

Pel que fa al punt 1, doncs, hi votarem en contra, perquè el concurs ja està fet i 
ja està resolt. En el punt 2, doncs, ja hi ha aquesta nova contractació, però en tot cas 
sempre s’ha assegurat que hi seguissin havent aquestes activitats gratuïtes als casals 
de gent gran. I, amb referència al punt 3, sempre, també, s’ha comunicat la situació, 
a través dels casals de la gent gran, als usuaris, a moltes de les associacions de gent 
gran, que són les que coordinen les activitats als diversos casals. I sempre, evident-
ment, es pot millorar, però creiem que també ja està fet.

I, per tant, no podem donar suport a una proposta de resolució d’aquestes carac-
terístiques.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Montserrat Macià i Gou

Moltes gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari no donarà suport a aques-
ta proposta de resolució, bàsicament, també, pels motius que ha argumentat la dipu-
tada del Grup Republicà, i que fonamentalment, doncs, és perquè l’objecte, la forma 
i el contingut de la proposta de resolució no s’adeqüen a la realitat.

I perquè entenem, doncs, que el Grup Parlamentari que la motiva està parcial-
ment informat, no? I potser, de tan parcialment informat, potser també mal infor-
mat, entenem.

Perquè en cap cas des del departament, com ja s’ha dit, s’han retirat dels casals 
de la gent gran totes, com s’assegura a l’exposició de motius, les activitats gratuïtes 
que des de fa molts anys es desenvolupen i programen. I és que a través de la Di-
recció General d’Acció Cívica i Comunitària –efectivament, no de famílies– s’han 
anat programant i executant al llarg del 2018 unes activitats que precisament dins 
els casals suposen un 45 per cent del total de les activitats que es realitzen en aquests 
centres.

Que voldria que aquest percentatge fos molt més elevat? Per descomptat. Per 
què? Perquè les polítiques socials són la nostra columna vertebral i del nou país  
a què aspirem sota forma de república. Però els estralls del 155 i les seves conse-
qüències claríssimament ho dificulten, i, com també ha posat en evidència la diputa-
da d’Esquerra Republicana, doncs, han dificultat els processos administratius.
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Mai ha estat la voluntat del departament retallar activitats, i fins i tot durant l’aplica-
ció del 155 es van prioritzar aquestes activitats, tant a nivell de quantitat com de qualitat.

No entraré, doncs, en l’explicació del perquè del concurs públic perquè ho ha ex-
plicat perfectament la diputada del Grup Republicà. I dic que tots els contractes me-
nors que s’han anat fent a la primera època, segona època..., i dir que, efectivament, 
des del 21 de setembre ja s’ha resolt el concurs públic.

Per tant, i en tant que entenem que aquesta PR en fons i forma no parteix d’una 
informació real i veraç, el nostre posicionament hi és en contra.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Com que no... (Raúl Moreno Montaña demana per par-
lar.) Sí. (Veus de fons.) D’acord. No, teòricament no hi ha esmenes presentades, però 
que li deixem fer una rèplica al diputat Raúl Moreno. Endavant.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Aquí tindríem un problema, per tant, del que explica el Go-
vern i el que passa a la realitat. Hi insisteixo: hi han ajuntaments que registraran, i 
han registrat, propostes de resolució perquè, si us plau, es tornin a programar acti-
vitats gratuïtes als casals. I això no m’ho invento jo: són alcaldes i alcaldesses que 
venen amb aquest problema.

Jo entenc que vostès utilitzin el 155, que, per cert, es va aplicar el 21 d’octubre 
de l’any passat, si no vaig... El? (Algú diu: «El 20 de setembre hi ha la intervenció 
econòmica.») Intervenció econòmica és una altra cosa, eh? Vostès parlen del 155. 
Una cosa és la intervenció econòmica i una altra cosa és el 155, que és el comodín 
del público para cuando algo va mal. Ja està, és igual.

El 21 d’octubre s’aplica el 155. Aquest concurs finalitzava el 31 de desembre, i, 
per tant, es podria haver redactat abans. I és amb el 155 que es publica. Per tant, el 
155 és dolent per a algunes coses però per a altres, no. Amb el 155 es poden fer con-
tractes menors, amb el 155 es pot publicar aquest concurs el mes de febrer, i es va 
resoldre el 21 de setembre.

Quan tindrem les activitats gratuïtes als casals de la gent gran? Perquè vostès 
han pogut fer contractes menors amb alguns ajuntaments, però després parlarem 
de que hi han ajuntaments que reclamen els diners que han posat per garantir les 
activitats de la gent gran gratuïtes als seus casals, tal com tenien abans, que no han 
tingut durant aquest any, perquè el Govern no va preveure la situació de finalització 
d’aquest concurs. I és així. Ja està.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
Passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Nou vots a favor, dels grups parlamentaris Ciutadans, Catalunya en Comú i So-

cialistes i Units per Avançar.
Vots en contra?
Deu vots en contra, dels grups parlamentaris Junts per Catalunya i Grup Republicà.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda rebutjada.

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la gent 
gran a Sant Joan Despí

250-00115/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació de la Proposta 
de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí, 
presentada pel Grup Parlamentari Catalunya en Comú.
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Saludem a la sala als membres de l’Associació de Veïns de les Planes, que ens 
acompanyen. I, per defensar la proposta de resolució, té la paraula el Grup Parla-
mentari Catalunya en Comú, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs, sí, evidentment, començar saludant la gent de Sant 
Joan que ens ha vingut a acompanyar avui en la defensa d’aquesta resolució, que és 
seva, bàsicament és seva, i des de fa molts anys. És una reivindicació dels veïns i 
veïnes del barri de les Planes, però és una reivindicació de tot Sant Joan, perquè des 
de fa anys que hi ha una necessitat.

Ens passa a Sant Joan com ens passa a tantíssims municipis i ciutats que hem 
debatut en aquesta comissió: una població que es va envellint, una població que 
requereix serveis d’atenció tant residencial..., però especialment també de centres 
de dia. Tinguem present que els centres de dia són precisament aquells serveis que 
permeten que la gent continuï vivint dins la seva comunitat, continuï vivint a casa 
seva, però que pugui tenir aquells espais d’atenció, no?, i que cada vegada són més 
necessaris, i, per tant, és important que siguin en la proximitat. I, com en tantíssims 
pobles i ciutats de Catalunya, no hi ha les places suficients per donar el servei a la 
població que ho necessita.

És una realitat que tenim en els nostres municipis i ciutats des de fa temps i que 
es va agreujant i s’anirà agreujant encara més, perquè anem envellint i perquè, a 
més, van incrementant-se de forma exponencial els problemes de salut mental i de 
deficiències de coneixement i d’Alzheimer, etcètera, en la gent gran.

En el cas de Sant Joan, doncs, estem parlant d’una població on, per exemple, no?, 
amb dades que ens donaven els companys de l’Ajuntament a Sant Joan, hi havia al-
menys 147 persones amb Alzheimer l’any passat, i en canvi només hi ha vint-i-cinc 
places de centre de dia. Evidentment, no només s’ha de mirar la població amb Alzhei-
mer, sinó quanta gent hi ha major de seixanta-cinc anys, més de sis mil persones, i hi 
ha cent dotze places residencials i, com els deia, vint-i-cinc places de centre de dia.

Bé, crec que amb bon criteri a Sant Joan s’ha prioritzat que el que cal és posar es-
forços en tenir més places de centres de dia, i és una reivindicació que existeix, doncs, 
des de fa temps, i que s’ha intentat lligar també a un exercici de responsabilitat pres-
supostària i d’aprofitament dels recursos que ja s’estan fent i que ja s’estan construint.

Ens trobem en aquest cas amb que hi ha unes infraestructures planificades, a 
partir de la Llei de barris, al barri de les Planes de Sant Joan, que té projectat un 
centre cívic per a la gent gran que podria, doncs –més fàcilment que no pas haver de 
construir un altre espai nou–, ser habilitat també per fer la funció de centre de dia. 
I, per tant, aprofitant recursos, aprofitant sinergies, no?, aprofitant el que ja existeix, 
intentar resoldre una necessitat que és evident.

El casal ja compta amb dotació per ser construït, via Llei de barris. Per cert, amb 
tot el retard que sempre denunciem del que han comportat els projectes de Llei de 
barris: en aquest cas era un projecte de convocatòria de 2008 i s’ha recuperat com a 
projecte i amb inversió, dotació pressupostària, el 2017, per tant, deu anys de retard 
en aquest projecte. Però, sigui com sigui, ja hi ha els recursos per al totxo, però dir-
ho així, no?, per construir aquest casal; ja està en marxa, ja hi ha els recursos per 
part de l’Ajuntament de Sant Joan i el compromís de posar-hi recursos també per 
adaptar aquesta instal·lació.

Per tant, el que en aquesta resolució estem demanant és que la Generalitat, que és 
qui és competent, es faci seu aquest projecte de reconvertir aquest espai de casal de 
gent gran a un, també, centre de dia, i que es posin els recursos –perquè és l’òrgan 
competent, la Generalitat– per fer funcionar el servei. I que això es faci ja, perquè 
aquest centre estarà construït i perquè la necessitat és de fa molts anys, i, per tant, 
que com a mínim es garanteixi que en els pressupostos de l’any vinent hi hagi una 
partida per poder dur a terme aquest servei.
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Ja els ho avanço: no acceptem l’esmena que se’ns ha presentat des de Junts per 
Catalunya i Esquerra Republicana. És –la veritat és que m’ha sorprès– una esmena 
creativa: en comptes de dir «ratllem tres punts», repetir només un punt i dir, amb 
aquests..., tal qual el redactat d’un punt de la resolució que defensem des de Catalu-
nya en Comú Podem, però deixar que només sigui aquest punt l’únic que existeixi 
en la resolució. Em sembla una forma diplomàtica i elegant de dir «t’elimino tres 
punts de la resolució».

Més enllà de l’anècdota, no els acceptem aquesta esmena, ni tampoc –i també 
s’ha de dir– l’esforç que s’ha intentat fer d’una transacció, perquè precisament, com 
els deia, l’important d’aquesta resolució no només és que –que ja ho és, eh?– ens fem 
tots plegats copartícips, i, per tant, corresponsables, també el Govern de la Genera-
litat, de que es faci aquesta transformació de l’equipament per poder fer de centre 
de dia, sinó que hi hagi el compromís de recursos per posar en marxa el servei i que 
això es faci calendaritzat, i, per tant, que hi sigui en els pressupostos del 2019. I tant 
l’esmena com la transacció el que intentaven precisament és eliminar aquest com-
promís dels recursos i aquest compromís calendaritzat dels recursos.

No renunciem a votar la resolució tal com és originalment. I, per tant, esperem 
que sí que pugui ser aprovada, i, sobretot, implementada.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn dels grups parlamentaris que hi han pre-
sentat esmenes. En primer lloc, el Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula el 
diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; moltes gràcies, presidenta. Donar la benvinguda, també, als companys i 
companyes de l’Associació de Veïns de les Planes, benvinguts a casa vostra, que és 
el Parlament, i, per tant, agraït de que estigueu aquí respecte a aquesta qüestió que 
tant us preocupa. De fet, us preocupa a vosaltres i també preocupa la majoria de 
grups polítics també del municipi, i nosaltres en som plenament conscients, d’això 
–en som plenament conscients, d’això.

En efecte, hi vam presentar una esmena que anava en la línia de dir: «D’acord, 
estem d’acord en el primer punt.» Però, és cert, la gent d’Esquerra Republicana ens 
distingim per la nostra elegància, i, aleshores, vam demanar que es fusionés tot en 
aquest primer punt i, per tant, que el segon, tercer i quart punts –que, lògicament, hi 
estem d’acord, perquè comunicar l’Ajuntament de Sant Joan Despí..., només faltaria, 
per tant, en aquest estem d’acord–, doncs, quedessin formalitzats en aquest primer.

Sent conscients de que la proposta era difícil que fos acceptada pel mateix grup 
proposant, nosaltres vam fer un..., bé, hem estat treballant aquests dies per intentar 
transaccionar, i, per tant, aportar a aquesta esmena elements dels altres dos punts. 
Un d’ells, doncs, és dotar de les condicions, dels recursos i també fer-ho en el pres-
supost del 2019, segons disponibilitat.

Entenem també el posicionament del grup polític proposant. I nosaltres el que 
també tenim molt clar és que, respecte als diferents punts que hi ha, en el primer 
estem d’acord; en el segon i el tercer, en canvi, nosaltres, com a grup parlamentari, 
i en el marc d’una negociació pressupostària, cal que mirem el pressupost en la seva 
globalitat, i, per tant, que ho continuem treballant. I era el propòsit d’aquesta esme-
na: no encotillar-nos i no tancar-nos, sinó seguir treballant-ho.

Som plenament conscients de que la licitació ja es va publicar el 14 de juny del 
2017; que el 25 d’agost es va realitzar l’adjudicació del projecte, i també som ple-
nament conscients que l’1 de setembre del 2017 ja es va signar el contracte per a 
la construcció d’aquest centre. I també és cert que tant l’àrea metropolitana com 
l’ajuntament hi estan destinant recursos econòmics. Com també és molt cert que la 
política del departament actualment és no destinar diners al totxo sinó destinar-los 
directament als serveis, directament a les persones.
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I creiem que el segon punt d’aquesta proposta de resolució, on diu «destinar els 
recursos necessaris per a dotar-lo de totes les condicions materials», no deixa clar 
que destinem aquests recursos només a les persones.

Per aquest motiu, ens hi abstindrem i facilitarem que s’aprovi –facilitarem que 
s’aprovi–, perquè, com hem pogut comprovar, la majoria, ara mateix, doncs, està 
del cantó dels grups que donen suport al Govern. La nostra abstenció facilitarà que 
s’aprovi aquest punt, i també facilitarà que s’aprovi el tercer punt, perquè som ple-
nament conscients de la situació, i també creiem que en el dia a dia, en la feina del 
dia a dia, d’això que queda redactat i que pot generar dubtes en la qüestió pressupos-
tària, n’haurem de tornar a parlar, i aquí tornem a allargar la mà i a atansar la mà a 
aquells grups amb els quals segur que ens podrem entendre de cara als pressupostos 
de l’any vinent per a qüestions d’aquest tipus.

I també entenem que, facilitant l’aprovació d’aquests punts, també nosaltres el 
que estem dient molt clarament és que treballarem perquè aquest servei de centre de 
dia, en aquest cas el de gent gran, doncs, sigui una realitat, perquè som plenament 
conscients que és una reivindicació veïnal, una reivindicació dels veïns i les veïnes 
de les Planes, i que també la nostra pròpia gent, la gent d’Esquerra Republicana, 
som plenament conscients que han estat amb vosaltres i que us han acompanyat per 
tenir diverses reunions amb direccions d’aquest departament per tal de desbloquejar 
aquesta qüestió.

Així que nosaltres votarem a favor dels punts 1 i 4, i votarem abstenció en els 
punts 2 i 3.

Aprofito ja la intervenció, presidenta, per demanar la votació per separat d’aquests 
punts, i, per tant, que, si a la resta també li va bé, podríem votar en bloc els punts 1 
i 4 i els punts 2 i 3.

Gràcies.

La presidenta

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

Montserrat Macià i Gou

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en tot cas, com que l’esmena del Grup Republicà 
és conjunta amb el Grup de Junts per Catalunya, també faig de l’elegància un valor 
del meu grup parlamentari.

En tot cas, efectivament, el nostre sentit de la votació serà exactament el mateix 
que el del Grup Parlamentari Republicà: el punt 1 i el punt 4, a favor, i el 2 i el 3, 
abstenció, doncs, precisament perquè entenem que és important per a la població de 
Sant Joan Despí –i jo també aprofito per saludar l’associació de veïns–, i, per tant, 
per facilitar que aquesta PR tiri endavant.

Perquè realment compartim la voluntat de la necessitat del projecte, la necessitat de  
garantir una millor atenció a la gent gran de Sant Joan Despí construint el casal  
de la gent gran.

I és perquè per nosaltres el benestar dels nostres padrins, i quan dic «padrins» 
faig honor als padrins de Lleida –soc de Lleida, i els avis per nosaltres són els pa-
drins–, és una prioritat, i per això és que entenem la necessitat de la construcció 
d’aquest casal de la gent gran del barri de les Planes, i que, optimitzant els recursos, 
pugui ser usat com a centre de dia.

Un projecte que, com ja s’ha dit, doncs, és un projecte que ha estat pendent, que 
compta amb el suport dels veïns, tal com avui ho manifesten amb l’associació de 
veïns que estan aquí presents, partits polítics, els agents socials al municipi, i que ja 
havia estat també tractat aquí en seu parlamentària.

Per tant, com ha dit el company del Grup Republicà, no podem votar a favor del 
compromís d’incloure una partida pressupostària, doncs, perquè entenem que això 
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també s’ha de treballar, però sí que donem suport a l’objecte i a la finalitat, que és 
el punt 1 i el punt 4.

I també el mateix: en demanem la votació separada.

La presidenta

Perfecte, en prenem nota des de la Mesa. Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la diputada María del Camino 
Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. En primer lugar, saludar y dar la bienvenida a la Asociación 
de Vecinos de Les Planes. En Sant Joan Despí ya hay un consenso de todos los gru-
pos municipales, entre los que se encuentra también Ciudadanos, para dar apoyo a 
la creación de este centro. Y esperamos que ese mismo consenso lo encontremos 
aquí, en esta comisión del Parlament. Contando además con que Junts per Catalunya 
y Republicà, siendo socios del Gobierno, logren que se dote de esa partida presu-
puestaria necesaria para llevarlo a cabo, ya que si no se quedará solo en palabras, y 
al final se necesitan hechos.

En Ciudadanos siempre hemos estado comprometidos con las personas mayores 
y, precisamente por ello hemos pedido la creación de una comisión de políticas des-
tinadas a mayores de sesenta y cinco años, además de la ley que presentamos en la 
pasada legislatura para mejorar la lista de espera de dependencia en Cataluña, que, 
por cierto, hoy por hoy aquí en Cataluña ostenta el primer puesto en el ranquin de 
las comunidades autónomas en lista de espera de dependencia.

Esperemos que el Gobierno se lo tome en serio tomando nota de todo esto, y 
ponga los medios necesarios para bajar puestos en este ranquin, protegiendo a uno 
de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Votaremos a favor de esta propuesta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialista. Té la 
paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Saludar també les persones que venen en representació de 
l’Associació de Veïns de les Planes.

Parlem d’un nou centre de dia per a la ciutat de Sant Joan Despí, i és veritat, 
com deia la diputada Ribas, que això ve de l’època del Pla de barris, amb una inver-
sió, crec, del voltant de 10 milions d’euros, amb un 50 per cent de finançament per 
part de la Generalitat, un altre 50 per cent per part de l’ajuntament. Finalment, la 
Generalitat es va tirar enrere d’aquest finançament, es va recuperar el finançament 
l’any 2017, i, per tant, es va poder posar en marxa la licitació i iniciar la construcció 
d’aquest centre, que a més a més, per poder rebre aquest 50 per cent per part de la 
Generalitat, hi ha una data de finalització de les obres. I, per tant, tindrem un equi-
pament net, polit i moblat del qual els veïns i el mateix ajuntament considera que 
una part d’aquest equipament es podria destinar a centre de dia.

I fins aquí tots d’acord, i això serà una realitat d’aquí pocs mesos. I jo els reco-
nec l’elegància, només faltaria; el que els demano és concreció. Si tindrem un cen-
tre amb un espai..., els seus grups parlamentaris donen recolzament a l’ajuntament 
perquè es faci un centre de dia, el que aquí estem demanant és que concretin vostès. 
Concertaran o no concertaran les places? Perquè és veritat que les places es poden 
concertar un cop l’equipament està posat en marxa, però és que si l’equipament es 
posa en marxa d’aquí un mes, d’aquí dos mesos, necessitem concertar les places, i 
el que demanem és una concreció d’aquest estil.

Jo crec que el que..., si ja han donat per assentat que la política de «ni un totxo en re-
sidències» que va instaurar la consellera Bassa –«ni un totxo per a residències»–, que ja 
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és una política francament, des del nostre punt de vista, bastant dubtosa, com a mínim 
facin vostès el favor de comprometre’s específicament a que, ja que hi ha un equipa-
ment cofinançat entre ajuntament i Generalitat, no el deixem buit, perquè les necessitats 
de la gent gran a Sant Joan Despí hi continuaran sent. I, per tant, el que sí que, d’aquesta 
manera, volia aquesta proposta de resolució era la concreció de saber si vostès concer-
taran o no places de centre de dia al nou equipament de Sant Joan Despí.

Nosaltres hi donarem recolzament, com no podia ser d’una altra manera. Aquest 
ha estat un procés llarg, on l’ajuntament, les entitats socials hi han treballat, han dis-
cutit, s’hi han trobat, han debatut i han consensuat una de les necessitats fonamen-
tals de la ciutat de Sant Joan Despí, no exclusivament de Sant Joan Despí, però tam-
bé de Sant Joan Despí, i que nosaltres creiem que en pro..., ja que vostès reconeixen 
el problema i comparteixen l’objectiu, doncs, nosaltres sí que donarem recolzament 
a la totalitat dels punts d’aquesta proposta de resolució per fer efectiu el compromís 
que hi ha des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, des de l’equip de govern i també 
des d’aquest Grup Parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per posicionar-se de les esmenes presentades, té la 
paraula la diputada del Grup Catalunya en Comú Podem, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies de nou, presidenta. Doncs, bé, com he dit, es votarà la resolució tal com 
era originalment.

És una resolució que és de la gent de Sant Joan Despí, que és dels veïns i veïnes 
que fan aquestes reivindicacions, i que és de la gent que des de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí està batallant per dur a terme aquesta realitat, aquests serveis que donin 
resposta a aquestes reivindicacions per donar una millor atenció en aquest cas a la 
gent gran de Sant Joan Despí que vol continuar vivint a Sant Joan Despí i que ne-
cessita places de centre de dia dins del seu municipi.

El que plantegem amb aquesta resolució és un compromís polític –com sempre, 
amb totes–, i en aquest cas el compromís polític havia de ser, com serà, que hi ha 
d’haver aquest centre de dia, que hi serà, l’equipament hi serà, i el servei hi serà; 
però no només això, sinó que l’Administració que és competent respecte a aquest 
tipus de serveis, que és la Generalitat, hi posarà els recursos suficients perquè el 
servei funcioni, i, per tant, que hi haurà el compromís pressupostari, en els propers 
pressupostos de 2019, per poder dur a terme aquest servei.

Em sap greu..., s’aprovarà, però em sap greu que sigui amb l’abstenció dels grups 
que estan en el Govern i que són els principals responsables de fer aquests pressu-
postos. Evidentment, el meu grup parlamentari intentarà incidir en que al pressupost 
hi hagi aquesta partida; ho farem amb esmenes. Com ja hem fet anteriorment en al-
tres pressupostos de la Generalitat de Catalunya, intentarem incidir perquè aquest 
compromís es materialitzi.

Però, bé, estem parlant d’això: estem parlant de compromisos polítics, i quan es 
vol es pot. El conseller d’Ensenyament està anant pel territori comprometent-se a 
que en els pressupostos de l’any vinent hi haurà partida per fer tal escola o tal altra, 
condicionat a que hi hagi el pressupost, evidentment. Per tant, expressa un compro-
mís polític de que tal partida o tal altra hi serà per fer aquesta escola o aquella altra.

El que els reclamaven és que, igual que la gent d’Esquerra Republicana o de qui 
pugui representar Junts per Catalunya a Sant Joan Despí està dient als veïns que estan 
amb ells per dur a terme això, també ho diguin quan estan en el Govern de la Gene-
ralitat, ho diguin des del Parlament de Catalunya, i diguin que hi ha el compromís 
polític, i diguin que això vol dir tal partida pressupostària en el pressupost de 2019.

Bé, ho fan amb una abstenció. És elegant, però dèbil. Seguirem insistint, els al-
tres, perquè això s’acabi convertint en realitat.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Procedirem a la votació. Com ens han demanat els grups parlamentaris Repu-

blicà i Junts per Catalunya, farem la votació en dos blocs. Primer votarem els punts  
1 i 4 conjuntament, i després votarem els punts 2 i 3 conjuntament.

Comencem la votació amb els punts 1 i 4.
Vots a favor?
Dinou vots a favor.
S’aproven aquests punts 1 i 4 per unanimitat dels diputats presents.
I passarem a la votació dels punts 2 i 3.
Vots a favor?
Nou vots a favor, dels grups de Ciutadans, PSC i Units per Avançar i Catalunya 

en Comú Podem.
En contra?
Cap vot.
Abstencions?
Deu vots, dels grups parlamentaris Junts per Catalunya i Republicà.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda aprovada.
Abans de seguir amb l’ordre del dia, comunicar-los que el punt número 10 de  

l’ordre del dia, el grup proposant, el Grup del Partit Popular, ens ha demanat  
de posposar el debat i votació d’aquesta PR per a la següent comissió on es duguin 
a terme propostes de resolució. Per tant, avui quedarà fora de l’ordre del dia el punt 
número 10.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada 
familiar

250-00117/12

Seguim amb l’ordre del dia, que és el punt número 6, que és la Proposta de  
resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar, proposta  
de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la dipu-
tada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Puntos de encuentro, punts de trobada. 
¿Por qué son necesarios los punts de trobada? ¿Por qué solicitamos en esta propuesta 
un mayor número de punts de trobada, ya que en realidad existen en Cataluña? –ya, 
de hecho, hay algunos. La respuesta a la pregunta es bien sencilla: es porque los me-
nores también tienen derechos, y tienen derecho a ser protegidos, derecho a disfru-
tar de ambos progenitores y de sus ascendientes, y derecho a que esa entrega que se 
realiza en caso de separaciones se realice en un entorno de normalidad.

En muchas ocasiones, como ustedes sabrán, las separaciones de sus padres con-
llevan situaciones conflictivas que se ponen en evidencia delante de los menores 
cuando se hace la entrega de estos para que se cumpla el régimen de visitas. Y esas 
situaciones les perjudican emocionalmente. En la actualidad sabemos que existen 
23 puntos de encuentro en Cataluña, 17 de ellos en Barcelona y su provincia, 3 en 
Tarragona, 1 en Girona, 1 en Lleida y 1 en Figueras.

Esta propuesta de resolución ya se presentó en la anterior legislatura, fue apro-
bada por unanimidad, pero la realidad es que no fue implementada. Y tras quince 
meses, pues, seguimos de la misma forma, seguimos igual. Ni siquiera en la página 
web del departament, de este departament, se hace mención, a título informativo, de 
cuáles son los puntos de encuentro existentes a fecha de hoy.

Yo les voy a poner un ejemplo para que vean la situación surrealista que se da en 
estos casos. Por ejemplo, un niño de padres separados, todos viven en la localidad 
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de Solsona, y tiene que ir hasta Lleida. O bien, en un caso todavía peor, el niño vive, 
y sus padres, en la Seu d’Urgell, pero tienen que ir al punto de encuentro más cer-
cano, que está en Lleida. En un caso es una hora de camino, en el otro caso serían 
hasta dos horas y cuarto de camino, de ida y de vuelta.

El mismo ejemplo se lo voy a poner para Gerona, para la provincia de Gerona, 
porque estoy segura de que algunos miembros de esta comisión lo van a entender 
perfectamente, ya que residen allí –Girona y Lleida. En Girona pasa lo mismo en 
Ripoll, que también hay una hora de camino para ir hasta el punto de encuentro más 
cercano.

El niño en realidad tiene dos opciones, que no las elige ni siquiera el niño, las eli-
gen por él: o bien el estar con su progenitor y hacer ese régimen de visitas pasando 
por el suplicio que supone ver a sus padres confrontados y presenciando una situa-
ción conflictiva, lo que a medio o largo plazo realmente es perjudicial para el niño 
y va a provocarle un rechazo, o bien tiene otra posibilidad, que es la posibilidad de 
pasar por otro suplicio, que es el suplicio de la carretera para poder visitar a su pa-
dre o a su madre, lo cual también, a medio o largo plazo, le va a provocar rechazo.

¿Qué tenemos que hacer entonces, en estos casos? Pues habrá que buscar, im-
plementar una solución. Porque no son pocos los niños que se encuentran en esta 
situación. Los asuntos de familia tienden a incrementarse, también los asuntos de 
violencia sobre la mujer, y lo podemos ver claramente en la memoria del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, que compara los asuntos existentes en 2017 con 
2016. Por tanto, van en aumento; por tanto, el número de niños que se ven afectados 
por esta situación cada vez va a ser mayor.

En el caso de que ustedes voten afirmativamente esta propuesta, cosa que sería 
razonable, ya que en la anterior legislatura la votaron favorablemente, pues, no nos 
queda más que agradecerles la coherencia que tendrían en este caso con esta vota-
ción.

Pero en especial yo quiero dirigirme a los partidos que forman parte del Gobier-
no: sería deseable que esta propuesta no se quede simplemente en una bonita declara-
ción de intenciones, y que una vez aprobada sería deseable que realmente se pongan 
manos a la obra para cumplimentarla, en coordinación, eso sí, con el Departament 
de Justícia, ya que tiene también mucho que decir al respecto; que dejen de pensar 
ustedes en el bienestar de sus partidos; que dejen de malgastar su tiempo y el dinero 
de todos los catalanes en sueños irrealizables; que miren a su alrededor y vean los 
problemas del día a día, y que recuerden que Cataluña está por debajo de España y 
también de Europa en la media de inversión de políticas de infancia. Y que mis com-
pañeras de esta comisión ya lo han recordado en muchas ocasiones y han solicitado 
también en muchas ocasiones que se aumente esa inversión, porque Cataluña y sus 
menores lo necesitan.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Com que no hi ha esmenes presentades, ara és el torn 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Raúl 
Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Bé, jo podria subscriure fil per randa la intervenció que ha fet la diputada de 
Ciutadans. Segurament hem de ser tots més conscients del que signifiquen aquests 
punts de trobada en situacions on hi ha dificultats o hi han situacions conflictives en 
situacions de parella, i, per tant, el que suposa per a la protecció del menor; el que 
suposa també, segurament, com un espai de seguretat de relació amb els seus pro-
genitors en situacions molt i molt complicades.

I també jo crec que feia referència, i és molt positiu, que en aquests punts de troba-
da existeix, com en altres serveis de la Generalitat de Catalunya, un efecte despobla-
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ció, és a dir, no tothom té les mateixes capacitats d’accedir a aquests tipus de serveis 
segons on viu. I mentre a l’àrea metropolitana hi ha una certa facilitat, tot i la com-
plexitat, perquè també hi ha un nombre major de persones que els utilitzen, aquests 
tipus de serveis en la resta del territori en alguns casos són gairebé inexistents. I es-
tem parlant, quan parlem dels drets de la infància, quan parlem d’assegurar també els 
drets dels menors, sobretot d’aquestes situacions de conflicte, que poden o no tenir 
associades situacions de maltractament, i també la seguretat de la mateixa dona, no?

Hi votarem a favor, com vam fer la legislatura passada, i celebrem que hagin pre-
sentat aquesta proposta de resolució.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs, sí, bé, igual que s’han pronunciat els altres grups an-
teriorment, som totalment conscients de que la situació és estesa per tot Catalunya, 
de necessitat també d’aquest tipus de serveis i d’instal·lacions, i d’acord amb, també, 
altres debats i votacions que hem tingut de punts d’aquest tipus i semblants en legis-
latures anteriors, aprovarem aquesta resolució.

Però bàsicament el que reivindicarem és que hi pugui haver els recursos (l’ora-
dora riu) suficients per poder-ho dur a terme, perquè al final sempre acabem en el 
mateix. I, per tant, bé, és una qüestió de tenir recursos, evidentment, però també de 
prioritzacions, i crec que seria important i interessant, que parléssim, no?, d’aques-
ta globalitat dels serveis que requereix la infància en el nostre país, que estan força 
abandonats, i que ens caldria, en aquest cas sí, un pacte d’àmplies majories per re-
prioritzar recursos d’afers socials per poder posar-los en aquests serveis, que potser 
semblen minúcies, però que resolen molt la vida de la gent i que afecten molt el dia 
a dia i la quotidianitat d’infants que es veuen en circumstàncies complicades, no?, 
que acaben després pagant en altres aspectes de la seva vida.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí; moltes gràcies, presidenta. Efectivament, ja s’ha comentat, els punts de troba-
da són un dels instruments, una de les eines per garantir aquest espai de seguretat, 
aquest espai fins i tot a vegades de mediació en les situacions amb processos fami-
liars de conflictivitat entre els pares, i, en definitiva, és un espai que s’ha reconegut, 
i que serveix i que és útil per tal de protegir també els drets dels infants, com bé ha 
explicat també la companya diputada.

Això és un compromís també per al Grup Republicà, des d’Esquerra Republica-
na, i també és un compromís del departament, del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en concret de la Direcció General de Famílies, que està treballant 
en la línia del que diu aquesta proposta de resolució, en la línia de la proposta que 
ja es va aprovar anteriorment.

I, per tant, mostrar la nostra posició favorable a que així sigui, mostrar el com-
promís de que així es faci efectiu i real per tal de crear aquests nous punts, de fer-ho 
en el seu desplegament necessari, i que també sigui i tingui el millor funcionament 
possible aquest instrument, aquesta eina.

I, per tant, reiterar el nostre suport a la proposta de resolució.
Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 
Té la paraula la diputada Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres des del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya també donarem suport a aquesta proposta de resolució.

Entenem aquests punts de trobada com una eina de mediació necessària, tal com 
s’ha comentat ja en aquesta sessió. I entenem també, com comentava la diputada 
Vilalta, que el departament i la Direcció General de Famílies fa temps que treballen 
en aquesta línia, i, per tant, l’únic que podem fer és continuar encoratjant el depar-
tament a treballar en aquesta direcció i sumar-nos amb el vot favorable a aquesta 
proposta que presenta el Grup de Ciutadans.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Com que no hi ha esmenes presentades, passarem a la votació d’aquesta proposta 

de resolució.
Vots a favor?
Aprovada per unanimitat dels membres presents, per 18 vots a favor.

Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 17/XI, sobre 
la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional

250-00123/12

Passem a la següent proposta de resolució, que és presentada pel Grup Parlamen-
tari Catalunya en Comú Podem, sobre el compliment de la Resolució 17/XI, sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessi-
tat d’una resposta institucional. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Bé, el març de 2016 vam fer tots plegats un gran esforç en aquest Parlament 
per dur a terme un ple monogràfic sobre emergència social, per tancar el Ple amb 
acords, amb consensos, que partien a més de propostes de la societat civil i que pre-
tenien garantir l’acció de govern en una línia determinada, pactada pel Parlament, i 
un seguiment i una transparència respecte a aquells acords que es prenien. Veníem 
d’una experiència de frustració, la del Ple de pobresa de la legislatura anterior, no 
només pel pim-pam-pum de debat polític sinó pels no acords, no?, als quals es va 
arribar, i pel no seguiment després d’aquells acords: havia generat molta frustració 
no només al Parlament, sinó, el que és més preocupant, a les entitats del sector que 
havien estat, doncs, impulsant propostes i mesures perquè es debatessin en el Ple.

L’esforç del 2016 va fer que les formes canviessin i que hi hagués un seguiment i 
una transparència. I a posteriori hi va haver unes comissions de seguiment d’aquells 
acords. I crec sincerament que, pel fet que s’acaba la legislatura, les resolucions de-
cauen..., hauríem de superar, diguem-ne, no?, aquestes coses més administratives i 
no deixar-ho en l’oblit, almenys tot aquell esforç que es va fer per part de tothom, 
que no decaigués o quedés en no res.

El Govern, millor o pitjor, va estar fent un esforç de seguiment periòdic de tots 
els acords, amb indicadors, d’aquell Ple d’emergència social. Va anar reunint la co-
missió de seguiment, i s’ha quedat tot plegat penjat des del setembre de 2017.

Bé, en aquesta resolució el que plantegem és, d’una banda, que es recuperi, no?, 
que es torni a fer un informe de seguiment d’aquells acords. Entenen que és un go-
vern diferent però com a mínim que serveixi per tancar-ho –per tancar-ho. Vull dir, 
per dir: «S’ha arribat fins aquí. Aquells acords, que en bona part segurament seguim 
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compartint de coses que calia impulsar, doncs, s’han implementat fins aquest punt o 
fins aquest altre, i ara el nou govern reprioritza.» Perfecte. És absolutament legítim, 
però com a mínim que serveixi per saber on ens hem quedat de tots aquells acords.

Però a més hi ha una part dels acords que es van prendre en aquell Ple d’emer-
gència social que requerien, que plantejaven una continuïtat que va més enllà de 
quins governs hi hagi. És una continuïtat de com entenem que s’han de planificar les 
polítiques socials, d’una banda, i, de l’altra, de la feina que ha de fer el Parlament en 
aquest seguiment de les polítiques socials, de la planificació i de l’avaluació.

I aquesta és la part que jo hi voldria donar especialment rellevància, d’aquesta 
resolució: és recuperar un dels acords concrets que es van aprovar en aquell Ple; re-
validar-lo avui en aquesta comissió, que és que instem el Govern a que es presenti 
anualment un informe de progrés social de Catalunya, un informe de progrés social 
que es basi en indicadors tant socials com ambientals, del risc de pobresa i exclusió 
social, de la qualitat de vida, del benestar, de la ciutadania, de tots aquells indica-
dors que el Govern pot accedir-hi, no?, i que no són els de Creu Roja, a partir dels 
seus usuaris només, que és sobretot tota la població de Catalunya i amb una possible 
màxima o millor objectivitat per a un informe d’aquest tipus.

I que aquest informe no només s’elabori, sinó que evidentment serveixi per ava-
luar les polítiques que s’estan duent a terme, quin impacte real estan tenint les aju-
des que es fan des del Govern a la gent en risc de pobresa. I per replantejar allò que 
calgui en les polítiques públiques en aquest sentit.

I que aquest informe també provoqui un debat anual al Parlament de Catalunya. 
A partir de l’informe, a partir de les dades, no a partir d’opinions; a partir de reali-
tats, a partir de constatacions i a partir d’aquestes dades poder fer aquesta..., ajudar 
el Govern a fer aquesta avaluació i replantejament de les polítiques socials.

Crec que és una manera de fer que vam aconseguir aprovar el 2016 i que no vull 
que quedi en l’oblit, perquè va ser molt ben valorat per part de les entitats, que sem-
pre ens reclamen precisament que no anem a batzegades amb les polítiques socials.

Avui podem revalidar-ho des d’aquesta comissió i, evidentment, si és amb el su-
port de tothom, entenc que creient-s’ho els partits que fan suport al Govern, doncs, 
que s’impulsi realment i puguem acabar, per exemple, aquest any amb algun tipus 
d’informe respecte al que ha passat l’any 2018. I, per tant, que no haguem de pro-
vocar un nou debat específic en el Ple sobre emergència social o sobre pobresa els 
grups parlamentaris de l’oposició, sinó que sigui consensuat per tothom a partir 
d’unes dades objectivables.

I, bé, ja els dic, no acceptem l’esmena que se’ns ha presentat per part d’Es-
querra Republicana i de Junts per Catalunya, perquè de nou ens trobem amb  
un cas d’aquests d’esmena diplomàtica que elimina punts a partir de repetir-ne un.  
No, aquest punt el poden votar tal qual, és el mateix que hi ha redactat en el punt 
3.a, és aquest «instar el Govern a fer l’informe de pobresa social».

La resta dels punts crec que també són importants d’aquesta resolució, i vull que 
es pronunciïn directament respecte del redactat que ja havíem presentat.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn dels grups que hi han presentat esmenes, en 
aquest cas el Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí; moltíssimes gràcies, presidenta. Com ja s’ha explicat, eh?, entre moltes altres 
coses, aquesta resolució malauradament, amb el finiment de la legislatura, el que fa, 
decau. El que per nosaltres no decau, i crec que això és molt compartit, és el con-
tingut i també aquest consens general a través d’aprovar aquest contingut perquè es 
pogués desplegar i per fer front, no?, a donar resposta a molts dels reptes en àmbit 
de l’emergència, de la justícia social i de combatre les desigualtats.
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I, per tant, com bé ara demanava la diputada Ribas, no ha de caure en l’oblit. No 
volem que caigui en l’oblit. De fet, el Govern ha estat treballant per acomplir a aque-
lla resolució: nou de cada deu mesures s’han estat aplicant, estan en curs o estan, 
això, aplicant-se. I en tot cas creiem, i així hi estem compromesos, que cal seguir 
donant resposta a aquests reptes de la pobresa infantil, de les necessitats també ali-
mentàries, d’inclusió o cohesió social. També abordar, per exemple, i també ho hem 
parlat en aquesta comissió, la renda garantida, que quan es va aprovar aquella reso-
lució encara no era una eina que estava en marxa i, per tant, ara la tenim en mar-
xa; altres reptes com l’habitatge, el sensellarisme, la pobresa energètica. Podríem  
dir-ne moltíssims.

Per tant, què veiem? Que han passat dos anys de l’aprovació d’aquella resolució, 
que certament ha finit la legislatura i ara tenim una nova legislatura en marxa, un 
nou govern. El Govern anterior sempre va anar donant resposta als informes, va 
anar publicitant i fent els informes pertinents, així com la comissió de seguiment 
que es desplegava del mateix acord. De fet, una comissió on dos dels membres de 
la qual eren el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller de la presidència Jordi 
Turull, que ara mateix estan a la presó, cosa que faria bastant impossible que ara 
mateix poguessin ser partícips d’aquesta comissió en cas que s’hagués de tornar a 
reunir.

Però en tot cas, i com els deia en un principi, sí que compartim la necessitat de 
poder avaluar la idoneïtat de totes aquelles mesures que es van aprovar, de veure 
quines s’han desplegat, què ens falta per desplegar. I pensar, no?, totes les qües-
tions que s’han de tornar a incloure, que s’han de revisar, siguin o no vàlides, o si 
han sortit noves problemàtiques a les quals hem de donar resposta i hem de donar 
una solució.

Considerem molt important el punt de l’informe sobre el progrés social, d’aquí 
també la nostra esmena, que volia fer èmfasi en aquest informe, en aquesta nova 
eina basada en diversos indicadors; de fet, que ja el mateix Idescat ha anat treballant 
amb l’actualització i publicitació d’aquests indicadors. I, per tant, creiem que és bo 
seguir-hi aprofundint i que ens serveixi com a eina per veure quin és el benestar, 
quina és la situació del progrés social i quin és també el punt de partida per anar 
desplegant les polítiques públiques del nostre país.

Però no la resta de punts, tal com està literalment explicitada aquesta proposta de 
resolució, que va molt en la línia de retre comptes sobre aquella resolució, que, com 
dèiem, ha decaigut, sí, però amb el compromís de poder, doncs, seguir treballant, 
amb les eines que tinguem en el marc de les comissions o àrees de què disposem, en 
tots els temes que recollia i que incloïa.

Per tant, nosaltres donaríem suport al punt explícit del 3.a. Recollim el guant, 
una mica així ara in voce, de tot allò que ha proposat la diputada sobre poder fer al-
gun tipus de tancament, però això no és el que diu la literalitat de la proposta de re-
solució. Per tant, en prenem nota, això sí. I veure després, si s’aprova aquest informe 
de progrés social, que es pugui anar presentant, i com després l’anem implementant 
i, per tant, com després també anem retent comptes sobre aquest punt.

Per tant, ja, presidenta, avanço que demanem votació separada, si és possible, 
del punt 3.a.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 
Té la paraula el diputat Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en la mateixa línia de la portaveu del Grup Repu-
blicà. El darrer informe que es va presentar de la Resolució 17 de l’XI es demostrava 
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que s’acomplien nou de deu punts, s’acomplien o estaven en curs d’acomplir-se nou 
de cada deu mesures, que s’estaven ja aplicant.

Atès també que ja fa dos anys de l’aprovació d’aquesta resolució, i atès que han 
canviat algunes de les circumstàncies..., s’han parlat aquí d’algunes de les circums-
tàncies a les quals pretenia donar solució aquest informe, aquesta resolució, com 
ara la llei per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
està al Tribunal Constitucional; la universalització de l’assistència sanitària, està al 
Tribunal Constitucional. I fa dos anys, doncs, potser no hi havia tanta pressió sobre 
els lloguers, i com deia bé la portaveu del Grup Republicà, la renda garantida, per 
exemple, no existia.

I atès que l’Idescat publica un índex que es diu «Indicadors de benestar i progrés 
social a Catalunya», que es fa sobre cinquanta-dos ítems rellevants precisos i fiables, 
coherents, i que són significatius respecte al benestar... Per tant, ens sembla un bon 
instrument. A més, s’actualitza dos cops, s’actualitza dos cops l’any i, ho deia algú 
aquí, són els instruments que té el Govern i les dades que té el Govern, per tant, són 
fiables.

Igual que deia el Grup Republicà, nosaltres demanem votació separada del punt 
3.a de la resolució, i tots els altres es poden votar junts.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Bueno, esta propuesta de resolución, una parte de ella va 
sobre el cumplimiento de aquella propuesta conjunta entre varios partidos que era, 
pues, todo el tema del seguimiento del cumplimiento de las resoluciones de aquel 
Pleno. Yo en aquel Pleno ya lo manifesté, en mi intervención: hablar de emergencia 
social es como, no compartimos..., o sea, compartimos los diagnósticos que se hi-
cieron, pero hablar de emergencia social es como si tratáramos de un suceso o un 
accidente que nos haya sobrevenido, pero no estamos ante un cataclismo puntual 
imprevisible, no estamos hablando de atender a los afectados de un huracán o un 
terremoto.

Y la cuestión es que tenemos una estructura social disfuncional. El problema por 
resolver cuando hablamos de pobreza es –cada vez, la más persistente– la exclusión 
social de un tercio de la población. Y para reducir la pobreza, pues, hay que reacti-
var la economía, pero la situación no se reduce a una subida de unos cuantos puntos 
del PIB. No podemos volver al modelo de crecimiento de hace quince años. Hay que 
hacer reformas estructurales en nuestro mercado laboral, que es sumamente injusto, 
con tasas de paro aberrantes, temporalidad desproporcionada y muchísimo empleo 
precario. Y también hay que fortalecer y hacer reformas en nuestro por desgracia 
cada vez más recortado estado de bienestar, que no está orientado a ayudar a quien 
más lo necesita.

Por eso, en nuestra opinión, hablar de emergencia social es un error en el análi-
sis porque no es algo coyuntural, es estructural, y lo que pasa es que se agravó con 
una larga recesión. No se trata, por tanto, de poner parches temporales sino de hacer 
reformas de calado que proyecten la economía, que fomenten el crecimiento eco-
nómico y la creación de puestos de trabajo y, por supuesto, pues, como ya he dicho, 
fortalecer el estado de bienestar para asegurar que nadie se quede en la cuneta.

Pero eso no quita que sea necesario afrontar actuaciones urgentes como las que 
se aprobaron en ese Pleno, y agradecemos que se plantease por parte de los dos gru-
pos que lo hicieron. Pues, propuestas relacionadas, por ejemplo, con luchar contra 
la pobreza infantil, porque compromete la igualdad de oportunidades para toda la 
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vida, no solo tiene consecuencias en la salud sino también en las altas tasas de aban-
dono escolar que padecemos en España y particularmente en Cataluña.

Desde nuestro grupo parlamentario insistimos una vez más que el Govern no 
hizo todo lo posible para cumplir la resolución aprobada. Voy a dar algún ejemplo, 
por ejemplo, con relación al fondo de pobreza energética, que era una de las pro-
puestas que pedía Ciudadanos: que se dotase o se aumentase la dotación presupues-
taria y que se gestionase eficazmente para evitar lo que ocurrió. Estamos hablando 
del 2016, ¿no?, pues, lo que había ocurrido en 2015, que es que el fondo no se había 
agotado, es decir, que no se había aprovechado, y no es porque hubiese personas 
que no pudiesen acceder a los suministros más básicos, es simplemente que había 
un problema en la gestión.

Bueno, pues, el análisis de cumplimiento del Govern decía que sí, que sí, que esa 
medida estaba en curso. Pero, claro, es que en 2016 vuelve a pasar lo mismo con el 
fondo y recientemente hemos conocido que en 2017 también, ¿no?, que el fondo no 
se ha aprovechado porque no está bien gestionado.

Y luego, a parte, pues, es que los informes de seguimiento eran un desastre, un 
absoluto desastre. Y es que yo formaba parte de esa comisión de seguimiento y es 
que... Un ejemplo: propuesta de Ciudadanos, ¿qué pedíamos? Adoptar medidas de 
apoyo a las personas que sufrían violencia machista y que se ampliase la oferta  
de plazas en centros de acogida donde se les ofreciese una asistencia sanitaria, ju-
rídica, asesoramiento, terapia psicológica, reinserción sociolaboral y medidas de 
protección más eficaces, y aumentar también la dotación de mossos d’esquadra des-
tinados a casos de violencia.

Bueno, pues, el Govern manifestaba como cumplimiento el hecho de que..., «el 
febrer del 2016, es va introduir en el model d’atenció a les víctimes de violència 
masclista...» ¡El febrero de 2016! Pero si el Pleno se hizo en marzo. O sea, el Govern 
ponía como cumplimiento de esa medida, que pedía un aumento en la dotación de 
recursos, pues, un informe que simplemente era incluir un protocolo de un mes an-
terior. Es que era una tomadura de pelo, como ya lo manifesté, y lo manifestamos 
muchos portavoces.

Creemos que el Govern anterior no se tomó en serio aquel Pleno. No se tomó 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad en serio porque tenía otras prioridades. 
Y una muestra de ello es que los indicadores de riesgo de pobreza han empeorado 
una vez más.

Vamos a votar a favor de esta propuesta de resolución, pero realmente creemos 
que con este Gobierno que tiene otras prioridades las cosas no van a poder cambiar.

Gracias.

La presidenta

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

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Aquest Parlament ha tingut dos plens específics per parlar 
de pobresa, en dos legislatures diferents. El primer va ser un fracàs, perquè fins i tot 
les entitats socials van veure que no va haver-hi resposta per part del Govern. I avui 
constatem que el segon també ha estat un fracàs, tot i que canviem de legislatura. 
És que m’és igual si canviem de legislatura o no. O sigui, el compromís del Ple de 
pobresa va ser entre els grups parlamentaris, amb una comissió de seguiment en què 
hi havien entitats socials, que ens reuníem –quan ens reuníem, però ens reuníem– 
i que fèiem un seguiment de les accions que havia aprovat el mateix Parlament de 
Catalunya per intentar evitar les situacions d’emergència social.

I avui, tot i que la proposta que porta la companya Ribas, el que ens venen a 
dir vostès és: «De comissió de seguiment ni parlar-ne, això ho tanquem aquí. Hem 
canviat de legislatura, els problemes són uns altres.» No han inclòs cap d’aquelles 
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mesures ni en el pla de govern, ni en el debat de política general. «Això ja no és 
emergència social, estem en una altra cosa. Ja no cal que continuem parlant amb les 
entitats d’allò que havíem acordat.» Escolteu, aquí les legislatures duren gairebé dos 
anys, eh? Tampoc fa tant.

I la situació d’emergència continua. Aquest matí n’hem tingut un exemple amb la 
gent de Creu Roja. I el que ens diuen és: «No, no hi haurà comissió de seguiment; 
allò del compliment de les mesures ja és igual i en tot cas ens sembla molt bé fer un 
informe, si pot ser amb les dades de l’Idescat, que estan molt bé.» Home, si us plau, 
una mica de rigor. Les dades de l’Idescat són francament millorables, si tens sort de 
trobar-ne alguna del 2018; són del 2016, 2015. És igual, està bé. Però és que és molt 
millor l’informe de Creu Roja.

Demanar al Govern de Catalunya que faci un informe de la situació social? 
Aquest és el màxim compromís que podem assolir d’un debat de política general, 
amb més de cent mesures? I no és cert, nou de cada deu no s’havien complert –no 
s’havien complert. No arribaven ni a dos de cada quatre, les que es van posar en 
marxa, i d’aquella manera. I no ho dic jo, ho diuen les entitats que hi participaven.

Per tant, ja està, és igual, no hi ha cap problema, però després no facin vostès el 
discurs de: «Estem compromesos, hi estem treballant, necessitem un pacte, necessi-
tem agafar les entitats i fer un camí conjunt amb col·laboració.» No, els compromi-
sos estaven especificats allà. Vostès han tancat la carpeta de l’emergència social, les 
seves prioritats són unes altres.

I, si us plau, l’únic que els demanem és que allò que el Parlament va dir i que el 
Govern va acceptar amb els vots de tots els grups parlamentaris, que eren prioritats 
socials..., el que es demana en aquesta proposta de resolució és que es torni a con-
vocar la comissió de seguiment, perdonant que ja faci un any que no s’ha convocat, 
eh?, que ja és, diguem-ne, és prou greu.

Doncs si al final la proposta que ens posen aquí de modificació de tota la pro-
posta de resolució és fer un informe social, jo crec que entre el que vostès diuen i el 
que vostès fan hi ha una distància molt gran, que el pitjor de tot és que no servirà 
per pal·liar les situacions d’emergència de la gent. I mentrestant aquí ens servirà per 
guanyar una PR, per perdre’n una altra, però la situació és exactament la mateixa o 
pitjor de la que podríem tenir fa uns mesos.

Nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta de resolució.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del grup proposant, la diputada Marta 
Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs, bé, a nosaltres tampoc ens agrada parlar d’emergèn-
cia social, però la realitat existeix. I avui que és el Dia per a l’Erradicació de la Po-
bresa continuem amb una taxa de risc de pobresa a Catalunya del 24 per cent i d’un 
28 i mig per cent si parlem d’infància. Això ens ho diuen les dades de la Generalitat 
de Catalunya i de l’Idescat, per exemple, no?

Molt bé, són dades, però no en tenim prou amb només tenir aquestes dades. Ens 
cal avaluar quin és l’impacte d’aquelles mesures que s’estan duent a terme des del Go-
vern de la Generalitat i des d’altres administracions; en què canvien els perfils d’aques-
ta pobresa, si és que canvien; en quins perfils es cronifica, i especialment, doncs, això: 
què impacta positivament i què impacta negativament, per eficiència de les mateixes 
polítiques i per voluntat política de posar fi a aquesta emergència social.

Per nosaltres és important que continuem fent un seguiment d’allò que s’havia 
pactat no només en el Parlament, sinó amb les entitats en el Ple d’emergència social 
de fa dos anys. Si com a mínim és per tancar-ho i a partir d’aquí, doncs, ho fem des 
d’una altra forma, ho acceptaríem, però creiem que cal tancar-ho d’alguna forma.
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Però és essencial que es faci aquest informe de progrés social, però no per fer-lo, 
sinó pel que diuen els dos següents subpunts, als quals no sé pas si hi faran suport 
la majoria del Govern. L’informe no és perquè sí. L’informe és per, a partir d’aquest 
informe, fer mesures, aplicar mesures per combatre les desigualtats socials con-
juntament decidides amb els ens locals i amb les entitats socials. I per provocar un 
debat a partir de les dades en el Parlament de Catalunya anualment que també ens 
permeti que des del Parlament puguem col·laborar en fer aquest control de les polí-
tiques i aquest impuls de noves polítiques socials.

Estem parlant de formes, però crec que en aquest cas són importants, les formes, 
per al fons al qual volem arribar. Les polítiques socials no poden anar a batzega-
des, no es posa fi a les emergències socials i evidentment no es posa fi a la pobresa 
estructural i cronificada que ens han posat de manifest avui amb l’informe de Creu 
Roja si no hi ha aquests debats amplis de societat, aquests debats amplis en el Par-
lament, i si no es fa a partir de dades objectives que permetin que no sigui un pim-
pam-pum, sinó que sigui un debat a partir d’informacions objectivables.

Bé, els insto a que ho aprovem amb aquesta resolució. No sé pas si serà la volun-
tat del Govern que acabi tot plegat només amb un informe de dades i ja seguirem 
fent les polítiques de sempre.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Ara passarem a la votació. Ens han demanat votació separada del punt 3.a. Per 

tant, primer votarem el punt 3.a i després, la resta de la proposta de resolució.
Comencem la votació del punt 3.a.
Vots a favor?
Dinou vots a favor.
S’aprova per unanimitat dels grups parlamentaris.
I ara votarem la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Nou vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, PSC i Units per Avan-

çar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Deu vots en contra, dels grups parlamentaris Junts per Catalunya i Grup Repu-

blicà.
Per tant, queda aprovat el 3.a i queda rebutjada la resta de la proposta de reso-

lució.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00124/12

Ara passem al punt número 8 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre la Cartera de serveis socials, presentada pel Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Bé, aquesta és una d’aquelles propostes de resolució que jo crec que es deuen 
haver debatut deu vegades via mocions i resolucions com a mínim en els últims  
darrers anys al Parlament de Catalunya. Que suposo que avui un cop més aprova-
rem i un cop més haurem de seguir insistint en que s’ha aprovat al Parlament i que 
es compleixi. Que serveixi com a mínim per fer la denúncia.

S’ha de revisar la Cartera de serveis socials. Deu anys –deu anys. Han canviat 
molt les coses a la societat de Catalunya. En deu anys han canviat els serveis, han 
canviat les necessitats de la ciutadania i no s’ha revisat la Cartera de serveis socials. 
No pot ser. Això ens passa en moltes altres qüestions, però això de la Cartera de 
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serveis socials ja no és fer desplegaments normatius, no és fer lleis noves. És una 
competència absoluta, i normal, i constant i de seguiment que hauria d’estar fent el 
Govern de la Generalitat, i que hi ha hagut deixadesa durant deu anys.

Per tant, ens cal revisar la Cartera de serveis socials per donar cobertura suficient 
en aquells serveis que cal i equitatiu a tot el territori i a tots els sectors de població 
que requereixen aquests serveis.

Reclamem aquest criteri de territorialitat. Acceptem l’esmena, en aquest cas, dels 
grups majoritaris. Entenem que ja existeix un criteri de territorialitat, però volem 
que s’implementi o s’aprofundeixi, per dir-ho així, eh?

I evidentment nosaltres apostem perquè aquesta Cartera de serveis socials pro-
gressivament elimini aquesta lògica del copagament. Si fem un «no passaran» –rela-
tiu, però «no passaran»– a que l’educació ha de ser gratuïta; si fem un «no passaran» 
a que l’accés a la salut o als serveis bàsics sanitaris han de ser gratuïts, per què sempre 
acceptem que els serveis socials són de copagament? Nosaltres creiem que hem de 
començar a revertir aquesta situació, que evidentment no es pot fer de cop però que 
s’ha d’agafar una dinàmica de revertir això. Que les esquerres i que les forces progres-
sistes no poden seguir acceptant com a normal que els serveis socials s’han de pagar 
a banda del que ja pagues via impostos directes. Per tant, sí, per nosaltres també és 
important el tercer punt d’aquesta resolució d’anar en una progressiva desaparició del 
copagament.

I evidentment, com saben i també s’ha aprovat en mil ocasions i després no s’im-
plementa, dur a terme després amb efectivitat aquesta Cartera de serveis socials 
vol dir que es posin, es dotin dels recursos suficients els serveis socials bàsics, que 
s’aposti pels serveis socials bàsics i que se’n parli també i s’actualitzi el tema de les 
ràtios dels serveis socials bàsics, perquè si no després la realitat dels professionals 
que han d’estar duent a terme bona part d’aquests serveis o fer funcionar el sistema 
està saturat i no permet que funcioni.

Una vegada més suposo que ho aprovarem i espero que no sigui una vegada més 
«ho aprovarem i no es complirà».

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Com que hi ha esmenes presentades, ara és el torn del 
Grup Republicà. Té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Bé, moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot agrair a la senyora Marta Ribas 
l’acceptació de l’esmena del punt 2.

Bé, dir que nosaltres estem d’acord en la majoria dels punts, no? Més que res per-
què són coses que ja s’estan fent, sí, i per això els votarem en la seva majoria a favor.

Considerem, doncs, que sí, que potser s’hauria d’insistir o continuar treballant 
per poder fer la revisió d’aquesta Cartera de serveis. A part de fer la revisió, conti-
nuar garantint aquesta prestació a tots els ciutadans i les ciutadanes.

Demanarem si és possible la votació separada del punt 3, perquè nosaltres..., ja 
hem comentat a la diputada Ribas que hi votarem en contra, no perquè no hi esti-
guem a favor, però considerem que s’ha d’estudiar. En aquest moment no hi podem 
donar suport perquè considerem que s’ha d’estudiar. I moltes vegades el copagament 
en alguns casos és zero, no?

I per aquest motiu, doncs, ja li avancem que ho votarem tot a favor excepte el 
punt número 3.

Gràcies.

La presidenta

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

Gràcies, presidenta. Bé, amb relació a aquesta PR sí que compartim el mateix 
amb el Grup Republicà, que votarem a favor dels punts 1, 4, 5 i 2, després d’haver 
acceptat les esmenes.

I considerem que, diguem-ne, sí que compartim el punt del tema de la Cartera 
de serveis socials, que és un tema cabdal, especialment després d’escoltar tot el que 
hem escoltat aquest matí amb relació al tema de la pobresa i la cronificació de la 
pobresa. Però considerem també que, des de la perspectiva del Govern, s’estan fent 
tots els esforços per donar respostes a aquests reptes i que, d’entrada, en el marc del 
nou pla estratègic això és un dels seus propòsits.

També, el tema d’ampliar competències i recursos és una qüestió que té el De-
partament d’Afers Socials d’entrada en el marc de les seves prioritats i interpel·la tot 
el Govern i tots els municipis a fer el mateix. També considerem que és una anàlisi 
que s’ha de realitzar i que s’ha de presentar en un futur, diguem-ne, dintre d’aquest 
marc lligat al Pla estratègic de serveis socials.

I amb relació, bé, al tema territorial, l’esmena ja ha quedat clara, diguem-ne, el 
tema de l’ampliació i de la distribució.

I amb relació al punt 3, també hi votarem en contra. I especialment perquè no 
s’hi ha acceptat, diguem-ne, l’esmena, que ens hauria agradat, perquè com que és un 
tema que també hem d’agafar molt amb compte, que cap país de la Unió Europea no 
ha renunciat al copagament, és un tema que s’ha de treballar molt. Que estaria bé, 
abans de passar a incitar-ne una programació en directe aquí, que hi hagi més aviat 
una anàlisi, una reflexió del tema.

I gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té 
la paraula la diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Sí; gracias, presidenta. Pues, en primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario 
de Catalunya en Comú Podem la presentación de esta propuesta de resolución, que 
insta al Govern una vez más a la revisión de la Cartera de serveis socials.

Y digo «una vez más» porque, sin ir más lejos, en el pasado Pleno de política 
general se aprobó una moción impulsada por el Grupo Parlamentario de Ciutadans 
sobre la priorización de la agenda social que precisamente incidía, en su primer pun-
to, en esta cuestión: actualizar la Cartera de servicios sociales de la Ley 12/2007 
de servicios sociales, ajustando la ratio del personal de los servicios sociales a las 
nuevas realidades demográficas, junto con una memoria económica para el ejercicio 
2018 que garantice los servicios y prestaciones sociales, o sea, respaldada, natural-
mente, con la consiguiente dotación presupuestaria.

¿Y cuántas veces se han aprobado resoluciones como esta que se pone hoy a vo-
tación? Y seguimos sin que los diferentes governs de Convergència y Junts pel Sí y 
el actual de Junts per Catalunya no haya hecho nada o prácticamente nada al respec-
to. ¿Cuántas veces tendrá que aprobarse en plenos y comisiones de este Parlament 
la actualización de la Cartera de serveis socials para dar una respuesta eficaz a las 
necesidades crecientes de la ciudadanía de Cataluña?

La Cartera de serveis socials se debería haber actualizado a los cuatro años de 
su creación. Es decir, se debería haber actualizado en el 2011. Estamos en 2018. 
Yo creo que es grave, preocupante. Tenemos una Cartera de serveis socials que fue 
pensada para unas necesidades concretas de una época concreta, con unas ratios de-
terminadas, que lo normal es que se hubiera actualizado en base a la experiencia de 
todos estos años, como ha señalado la diputada Marta Ribas.

Y las víctimas de esta dejadez del Govern son los trabajadores de los servicios 
sociales, que no dan abasto con su labor cotidiana y no ven una respuesta adecua-
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da a las múltiples necesidades que continuamente manifiestan. Porque no podemos 
decir que es que nos enteremos ahora: todos hemos tenido reuniones con distintos 
grupos que venían a reivindicar, pues, que se mejoraran estas ratios.

Y son víctimas también los propios usuarios, que tampoco ven cubiertas sus ne-
cesidades como deberían y según garantiza la misma Ley de servicios sociales de 
Cataluña. Y en definitiva es víctima, por tanto, la sociedad catalana entera, que cada 
día es más injusta, puesto que no se cumple la ley en este aspecto.

Yo no sé, y perdónenme, si hacer un planteamiento a todos los grupos parlamen-
tarios de ir presentando mociones en este sentido, en esta comisión, cada vez que 
haya reunión de esta comisión, hasta que se actualice de una vez la Cartera de ser-
veis socials. O sea, en vez de hacerlo en ocasiones puntuales, que ya son importan-
tes, cada sesión presentar una PR en este sentido. A ver si así ya... O sea, tipo huelga 
de celo japonesa. (Rialles.) A ver si así, al final –al final– el Govern escucha esto y 
hace verdaderamente esta actualización tan necesaria.

Nosotros votaremos a favor de esta propuesta de resolución en todos sus puntos.
Muchas gracias.

La presidenta

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

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. La senyora De Rivera feia aquesta proposta. Jo volia ser 
una mica, si em permeteu la broma..., és a dir, si cada cop que hem aprovat aquesta 
proposta de resolució ens haguéssim begut un chupito estaríem en situació de coma 
etílic en aquests moments. O sigui, és desesperant, perquè en aquesta legislatura 
tornarem a votar aquesta proposta de resolució, perquè el meu grup parlamentari 
també l’ha presentat i els grups que donen recolzament al Govern la tornaran a apro-
var. Portem així com a mínim des del 2015 en diverses ocasions, però no només la 
comissió: debats de política general, plens de pobresa, etcètera. Sempre –sempre.

I jo el que demanaria com a mínim és sinceritat. El president de la Generalitat no 
té dins dels seus compromisos la cartera, reformar la Cartera de serveis socials. No 
la té. No la va dir. No l’ha explicat. No està en el pla de govern. No existeix aquest 
compromís. No és un compromís del conseller. No ho és, i ell ho ha explicitat.

Per tant, fora bo que com a mínim no ens fessin trampes. Si no volen tocar la 
Cartera de serveis socials, si us plau, no hi votin a favor –no hi votin a favor–, per-
què denigren la institució. La gent no entén com és possible que aquest Parlament 
hagi instat el Govern més de vint vegades –i no m’equivocaré– a reformar la Cartera 
de serveis socials, que no es toca des de l’any 2011, i no ho hagi fet. De què serveix, 
per tant, que presentem propostes de resolució? No pot ser.

Ara, què passarà avui? Re. Sortirem d’aquí, aprovarem aquesta proposta de re-
solució i d’aquí uns mesos en tornarem a tenir una altra i ja està. I els professionals 
dels serveis socials i la gent continuaran tenint les complicacions. No em parlin vos-
tès de plans estratègics als serveis socials perquè no en tenim, de pla estratègic de 
serveis socials, des de l’any 2013.

És que aquesta és la situació: cap a on anem? És a dir, quin és l’objectiu? Quin 
és el model? On volem treballar? I això és el que ens falta, aquí. No hi han instruc-
cions ni d’aquest Govern, ni d’anteriors governs, de què volen fer amb la situació 
dels serveis socials a Catalunya. Ara, si tornem i continuem aprovant propostes de 
resolució, cap problema, dormirem més tranquils, però jo crec que no li fem un fa-
vor, a aquesta institució.

Si us plau, allò que instem al Govern que compleixi, si us plau, que ho compleixi. 
A més a més tenint, es suposa, ja no, les majories parlamentàries per poder fer-ho.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn, per posicionar-se de les esmenes presenta-
des, del grup proposant de Catalunya en Comú Podem, de la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Bé, s’accepta l’esmena i s’incorpora. Per tant, es modifica el punt 2, si no m’equi-
voco.

I re, sumant-me a la proposta que feia la diputada de Ciutadans, jo crec que sí, 
potser el que podríem fer és intentar posar..., o almenys ser sincers en quin és el 
topall del nombre de vegades que haurem d’aprovar una resolució perquè d’una ve-
gada es faci cas, i llavors així sabem fins quan l’hem de seguir presentant. Perquè 
no és sostenible que cada setmana haguem de presentar-ne una sobre cada uns dels 
temes que hem aprovat en diverses ocasions i mai s’han dut a terme, perquè ompli-
ríem les comissions, en cada sessió, només amb la reiteració d’allò que aprovem i 
no es du a terme.

Per tant, senyora De Rivera, no ho sé, jo crec que acabarem fent un nou pacte ara 
quan sortim. Fixem un topall, no?, i diguem: «Fins a trenta vegades, i quan arribem 
a trenta anem als tribunals», perquè ja no sé què més haurem de fer.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Ara passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució. S’ha demanat votació 

separada del punt número 3, per tant, començarem pel punt número 3 i després vo-
tarem la resta de la proposta de resolució.

Votem el punt número 3.
Vots a favor?
D’acord, són set vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans i Catalunya 

en Comú.
Vots en contra?
Deu vots en contra, de Junts per Catalunya i el Grup Republicà.
I abstencions?
Dos vots del Grup Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, aquest punt queda rebutjat amb 10 vots en contra, 7 a favor i 2 absten-

cions.
Ara votarem la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Aprovada per unanimitat dels grups parlamentaris, 19 vots a favor.

Proposta de resolució sobre la facilitació del recurs contenciós 
administratiu als sol·licitants de la renda garantida de ciutadania 
(retirada)

250-00131/12

Ara passarem al punt número 9, que és la Proposta de resolució sobre la faci-
litació del recurs contenciós administratiu als sol·licitants de la renda garantida de 
ciutadania...

Raúl Moreno Montaña

Presidenta, retirarem aquest punt de l’ordre del dia.

La presidenta

D’acord, perfecte. Doncs, agraïm al grup proposant que retiri aquest punt de 
l’ordre del dia.

Com ja s’ha dit amb anterioritat, el punt número 10, també. El Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular ha postposat el debat i votació d’aquest punt.
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Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica 
dels programes i les activitats per a fomentar l’envelliment actiu

250-00152/12

Per tant, passarem a l’últim punt de l’ordre del dia, que és punt el número 11, que 
és una proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica dels 
programes i les activitats per a fomentar l’envelliment actiu, presentada pel Grup de 
Ciutadans i que tots els grups ja en tenen una transacció, amb el Grup Socialista, 
que ens han fet arribar.

Per tant, té la paraula la diputada Elisabeth Valencia per a presentar la proposta 
de resolució.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bien, nosotros presentamos esta propuesta de resolución en 
la que pedimos que se garantice la suficiencia económica de los planes de enveje-
cimiento activo.

Bueno, no voy a entrar tampoco al detalle, pero, como ya he comentado con an-
terioridad, la potenciación del envejecimiento activo es clave para garantizar que la 
calidad de vida de nuestras personas mayores se mantenga el mayor tiempo posible.

Por este motivo, en relación con las actividades que se han realizado en los ca-
sals de gent gran y a las que el Govern no está haciendo frente, bueno, no ha estado 
haciendo frente, lo que pedimos es que se les devuelva el dinero a los usuarios que 
han pagado de sus bolsillos estas actividades y se haga lo antes posible. Que se ar-
ticule la manera necesaria de devolverles este dinero, pero no puede ser que las per-
sonas usuarias de esas actividades, con sus pensiones justas en muchas ocasiones, 
hayan tenido que hacer frente a este gasto. Creemos que es una cuestión de justicia 
social y de garantizar sus derechos.

Por otro lado, hemos propuesto que los contratos sean plurianuales precisamente 
para que no nos volvamos a encontrar en esta situación de que vence un contrato y, 
por cuestiones burocráticas, no se pueda hacer frente al pago de estas actividades. 
Les digo que no nos cuadran las explicaciones que no ha dado el Govern porque 
difieren de lo que nos llega desde los municipios, que es que no se están pagando 
estas actividades; nos llega desde el territorio y también nos llega por parte de los 
usuarios.

Por otro lado, bueno, lo de siempre, los grupos que dan apoyo al Govern vienen 
aquí, aguantan el chaparrón y dicen que la culpa, pues, es del artículo 155. Para todo 
tienen el comodín del público, que es el artículo 155, y para justificar su incompe-
tencia en el día a día de las cuestiones sociales lo sacan cada dos por tres.

Por otro lado, bueno, en resumen lo que pedimos es que también se creen más 
plazas de actividades para fomentar el envejecimiento activo, porque no son sufici-
entes ya que nos ha llegado también desde los diferentes territorios que hay muchas 
personas que se tienen que apuntar a un sorteo porque hay muchos demandantes, 
sobre todo en las zonas de alta densidad de población, pondría ejemplos de Santa 
Coloma, de Hospitalet: ahí hay mucha gente que se tiene que apuntar y esperar; bu-
eno, hay una lista de espera también en el acceso a estas actividades.

En resumen, pues, lo de siempre: que se pongan a trabajar, que hagan... Sobre 
todo, nos interesa que paguen lo que han tenido que abonar los usuarios de esas ac-
tividades, y que lo hagan, por favor, lo antes posible por una cuestión de dignidad y 
por justicia social.

Quiero decir que también hemos aceptado las enmiendas del Partido Socialista, 
porque pensamos que complementan nuestra inicial propuesta de resolución.

Y, bueno, muchas gracias a todos.



DSPC-C 78
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CTASF  59 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del grup que hi ha presentat esmenes, el 
Grup Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Com que hem parlat abans a bastament d’aquest punt, jo vo-
lia llegir només un escrit que arriba de l’Ajuntament de Vallirana, que explica que 
els usuaris i usuàries de Vallirana es van assabentar de la retirada d’aquestes acti-
vitats a principis del mes de març; que l’ajuntament no ha rebut cap comunicació 
formal en el sentit d’aquesta retirada per part de la Generalitat; que s’ha provocat 
un buit en les activitats que s’ofereixen als casals de la gent gran, i l’Ajuntament 
de Vallirana va mantenir diferents reunions amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, i la Generalitat no els va donar cap alternativa. I que davant 
d’aquesta manca d’alternatives el consistori va decidir assumir directament el cost 
dels disset tallers que abans es realitzaven gratuïtament a la ciutat per un import de 
cinc mil euros.

Aquesta és la realitat que passa. I jo entenc que a vostès el Govern els digui que 
no hi ha cap problema. Però de la mateixa manera que es demana en aquesta pro-
posta de resolució que restitueixi el cost a les persones que han pagat per aquestes 
activitats que abans eren gratuïtes, no estaria de més que s’obrís una línia de crè-
dit, un pagament a aquells ajuntaments que, per manca de previsió per part de la 
Generalitat, han hagut de pagar directament des dels seus ajuntaments, des del seu 
pressupost, activitats gratuïtes perquè l’alternativa era fer pagar a la gent gran per 
activitats que abans no havien de pagar.

I, per tant, aquesta és la realitat que succeeix en el territori, més enllà, diguem-ne, 
del que es vulgui dir per part del Govern.

Nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta de resolució. Per això hem 
transaccionat aquests tres punts, que hem vist al final que podien ser absolutament 
complementaris amb la proposta que feia Ciutadans, i per això volem aquesta ober-
tura de la línia d’ajuts econòmics. Que ens diguin quan, com, de quina manera, quan 
començarà això, quan la gent gran podrà tornar a tenir aquest tipus d’activitats als 
casals, i comunicar-ho, informar, és que tampoc ens sembla que sigui res de l’altre 
món. I esperem, per tant, que es pugui aprovar.

Gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Doncs, bé, com ja hem fet el debat, en part, no?, d’aquest mateix tema en una re-
solució anterior en aquesta mateixa comissió, no em reitero en els arguments.

Farem suport a aquesta proposta de resolució, i em sembla que, a més, amb les 
transaccions s’han resolt algunes de les coses, tant per forma concreta de les propos-
tes que es feien com fins i tot per actualitzar-se a la situació actual. Han millorat, i, 
per tant, hi farem suport.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Tal com ha comentat la companya Ribas, ja és un punt que, 
bé, aquí ja s’ha comentat en una proposta de resolució anterior, ho ha comentat la 
meva companya Marta Vilalta.
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Tot i així, una vegada més, la part de l’exposició de motius no és del tot correcta. 
No hi va haver, diguem-ne, una falta de previsió, sinó que va haver-hi l’aplicació de 
l’article 155 –ja sé que ho ha dit vostè, però no deixa de ser una realitat.

Compartim la importància dels programes d’envelliment actiu. Per això, malgrat 
l’aplicació de l’article 155, el Govern, mitjançant la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària, ha fet totes les actuacions per poder garantir les activitats programades.

Tot i així, tot i les esmenes, o possibles esmenes que es puguin transaccionar, 
doncs, no hi votarem a favor, hi votarem en contra.

I respecte als contractes menors, doncs, comunicar que, d’alguna manera, ja està 
resolt.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Té la paraula el diputat Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Bon dia. Les diputades Vilalta i Najat Driouech ja han explicat a bastament el 
tema, per tant, no ho reiteraré. Aquest és un segon debat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn..., passarem a la votació... Bé, no sé si 
–perdó–, el grup proposant vol manifestar-se respecte a les esmenes. Té la paraula 
la diputada...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; bueno, quería comentar a los grupos que han apoyado al Govern que no hay 
nada nuevo en que ustedes vuelvan a sacar el artículo 155. Y nosotros les decimos 
que ustedes tienen bastantes dificultades en el día a día del departament.

Y, a parte, pues, poca voluntad política para avanzar en temas sociales.
Muchas gracias.

La presidenta

A veure si ens ha quedat clar a la Mesa: entenem que les esmenes 2 i 3 presenta-
des..., oficialment, queda igual. I la transacció és: en lloc de supressió del punt nú-
mero 1, incorporar aquest nou punt, que és: «Obrir una línia d’ajuts econòmics per 
cobrir les despeses dels tallers destinats a la gent gran, que han hagut d’assumir els 
ajuntaments afectats per la retirada d’activitats gratuïtes.» És així? (Pausa.) D’acord.

Passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució, tal com ha quedat amb la 
transacció que han acordat els grups de Ciutadans i de Socialistes i Units per Avançar.

Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Són 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per 

Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra d’aquesta proposta de resolució?
Deu, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda rebutjada.
Aquí acabem aquesta comissió, aquesta sessió de comissió. D’aquí a quinze dies 

ens emplacem a una nova sessió.
Per tant, s’aixeca la sessió.

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