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Sessió 5 de la CE

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

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

ló, i del secretari, Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu 

i Usart.

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

Fernández Cabezas, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Sonia Sierra Infan-

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

i Febrer, Saloua Laouaji Faridi i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla i Jou, Montserrat Fornells i Solé i Bernat Solé 

i Barril, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. So-

cialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; 

Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i An-

drea Levy Soler, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix/-en a aquesta sessió...

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’autoinjectors d’adrenalina als centres 

educatius (tram. 250-00092/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 21; esme-

nes: BOPC 121, 33).

2. Proposta de resolució sobre l’increment de recursos educatius als alumnes amb ne-

cessitats educatives especials a Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00096/12). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 27; esmenes: BOPC 121, 33).

3. Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles de noves oportunitats de 

Cornellà de Llobregat (tram. 250-00100/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

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

BOPC 50, 12; esmenes: BOPC 121, 34).

4. Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta formativa per a joves en risc 

d’exclusió social (tram. 250-00109/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presen-

tat: BOPC 50, 17; esmenes: BOPC 121, 34).

5. Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta pública de formació dels do-

cents (tram. 250-00126/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

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

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 11; 

esmenes: BOPC 121, 36).

6. Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut escola El Bosc de Rubí (tram. 

250-00133/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb dos al-

tres diputats del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 20; esme-

nes: BOPC 121, 37).

7. Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs a l’Escola Francesc Aldea i 

Pérez, de Terrassa (tram. 250-00139/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, jun-

tament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 

3; esmenes: BOPC 121, 38).

8. Proposta de resolució sobre la formació del professorat d’educació primària i secun-

dària en alumnes diagnosticats de trastorn d’espectre autista (tram. 250-00154/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 73, 7; esmenes: BOPC 121, 41).
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9. Proposta de resolució sobre la planif icació educativa (tram. 250-00157/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 73, 10).

10. Proposta de resolució sobre el manteniment del cicle formatiu de grau superior 

de documentació sanitària a l’Institut de la Ferreria, de Montcada i Reixac (tram. 250-

00169/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 77, 54; esmenes: 

BOPC 121, 43).

El president

Sí, bona tarda. Comencem, doncs, aquesta sessió de la Comissió d’Ensenyament, 
donant la benvinguda a tots els grups parlamentaris i els convidats que tenim avui, 
que ens acompanyen.

Abans de començar l’ordre del dia en si, preguntaríem si algun grup té alguna 
substitució? 

David Cid Colomer

Jo mateix, David Cid, substitueixo Jéssica Albiach, en nom de Catalunya en 
Comú Podem.

El president

Un altre grup?

Bernat Solé i Barril

Sí, Grup Parlamentari Republicà. La diputada Montse Fornells substitueix la 
diputada Mònica Palacín.

El president

Perfecte, moltes gràcies. Hi ha hagut una petició de diferents grups parla-
mentaris per fer una ampliació de l’ordre del dia. Vol comentar-ho? (Pausa.) 
Votaríem després? (Pausa. El president dona la paraula a Xavier Quinquillà 
Durich.)

Xavier Quinquillà Durich 

Sí, més que res fer esment que hem demanat la inclusió a l’ordre del dia de la pro-
posta de resolució sobre la presència de la filosofia en l’ensenyament.

El president

Els grups parlamentaris estan tots d’acord? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Doncs faríem 
aquesta ampliació a l’últim punt de l’ordre del dia, per assentiment.

I em penso que hi havia la petició d’una alteració de l’ordre del dia? 

David Cid Colomer

Des del nostre grup volíem demanar si podíem avançar la PR número 10 de l’or-
dre del dia, perquè ens acompanyen persones que venen directament del municipi, 
en aquest cas concret, de Montcada i Reixac.

Ens han demanat que segurament haurien de marxar, i, per tant, si no és incon-
venient, demanaríem que la resta de grups ens permetés fer aquest primer debat de 
la comissió. 

El president

Algun grup té algun inconvenient? (Pausa.) Podem fer aquesta modificació de 
l’ordre del dia? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Doncs ho fem també per assentiment. 
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Proposta de resolució sobre el manteniment del cicle formatiu de 
grau superior de documentació sanitària a l’Institut de la Ferreria, de 
Montcada i Reixac 

250-00169/12

Per tant, començaríem amb el punt 10, que serà el punt 1, que és la Proposta de 
resolució sobre el manteniment del cicle formatiu de grau superior de documentació 
sanitària a l’Institut de la Ferreria, de Montcada i Reixac.

I, per defensar la proposta, té la paraula el diputat del Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, David Cid.

David Cid Colomer

Bé. El centre de la Ferreria era un centre que estava creixent de manera molt 
important al municipi de Montcada i que estava esdevenint un centre de referèn-
cia per part de..., no?, no només de la localitat, sinó, fins i tot, del conjunt de cicles 
formatius. 

Estem parlant d’un cicle que estava clarament consolidat, que, des de l’any 2007, 
doncs s’anava realitzant al municipi de Montcada; que, a més a més, tenia una ubi-
cació estratègica, bàsicament també perquè estava en un nus –que Montcada és un 
nus, en aquest cas– o un node de comunicació i d’accés al transport públic. I perquè, 
a més a més, no?, permetia, doncs, donar cobertura a persones de Barcelona, Ripo-
llet, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa, Mollet. I, en tot cas, també el que ha suposat el 
trasllat d’aquest centre a Terrassa és un augment per part de les despeses de molts 
estudiants, que han de fer front, en aquest cas, a un transport públic, no?, que afecta 
a major distància, i, per tant, també a majors zones i, per tant, a més despesa eco-
nòmica.

Estem parlant d’un cicle on el 50 per cent de les persones que hi participaven 
o que hi estaven inscrites, en aquest cas, eren de la mateixa localitat de Montca-
da, i que donava també cobertura, com deia abans, a Barcelona, Ripollet, Cerda-
nyola, Barberà, Badia, Cardedeu, Santa Perpètua i Badalona.

També bona part de l’alumnat venia, en aquest cas, del propi grau mig del ma-
teix centre. Per tant, també hi havia una continuïtat en el que era, no?, el projecte 
de formació. Cada any s’omplien tots els grups, i, per tant, hi havia una..., no?, una, 
clarament..., fidelitzat, i també un gran sentiment de pertinença pel que fa al centre.

Les dades d’inserció laboral eren bones; sobretot, per la feina també que es feia des 
dels tutors i, en aquest cas, també del personal del mateix centre. I també es feia una 
feina de formació per part, en aquest cas, del mateix cos docent i que crec que també 
era rellevant destacar-ho.

La taxa d’abandonament del centre era molt baixa. Estem parlant de, pràctica-
ment, només una o dues persones de les trenta-quatre que normalment omplien la 
promoció, i també hi havia bones dades d’accés a la universitat. Per tant, estem par-
lant d’un equip docent cohesionat, que funcionava, i un alumnat, en aquest cas, molt 
motivat.

I també jo vull destacar que les enquestes de satisfacció, en aquest cas, per part 
dels alumnes, eren molt positives, pràcticament amb una mitjana del 96 per cent.

Per tant, estem parlant d’un centre que funcionava de manera molt important, 
que donava cobertura, en aquest cas, a una demanda especialment vinculada al ter-
ritori de la localitat. I, per tant, no entenem per què es va produir aquest trasllat. I el 
que reclamem, òbviament, és que aquest centre torni a realitzar la seva tasca docent 
al municipi de Montcada, que és on la venia fent des de l’any 2007.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se i defensar les esmenes presenta-
des, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada 
Imma Gallardo.
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Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom, diputats i diputades i persones 
que ens acompanyeu. Ens sembla important recordar que els cicles de grau superior 
de formació professional van dirigits a alumnes de més de divuit anys, que poden 
accedir-hi des de batxillerat, des d’un cicle de grau mitjà, amb o sense el curs de 
grau superior, després d’haver obtingut el títol de grau mitjà, o mitjançant les pro-
ves d’accés.

Són una alternativa d’estudi als graus universitaris, de manera que, en el moment 
d’elaborar la programació de l’oferta de formació professional, cal tenir en compte la 
inserció laboral. I cal tenir una mirada territorial més àmplia que el municipi, com 
a mínim també s’ha de fer a nivell comarcal. 

Tot i això, des del nostre grup, sabem que els cicles formatius, tant de grau mig 
com de superior, en determinades poblacions són un tema molt sensible, que acos-
tuma de passar a l’àmbit municipal i, depèn d’on, al comarcal, com hem pogut com-
provar en el cas d’aquest institut, la Ferreria, de Montcada i Reixac.

Sí que és veritat que aquest centre és l’únic que imparteix el cicle de grau supe-
rior de documentació i administració sanitària a tota la comarca, i segurament els 
seus docents són els que, amb molt d’esforç, han fet que aquest projecte estigui del 
tot consolidat. 

Tot i així, des dels serveis territorials, es va elaborar una proposta per obrir una 
oferta pública de cicles sanitaris a Sabadell i a Terrassa, amb el trasllat de l’oferta 
d’altres centres amb manca d’espais.

Des del nostre grup, coincidim que cal que la programació de l’oferta d’estudis 
de formació professional a la comarca del Vallès Occidental respongui a una visió 
global i adaptada a les necessitats formatives del territori i del mercat de treball.

I també coincidim en que és del tot necessària l’ampliació de l’Institut la Fer-
reria, seguint els acord adquirits amb l’ajuntament, així com l’obertura de nous ci-
cles formatius consensuats entre el mateix departament, l’ajuntament i la comunitat 
educativa, i que suposaria una ampliació de l’oferta d’aquesta família.

Per tot això, el Grup de Junts per Catalunya donarem suport a la proposta de re-
solució, excepte en el punt 3, on ens abstindrem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se i defensar les esmenes pre-
sentades, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor diputat 
Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé, gràcies, president. Donar la benvinguda, també, als representants de Mont-
cada que avui estan entre nosaltres en aquesta comissió. 

Nosaltres vam presentar-hi un parell d’esmenes. Una, amb relació al primer punt, 
on, textualment, la proposta de resolució diu: «Informar el Ple municipal de Mont-
cada sobre el Pla d’ordenació territorial de formació professional.» Nosaltres con-
sideràvem que era oportú que s’informés al Govern municipal de Montcada. I, per 
tant, que aquest Govern després informés en el seu Ple. Perquè ens sembla que les 
relacions de govern a govern són les relacions adequades a nivell institucional, i, per 
tant, doncs, ens sembla que aquesta esmena hauria d’haver estat acceptada pel grup 
proposant; en tot cas, no ha estat així.

I, després, fèiem una proposta de fer una refosa... Està acceptada? (Veus de fons.) 
Bé, és que en les informacions que jo tenia..., bé, doncs, si en el cas... Modifico el 
relat. (Veus de fons.) En el cas de que el grup proposant accepti, votarem... –estarem 
molt contents–, hi votarem favorablement –i molt contentes. 

I en la refosa del 2.3.4, fèiem una proposta per tal de..., bé, que anava en la línia 
de programar l’oferta d’estudis de formació professional a tota la comarca, el Vallès 
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Occidental, responent a una visió global i adaptada de les necessitats del territori 
del mercat de treball.

Som plenament conscients de la importància que té aquest cicle formatiu, però 
també és cert que no hem de barrejar dos elements que, per nosaltres, són claus. Un 
és que aquest cicle formatiu té importància per la Ferreria, però tant cert és que do-
narem suport a l’ampliació de l’institut i donarem suport també a aquesta mediació 
entre les parts, per tal de que, amb aquesta ampliació de l’institut, hi hagi nous cicles 
formatius en aquest centre. I, per tant, que entre la comunitat educativa, entre l’ajun-
tament i entre el mateix departament es determini quins són els cicles formatius més 
adequats i més acurats per Montcada i pel seu entorn.

Ara mateix hi ha uns alumnes, són tretze alumnes, que estan cursant aquest cicle 
formatiu. Aquests alumnes acabaran el seu cicle formatiu a Montcada, acabaran els 
seus estudis a Montcada, i, per tant, encara es manté aquest cicle. 

Per aquest motiu, nosaltres ens abstindrem en la segona votació. Votarem, per 
tant, per separat, i demanem la votació separada del segon punt respecte als altres 
tres, que, per nosaltres, es poden mantenir igual.

També som plenament conscients de la reivindicació que hi ha hagut en el mu-
nicipi, també som plenament conscients de la voluntat del Govern municipal per tal 
de tirar endavant amb aquesta proposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups, en primer lloc, 
la diputat del Grup de Ciutadans, María Luz Guilarte?

María Luz Guilarte Sánchez

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Bona tarda als convidats. El nostre po-
sicionament, i pel que votarem a favor de la proposta presentada pel grup dels co-
muns, es basa en el fet que la intenció dels serveis territorials, de traslladar aquest 
cicle formatiu de grau superior a Terrassa, implica diversos problemes que no s’han 
tingut en compte i que no són menors. Per exemple, l’experiència.

Ja fa dotze anys que aquest centre ofereix aquest grau amb els avantatges que 
això suposa. És a dir, hi ha un arrelament del cicle a Montcada, amb una demanda 
important per accedir a aquesta formació, donat l’alt grau de satisfacció dels estu-
diants amb relació a l’expertesa del professorat que ho imparteix, i la inserció labo-
ral, que és del 72 per cent.

També, el fet que el centre estigui ben comunicat facilita la conciliació estu-
di-treball, en la que es troben molts dels estudiants d’aquest tipus de grau, perquè 
parlem d’un grau superior. Això vol dir que molts alumnes també treballaven. 
I, per tant, un canvi de localització dificultaria aquesta conciliació, que també 
afectaria els docents.

Nosaltres no creiem que la solució, en aquest cas, concret, tal com argumenta 
l’Administració, sigui la redistribució territorial, sinó l’augment de l’oferta. A més, 
en un camp que té reconegudes sortides professionals i amb un augment de la de-
manda, any rere any.

D’altra banda, la manca de pressupost, que també al·lega l’Administració, no està 
justificada en cap cas, ja que el Govern sí que troba sobrats recursos per  subvencionar 
i crear «xiringuitos» ad hoc, destinats, únicament, a la propaganda i a la col·locació 
d’adeptes al procés. Com ara els 20 milions de TV3 o l’Oficina dels Drets Civils i 
Polítics. Per tant, no hi ha recursos per segons què, i les prioritats d’aquest Govern ho 
demostren contínuament.

En definitiva, aquest és un tema de voluntat política i de manca de previsió i pla-
nificació, sobretot, ja que fer una proposta per al foment de l’educació i equilibrar 
l’oferta formativa d’estudis en el territori passaria, més aviat, per fer, d’entrada, una 
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anàlisi rigorosa de la demanda en tot el territori –que, a hores d’ara, no consta– de 
cara a ampliar l’oferta d’aquest cicle, si fos necessari, en aquest cas, a Terrassa.

Moltes gràcies.

El president

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

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies, president. També volia començar saludant els membres de la comu-
nitat educativa de l’Institut la Ferreria que ens acompanyen.

Nosaltres també, com a grup, estem molt a favor del conjunt de la proposta, so-
bretot del manteniment d’aquest cicle que, com s’ha explicat sobradament, estava 
molt consolidat i que oferia, doncs, aquesta formació a tota la comarca. Per tant, 
estem a favor de que es mantingui aquest cicle, i també d’ampliar l’oferta d’altres 
cicles, tenint en compte que, com dèiem, doncs em sembla que és un institut de re-
ferència, que també aquest cicle era de referència i que, per tant, no només hem de 
treballar o continuar treballant per millorar-ne l’oferta, sinó també per millorar la 
graduació, sobretot, en FP mitjà i superior. I, en aquest sentit, doncs, com dèiem, 
aquest institut doncs, sobradament, compleix amb aquestes expectatives.

Per tant, ens sembla important, doncs, treballar per la formació professional, per 
prestigiar-la i, sobretot, també per dotar-la de recursos.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Només per dir que votarem a favor de la proposta de reso-
lució. 

Gràcies.

El president

Gràcies. I, per posicionar-se, en darrer lloc, en nom del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular, té la paraula la diputada Andrea Levy.

Andrea Levy Soler

Sí. Votarem a favor de la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies. El diputat proposant voldria prendre la paraula?

David Cid Colomer

Per acceptar la primera esmena, com feia referència abans, i per indicar que re-
butjarem la resta d’esmenes.

Bàsicament, nosaltres creiem que hi ha una demanda i una realitat a Montcada 
que justifica que existeixi aquest cicle de grau superior, que hi han hagut sis mani-
festacions, una assemblea pública, dues reunions amb els serveis territorials, dues 
amb ensenyament, mocions aprovades per l’ajuntament... Jo crec que el que aprovem 
avui és molt clar. I nosaltres exigirem el compliment del que aprovem avui, que és el 
manteniment del cicle de grau superior a Montcada, no només per aquest any, sinó 
també pel curs vinent, no només per als alumnes que l’estan cursant, sinó perquè es 
pugui seguint mantenint l’oferta a Montcada. 

I el que no es pot fer és, en una lògica de recentralització territorial, perquè estem 
parlant d’això, Terrassa té una oferta formativa molt extensa, que no té Montcada, i 
aquí el que no es pot, en aquest cas, és llençar el missatge a una ciutat com Montca-
da, que hi ha municipis de primera i hi ha municipis de segona.
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Per nosaltres, Montcada és un municipi de primera, i mereix tindre –perquè ho 
volen així els seus alumnes, ho vol així els seus, en aquest cas, docents, i ho vol el 
seu ajuntament i la seva ciutat– un cicle formatiu com el que es feia a la Ferreria.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per tant, faríem la votació... (Veus de fons.) Per separat? Tots els 
punts per separat? (Pausa.) No? (Pausa.) Algun portaveu vol...? 

Bernat Solé i Barril

L’1, el 3 i el 4 es poden votar junts i el segon, per separat.

El president

D’acord. 1, 3 i 4 tots junts i el segon, per separat, sí? (Pausa.) Quan..., sí?  (Pausa.) 
Comencem, doncs, votant els primers, 1, 3 i 4? –1, 3 i 4? 

Vots a favor?
Doncs els punts 1, 3 i 4 han estat aprovats per la unanimitat dels presents. 
El punt número 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs aquest punt número 2 ha estat aprovat amb els vots favorables del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de PSC Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem 
i els subgrups parlamentaris de la CUP - Crida Constituent i Partit Popular de Ca-
talunya. I les abstencions del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Par-
lamentari Republicà. 

Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’autoinjectors d’adrenalina 
als centres educatius 

250-00092/12

Passaríem al que seria el segon punt de l’ordre del dia, que és el primer que 
consta en l’ordre del dia que s’ha enviat, que és la Proposta de resolució sobre 
la disponibilitat d’autoinjectors d’adrenalina als centres educatius. Per defensar i 
presentar la proposta té la paraula el diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, moltes gràcies, senyor president. Diputades i diputats, avui Ciutadans portem 
aquí, al Parlament, a debatre, doncs, aquesta proposta. Una proposta per disposar 
d’autoinjectors d’adrenalina als centres educatius, i, per tant, es pot emmarcar en tot 
allò que té relació en salut a totes les polítiques, per tant, salut també dintre del sis-
tema educatiu, d’una forma holística, d’una forma transversal.

I el motiu és important perquè, com saben vostès, el nombre de, doncs, persones 
que tenen, avui en dia, una al·lèrgia alimentària és molt gran i, especialment, perquè 
existeix una gran prevalença, una gran incidència en els nens. Sabem que el 30 per 
cent de menors a Espanya, doncs, pateix alguna mena d’al·lèrgia i que les alimentà-
ries, evidentment, són del caire més freqüent.

Així mateix, la Comissió Europea reconeix que set de cada deu reaccions al·lèr-
giques, doncs, ocorren quan es menja fora de casa. I, per tant, en el cas dels nens, 
doncs, fins al 20 per cent dels escolars està reportat que tenen aquestes al·lèrgies 
quan dinen als menjadors escolars.

A més a més, i entrant, doncs, en temes sanitaris també, fins a dos terços d’aques-
tos centres escolars tenen risc perquè tenen un nen declaradament amb problemes 
de risc d’anafilaxi. 



DSPC-C 86
23 d’octubre de 2018

Sessió 5 de la CE  10

Bé. Suposo que es poden imaginar el greu que és tenir un nen que té una anafi-
laxi, que té una reacció al·lèrgica greu, comença amb tos, comença, doncs, amb en-
nuegament, comença..., vejam, destret respiratori, i es poden imaginar què és el que 
passa si això no es reverteix ràpidament. El nen, doncs, arriba a un xoc anafilàctic 
i mor.

Per tant, en aquest sentit, ja, al 2016, la Societat Espanyola d’Immunologia i 
d’Al·lèrgies, recomanava, sota el lema «Un col·legi, un “botiquí”, una adrenalina», 
doncs, el que avui Ciutadans proposa en aquest Parlament, que és que als centres 
educatius, no solament hi hagi –que n’hi ha d’haver, evidentment–, doncs, preven-
ció, no solament que hi hagi també formació, que n’hi ha d’haver, sinó que vagi 
una mica més enllà, que tingui aquest autodispensador d’adrenalina, perquè és un 
fàrmac molt efectiu. De fet, disposar d’ell a mà, doncs, pot salvar, evidentment, la 
vida del que s’està ennuegant per una reacció anafilàctica. I, a més a més, és bas-
tant fàcil d’administrar. Per tant, és un fàrmac dels que es poden tenir amb segu-
retat dintre dels centres educatius, perquè pot salvar vides.

Per tant, portem avui aquest tema aquí, i us agraïm, doncs, la intervenció.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se i defensar les esmenes presenta-
des, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada 
Saloua Laouaji Faridi.

Saloua Laouaji Faridi

Hola, bona tarda. Gràcies, president. Amb relació a aquesta PR, considerem que 
és un tema molt delicat, atès que les al·lèrgies són, com ja sabeu, les reaccions del 
sistema immunitari a determinades plantes, animals, aliments, picadures d’insectes 
o altres coses. 

La prevalença de les malalties al·lèrgiques, a nivell internacional, és alta i no 
deixa d’augmentar, segons l’opinió de molts experts. Aproximadament, un 30 o 40 
per cent de la població es troba afectada per alguna d’aquelles al·lèrgies. I s’esti-
ma que, a nivell de Catalunya, una de cada quatre persones pateix algun trastorn 
al·lèrgic.

I estem d’acord amb els companys de Ciutadans quan diuen que les al·lèrgies po-
den arribar a comprometre la vida de les persones que les pateixen.

I, per tot això, hem acordat la transacció d’aquesta PR.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se i defensar les esmenes pre-
sentades, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, la senyora Titón 
Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. I també, molt ràpidament, per posicionar-me en aquesta pro-
posta de resolució, en nom del Grup Republicà.

Perquè certament, i ho explicava el diputat propietari d’aquesta proposta, cada 
vegada hi han més al·lèrgies de tot tipus, però també alimentàries; i, òbviament, 
també en els infants, així com altres malalties cròniques, que cada vegada més, 
doncs, n’hi hauran i amb més comorbiditat; i, per tant, és segur que, en els pro-
pers temps, haurem de fer una incursió encara més forta de l’àmbit salut dins de 
l’àmbit escolar.

En aquest sentit, i d’acord amb el que estableix la Resolució del 20 de juny del 
2018, per la qual s’aproven els documents que han de regir, en aquest cas, el curs que 
tenim en dansa, doncs, aquí s’elabora un document, que es diu «Salut en tots els cen-
tres escolars», en el que es posen les bases de com afrontar aquests reptes de salut 
que es plantegen durant aquest curs, i que, a més a més, les consignes que es bolquen 
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en aquest document són les recomanacions que emanen del Departament de Salut i 
la Societat Catalana de Pediatria, que les van revisant periòdicament.

I és per això que nosaltres, a partir de la nostra esmena inicial, hem acordat una 
transacció; que entenc que després el diputat Soler en farà referència, en la que, 
precisament, expliquem i demanem que en aquest document de «Salut als centres 
escolars» s’inclogui un pla de prevenció de reaccions anafilàctiques, i així també 
la informació necessària que han de tenir els docents que han d’afrontar aquesta 
reacció d’entrada. I així la..., també, si ho consideren, en aquesta revisió, aquells 
que en són experts, que no són pas la Comissió de Salut, sinó que és la Societat 
Catalana de Pediatria i el Departament de Salut, doncs si així ho consideren ne-
cessari, també inclogui els autoinjectors d’adrenalina. I que també els centres edu-
catius disposin de tota la informació per atendre aquestes reaccions anafilàctiques 
i altres al·lèrgies. 

I és per aquest sentit, doncs, que donarem suport a aquesta proposta de resolu-
ció, entenent que incorporem aquesta transacció pactada, que tenen tots els grups 
parlamentaris.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se la resta de grups, en primer 
lloc, la senyora Esther Niubó, del Grup Parlamentari Socialistes Units per Avançar.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Nosaltres també volem començar agraint a Ciutadans la pro-
posta. Ens sembla que hem de fer tot el que podem per garantir que tots els cen-
tres educatius, doncs, estiguin en les millors condicions per garantir la bona salut 
de l’alumnat, dels nens, dels adolescents, i així com, evidentment, del conjunt de la 
comunitat educativa.

I, en aquest cas, doncs, tot el que suposi posar a l’abast del centre o del seu per-
sonal, del professorat, principalment, tecnologia, en aquest cas, els autodispensadors 
d’adrenalina, instrumental, en definitiva, per millorar en prevenció, ens sembla que 
és positiu.

És evident també que, si no va acompanyat de formació, de sensibilització, tam-
bé pot resultar insuficient. Però hem de fer, entenc, tot allò que estigui a les nostres 
mans per millorar en salut comunitària, en prevenció, i parlar d’alimentació, d’hà-
bits d’higiene, vacunació, em sembla rellevant. I em sembla molt important un debat 
que, probablement, tenim poc, no?, que és la presència d’altres tipus de professionals 
en les escoles, no? Recuperar la figura de, en fi, personal d’infermeria que, potser, 
n’hauríem de parlar més sovint.

I, en tot cas, doncs, celebrem que hi hagi hagut aquesta transacció. Ens sembla 
especialment important el fet, sobretot, del punt 1, que s’inclogui un pla de pre-
venció de reaccions anafilàctiques. Perquè ens sembla que, sovint, en el tema dels 
protocols encara estem, probablement, en una etapa molt anterior a la que hauríem 
d’estar, no? Probablement, hauríem de tenir protocols molt més adaptats, molt més 
posats al dia, davant del que tenim; però, en tot cas, celebrem la proposta i la vo-
tarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té la 
paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Sí, nosaltres també votarem a favor de la proposta. Com s’ha dit, és molt impor-
tant, doncs, tindre instruments que permetin fer front, en aquest cas, a les reaccions 
anafilàctiques que poden provocar la mort. Sigui també, com s’ha incidit, que, per 
nosaltres, és tan important dotar dels instruments, com també la formació perquè es 



DSPC-C 86
23 d’octubre de 2018

Sessió 5 de la CE  12

puguin utilitzar de manera correcta, no només per part del professorat, sinó també 
per les persones que treballen en el centre –i, en aquest cas, també, fins i tot, per les 
persones que s’encarreguen dels menjadors–, per saber com han de reaccionar da-
vant una situació doncs, evidentment, no desitjada però que pot ser greu.

Perquè, per nosaltres, evidentment, és tan important tindre els autoinjectors com 
que, no?, tothom sàpiga què ha de fer quan es produeix una situació com aquesta.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Nosaltres també hi votarem a favor. I només posant l’accent, a 
nivell de comentaris, com ja s’ha dit, en la importància de la formació del professo-
rat. Això ens sembla clau, i també en l’acció preventiva, no només en la intervenció 
quan es produeix el problema.

I, finalment, també alguna referència a alguns centres en els que pensem que 
aquesta problemàtica es tradueix en dinàmiques de segregació. Per exemple, a les 
taules vermelles, no?, en alguns menjador d’alguns centres, on s’agrupen els alum-
nes doncs amb problemes de possibles al·lèrgies. Tenint en compte que, a més, el 
menjador és un espai important de prevenció i de cura, en aquest sentit, atès que 
és, a través d’alguns aliments, que, precisament, «es colen», entre cometes, algunes 
traces que poden produir aquest tipus de problemàtica.

I, malgrat tots aquests comentaris, votarem a favor de la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, té la paraula la senyora Andrea Levy.

Andrea Levy Soler

Sí, votarem a favor de la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies. El diputat proposant vol prendre la paraula?

Jorge Soler González

Gràcies, de nou, senyor president. Bé, en primer lloc, sí, prendré la paraula per 
donar les gràcies a tots per aquest debat. Crec que ha estat enriquidor i d’un to, 
doncs, excel·lent. 

Gràcies també, doncs, pel suport a una proposta que nosaltres entenem priori-
tària i rellevant. I també, doncs, gràcies, novament, com ja comença a ser costum, 
diputada Laïlla, per les transaccions. Crec que millora el redactat, i, per tant, és d’a-
grair que arribem a un consens.

I també reconèixer-vos, he sentit durant el debat algunes de les propostes que 
crec que, probablement..., doncs no tant en aquesta comissió, però sí que seria in-
teressant que les recollim. El tema aquest de la taula vermella m’ha semblat que 
hauria de ser també una prioritat que els grups les treballem, i crec que haurem de 
fer-ho també a salut –a la Comissió de Salut, em refereixo. 

A l’igual que el comentari, doncs, de la diputada, no?, amb el tema de salut i es-
cola. És un tema que realment és important. Vam tractar alguna cosa la legislatura 
passada, però crec que és veritat que hi ha coses que s’han de tornar, doncs..., bé, a 
ventilar, en aquest cas.

I doncs per concloure, sí que hem arribat, com us deia, amb la diputada Laïlla, 
amb el seu grup, a una transacció que no esmena el sentit de la nostra proposta, però 
jo crec que la millora, i, per tant, és evident que, en aquest sentit, s’ha d’acceptar.

Continuem mantenint l’eix aquest de prevenció, informació, formació i, evident-
ment, finalment, doncs, desgraciadament, tractament quan convé. 
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I incorporem alguna cosa que saben vostès, pels que ens segueixen, doncs, a la 
Comissió de Salut, que per mi és insistent, és vehement, que és el tema de la trans-
parència. I, per tant, doncs, tenir aquests indicadors, en aquest cas, fer-ho públic, bé, 
en aquests documents, no? Perquè puguem monitoritzar què és el que fa, doncs, el 
Govern... –i aquesta és la nostra funció, en aquest cas, modesta, des de l’oposició–, 
és monitoritzar; que el que fem aquí, doncs, el que acordem, després es pugui im-
plementar i fer.

Doncs ens sembla important, en definitiva, per garantir que l’assistència d’aquests 
nens –que és al que avui hi estem ficant el focus–, doncs, es compleixi i la podem 
intentar millorar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs passaríem a votar aquesta proposta de re-
solució amb l’esmena transaccionada.

Vots a favor?
Doncs aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per 21 vots, que són la 

unanimitat dels presents a la comissió.

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos educatius als 
alumnes amb necessitats educatives especials a Santa Coloma de 
Gramenet 

250-00096/12

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia original, que és la Proposta de resolu-
ció sobre l’increment de recursos educatius als alumnes amb necessitats educatives 
especials a Santa Coloma de Gramenet. 

I tindria la paraula, per presentar la proposta, el diputat Raúl Moreno, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Bé, la ciutat de Santa Coloma de Gramenet ha tingut sempre 
un compromís històric, diria jo, amb l’educació, amb una educació de qualitat i una 
educació sense exclusions per tal de garantir al conjunt de la ciutadania, als infants 
i joves, doncs, uns ensenyaments de qualitat que els permetin tenir o garantir un 
projecte de vida propi, des del punt de vista formatiu, i també una igualtat d’opor-
tunitats. I aquesta ha estat una tasca tant de l’ajuntament, però també de tota la co-
munitat educativa, des de fa molts anys. 

I, justament, per seguir en aquesta línia, el que pretén aquesta proposta de resolu-
ció és donar les eines necessàries als alumnes amb necessitats educatives especials 
que, en aquests moments, estan estudiant a Santa Coloma de Gramenet.

Tant perquè, des del punt de vista de la legislació, tenim una llei d’educació 
que el que vol ser és el més àmplia possible, des del punt de vista de la partici-
pació de tot l’alumnat, i també pel mateix decret d’escola inclusiva, que reconeix 
el dret d’aquests alumnes a poder rebre els recursos i serveis necessaris, doncs, 
perquè puguin portar a terme la seva escolarització, com deia abans, amb igualtat 
d’oportunitats.

El mateix ple de l’ajuntament va aprovar, per unanimitat, el febrer de l’any 2016, 
la moció de defensa de l’escola inclusiva. I, per tant, un compromís, per part de la 
comunitat educativa i també del mateix ajuntament, de poder donar resposta a les 
necessitats educatives de prop de 1.500 alumnes a Santa Coloma de Gramenet.

I, en aquests moments, ens trobem amb diversos problemes: no hi ha places 
suficients, a Santa Coloma de Gramenet, per atendre els alumnes amb necessitats 
educatives especials. Això provoca dues coses: la primera, que alguns d’aquests 
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alumnes hagin d’anar a centres privats d’altres ciutats que no són a Santa Coloma 
de Gramenet. I, per tant, hi han moltes famílies que no poden fer front al paga-
ment d’aquests centres privats, si volen rebre aquest suport de les USEEs. I, en se-
gon lloc, hi han alumnes que estan escolaritzats, que tenen reconegudes, aquestes 
necessitats educatives especials, i que no poden rebre el suport.

I, per tant, davant d’aquesta situació, tot i l’esforç que s’ha fet per part de la co-
munitat educativa, arriba un moment en el qual Santa Coloma necessita més places, 
si vol donar una educació de qualitat. I aquest és el sentit i l’objectiu d’aquesta pro-
posta de resolució. 

I, per tant, des del punt de vista dels objectius, doncs, nosaltres hem proposat in-
crementar les places de les unitats de suport a l’educació especial, que els alumnes 
que han marxat puguin tornar, que puguin fer..., puguin ser educats a la seva ciutat, 
a la ciutat de residència de les seves famílies. Per això necessitem més recursos i 
també més personal per fer aquest suport a l’escola inclusiva; necessitem programes 
de formació i d’inserció, els PFI, per alumnes que provenen d’aquestes unitats de 
suport a l’educació especial.

Necessitem baixar la ràtio per alumnes, especialment en aquelles classes, en 
aquells centres escolars on hi ha..., on es concentren més alumnes amb necessitats 
educatives especials, i també, doncs, compartir les dades entre la Generalitat, entre 
l’ajuntament, per poder planificar millor, en un futur, quines seran les necessitats.

Amb aquesta voluntat és amb la que presentem aquesta proposta de resolució, 
esperant que els grups parlamentaris hi puguin donar suport, doncs, per fer que la 
qualitat de l’ensenyament a Santa Coloma de Gramenet continuï essent, com ha estat 
fins ara, un ensenyament de qualitat i per a tothom.

Gràcies.

El president

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

Lluís Font i Espinós

Gràcies, senyor president. Dues remarques. La primera és que és veritat que San-
ta Coloma ha estat, històricament, un espai, una comunitat molt viva, en temes edu-
catius i en època de les associacions de veïns, després del primer alcalde Hernández. 
És a dir, sempre hi ha hagut una inquietud; no és casual que la immersió lingüística 
tingués, allà, una primera experiència. I, per tant, reconèixer, aprofitar la PR d’avui 
per reconèixer la vàlua d’aquest treball fet per la comunitat educativa, molt diversa, 
molt plural, però que s’ha mantingut en el temps, no?

La segona remarca és que haurem de trobar un equilibri entre el desplegament 
del decret d’inclusió, que no afecta només aquells que tenen dificultats en l’aprenen-
tatge, sinó que pretén crear un marc educatiu que doni oportunitat a tothom, en la 
seva singularitat, amb el que és l’atenció a casos particulars. I com aconseguir que 
les grans línies de l’aposta de futur, que és aquesta que no estigmatitza ningú, per-
què no posa l’èmfasi en la dificultat, sinó en el valor i la singularitat de cadascú..., 
jo crec que aquest és el gran canvi paradigmàtic, no? Un decret que no accentua els 
problemes, sinó que parla de la riquesa de cadascú i de com crear les condicions de 
possibilitat per tirar endavant amb les dificultats que cadascú pugui tenir, amb els 
actius, amb els reptes que se li plantegen.

Per tant, la gran aposta és el desplegament del decret, però també s’ha de reco-
nèixer la singularitat de casos concrets. Jo crec que la gràcia del Govern haurà de ser 
aquesta, no?, d’apostar decididament pel gran canvi de paradigma i, alhora, atendre 
l’especificitat, sobretot en comunitats que han demostrat ser molt vives i capaces de 
fer front a les seves dificultats. Per tant, recolzarem una proposta de transacció que 
s’inspira, bàsicament, en el text que han presentat.

I gràcies per presentar-ho.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar l’esmena presentada, en nom del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. I, en la mateixa línia del diputat Font, en el moment de plani-
ficar nous recursos per un centre, sempre, a banda de molts altres criteris, s’ha de te-
nir en compte, s’ha de valorar el compromís del centre a utilitzar, disposar d’aquest 
recurs, que és especial i que afectarà, segurament, a tot l’àmbit educatiu i l’equip 
docent i, per tant, també a tot l’alumnat, no? I, en aquest cas, com deia el diputat 
Font, doncs, l’espai educatiu que representa Santa Coloma de Gramenet, aquest cri-
teri el compleix.

I, a més a més, les propostes d’increment de recursos sempre es prioritzen en 
base, per una banda, a quina és la dotació d’aquestes necessitats de suport en una 
escola ordinària, intentant que sigui sempre l’escolarització ordinària la prioritària; 
després, si cal, que aquest alumne tingui una educació especial, també tingui els 
recursos específics per ser escolaritzat amb proximitat, també, a una educació es-
pecial. I que, si varien les ràtios, doncs, hi hagi una capacitat d’adaptació, també, 
d’aquests recursos, en funció de les ràtios que es necessiten i de les que disposa, en 
aquest cas, la ciutat de Santa Coloma.

I és en aquest sentit que hem plantejat aquestes tres esmenes, que toquen, preci-
sament, aquests tres punts i que entenem que accepten. I, per tant, votarem a favor 
d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar-se la resta de grups, en primer 
lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor diputat Dimas 
Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidente. Bien, nosotros vamos a dar apoyo, sin ningún tipo de fisura, 
a la propuesta que presenta el Grupo Socialista. Nosotros consideramos que, para 
tener una educación efectiva e inclusiva es necesario, por un lado, inversión; por otro 
lado, la dotación suficiente de profesionales para asegurar las ratios adecuadas, y, en 
tercer lugar, que a estos profesionales se les proporcione la formación necesaria para 
que puedan atender estas necesidades especiales.

Como ustedes habrán observado, yo no soy un miembro habitual de la Comissió 
d’Ensenyament, pero he querido comparecer aquí como vecino y como cargo electo 
de la ciudad de Santa Coloma, para, en primer lugar, refrendar todo lo que dice la 
propuesta, pues entiendo que recoge estas necesidades que habían estado reflejadas. 
Y en segundo, mi actividad allí, en el pleno, para decirles que, realmente, estamos 
hablando de datos objetivos, que es una necesidad real. Comentaban el antecedente 
de la moción presentada en el año 2016, pero este mismo año se volvió a presentar 
un texto muy similar al presentado aquí, que tuvo el apoyo unánime de todos los 
grupos del consistorio, y de toda la comunidad educativa, con las AMPA y diversas 
asociaciones que mostraban su apoyo.

Con lo cual, está la fuerza de una ciudad detrás, está el apoyo de muchos grupos 
y, realmente, nos sabe mal porque estas propuestas son bastante recurrentes, pro-
puestas que piden dotar los recursos mínimos a servicios que nosotros consideramos 
necesarios, como pueden ser la educación, como puede ser la sanidad, como pueden 
ser las políticas sociales, como puede ser la seguridad. No estamos hablando de in-
crementar recursos porque sí, estamos hablando que los recursos que hay no permi-
ten desplegar el servicio, la atención, en las mínimas condiciones dignas.

Ustedes..., para muestra un botón, lo importante para ustedes, consideramos que 
no es lo prioritario. Si miran las noticias en las últimas semanas sus dos grandes 
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propuestas han sido hacer chiringuitos para colocar a los fugados de la justicia o..., 
el último chiringuito que han hecho: dels drets polítics i drets socials i politics de 
Catalunya. Pues, bueno, yo creo que la atención en educación, no hay un derecho 
que sea más importante..., o entre los más importantes, como es una educación de 
calidad, una educación igualitaria y una educación digna, y tener una escuela in-
clusiva. Santa Coloma de Gramenet es una ciudad de acogida, inclusiva, y entiendo 
que esto también debe verse reflejado en su educación, con los recursos correspon-
dientes.

Por eso reiteramos el apoyo, como le he dicho, sin fisuras, a la propuesta.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Bé. Nosaltres votarem a favor de la proposta, però sí que volíem introduir algu-
na reflexió. En primer lloc, la manca de recursos per a la implementació del decret 
de l’escola inclusiva no afecta exclusivament Santa Coloma, sinó que estem par-
lant d’un problema que afecta el conjunt de centres educatius. Estem parlant d’un 
decret que nosaltres entenem que no estava malament, que era bastant complert, 
que apostava per un model amb el qual nosaltres podem estar-hi d’acord, però que 
sense finançament, finalment, deixa desprotegit l’alumnat de necessitats educati-
ves especials.

D’altra banda, sobrecarrega els professionals dels centres; també moltes vegades 
viuen amb impotència, no?, la necessitat de fer front a aquestes necessitats, sense 
tenir els recursos necessaris, no? Durant la presentació del decret que, hi insisteixo, 
nosaltres valoràvem positivament, es van pressupostar al voltant de 240, 280 mi-
lions d’euros, les necessitats econòmiques. Ara mateix, malauradament, el departa-
ment no té clar quant costaria posar en marxa el conjunt dels seus articles.

Com deia, votarem a favor de la proposta, però no creiem que el camí sigui 
anar aprovant mocions o propostes de resolució, en aquest cas, municipi per mu-
nicipi, sinó que, nosaltres el que entenem és que això ha de ser una prioritat en els 
propers pressupostos, ho serà en aquest cas, per nosaltres. I, en tot cas, si no hi 
han aquests recursos, quedarà en paper mullat allò que pugui anar, en aquest cas, 
aprovant aquesta comissió o aquest Parlament.

Nosaltres entenem que aquesta situació cal abordar-la d’una manera global, i 
entendre que estem parlant, no només d’un tema de diversitat funcional, sinó que 
també estem parlant de..., no?, alumnes amb dificultats d’aprenentatge, també amb 
etapes més o menys complexes, com pot ser l’adolescència, i, per tant, nosaltres 
entenem que cal aquesta visió global, si volem fer front a una situació que també 
és, com deia, complexa.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. 
Òbviament, el seu objecte i els seus objectius són indiscutibles.

Tanmateix, volem, també, reiterar que aquelles qüestions que són importants, clau, 
estratègiques, des del punt de vista del model educatiu i del seu desenvolupament, com 
és, per exemple, l’escola inclusiva, cal resoldre-les amb una adequada planificació pú-
blica, de manera general i amb una inversió en correspondència.

I, efectivament, tenim un decret d’escola inclusiva que és raonable, amb els seus 
plantejaments i amb els seus objectius, amb el model d’escola inclusiva que vol ge-
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nerar, però la inversió educativa està tan lluny d’aquest plantejament que fa inapli-
cable el decret d’escola inclusiva en aspectes que són fonamentals.

Bé. La solució no és resoldre això a pedaços locals i a cop de proposta de resolu-
ció. Sense que això vulgui dir res absolutament en contra de la proposta de resolució, 
que té un plantejament absolutament justificat i raonable, però, a la vegada que hi 
votarem a favor per aquest motiu, volem posar de manifest que això és un símptoma 
d’un problema de planificació i d’inversió que no està adequadament racionalitzat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, té la paraula la diputada Andrea Levy.

Andrea Levy Soler

Gràcies. Convenint amb les intervencions que m’han precedit, he de dir que no 
és una qüestió que anem centre per centre, sinó que entenem que s’ha de resoldre 
aquesta qüestió amb un finançament global que doni resposta a aquest problema.

Votarem a favor de la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies. El diputat proposant vol prendre la paraula?

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Per posicionar-me sobre les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà.

Dir que, efectivament, les acceptem, des de dues òptiques: primera, la voluntat 
de consens. I que, per tant, jo crec que és important que aquest Parlament insti el 
Govern a posar solució a les necessitats educatives especials a la ciutat de Santa Co-
loma de Gramenet. I, per l’altra, perquè sí que és veritat que toquen tres punts fona-
mentals a la proposta inicial que nosaltres fèiem, amb algunes modificacions, però 
que es parla d’ampliar els recursos i serveis, que es parla de dotar la ciutat de places 
reservades en programes de formació i inserció; de disminuir la ràtio de grups. I, per 
tant, en l’essencial hi estem d’acord, i jo crec que no ens podíem permetre el luxe 
de no sortir amb una proposta de resolució que instés el Govern a fer qualsevol altra 
cosa que no fos aquesta, no?

I només dir, al senyor Font, que coincideixo en l’anàlisi que fa. És a dir, efecti-
vament, el decret d’escola inclusiva, el que planteja és un canvi de paradigma. Si 
es planifica i es dota econòmicament, aquest canvi de paradigma arribarà abans; 
però mentre no arriba aquest canvi de paradigma, hi ha famílies que cada dia, al 
matí, porten els seus fills fora de la ciutat de Santa Coloma, que han de pagar un 
centre privat perquè no troben, a la seva ciutat, allò que el decret i que la mateixa 
Llei d’educació els reconeix com a dret. I, per tant, és veritat que, ja m’agradaria no 
estar portant aquí propostes de resolució de cadascuna de les ciutats, però és que 
moltes vegades la situació de les persones no pot esperar que els compromisos del 
Govern es facin efectius.

I justament, com vostès saben, els ajuntaments són els primers que reben les ne-
cessitats dels ciutadans, i jo crec que està dins de les seva responsabilitat intentar 
fer el possible per donar resposta que, en aquest sentit és el que fa l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs, passem a votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Doncs la proposta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels presents, 

21 vots a favor.
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Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles de noves 
oportunitats de Cornellà de Llobregat

250-00100/12

Passaríem al tercer punt de l’orde del dia original, que és la Proposta de resolució 
sobre el finançament de les escoles de noves oportunitats, de Cornellà del Llobregat. 
I, per presentar la proposta, té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies president. Presentem aquesta proposta amb relació a dos centres d’es-
coles de noves oportunitats que molts de vostès coneixen: la Fundació El Llindar, 
referent d’escoles de noves oportunitats; i també la Fundació per a Joves La Carena, 
que fan una fantàstica feina, doncs, promovent, fomentant noves oportunitats per 
joves, que en itineraris probablement més reglats, haurien acabat o han acabat en 
abandonament escolar, en casos de fracàs del sistema, amb aquest mateix alumnat, 
i majoritàriament que viuen una situació de vulnerabilitat.

Com deia, doncs, fan una feina molt positiva, molt bona, per la igualtat d’opor-
tunitats, per l’equitat, per la cohesió, per la inclusió d’aquestes persones. Per tant, 
dignificant també, trajectòries socials i educatives, i evidentment, també, pel seu 
entorn, per la comunitat, per la societat, per aprofitar millor aquests talents, per 
preparar millor per al mercat de treball. I, en definitiva, doncs, per donar més opor-
tunitats de present i de futur.

I això ho fan amb una proposta educativa que es basa en l’acompanyament d’a-
quest alumnat, amb la individualització, la personalització del tracte, amb uns re-
correguts formatius molt més flexibles, amb alternança de formació i treball, per tal 
que aquests joves puguin o bé retornar al sistema educatiu o accedir amb millors 
condicions al mercat laboral.

Bàsicament, s’adreça a joves entre dotze i vint-i-cinc anys, i els acompanyen no 
només en la formació, sinó també en l’orientació, cosa que sovint diem que tant de 
bo la secundària obligatòria, doncs, tingués millors o més serveis d’orientació perso-
nal, acadèmica i professional. I, en definitiva, tradicionalment, sempre havien estat 
finançats pels PFIs, pel Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, 
Afers Social i Famílies, a través de convocatòries públiques per a la concessió de 
subvencions a aquests centres.

Però aquí vam veure com al juliol del 2017, quan ja tenien tots els alumnes matri-
culats, el Departament d’Ensenyament informa que aquesta convocatòria de finan-
çament per als PFIs per al curs 17-18 es limitaria només a centres educatius autorit-
zats. Saben també que aquests centres no es consideren centres educatius, que, en 
tot cas, són els que poden o podrien fer l’ESO, sinó que es consideren establiments 
educatius. Aquí tenim aquest problema també, primer, de reconeixement.

I per aquest motiu la Fundació El Llindar i també la Fundació per a Joves La 
Carena, doncs, quedaven fora d’aquesta convocatòria i, per tant, havien de tirar en-
davant i van decidir tirar endavant per no deixar sense alternatives el seu alumnat, 
malgrat aquest problema de finançament.

Aquest canvi de criteri en l’atorgament de subvencions per al finançaments del 
PFIs suposava, a més de greus problemes de tresoreria, directament un futur molt 
incert per continuar la tasca que estan fent i que afecta gairebé tres-cents alumnes 
d’ambdues fundacions.

I el Departament d’Ensenyament va adquirir en el seu moment el compromís 
amb l’Ajuntament de Cornellà de desenvolupar un model d’escola de noves oportu-
nitats, que havia de permetre garantir el futur d’aquest centre. Recordem que estan 
abocats anualment a presentar-se i aconseguir, o no, una convocatòria, cosa que 
no els dota d’oportunitats; però, malgrat això, encara no han aconseguit aquest re-
coneixement, no han aconseguit superar aquestes mancances. I, per tant, el futur 
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d’aquests centres i dels seus alumnes continua essent incert, ja que es planteja afron-
tar la formació sense cap tipus de finançament assegurat, i, com deia, hem de ser 
conscients que ajuden a molts joves a construir el seu futur personal i laboral amb 
l’objectiu, sobretot, de dignificar les seves trajectòries.

Paral·lelament tenim que l’edifici en el que estan és cedit per l’ajuntament, les 
despeses les paga l’ajuntament, reben una subvenció anual de l’ajuntament i, a més 
a més, tenen el compromís que en el moment que es pogués desenvolupar aquest 
model català d’escola de noves oportunitats, podrien també accedir a una nau molt 
important que hi ha al municipi de Cornellà, que és, a més a més, patrimoni histò-
ric, que suposaria també una millora i un reconeixement.

I, per tot això, tenint en compte aquest problema de finançament, que és un pro-
blema creat pel departament, que en el moment que canvien la línia els deixa sense 
poder accedir a aquest tipus de subvencions, proposem una proposta de resolució 
que ha estat anteriorment també votada pel ple del consistori de Cornellà, que dema-
nem donar una resposta al problema que suposa la impossibilitat de sostenir l’oferta 
formativa per aquests joves amb risc d’exclusió social, a les condicions de manca de 
finançament, tant de la Fundació El Llindar com de la Fundació per a Joves la Ca-
rena, de Cornellà, i tornar a donar el suport i comprometre’s a trobar una solució a 
aquest finançament.

Nosaltres som conscients que la competència és exclusiva del Govern de la Ge-
neralitat, ja sigui d’ensenyament, ja sigui d’ocupació. Voldríem que n’assumissin 
la responsabilitat exclusiva, al marge evidentment de tot l’impuls que està fent i es 
continuarà fent des de l’ajuntament. I, per tant, es tracta que, simplement, més en-
llà del compromís de l’ajuntament, que hi és i hi continuarà essent, el Govern es 
faci responsable d’aquests centres, es comprometi a una solució per millorar aquest 
finançament, perquè entenem que aquests joves haurien d’estar inclosos al sistema 
públic educatiu i no anar de la mà d’entitats que reben en el seu moment el suport 
de l’ajuntament.

Per tant, es tracta, sincerament, d’acompanyar, de buscar aquest marge de reco-
neixement d’aquests centres per la feina importantíssima que fan.

Gràcies.

El president

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

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Compartim amb la diputada Niubó el fet de posar en valor el 
que és la xarxa d’escoles de noves oportunitats; una xarxa pensada precisament per 
intentar repescar els alumnes amb dificultat i amb risc d’abandonament escolar pre-
matur, amb una oferta que s’inspira en les escoles de segona oportunitat que fa ja di-
nou anys que funcionen a França, on la formació, però també l’acompanyament, són 
els eixos principals, i dels quals en tenim referents de primer ordre, com és el cas, 
justament, de les dues fundacions que ens ocupen avui, que és la Fundació El Llin-
dar i la Fundació La Carena, de Cornellà de Llobregat; exemples d’èxit en la lluita 
contra l’abandonament escolar prematur, com també volem que ho sigui la mateixa 
xarxa d’escoles de noves oportunitats.

Aleshores, si són models d’èxits i és una xarxa i un projecte que necessitem, com 
pot ser que ens trobem amb aquest problema? Un problema que és bàsicament no 
de manca de voluntats, sinó un problema bàsicament d’àmbit administratiu. Com 
bé ha explicat la diputada Niubó, hi ha hagut una disfunció en el moment que hi ha 
hagut un canvi, diguem-ne, en les regles del joc i el finançament per part del Depar-
tament d’Ensenyament només queda circumscrit a aquells centres que són centres 
autoritzats.
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Entenem que aquesta vinculació que ara ha d’assumir, teòricament, el Departa-
ment de Treball a través del SOC, no acaba de rutllar adequadament. S’han produït 
una sèrie de disfuncions que han afectat a nivell de finançament i que nosaltres com-
partim plenament que això cal resoldre-ho, perquè, hi insistim, és un problema me-
rament administratiu. I, en tot cas, dir que, malauradament, quan un està –i crec que 
aquest és un dels casos a l’avantguarda– intentant fer coses que surten del guió topem 
malauradament amb aquesta rigideses del sistema, i, per tant, entenem que és fona-
mental aprofitar l’experiència i l’expertesa de projectes com el Carena i el Llindar, la 
qual cosa ens obliga a tots, però a l’Administració, en primer lloc, a donar una solu-
ció que superi aquestes barreres administratives per tal de garantir la seva continuïtat 
d’una forma estable –«estable» entenent per avui, però també per demà.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé, moltes gràcies, president. Nosaltres amb la diputada Niubó hem intentat 
transaccionar –vam fer una esmena a la seva proposta– una esmena que anava pre-
cisament en la línia que també demanava, és a dir, sostenir una oferta formativa 
per a joves amb risc d’exclusió social i treballar perquè la Fundació El Llindar i la 
Fundació La Carena, de Cornellà de Llobregat, obtinguessin el finançament públic 
adequat. Em sembla que és important que tinguin aquest finançament. I, per tant, 
anem a repassar l’històric.

L’històric és que, en efecte, com s’ha dit, fins al curs 2017-2018, tant el Departa-
ment de Treball, via SOC, com el Departament d’Ensenyament finançaven aquests 
centres privats, aquests centres amb programes de formació i inserció.

A partir d’aquest any, hi ha un canvi: s’acorda amb el SOC que el Departament 
d’Ensenyament assumirà..., que fins ara assumia amb fons propis una convocatòria 
només pels PFIs privats, que tenen certificació, que per tant són centres autoritzats. 
Per tant, doncs, això vol dir que els centres que no són autoritzats, que és el cas d’El 
Llindar i és el cas de La Carena, necessiten un nou espai. 

Aquest espai l’atorga el SOC, i aquest espai l’atorga el SOC a partir de les sub-
vencions de garanties juvenil i de licitació de noves oportunitats. I, de fet, ara ma-
teix –ara mateix– el SOC, quan es va presentar en el seu moment aquesta proposta 
de resolució, que va ser ja fa molts mesos, i quan vam fer el redactat de les esmenes, 
que va ser cap a finals del mes de juny i principis de juliol, per tant, ja fa uns quants 
mesos d’això, és cert que encara no hi havia la convocatòria del Departament de 
Treball perquè s’hi poguessin acollir.

Actualment, aquesta convocatòria ja està feta. I, de fet, aquests centres ja s’hi 
han presentat i ja tenen l’adjudicació. Per tant, està resolt el problema, està resolta la 
qüestió. És molt important que això ho deixem clar, que ara mateix via SOC tenen 
el finançament adequat.

Respecte el model, estem totalment d’acord amb les propostes que s’han vist 
fins ara i estem totalment d’acord a considerar que aquestes escoles de noves opor-
tunitats són imprescindibles –imprescindibles. I, per tant, és bo que es plantegi una 
situació de mapa general on l’objectiu d’aquestes escoles sigui assolible. I perquè 
sigui assolible és molt important el Departament de Treball, perquè, aleshores, si 
ho deixem tot en mans del Departament d’Ensenyament tindrem un problema amb 
la inserció. Si ho deixem tot en mans del Departament de Treball també podem te-
nir un problema amb la formació. Per tant, aquí la col·laboració interdepartamental 
és imprescindible.

Per això mateix donarem suport a la proposta de resolució que ha presentat el 
Partit Socialista, però deixant molt clar que s’ha fet feina, i molta, sobre aquesta 
qüestió.
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El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, pot començar 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, voldria agrair a la senyora Niubó 
la presentació d’aquesta proposta de resolució, perquè la considerem molt necessària.

De fet, nosaltres mateixos vam presentar-ne una en la mateixa línia en l’anterior 
legislatura, que es va aprovar, però continuem en la mateixa situació, en la matei-
xa situació d’incertesa. Malgrat l’excel·lent tasca que fan aquestes escoles de sego-
na oportunitat, jo vaig poder visitar El Llindar i després van venir aquí a fer una 
compareixença, convidats per nosaltres també la senyora Begoña Guasch, que és 
la seva directora, i crec que tothom que estava en aquesta comissió vam sortir en-
cantats d’aquesta compareixença. Llavors, costa molt d’entendre que tot siguin bo-
nes paraules, però, any rere any, aquestes escoles continuen en la mateixa situació.

Nosaltres hi votarem a favor i esperem que, d’una vegada, puguin tenir l’estabi-
litat necessària per dur a terme aquesta excel·lent i necessària tasca.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té 
la paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Bé. El cas de les escoles de noves oportunitats –que, per cert, també estava re-
collit en el decret d’escola inclusiva, si no vaig errat– torna a ser un cas similar a 
l’anterior. És a dir, nosaltres creiem que no pot ser un cas que puguem limitar només 
a la ciutat de Cornellà de Llobregat, sinó que hem de tindre una visió més àmplia, 
sobretot perquè cada vegada es demostra que són una eina imprescindible per a la 
reincorporació al món acadèmic i laboral de joves que han patit l’abandonament i 
fracàs escolar, no?

Nosaltres tenim registrada una proposta de resolució que no només parla del fi-
nançament, en aquest cas, de l’escola de Cornellà, sinó del conjunt de les escoles de 
noves oportunitats, i que, a més a més, insta el Govern –que crec que és un element 
fonamental– a aprovar un acord de Govern, que permetria que aquests centres si-
guin reconeguts com a centres educatius, que crec que és un element fonamental.

Com hem dit, també en l’anterior proposta de resolució, votarem a favor de la 
proposta de resolució, però creiem que s’ha d’abordar de manera global el problema. 
Perquè, hi insistim, aquests centres han de ser reconeguts com a centres educatius, 
pel que s’ha dit també per part de diferents grups, perquè estan fent una tasca im-
prescindibles per mantenir la cohesió social, el futur dels nostres i les nostres joves, 
i, sobretot, no podem permetre que aquests espais, sobretot aquests centres forma-
tius i educatius, siguin encara infravalorats respecte d’altres quan tenen una impor-
tància cabdal en la seva tasca.

El president

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

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, el nostre grup també votarà favorablement aquesta pro-
posta de resolució, tot i que volem fer també algunes observacions pel que fa al nos-
tre posicionament. 

Si tinguéssim en aquest país un ensenyament públic, una escola pública real-
ment no segregadora, realment inclusiva i amb els recursos necessaris, probablement 
aquest problema no existiria o tindria unes magnituds, unes dimensions molt menors.
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D’altra banda, en absolut podem compartir que aquest tipus d’alumnat acabi essent 
considerat una externalitat del sistema educatiu; és a dir, allò que el sistema públic 
no pot resoldre i no pot recollir s’acaba convertint en un problema que s’ha d’atendre 
des de la iniciativa social. Això és inadmissible. El sistema educatiu públic mai pot 
considerar cap alumne fora del sistema, mai, fins que no resolt les seves necessitats 
educatives i la seva inclusió en un sistema educatiu i socioprofessional. Per tant, estem 
parlant d’un problema que considerem que no s’està encarant correctament.

En tercer lloc, considerem que aquests centres, en tot cas, o aquests espais edu-
catius, els espais educatius que donen solució a aquesta problemàtica, haurien de 
formar part de la xarxa pública, haurien de ser de responsabilitat pública. Precisa-
ment, si avui es presenta aquesta proposta de resolució és perquè aquests centres 
tenen un problema de finançament derivat que no són centres públics, i, per tant, 
no tenen garantit el seu finançament.

Òbviament, aquest no és el nostre model, ni planificar a cop de PR local, ni re-
soldre a pedaços conseqüències d’una mala planificació o d’un model educatiu in-
suficient.

Tanmateix, en reconeixement i respecte a la tasca que fan aquestes entitats i a la 
necessitat diplomàtica real que tenen, no podem votar que no, i, per tant, donarem 
suport a aquesta proposta de resolució.

Gràcies, i perdoni per l’extensió.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular a Catalunya, té la paraula la senyora Andrea Levy.

Andrea Levy Soler

Sí, m’agradaria fer una prèvia, perquè atès que aquesta s’aprovarà i que és exac-
tament igual que la que ve després, que presenta el meu grup, subgrup parlamentari, 
i que hauríem d’haver-les agrupat, no sé si ara fer la intervenció i donem per agrupa-
da la nostra o les aprovem per separat o... Ho dic perquè segurament la intervenció 
dels altres grups serà la mateixa. I jo només posicionant-me ara en aquesta, ja dono 
per presentada...

El president

...i defensada l’altra.

Andrea Levy Soler

Si hi ha algú que té... (Remor de veus.)

El president

Les ajuntem les dues? (Pausa i veus de fons.)

Andrea Levy Soler

Sí, doncs, si ho vol, intervenció de les dues.

El president

Molt bé. 

Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta formativa  
per a joves en risc d’exclusió social

250-00109/12

Doncs si vol fer la intervenció de les dues.

Andrea Levy Soler

Faig la intervenció, perfecte, sí. Doncs compartint el que s’ha dit abans en aques-
ta resolució i en la que presenta o que presentava el nostre grup parlamentari, nosal-
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tres considerem que és evident que una de les principals causes de desigualtat i, per 
tant, d’exclusió social, ha sigut l’eliminació d’aquestes ajudes als centres educatius i 
formacions, que han exercit una inestimable tasca de prestar servei als joves en ex-
clusió social, efectivament, en risc d’exclusió social, no?

Per tant, aquest canvi de criteri per part de la Generalitat va minvar les possibi-
litats de trobar, doncs, les seves possibilitats i de competir en igualtat de condicions. 
I, per tant, doncs, el que ens agradaria és que es tornés al sistema que aquestes esco-
les de noves oportunitats també poguessin tenir aquest finançament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Senyora..., perdó, m’he perdut..., el grup pro-
posant, la senyora Esther Niubó vol comentar alguna cosa?

Esther Niubó Cidoncha

Bé. En primer lloc, doncs, agrair el suport de tots els grups i insistir en la doble 
problemàtica. El problema de reconeixement com a centre educatiu: ens sembla im-
portant que aquí, des del Govern, es pugui treballar per aconseguir aquest reconei-
xement, perquè aquestes entitats fan una feina molt important i no han de quedar al 
marge, diguem-ne, del finançament. I el segon tema és el tema del finançament. És 
a dir, nosaltres pensem que la càrrega i la incertesa que els suposa haver de, cada 
any, concórrer a una subvenció o, fins i tot, tenir la garantia juvenil, en aquest cas, 
que són de dos anys, però, finalment, són només de dos anys..., ens sembla que no 
és la millor manera d’enfocar-ho.

Probablement hauríem d’anar a un sistema més aviat de concert, o evidentment, 
d’integrar en un altre tipus de xarxa, no? Però ens sembla que és molt important que 
puguem donar solució, en els propers temps, doncs, tant al problema de reconeixe-
ment com de finançament públic, que no ha de ser només, com deia, del consistori, 
sinó que entenem que ha de ser, sobretot del Govern. I aquí no entrarem a discutir, 
doncs, quin paper ha de tenir, si el Departament de Treball o d’Ensenyament...., no 
entraré en això.

Però, en tot cas, em sembla que és fonamental que tothom es posi d’acord per 
trobar la millor manera de solucionar el problema que tenen, ara mateix, aquestes 
fundacions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Doncs passaríem a la votació, entenent que 
s’ajunten les dues propostes de resolució?

La lletrada

S’hauria de pronunciar sobre les transaccionals, també, eh?

El president

Ah, les transaccionals? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Perfecte.

Bernat Solé i Barril

És a dir, si ho entenc bé, votem la proposta del PSC i decau la proposta del Partit 
Popular, tot i que es fusiona, a nivell conceptual?

El president

Els portaveus? (Remor de veus. Sonia Sierra Infante demana per parlar.)
Sí, senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Si em permeten, jo crec que, un cop feta l’exposició, el més adient seria votar per 
separat les dues propostes, que aniré més ràpid i serà més clar, no? (Remor de veus.)
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El president

Doncs vinga, votem el punt 3, original, amb la transacció, oi que hi ha hagut 
una transacció, aquí? (Veus de fons.) No? En aquesta no hi ha transacció? (Pausa.) 
D’acord, perfecte.

Doncs, votaríem la proposta de resolució presentada per la senyora Niubó, al 
punt 3 de l’ordre del dia original.

Vots a favor?
Doncs, s’aprova per unanimitat dels presents.
La proposta de resolució 4, llavors..., volen obrir un torn de posicionament dels 

grups o es dona ja per defensada? (Pausa.)
Doncs, votem la proposta de resolució 4, que, si de cas, llegeixo, que quedi en 

acta, que és la Proposta de resolució sobre la sostenibilitat de l’oferta formativa per 
a joves en risc d’exclusió social, presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya.

Vots a favor?
Hi ha una transacció... (Veus de fons.)
Vots a favor?
Doncs, s’aprova per unanimitat.
Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta pública de 
formació dels docents

250-00126/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 5 de l’ordre del dia origi-
nal: la Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta pública de formació 
dels docents, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té 
la paraula, per presentar-la, la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies president. Fa uns dies coneixíem propostes del programa de millora 
de la formació inicial del professorat que, malgrat no ser avui, doncs, l’objecte de 
debat, és evident que requereix millores. Però, a banda, nosaltres volíem, a través 
d’aquesta proposta de resolució, posar atenció a la necessària millora de la formació 
permanent. Cada vegada és evident que estem..., com a societat s’està exigint més 
als mestres, tenen entorns més complexos, més diversos, més protocols... Això, en 
tot cas, és positiu, però no sempre és suficient ni adequada l’oferta de formació con-
tinuada.

Segons un estudi de la Fundació Jaume Bofill, bastant recent, la formació conti-
nuada dels docents, no només seria important i fonamental per al seu desenvolupa-
ment professional, sinó que, a més a més, repercuteix en una educació de qualitat. 
I sabem que la inversió en els plans de formació del professorat s’ha reduït en els 
darrers anys. De fet, malgrat que el darrer pressupost, el de l’any 2017, va incre-
mentar els recursos per la formació permanent del professorat, la inversió en aquest 
tipus de formació, en l’educació pública, havia disminuït en més del 50 per cent en 
els últims set anys.

Per tant, entenem que aquesta formació és una eina necessària per poder actualit-
zar els coneixements dels professionals i, sobretot, perquè també es puguin desenvo-
lupar totalment. I entenem, doncs, que el professorat ha de tenir una formació espe-
cífica, per tal de fer, sobretot, una detecció precoç i millorar l’atenció de l’alumnat.

No voldria esmentar tots els decrets o els plans, els protocols que es requerei-
xen i fan esment a la necessària formació continuada o formació concreta del pro-
fessorat en aquests..., en molts àmbits, però sí que diré, a grans trets, per exemple, 
el decret d’inclusiva, no?, el decret a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc del 
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sistema educatiu inclusiu; el tema d’escoles i família, el projecte escola família; tots 
aquells protocols enfocats al tractament o a la detecció precoç de les dificultats es-
pecífiques d’aprenentatge.

Un altre molt important, sobre maltractament infantil i adolescent, que esta-
bleix que els docents han de tenir una formació específica sobre els maltracta-
ments a infants i adolescents, que han de conèixer els protocols contra els mal-
tractaments existents. I, en aquest cas, dir que el protocol també estableix que 
el delegat de protecció ha de tenir, com a mínim, cinquanta hores de formació 
sobre aquest maltractament. Són casos en què la detecció precoç és fonamental. 
Aquesta detecció que, moltes vegades, doncs, ha d’anar associada o hauria d’anar 
associada a un tractament des d’una edat bastant primerenca. 

Per tant, en aquest cas, un altre exemple és el protocol de prevenció, de detec-
ció, d’intervenció de processos de radicalització als centres educatius, que estableix, 
doncs, la promoció de la formació del professorat en educació intercultural.

O els protocols..., aquests també fonamentals, de prevenció, detecció i inter-
venció enfront de l’assetjament escolar a persones LGTBI, de prevenció, detecció 
i intervenció enfront de situacions, doncs, d’odi i discriminació: el d’assetjament, 
el ciberassetjament, temes de convivència, coeducació... És a dir, tenim moltís-
simes exigències, que ens hem marcat i ens semblen molt importants, en què es 
requereix molta més formació del professorat.

Per tot això, i en el sentit que hem de donar eines a aquest professorat per millo-
rar l’atenció educativa, per millorar els itineraris, els programes fins i tot individua-
litzats que calgui; fins i tot, també, la coordinació entre diferents professionals, pre-
sentem aquesta proposta, en què demanem que, en el proper exercici pressupostari, 
es destini els recursos necessaris per millorar i ampliar l’oferta pública de formació 
docent, i garantir, també, d’aquesta manera el compliment efectiu dels diferents de-
crets, protocols i plans que té el mateix Departament d’Ensenyament.

I, en el segon punt, proposàvem elaborar, abans de l’inici, deia, d’aquest curs, 
probablement, però per lògica hauria de ser del proper curs, un pla de formació 
permanent del professorat per dotar, com deia, els docents, de les competències 
necessàries per a la gestió, molt diversificada, de les aules i el desplegament de 
les competències necessàries per fer front a aquestes situacions i a les causes pre-
vistes en diferents plans, protocols i decrets.

Per tot això –i així em posiciono sobre les esmenes i així puc renunciar, di-
guem-ne, al segon torn–, hem proposat una transacció que tenen vostès amb Cata-
lunya en Comú Podem i amb Esquerra Republicana i crec que Junts per Catalunya 
que quedaria de la següent manera: «Destinar, en el proper exercici pressupostari, 
els recursos necessaris per millorar i ampliar l’oferta pública de formació adre-
çada al personal docent, i garantir, també, el compliment efectiu dels diferents 
decrets, protocols i plans del Departament d’Ensenyament. Es posarà una espe-
cial atenció a la formació destinada a aquelles activitats relacionades amb l’apre-
nentatge d’idiomes, la mediació en casos d’assetjament escolar, la coeducació, la 
innovació i l’avaluació de competències.» I acceptarem l’esmena 2, de Junts per 
Catalunya i el Grup Republicà.

Així es quedaria la cosa.

El president

La tenim aquí, aquesta proposta de transacció, perdona? (Remor de veus.) Sí? 
(Pausa.) D’acord, ara la buscaré (Remor de veus.) Gràcies, ja està, aquí.

Molt bé. Doncs per defensar les esmenes presentades, en primer lloc, en nom del 
Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

En el nostre cas..., o sigui, evidentment també acceptem la proposta de transac-
ció que hem acordat. Entenem que la societat cada vegada és més complexa, que els 
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reptes són més grans, i aquesta realitat, sens dubte, arriba a les aules. Una realitat 
a la qual els docents han de fer-hi front i han de treballar-hi, i moltes vegades, amb 
una manca de recursos que és evident, quan les exigències cada vegada són més 
grans per poder-hi fer front, no?

És cert que els recursos destinats a la formació dels docents havien caigut, pràc-
ticament, bé..., havien caigut a zero, durant els anys de les retallades. Es cert que en 
els darrers pressupostos es va destinar una partida, molt petita, això sí que és cert. 
I, per tant, per nosaltres, doncs, arriba el moment que la formació del professorat, 
sigui, evidentment, de nou, una prioritat, no?

S’ha parlat..., ara mateix es parlava, no?, d’assetjament escolar, coeducació, l’apre-
nentatge d’idiomes, l’avaluació de les competències, necessitats educatives específi-
ques..., a més dels protocols que va aprovant, no?, i els decrets que va aprovant, en 
aquest cas, el departament, requereixen d’una formació complerta, amb una visió que 
entenem nosaltres que ha de ser global i que no pot quedar, en aquest cas, circumscri-
ta a uns quants cursets que es mantenen o es fan a distància, no? 

Per tant, per nosaltres, la formació del professorat és un element fonamental, so-
bretot si volem una escola que sigui innovadora, en tot cas, li hem de donar, també, 
a la formació dels docents, la prioritat que per nosaltres ha de tenir i que és clau per 
aquesta construcció d’una escola de qualitat i innovadora.

El president

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

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. En primer lloc, agrair –agrair– l’acceptació de l’esmena i de 
la transacció i compartir, com no podia ser d’una altra manera, posar en valor la 
necessitat d’invertir en recursos, en un element tan fonamental com és la formació 
permanent del professorat; una formació que té com a objectiu actualitzar la qua-
lificació professional, millorar pràctiques educatives, també en àmbit de gestió de 
centres; tot plegat per millorar resultats, processos educatius de l’alumnat.

En aquest sentit, doncs, ens sembla enriquidora la proposta en aquest sentit del 
Grup d’en Comú Podem, incorporar elements, àmbits que puguen tenir especial 
atenció, reptes que ara mateix ens marca la societat, com sigui l’àmbit d’idiomes o 
altres, a nivell de mediació, d’assetjament, coeducació, etcètera...

En qualsevol cas, sí que voldria remarcar, pel que fa al pla, en aquest sentit, de 
formació permanent... –un pla que, val a dir, doncs, es fa i es publica anualment, 
per part del departament; un pla, a més a més, que es fa en base a una fixació de 
prioritats formatives, en el marc del Comitè de formació del mateix departament; 
un pla, a més a més, que es desenvolupa avaluant prèviament totes les activitats, 
i un pla de formació permanent que, a nivell de dades, si ens fixem en els darrers 
quatre cursos, hem passat del curs 14 i 15 a 8.700 activitats realitzades a més de 
13.000 el curs passat; i, a nivell d’hores realitzades, 22.900 el curs 14-15; el curs 
passat, quasi 35.000.

Per tant, diguem-ne que no només la voluntat, sinó els fets, quant a aquesta neces-
sitat de mantenir i potenciar la formació permanent de professorat hi és. I, en qualse-
vol cas, compartim plenament que tot això, doncs, ha d’estar permanentment dotat, 
no només de voluntat política, sinó també dels recursos necessaris.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar l’esmena presentada, en nom del Grup 
Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí, moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, compartir en la totalitat el 
plantejament d’aquesta proposta de resolució i, a més a més, compartir de la for-
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ma com s’ha exposat. Per nosaltres, doncs, també tenim molt clar que una bona 
formació de professorat supose millorar en qualitat en l’educació. Vostès parlen 
de reduir l’absentisme escolar, de millorar la qualitat de l’educació, però el que 
és molt important –i no sé si tenen aquesta proposta de resolució– és que també 
millora la pràctica docent, per als mateixos docents tenir una bona formació fa 
que el dia a dia, a cadascuna de les escoles i dels centres educatius del nostre país 
sigui millor.

També ens han parlat dels anys en què hi va haver reducció de recursos. No hi 
entrarem, perquè probablement, si en aquesta PR ens posem d’acord, en els motius 
pels quals hi va haver aquesta reducció de recursos no ens posaríem d’acord. Per 
tant, no hi entrem, no espatllem el consens que tenim en aquests moments; però el 
que sí que és cert és que, l’any 2017, doncs, hi ha un increment, com s’ha citat..., 
el departament fa una aposta important per a l’increment d’aquesta formació, dels 
recursos. I, tal com ha dit el diputat de Junts per Catalunya, doncs, des del curs 
14-15 al curs 17-18 hi ha hagut un increment d’un 30, 40 per cent d’activitats for-
matives. Què vol dir, això? Que si hi han hagut més activitats formatives vol dir 
que s’ha afinat més en aquelles necessitats que té el col·lectiu. Per exemple, s’han 
plantejat noves formacions com les visites formatives a centres.

Pel que fa al punt 1, en el que ens demanen destinar recursos necessaris. Bé. 
Què vol dir «necessaris»? Per nosaltres, «necessaris» vol dir allò que s’ajusta a les 
demandes de cada moment, a partir d’una diagnosi, a partir d’una planificació i a 
partir d’una disponibilitat pressupostària. Per tant, hi som i continuarem sent. El 
departament, estic segur, que també hi continuarà sent.

Els comuns ens plantegen una esmena en la que incorporen unes prioritats, en 
idiomes, mediació, assetjament, coeducació, innovació, avaluació, competències. 
Els compartim tots, però prioritzar molt sovint vol dir renunciar parcialment a al-
tres prioritats. I, per tant, hem de ser molt conscients que el punt d’atenció d’aques-
ta formació ha d’anar d’acord amb aquells estudis que ja es fan des del Departa-
ment d’Educació, a l’abril-maig, a tenir en compte també el projecte educatiu de 
centre i, sobretot, a la complexitat social de cada moment. Per tant, en el punt 1, 
votaríem a favor en aquesta transacció.

I, en el punt 2, agraïm, doncs, que acceptin aquesta esmena que hem presentat. 
De fet, és una esmena que el que proposa és un redactat més ambiciós del que pro-
posen vostès, perquè el que diem és que no només elaborem, sinó que publiquem 
aquest pla de formació permanent.

Per tant, votaríem a favor dels dos punts.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar la resta de grups, en primer lloc, el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la senyora María Luz Guilarte. (Veus 
de fons.) Tu? Perdona... Héctor, perdó.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados, diputadas. Miren, lo que está claro 
es que vivimos en la sociedad del conocimiento y de la información. El conocimien-
to, el desarrollo del espíritu crítico, la capacidad para resolver problemas, la calidad 
del conocimiento y su profundidad, pues, son valores que consideramos esenciales 
en las sociedades del siglo XXI.

La calidad del conocimiento que conseguimos transmitir a otras generaciones 
depende, directamente, de los conocimientos y capacidades, por supuesto, de nues-
tros profesores, del profesorado. Un profesorado que, consideramos, está altamente 
formado, pero que necesita, como necesitamos todos, una formación constante para 
adaptarse a la velocidad con la que se transmite el conocimiento, a la velocidad que 
se producen las innovaciones y a la velocidad, pues, en general, que cambia la so-
ciedad.
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Es imprescindible que nuestros docentes tengan al alcance las herramientas y 
recursos necesarios y una amplia oferta formativa que les dote de las competen-
cias necesarias para educar con la mayor calidad posible, pues, a nuestros hijos y 
a nuestras hijas.

El florecimiento de la cultura, la igualdad de oportunidades i la cohesión de 
nuestra sociedad dependen de la calidad del conocimiento adquirido por nuestros 
docentes y, sobre todo, de la inversión en formación que se realice desde la Ad-
ministración pública.

Miren, creo que los recursos públicos, los que salen de los impuestos que pagan 
los ciudadanos, están para invertirse en política real y en política útil, y no para mal-
gastarlos en viajes quiméricos o caminos a ninguna parte o en «procesismo».

Es esencial contar con un plan de formación permanente del profesorado y que 
se dediquen los recursos necesarios a la formación de nuestros docentes. Porque lo 
que está en juego es el conocimiento de las generaciones futuras.

Por lo tanto, nosotros apoyaremos esta propuesta.

El president

Moltes gràcies, senyor Amelló, i disculpi la confusió. Per posicionar-se, en nom 
del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el senyor 
Carles Riera.

Carles Riera Albert

Sí, gràcies, president. També hi votarem a favor. Només amb una observació, 
que, des del nostre punt de vista, si més no, és important que la formació orientada 
als docents es realitzi en horari del centre. Això vol dir en horari lectiu o en horari 
complementari, que també caldria planificar una oferta suficient a tots els serveis 
territorials, en el cas que algunes formacions no es poguessin realitzar al mateix 
centre educatiu.

Amb aquesta observació, afegir que votarem favorablement a la proposta de re-
solució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula 
la senyora Andrea Levy.

Andrea Levy Soler

Sí, votarem a favor de la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies. No vol intervenir, senyora Niubó? (Pausa.)
Doncs passaríem a la votació. Es vota tot junt, entenc? (Pausa.) Molt bé.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions? 
(Veus de fons.) A favor? (Veus de fons.) A favor? 
Bé, doncs, ha estat aprovada per la unanimitat dels presents, 21 vots a favor.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut escola El Bosc 
de Rubí 

250-00133/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
la construcció de l’Institut escola El Bosc, de Rubí.

Per defensar la proposta, té la paraula el senyor David Cid, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem.
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David Cid Colomer

Bé. Presentem aquesta proposta. Nosaltres creiem que, després de trenta anys de 
funcionament de l’escola, creiem que és hora de tirar endavant amb aquest equipa-
ment.

La construcció de l’Escola Cesc Aldea ja va ser una lluita veïnal del barri de Can 
Parellada, un barri que...

El president

Perdó. (Veus de fons.)

David Cid Colomer

Quina és?

El president

Tornem-hi. (Veus de fons.) El punt número 6. Estaves parlant del Cesc Aldea.

David Cid Colomer

Ah! Perdoneu.

El president

Sí. (Veus de fons.)

David Cid Colomer

Disculpeu, eh? 

El president

No pateixis. Sí. D’oferta pública de formació dels..., ah, no! Perdó. (Veus de fons.) 
Institut escola El Bosc de Rubí, eh?

David Cid Colomer

Sí.

El president

Sí?

David Cid Colomer

Un segon. (Veus de fons.) Si podem passar a la següent i després....Si m’ho per-
meteu?

El president

Tranquil, esperem un moment, i així no modifiquem l’ordre del dia. (Pausa i 
veus de fons.)

David Cid Colomer

Bé. En tot cas, nosaltres presentem aquesta proposta de resolució. Entenem que 
com, no?, l’any 2010, l’empresa pública GISA va adjudicar, en aquest cas, la redac-
ció del projecte, l’execució de les obres de l’Escola El Bosc, i, per tant, disposava de 
quinze mesos per dur a terme els treballs. El cost era, bàsicament, al voltant d’uns 
5 milions d’euros.

En paral·lel, el nou centre va començar a funcionar amb tres línies de P3, al se-
tembre del 2010, amb mòduls prefabricats i ubicats al costat d’on s’havia de cons-
truir el centre.

L’any 2011, el Departament d’Ensenyament va decidir retardar la construcció de 
la nova escola i, el 2012, van incloure 600.000 euros dels pressupostos de la Ge-
neralitat, i els serveis territorials es van comprometre amb la direcció del centre i 
l’Ajuntament de Rubí a que les obres s’iniciarien durant el segon semestre de l’any, 
preveient que ja l’any 2013-2014 es podria iniciar el curs a l’edifici nou.

Des d’aleshores, a mesura que l’alumnat ha anat creixent, el nombre de mòduls 
ha anat augmentant. Aquest augment va comportar una reducció dràstica de les zo-
nes d’esbarjo fins al punt que l’Ajuntament de Rubí va cedir un parc públic infantil 
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perquè l’escola tingués pati; l’accés a les instal·lacions esportives incompleix la nor-
mativa sobre sostenibilitat; l’espai de menjador és insuficient i obliga als 170 alum-
nes que utilitzen aquest servei a dinar en tres torns, i manquen espais per tutories, 
direcció, AMPA, etcètera.

A tot això, cal afegir el deteriorament objectiu d’uns mòduls que no estan pensats 
per a un ús tan perllongat en el temps. 

I, per tant, no es tracta de..., no només de finalitzar una obra, de lliurar-la, sinó 
que també ens trobem davant de situacions que tenen a veure amb el manteniment, 
la millora i, per tant, requereixen d’una resposta a les administracions, tant a nivell 
local com a nivell autonòmic.

Cal destacar, a més a més, que el dèficit de places escolars de la secundària a 
Rubí és un fet. Els cinc instituts públics de la localitat estan pràcticament tots plens 
i la previsió d’alumnes en els propers anys és el que es vagi augmentant de manera 
significativa.

Per aquest motiu, nosaltres el que reclamem és, en primer lloc, iniciar de mane-
ra immediata la redacció del projecte constructiu de l’edifici de l’Institut escola El 
Bosc, de Rubí; incloure en el projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat, a 
l’exercici, no?, d’any 2019 –en tot cas, quan es va redactar la proposta estàvem par-
lant del 2018– i la licitació de construcció del centre escolar. I, mentrestant, que s’as-
sumeixi el manteniment ordinari dels mòduls prefabricats i un cop aquests queden 
fora del termini de garantia.

El president

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula la, en nom del 
Grup Parlamentari Socialistes Units per Avançar, la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies, president. Agrair, en primer lloc, la proposta a Catalunya en Comú 
Podem. Novament, estem en un cas de..., davant un cas de..., no sé si dir «mala pla-
nificació» o directament «omissió de planificació», podíem dir gairebé un nyap; 
és a dir, un institut en barracons que no ha conegut un edifici des de fa vuit anys. 
I aquí s’hi suma, a més, el cost de deteriorament d’aquests mòduls prefabricats. És 
a dir, tothom sap que un mòdul prefabricat té una vida útil de cinc anys, i aquests 
estan en funcionament des de 2011. I hi ha molta dificultat perquè el Govern, que 
finalment és l’Administració competent, doncs, es faci responsable també d’aques-
tes despeses de manteniment i, fins i tot, de renovar-los, que és el que demanem 
en aquesta esmena.

Aquí, novament, també veiem com un consistori municipal doncs és el qui ce-
deix els terrenys. Aquest parc públic que comentava el diputat David Cid, perquè 
poguessin tenir pati. Continuem tenint problemes d’accessibilitat, de manca d’es-
pais, no només del tema del menjador, sinó també espais per poder fer tutories, per 
poder fer reunions de l’AMPA, de direcció. I, en definitiva, ens sembla, com deia, 
doncs que seria un cas més, un exemple clar de molts problemes de planificació que 
tenim arreu del territori.

Però, concretament, nosaltres hem presentat una esmena per dir que, com deia, 
al marge de poder garantir i assumir que el Govern garanteixi i assumeixi aquest 
manteniment ordinari dels mòduls, es puguin renovar, un cop aquests queden fora 
de termini i de garantia. I entenem que ja estem en aquest termini de fora de garan-
tia, pel qual caldria que aquests mòduls fossin renovats.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per posicionar les esmenes presentades, en 
nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Saloua 
Laouaji.
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Saloua Laouaji Faridi

Sí, gràcies, president. Des de la nostra perspectiva, amb relació a aquesta PR 
136, pensem que hem d’agafar molt en compte, segons el Síndic de Greuges, que 
Rubí és una de les grans ciutats catalanes amb més segregació a les seves escoles 
i institucions, i per això necessita una atenció especial i programes de lluita con-
tra l’exclusió social específicament des de l’àmbit educatiu i des de l’espai escolar. 

Les projeccions demogràfiques posen de manifest que es produirà un increment 
en la demanda de llocs escolars en el primer curs d’educació secundària obligatòria, 
que es mantindrà durant els cinc anys següents i, després, aquesta demanda iniciarà 
un descens.

Amb relació, específicament, a l’Escola El Bosc, la previsió del Departament 
d’Ensenyament és que els propers anys l’escola escolaritzi 225 alumnes, distribuïts 
en nou grups. La previsió especial per a la resta de centres educatius de la ciutat 
seguirà la mateixa projecció.

En aquest moment, l’oferta de llocs escolars de la ciutat de Rubí dona resposta a 
les necessitats d’escolarització. No obstant, des del Departament d’Ensenyament es 
convocarà la taula mixta, que inclou tots els actors educatius de Rubí per revisar la 
programació escolar, tenint en compte els recursos existents, les necessitats d’esco-
larització, específicament les projeccions demogràfiques.

El Departament d’Ensenyament assumeix el manteniment de tots els mòduls 
prefabricats de tots els centres educatius que conformen el servei d’educació de 
Catalunya.

I normalment..., de fet, ens abstindrem al punt 1 i 2, perquè considerem que el 
departament..., el Departament d’Ensenyament té previst fer l’execució pertinent a 
Rubí, amb relació especialment a aquesta Escola El Bosc, però no els terminis que 
proposa el nostre company del Grup en Comú Podem.

I al punt 3 estem d’acord i hi votarem a favor.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té 
la paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí, moltes gràcies, president. Com que estic convençut que en aquesta proposta 
de resolució també ens posarem d’acord, doncs, permetin-me esmenar-lo. Quant ens 
parla de «manca de planificació», jo substituiria aquest concepte per «planificació 
dinàmica».

Què vol dir això? (L’orador riu.) Que la situació..., vostè ens ha parlat de l’any 
2007, de l’any 2010. Ha canviat molt la situació de l’any 2007, el 2010, a l’actualitat. 
I, per tant, ens hem d’adequar a les necessitats del moment. I aquests necessitats hi 
són i en som conscients. Sí, som conscients com a grup parlamentari i el Govern 
n’és conscient.

Vostès posen una sèrie de dades, el curs 2017-2018 hi havia 840 alumnes a sisè 
de primària, que, després, un any més tard, el 2018-2019, passen a ser aquests 870 
alumnes distribuïts en 29 grups a secundària.

Aquests números el que evidencien és que la ràtio alumnes-grups està, en aquests 
moments, a 28. Per tant, està per sota del que fixa, com a màxim, el departament, i, 
per tant, s’està complint amb allò que determina la legislació.

També és cert que la projecció demogràfica el que diu és que en els propers cinc 
anys hi haurà un increment –hi haurà un increment– de la demanda. Però també 
aquesta projecció demogràfica diu que, després d’aquests cinc anys, probablement 
hi haurà un decrement.

Què vol dir això? Que el nostre grup parlamentari sí està d’acord a donar una 
solució i una resposta per aquests propers cinc anys. Per tant, som conscients de que 
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cal fer una actuació a Rubí. També estem d’acord, però fer-ho d’una forma planifica-
da i, sobretot, amb un consens. El que no estem d’acord és a fer solucions puntuals 
que en aquests moments permetin solucionar el problema, però que, més endavant, 
doncs, no permetin utilitzar aquest edifici o aquest equipament per al que, en pro-
pers anys, es pugui necessitar.

En aquest sentit, què vull dir? Que la solució passa per un institut escola? Doncs 
no ho tenim clar, no tenim clar si el model és un institut escola d’una sola línia. Com 
bé saben, el model del departament d’educació fer instituts escola d’una sola línia, 
doncs, no és la seva aposta.

Fer un equipament? Probablement sí, però fer un equipament flexible; que, en un 
futur, aquest mateix equipament pugui utilitzar-se per a altres fins.

En el primer punt vostès ens parlen de redacció del projecte. Totalment d’acord. 
Estem d’acord a redactar-lo en la mesura i al més aviat possible, però per redactar 
aquest projecte hem de decidir quin projecte elaborem. I per això la nostra esme-
na anava en convocar aquesta taula mixta per definir aquest projecte. Per tant, en 
aquest punt ens abstindrem.

En el punt número 2, vull entendre, per la vostra intervenció, que el pressupost 
seria l’exercici 2019, no? Doncs aquí simplement emplaçar-los a donar suport a 
aquest pressupost i poder arribar a aquest objectiu.

I, finalment, al punt número 3 ens parlen del manteniment de mòduls prefabri-
cats. Ho fem –ho fem– i ho continuarem fent, i si cal substituir aquests mòduls per-
què el manteniment no és suficient, doncs, el departament així ho farà.

En aquest tercer punt, doncs, nosaltres hi donaríem suport.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
en primer lloc, el Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, com a rubinenca, volia agrair 
la presentació d’aquesta proposta de resolució. La veritat és que sembla mentida que 
hagi de reivindicar Rubí, però és que precisament aquests dies hem vist com una re-
gidora del PDECAT envia a Rubí a viure als pobres de Sant Cugat. I Rubí no és una 
opció de segona, Rubí és una ciutat fantàstica, on es viu molt bé.

Anant ja a la proposta de resolució, tenim un problema que s’ha anat allargant 
en el temps, no només s’ha anat allargant, sinó que s’ha empitjorat, perquè, com ja 
s’ha dit, aquests barracons estan per fer un ús provisional, no perquè acabin esde-
venint (la diputada riu) l’única escola que coneixen els alumnes en tota la seva es-
colarització.

S’ha de dir, també, que aquesta escola està en un indret fantàstic, molt privilegiat. 
Com el seu mateix nom indica, està en mig d’un bosc que és molt maco, que és el bosc 
de Ca n’Oriol i a més, hi ha un equip docent molt engrescat. I això fa que els alumnes, 
malgrat tot això, se sentin molt còmodes en aquesta escola i és una escola amb molt 
bona demanda. Però no pot ser que els alumnes, l’únic que coneguin durant tota la 
seva escolarització siguin barracons.

Ja s’ha dit, en aquest aspecte i altres, que no pot ser que funcionem a cop de 
proposta de resolució per temes municipals. Bé, precisament, dijous al ple vota-
rem una proposta de resolució de Ciutadans per acabar amb el problema dels bar-
racons, no a Rubí, no a Santa Coloma, no a Cornellà, sinó a tot Catalunya. Perquè, 
com saben Catalunya és, amb moltíssima diferència, la comunitat autònoma que 
té més barracons. En tenim més de 1.000 i la segona és Andalusia, que no arriba 
a 300.

Com que és un problema endèmic, que fa més de quaranta anys que arrosseguem 
i que normalment, aquesta Comissió d’Ensenyament dedica una molt bona part del 
seu temps a tractar el tema de barracons, posem fil a l’agulla, i espero que dijous 
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tothom voti a favor d’aquesta proposta de resolució per acabar amb els barracons i 
així seran més lleugeres les comissions d’Ensenyament, perquè no haurem de can-
viar municipi a municipi.

Evidentment, nosaltres hi votarem a favor.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Per posicionar-se, en nom del Subgrup Parlamen-
tari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de re-
solució, i només amb un comentari, també, a afegir. Des del nostre punt de vista, 
el problema dels barracons no és només un problema pressupostari o econòmic, és 
un problema cultural, de model cultural, perquè estem enviant un missatge, des del 
nostre punt de vista, contrari al que hauria de ser. El missatge que enviem és que 
el sistema públic pot assumir determinades cotes de precarietat. Per tant, el mis-
satge que estem donant és que les classes populars, vulguin o no, han d’assumir 
aquesta precarietat des de la normalitat, perquè és lògic que els serveis públics es 
moguin a nivells de mínim.

Nosaltres som partidaris de que el sistema públic, no només en l’ensenyament, 
sinó en qualsevol altre àmbit de les polítiques públiques, el que ha de marcar és mà-
xims de referència, nivells d’excel·lència. I, en tot cas, els altres sistemes són els que 
han d’espavilar, diguéssim, per intentar apropar-se o imitar aquells referents. I això 
passa a alguns països amb excel·lència en els sistemes públics, aquells nivells que 
marca el sistema educatiu públic. Per tant, normalitzar la idea dels barracons, des 
del nostre punt de vista, hi insisteixo, no és només un problema pressupostari, sinó 
un problema cultural, perquè normalitza el fet que les classes populars hagin d’esco-
laritzar-se amb equipaments de menys qualitat que les elits que tenen altres opcions.

Per tant, evidentment, és un tema que cal abordar. I aquest era un comentari que 
volia afegir al nostre posicionament favorable a aquesta proposta de resolució. Tot i 
dir que, des del nostre punt de vista, com ja hem dit algunes vegades, l’institut escola 
no és evident que sigui un model, que sigui absolutament generalitzable a tot arreu, 
cal analitzar-ho cas per cas, tot i tenir en compte que, òbviament, és un model que 
pot aportar molts avantatges i molts aspectes positius.

Amb tot, votarem a favor en aquest cas.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se, en nom del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular, té la paraula la senyora Andrea Levy.

Andrea Levy Soler

Sí. Votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, entenent que aquestes són 
prioritats en les que hauria de centrar el Govern de la Generalitat la seva acció, do-
nat que..., en fi, els temes de les escoles en barracons fa molt de temps que continua 
i no sembla que estigui per donar solució a aquest problema.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a votar. He entès, per les seves intervencions, 
que es voten els tres punts per separat? (Pausa.) Ai, perdona, és veritat..., perdona, 
perdó, senyor diputat.

David Cid Colomer

Bàsicament per..., doncs, explicar que acceptem l’esmena presentada pel Grup 
Socialista. Per tant, la incorporem. En tot cas, és similar a la que presentava Junts 
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per Catalunya, però preferim el text que presentava el Grup Socialista, i dir que 
no acceptem, en aquest cas, l’esmena número 1, del Grup de Junts per Catalunya 
i Esquerra Republicana, perquè nosaltres entenem que el que fa és diluir la pro-
posta.

Parlava el diputat d’Esquerra Republicana de planificació dinàmica, i jo li diria 
«i execució retardada», eh? Perquè, en aquest cas, estem parlant d’un... (el diputat 
riu), d’un centre educatiu que vostès es van comprometre, en aquest cas, en uns 
pressupostos, no?, l’any..., si no vaig errat, l’any 2012, amb una partida de 600.000 
euros. Estem parlant que hauria d’haver-se posat en marxa aquest centre educa-
tiu l’any 2013-2014. Per tant..., no?, creiem que anem amb un suficient retard com 
perquè això sigui una urgència per als pressupostos de l’any que ve. I, en tot cas, 
si volen el nostre suport, doncs, hauran de ser uns pressupostos molt diferents als 
que han fet fins ara.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Solé?

Bernat Solé i Barril

Sí, nosaltres demanaríem votació separada d’1 i 2 junts, i el 3 per separat.

El president

Sí? (Pausa.) Doncs, passaríem a la votació dels punts 1 i 2, tots dos junts.
Vots a favor?
Molt bé.
Vots en contra?
Abstencions?
Aquests dos punts han estat aprovats per 11 vots a favor, corresponents als grups 

parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú 
Podem, i els subgrups de la CUP i del PP de Catalunya.

I abstencions, dels grups de Junts per Catalunya i Grup Republicà.
Ara, votaríem el punt número 3, amb l’esmena transaccionada del PSC, oi que 

era així? (Veus de fons.) Acceptada, perdó.
Per tant, votaríem aquest punt.
Vots a favor?
Ha estat aprovat, aquest punt, per la unanimitat dels presents.
Passaríem al següent punt, i cedeixo la paraula a la vicepresidenta, perquè m’he 

de posicionar.

La vicepresidenta

Molt bé, president, mirarem de fer-ho el més dignament que podrem. Aquí, amb 
el suport... (La vicepresidenta riu. Remor de veus.)

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs a l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa

250-00139/12

Doncs bé, passarem a debatre aquesta Proposta de resolució sobre la construcció 
del gimnàs a l’Escola Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa. Per presentar la proposta, 
té la paraula, doncs, la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Moltes gràcies. Tornem a estar davant d’un cas de planificació dinàmica o exe-
cució retardada. Però, en tot cas, tenim un cas similar. Presentem el cas d’una es-
cola de Terrassa, que existeix des de fa més de trenta-cinc anys, l’Escola Francesc 
Aldea. I, en aquest cas, tenim que es va projectar l’equipament del gimnàs des de..., 
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com dic, fa trenta-cinc anys. I va comptar des dels seus inicis, la construcció d’a-
quest gimnàs que, a banda de donar servei al centre educatiu, també havia de ser 
un equipament obert al barri. I trenta-cinc anys més tard, malgrat que les diverses 
dates que s’havien anunciat per part del Govern de la Generalitat, aquest projecte, 
encara avui dia, continua aturat.

Fent una mica d’històric, tenim que aquest gimnàs, d’aquesta escola, havia estat 
llargament reivindicat per l’escola, per les AMPA, per les entitats veïnals de Can 
Parellada, i evidentment, també, pel mateix Ajuntament de Terrassa. I el curs 2005-
2006, ja es va aprovar l’adjudicació del projecte de gimnàs. Però va ser ja el 2008 
quan el director de Serveis Territorials del Vallès Occidental comunicava a la di-
recció del centre que la Generalitat havia prioritzat la construcció de nous centres i 
que, de moment, aquest gimnàs no s’edificaria.

Aquest fet, afegit a la crisi econòmica que va seguir, va determinar 
que,  finalment, el projecte caduqués. Per tant, som conscients de la realitat 
 econòmica que s’ha viscut en els darrers anys, però entenem que, en aquests 
moments, doncs, caldria tornar a prioritzar la seva construcció definitiva. Com 
deia, són unes instal·lacions molt necessàries, no només per al correcte desen-
volupament de l’activitat escolar, sinó també que donaria aquest servei, aquest 
bon servei i demanat, a més a més, pel mateix barri de Can Parellada per rea-
litzar activitats diverses.

I per això hem presentat una proposta que al que venia a instar és a iniciar la 
revisió del projecte executiu d’aquest gimnàs, que es va realitzar en el seu moment, 
per tal de tornar a posar en marxa la construcció i assegurar la dotació pressupos-
tària corresponent per al seu desenvolupament. Dir, també, que aquí amb relació 
a l’esmena que probablement defensarà després el diputat Jové, hem... –no sé si ja 
ho puc pronunciar i així ho deixo dit?–, hem arribat a una transacció en que el que 
demanem o el que hem acordat és: «Revisar, en un període de tres mesos, la plani-
ficació de construccions escolars i prioritzar la construcció d’aquest gimnàs a l’Es-
cola Francesc Aldea, tenint en compte les necessitats d’escolarització de la ciutat 
de Terrassa.

Per tant, ens sembla molt bé, i agraïm la predisposició del diputat Jové.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada Niubó. I ara, per a la defensa de les esmenes presenta-
des, té la paraula el representant del Grup de Junts per Catalunya, el senyor Josep 
Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. Estem en una d’aquestes propostes de resolució en la que es 
fa una petició, una instància, una iniciativa concreta local, i que nosaltres creiem, 
com a grups que donem suport al Govern, que cal emmarcar-les dintre d’una pro-
gramació més general i més ampla. I que cal tenir en compte una visió, això, doncs, 
que doni una perspectiva més global.

En aquest sentit, és una iniciativa, una proposta, que insta a un gimnàs a l’Esco-
la Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa, i celebrem haver pogut transaccionar aquest 
acord en el que hi ha una perspectiva, en aquest sentit, de globalitat, en la que es 
diu que: «Es revisarà i es prioritzarà aquesta incorporació...» eixamplant, doncs, la 
mirada en el sentit de tenir en compte totes les instal·lacions que hi hagi i totes les 
necessitats que hi hagi en aquell municipi i en els que hi hagi al voltant.

Per tant, votarem a favor de la transacció a la qual hàgim arribat.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat Forné. A continuació, té la paraula, pel Grup Republicà, 
Josep Maria Jové.
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Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, vicepresidenta. Moltes gràcies, senyora diputada, per acceptar 
aquesta transacció. (El diputat estossega.) A veure si em quedo sense veu abans 
d’acabar... Sap vostè perfectament que, per afrontar projectes d’inversió en un con-
text de limitació pressupostària, però també fins i tot en moments de bonança fi-
nancera, bonança econòmica, és important analitzar molt bé les necessitats glo-
bals del país o del sector i no només de les necessitats concretes d’un projecte en 
concret. També sap que el departament prioritza construccions, en principi, d’es-
coles instituts en la seva planificació.

I, sense posar en dubte, ni molt menys, una demanda que per històrica, ha de ser 
necessàriament justa, i vostè ho ha explicat molt bé, també ens hem de situar en una 
evolució demogràfica del barri de Can Parellada, on està situada l’escola Francesc 
Aldea. Un barri on hi ha una altra escola; l’Escola Francesc Aldea és una escola que 
és una escola de dues línies, però en aquests moments, la matriculació d’aquest curs, 
de P3 només s’ha omplert amb prou feines una línia de P3. I, per tant, segurament 
aquesta planificació que és per on va, aquest estudi, aquesta planificació, per on va 
l’esmena que hem transaccionat, ens ha de posar llum sobre la necessitat concreta i 
les possibilitats concretes, i creiem que, justament aquest estudi que es farà públic 
abans d’aquests tres mesos que vostès han demanat, trobarem la solució adequada 
per totes les parts.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat Jové. Ara, per al posicionament de la resta de grups par-
lamentaris, té la paraula, pel Grup de Ciutadans, la senyora Susanna Bertran.

Susana Beltran García

Gràcies, presidenta. Bé. Aquest és un cas d’execució retardada, claríssimament. 
L’Escola Francesc Aldea té una trajectòria, com ja s’ha dit..., pel grup proposant, de 
més de trenta anys, de trajectòria. Ja s’havia adjudicat aquest projecte l’any 2005. 
Per tant, han passat tretze anys, si no he comptat malament. I sí o sí, doncs, nosaltres 
hi votarem favorablement, perquè entenem que és un projecte que, a més, té el vist-
iplau de la direcció de l’escola, de l’AMPA, fins i tot del barri i no entenem perquè 
s’ha retardat tant la seva posada en marxa.

Ens hagués agradat que en aquesta transacció, que el Grup Socialista i els grups 
que donen suport al Govern, no hagués decaigut el compromís de dotació pressu-
postària, doncs, moltes vegades al final, l’excusa..., com ha passat també en aquest 
cas, és, doncs, restriccions en temes pressupostaris.

Però, en qualsevol cas, aquesta bona predisposició esperem que després es reflec-
teixi en que aquesta escola tingui un gimnàs.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada Beltrán. Ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

No demanaré copyright sobre el terme «planificació retardada», però crec que ha 
fet fortuna. Bé. En tot cas, és un equipament que té una demanda històrica. L’escola 
fa més de trenta anys que va entrar en funcionament. Va ser, també, fruït d’una lluita 
veïnal del barri, del barri de Can Parellada, que és un barri que està molt allunyat de 
la ciutat, que a més a més està separat per diverses barreres arquitectòniques i espe-
cialment per l’autopista C-58, que en fa difícil, també, la comunicació, no?

L’escola ja es va construir, evidentment, sense gimnàs, tot i que té un pati molt 
gran. I va ser, en el seu moment, una escola que era innovadora pel seu disseny ar-
quitectònic. 
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La reivindicació, en aquest cas, no?, del gimnàs és una demanda que fa molts 
anys que se sosté. Hi ha hagut, fins i tot, manifestacions, talls de carretera, reu-
nions, i es va arribar també a instal·lar, en aquest cas, un petita caseta per guardar 
el material esportiu en el pati, no? Per tant, nosaltres creiem que és una demanda 
raonable. 

És cert que, en aquest cas, el barri té una altra escola pública amb gimnàs, però 
no és compatible l’horari escolar perquè el puguin utilitzar, en aquest cas, els alum-
nes de l’Escola Cesc Aldea, i, per tant, creiem que és una demanda que és raonable.

I nosaltres donarem suport a la proposta.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat Cid. Ara, pel Subgrup de la CUP - Crida Constituent, té 
la paraula el diputat Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. També hi votarem a favor.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. I, finalment, pel Subgrup del Partit Popular de Catalunya, té la 
paraula la diputada Andrea Levy.

Andrea Levy Soler

Moltes gràcies. Sí, hi votarem a favor.

La vicepresidenta

Molt bé. Moltes gràcies. Doncs voleu el grup proposant alguna consideració? 
(Pausa.) Cridarem a la votació? (Pausa.) Bé, cridarem..., farem la votació. (L’ora-
dora riu.)

Molt bé. Doncs ho votem tot junt? (Pausa.)
Doncs, vots a favor?
Entenc que per unanimitat.
Vots en contra?
No?
Abstencions?
Ja està tot.
Molt bé. D’acord, doncs.

El president

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la formació del professorat d’educació 
primària i secundària en alumnes diagnosticats de trastorn  
d’espectre autista 

250-00154/12

Doncs passarem al següent punt de l’ordre del dia, que és la proposta de resolu-
ció sobre la formació del professorat d’educació primària i secundària en alumnes 
diagnosticats de trastorn d’espectre autista. Té la paraula, per presentar-la, la senyo-
ra Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. S’estima que la prevalença actual de trastorn d’espec-
tre autista pot ser d’un de cada cent persones. Això voldria dir que, en un centre es-
colar d’uns quatre-cents alumnes, pot haver-hi quatre alumnes que tinguin aquest 
trastorn. Tot i que és possible que molts ni tan sols estiguin diagnosticats.

Malgrat l’alta prevalença, i alguns experts encara diuen que pot ser més alta, el 
professorat no està format per poder fer front a aquestes situacions.
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Aquesta proposta de resolució la presentem, evidentment, per donar la millor 
atenció possible als alumnes, però també per al professorat. Perquè s’ha de tenir en 
compte que un professor de secundària ha pogut estudiar matemàtiques, ha pogut 
estudiar biologia, ha pogut estudiar filologia catalana o espanyola, però això no vol 
dir que sàpiga tractar amb alumnes amb aquest trastorn.

I això, no només és molt negatiu per als alumnes, que també, evidentment, sinó 
que és molt negatiu per a qualsevol professor que vulgui fer bé la seva feina i no sà-
piga què fer perquè no té les eines i, potser, amb tota la bona intenció del món, pot 
arribar a tenir actuacions que no siguin les més adients per aquestes criatures.

Cal recordar, també, que, ja des dels mandants de la senyora Rigau, es va retallar 
dràsticament en formació al professorat, i tots aquests anys el que tenim és forma-
ció bàsicament virtual, no hi ha, pràcticament, formació presencial del professorat.

Avui, per casualitat, ha coincidit més d’una proposta de resolució en aquest sen-
tit. Sembla que tothom està d’acord amb aquesta necessitat de formar bé el profes-
sorat, però continuem, encara, veient que això no es porta a terme.

D’altra banda, els alumnes tampoc tenen personal format adequadament perquè 
puguin gaudir de les activitats extraescolars. I això vol dir o bé que no participen 
d’aquestes activitats o bé que hi participen, però que no li treuen tot el profit neces-
sari, tot el profit que seria desitjable, que segur que és molt, i ben portat ho podrien 
fer. I per això també demanem personal especialitzat, perquè puguin gaudir d’una 
infantesa, d’una adolescència plena, com tota la resta dels alumnes.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per defensar les esmenes presentades, en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Imma Ga-
llardo.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. La formació adreçada al personal docent, amb relació a les 
necessitats específiques de suport educatiu, associades al trastorn de l’espectre de 
l’autisme, pot ser específica o formar part d’altres formacions, amb l’objectiu d’uni-
versalitzar, tant l’atenció personalitzada com el suport a les necessitats individuals 
d’aprenentatge de tots els alumnes, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

A tal efecte, ja s’han vingut ofertant, dins el Pla de formació permanent del de-
partament, un seguit d’activitats de formació més genèriques i d’altres promogudes 
des del mateix Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió molt més específiques, 
en les diferents modalitats de formació, tant cursos presencials i no presencials, se-
minaris, tallers adreçats tant a mestres i professors tutors, mestres en educació es-
pecial, orientadors, etcètera.

Així, doncs, el Grup de Junts per Catalunya votarem a favor de tots els punts.
Pel que fa als punts 1 i 2, perquè considerem que són una actuació que ja s’es-

tà desenvolupant en el Pla de formació permanent del professorat, tant de primària 
com de secundària, en tot cas, es pot ampliar i millorar sempre.

I la nostra esmena al punt 3 anava en el sentit d’especificar millor que cal dotar 
de personal de suport per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, associa-
des a l’autonomia i a la regulació de la conducta, però els escolaritzats en centres 
educatius dependents del Departament d’Ensenyament que ho necessitin, a partir 
del proper curs.

Celebrem, doncs, que s’hagi acceptat aquesta esmena per part del grup propo-
sant, i coincidim en que cal continuar facilitant formació permanent específica per 
tal que el professorat pugui atendre en millors condicions els alumnes afectats de 
TEA perquè, de ben segur, tant els alumnes, com els professors, famílies i la resta 
de la comunitat educativa, en sortiran beneficiats.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per defensar les esmenes, en nom del Grup 
Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Titón Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. És evident que el trastorn de l’espectre autista, en totes les se-
ves variacions, és un trastorn important que afecta tot el procés d’aprenentatge. I, de 
fet, n’hem parlat, a bastament, en aquesta comissió. I això no li treu importància a 
la proposta de resolució presentada, perquè sempre hem dit que una bona detecció 
precoç facilita que hi hagi una ràpida resposta, que beneficia, no només l’alumne, 
sinó també al procés d’escolarització, a les famílies i al mateix professorat que aca-
ba detectant aquest trastorn.

I, per tant, per poder fer això i facilitar-ne els suports que necessita aquest alum-
ne, és important la formació d’aquells que estan en contacte amb l’alumnat i que ho 
puguin detectar aviat i fàcilment. 

Per tant, compartim aquesta proposta de resolució en aquesta línia de buscar 
l’adequada formació d’aquells que són susceptibles, no només de detectar-ho pre-
coçment, sinó també de donar resposta a les necessitats que tenen aquests alumnes. 

I, en aquest sentit, donem suport a aquesta proposta de resolució i celebrem que 
acceptin, doncs, l’esmena que fèiem en el punt 3, que anava una miqueta més enllà 
de dotar de monitors de lleure, sinó que nosaltres parlàvem de formació, de perso-
nal de suport per l’alumnat amb necessitats educatives especials que vagin associa-
des a l’autonomia, a la regulació de la conducta i escolaritzats en centres educatius 
dependents. I, per tant, dependents del Departament d’Ensenyament.

I, en aquest sentit, agrair que acceptin aquesta esmena al punt 3 i donarem suport 
a tota la proposta de resolució.

El president

Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar, té 
la paraula el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Nosaltres també donarem recolzament a aquesta proposta de 
resolució, tot i que voldríem fer alguna apreciació, no?

Abans parlàvem, en anteriors propostes de resolució, de la necessitat de que el 
decret d’escola inclusiva i de que els professors tinguessin la formació necessària per 
poder atendre els alumnes amb aquestes necessitats educatives especials, entre els 
quals també hi ha alumnes amb TEA. 

Ho dic perquè, de cara a la formació que es podria fer al professorat, s’hauria de 
poder fer en TEA, però també s’hauria de poder fer en alumnes que tenen algun ti-
pus de dificultat en l’aprenentatge, en la relació, en la manera de comunicar-se, pro-
blemes de logopèdia, etcètera, que fan que tinguin diferents dificultats, i que, per 
tant, s’enfrontin de manera molt diferent a l’hora de fer les classes o de fer el segui-
ment, no? Tot i així, nosaltres recolzarem aquesta proposta de resolució.

Però jo crec que si volem ser una mica més efectius, des del punt de vista tam-
bé de l’acció política i de l’acció tècnica, a l’hora d’atendre aquests alumnes, hau-
ríem d’intentar buscar figures molt més pluridisciplinàries a l’hora de poder tractar 
alumnes amb dificultats educatives especials, que puguin atendre tant a xavals amb 
TEA, com a altres xavals que, hi insisteixo, no tenen els problemes dels nens amb 
TEA, de problemes d’interacció social, de comunicació verbal i de no-verbal, de 
resposta  inusual a depèn quins estímuls, sinó d’altres que potser no tenen aques-
ta gravetat, però que també estarien dins d’una educació molt més detallada, molt 
més curosa. I fer, d’aquesta manera, que els centres puguin tenir personal per aten-
dre totes aquestes casuístiques, i, per tant, formar-los, no només en TEA, sinó en 
totes aquestes casuístiques. 
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De totes maneres, l’objecte de la proposta de resolució és el TEA, i, per tant, nos-
altres hi donarem recolzament.

El president

Moltes gràcies, senyor Moreno. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Bé. Nosaltres també hi donarem suport en la línia del que hem fet en la resta 
de resolucions que assenyalaven la necessitat de donar referents de formació al 
professorat, així com d’implementar recursos pel que feia al decret d’escola in-
clusiva.

Per tant, com deia a l’inici, donarem suport a la proposta.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se, en nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Sí, també hi votarem a favor.
Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. I, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, té la paraula la senyora Andrea Levy.

Andrea Levy Soler

Votarem a favor de tota la proposta.

El president

Moltes gràcies. Per exposar o per posicionar-se respecte a les esmenes presenta-
des, té la paraula la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies. Jo, en primer lloc, volia fer, si és possible, una correcció in 
voce. Aquesta proposta de resolució es va presentar al maig, però la veiem ara, 
gairebé al novembre, i llavors, com sembla que..., bé, sortirà per unanimitat, dir 
que això es farà el curs 18-19, doncs, podem tenir tots molt bona voluntat, però 
és evident que no serà així. Llavors, si es pot canviar per «curs 19-20». Sí? (Veus 
de fons.)

I, simplement, agrair la presentació d’esmenes. Ja han comentat les proposants 
en que consisteix i, en tant que enriqueix el text, l’hem acceptada.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Doncs passaríem a votar la proposta de reso-
lució.

Vots a favor?
Doncs s’aprova per la unanimitat dels presents, amb 21 vots a favor.

Proposta de resolució sobre la planificació educativa 
250-00157/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 9 de l’ordre del 
dia original, que és la Proposta de resolució sobre la planificació educativa, presentada 
pel Grup Socialistes i Units per Avançar. Per defensar-la, té la paraula la senyora Esther 
Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies, president. Bé, acabem de començar, o ja fa..., en tot cas, ja fa, potser, 
més d’un mes, eh?, que ha començat el curs 2018-2019, i veiem com, novament, hi 
ha centres escolars a Catalunya que han continuat perdent línies de P3.

De fet, el Govern, ja en el moment de la preinscripció, ja va publicar una oferta, 
per la qual en aquest curs, segons les mateixes dades del departament es tancaven 
ja, preventivament, 39 grups de P3 a l’escola pública, mentre que s’ampliava l’oferta 
de l’escola privada concertada, amb 26 nous grups.

Hem de dir que, en el període 2011-2017, 8 de cada 10 grups de P3 que s’han tan-
cat s’han fet a l’escola pública. I això ja serien dades de la FAPAC, dels 675 grups 
tancats, 551 han estat a l’escola pública i només 124 a l’escola concertada. Això, ho 
recordo només, em refereixo al període 2011-2017.

I, pel que fa a l’oferta de P3, el Departament d’Ensenyament ja va informar en el 
seu moment que el descens de naixements, a partir de l’any 2008, obligava a rees-
tructurar l’oferta d’aquell curs, i, en tot cas, a redoblar els esforços als instituts, on 
es començava a registrar aquest increment important de l’alumnat. 

I, ja, el Grup Parlamentari Socialista, a més a més, amb molts altres grups que tam-
bé s’hi sumaven o ho defensaven, ja va expressar, en la passada legislatura, que aquest 
descens de natalitat hauria de ser o es podria aprofitar com una oportunitat per millorar 
l’atenció educativa, la qualitat del sistema educatiu, i, per tant, per garantir l’èxit escolar 
a través de l’adopció de mesures, com la baixada de ràtios o el manteniment de tot el 
professorat i l’atenció a la diversitat. Això, per una banda.

I, de l’altra banda, vèiem com la de secundària continua la sobresaturació als 
instituts, i en parlem sovint aquí. I, de fet, veiem com hi ha menys places públi-
ques a primer d’ESO que a sisè de primària. I això vol dir que hi ha una fuita del 
14 per cent de la pública a la privada concertada de l’alumnat en el pas de primària 
a secundària, també conscients que l’oferta és, en tot cas, bastant inferior del que 
hauria de ser.

Aquí el Ple del Parlament, ja, al març del 2016, va aprovar una moció –que des-
prés m’hi referiré–, que, entre de les moltes coses que deia, es demanava o s’instava 
a no suprimir cap línia de manera unilateral, a reduir les ràtios d’alumnes per classe 
–això ja estem parlant de l’any 2016-2017–, en especial els grups de P3 de centres 
d’entorns d’alta complexitat, i mantenir totes les línies educatives en el procés de 
preinscripció, precisament per assegurar la possibilitat de les famílies d’escollir el 
centre escolar que volguessin.

I, fruit d’aquesta pressió, és cert que va haver-hi un acord a la comissió mixta per 
reduir ràtios a 22 a infantil, i també a centres d’alta complexitat.

Ara bé, és veritat que moltes d’aquestes propostes, en el sentit que demanàvem 
fer una planificació a llarg termini de l’oferta escolar, i, sobretot, acordada amb els 
ajuntaments i la comunitat educativa, doncs, no s’ha portat a terme.

I per això presentem aquesta proposta, en el que volem posar de manifest aquesta 
denúncia de la manca de planificació educativa que s’ha fet, especialment a l’educa-
ció secundària els darrers anys o, en tot cas, que no s’ha fet. 

I demanaríem al Govern de la Generalitat que planifiqués adequadament aquesta 
oferta d’educació, no només la infantil, la primària, la secundària i postobligatòria 
en els diferents..., a curt, mig i llarg termini. Que es fes sempre amb corresponsa-
bilitat amb els ens locals, amb diàleg amb la comunitat educativa, i, sobretot, tenint 
en compte que hi ha projectes que estan consolidats, tenint en compte, evidentment, 
les necessitats, i, sobretot, amb l’objectiu de garantir una escolarització equilibrada, 
amb ràtios adients, que evitessin la sobresaturació que viuen avui molts centres de 
secundària.

I, per tant, que es compleixi una moció que s’ha aprovat en aquest Parlament, 
que, de cara al proper curs, doncs, tinguem aquesta reconsideració d’aquest mapa 
d’oferta educativa, i, sobretot, dels tancaments de línies d’escola pública.
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Demanem novament que es redueixin les ràtios d’alumnes, i, per tant, que s’apro-
fiti aquest context..., en fi, de la davallada de natalitat per donar una millor atenció 
educativa, sobretot pensant també en aquesta escola inclusiva, aquest model del qual 
abans parlàvem, especialment als grups de P3, i, sobretot, que es mantinguin totes 
les línies en el procés de preinscripció per assegurar, com deia, aquesta possibilitat 
de les famílies d’escollir el centre que vulguin, cosa que no ha passat en el darrer 
curs.

I, finalment –i això també és una cosa que sembla molt evident, però no sempre 
ens ha passat–, és que puguem garantir als docents i professionals necessaris, amb la 
formació adient, per satisfer, doncs, cada necessitat educativa al conjunt del territori, 
tenint en compte el que hi ha i evitar, sobretot, l’eliminació de recursos a les aules.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. En aquesta proposta de resolució no s’han pre-
sentat esmenes. Per tant, per posicionar-se sobre el sentit del vot dels grups parla-
mentari, en primer lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la senyora 
Sònia Sierra.

Sònia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. De fet, tota l’anterior legislatura ja ens vam 
passar moltíssimes comissions denunciant la manca de planificació del Departa-
ment d’Ensenyament, no només Ciutadans, sinó tota la resta de partits de l’opo-
sició.

I aquesta manca de planificació té un seguit de derivades, no?, com pot ser la re-
ducció de les places públiques; com pot ser la manca de places a segons quines loca-
litats; també la segregació escolar; la proliferació de barracons, i la manca d’atenció 
adequada als alumnes amb necessitats educatives especials.

Per tot això, nosaltres donarem suport a aquesta proposta.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Bé. Sembla que no estem davant només d’un problema de qüestió retardada, sinó 
que sembla que la planificació i dinàmica també és una planificació retardada. En 
tot cas, nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució.

Creiem que el Departament d’Ensenyament ha tingut, en aquest cas, una mirada 
massa curta en la planificació educativa i, sobretot, una aposta per la doble xarxa 
que ha beneficiat, en molts casos, l’escola concertada. 

En el nostre cas, des del nostre espai fa anys que demanem la necessitat d’un 
mapa escolar a Catalunya que faci projeccions a cinc i deu anys vista per redactar 
on estaran els pics de demanda, i com es poden preveure les necessitats i redistri-
buir recursos; però, la veritat, és que no hem tingut cap èxit, i, per tant, seguim amb 
la mateixa situació, no?

Ens trobem, ara, amb un pic de demanda a secundària que no es cobreix com es 
deuria i que genera massificació a les aules, bàsicament per aquesta manca de pla-
nificació que hem tingut. Aquesta manca de planificació també afecta especialment 
el professorat en determinades especialitats, que s’han de cobrir; per exemple, amb 
mestres de primària o amb persones que encara no tenen el màster de capacitació, 
quan amb una bona previsió no ens hauríem d’haver trobat en aquesta situació. Per 
tant, una vegada més estem davant d’errors de planificació. 

Com deia, votarem a favor d’aquesta proposta de resolució i esperem que, d’una 
vegada per totes, el Departament d’Ensenyament, en aquest cas, es prengui serio-
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sament la planificació escolar i es prenguin mesures en conseqüència, i, sobretot, 
aquesta planificació tingui en compte la priorització de l’escola pública, els acords 
amb la comunitat educativa, els municipis i, sobretot, també, les necessitats del pro-
fessorat.

El president

Moltes gràcies, senyor Cid. Per posicionar-se, en nom del Subgrup Parlamentari 
la CUP - Crida Constituent, té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de reso-
lució, atès que planteja augmentar l’oferta escolar a P3 i a secundària, que, conjunta-
ment amb la formació professional, considerem que en aquests moments són àmbits 
crítics de l’oferta educativa del nostre país per la seva insuficiència.

Volem, també, destacar la importància d’incloure la comunitat educativa en les 
taules de planificació local, cosa que en aquests moments no existeix; tota la comu-
nitat educativa, mestres, pares, alumnes, entitats del territori... Això ens sembla que 
milloraria molt la capacitat de planificació.

I, per últim, com sempre hem dit, la baixada demogràfica no ha de servir per tan-
car grups i línies, sinó que ha de servir per baixar les ràtios també a P3.

I, en tot cas, el que no podem permetre és que quan conviuen en un mateix 
territoris, compatint per l’oferta, centres públics o privats, la baixada demogràfi-
ca impliqui necessàriament tancaments de grups, aules o línies del sector públic.

En tot cas, el que ha de servir és per baixar ràtios, i, per tant, millorar l’oferta 
educativa en el sector públic.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Per posicionar-se, en nom del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula la senyora Levy.

Andrea Levy Soler

Moltes gràcies, doncs. Agraïm al proponent aquesta proposta de resolució, que 
jo crec que va en la línia de tot el que hem anat comentant al llarg de la comissió 
d’avui, que és necessari i és, diguéssim, l’objectiu principal d’abordar la planifica-
ció educativa i no després haver-nos de trobar anant posant pedaços en territori i en 
llocs concrets, sinó que es faci una planificació per part del departament que sigui 
adient a les necessitats que s’expressen en tot el territori.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Sí, jo crec que és una oportunitat per reflexionar sobre el sentit de la planifica-
ció educativa. A mi em sembla que el Departament d’Ensenyament és especialment 
sensible a una lògica que ha de conjuminar el conjunt de la visió de país amb el que 
és el diàleg amb les entitats locals, per tant, la comissió mixta, entitats municipa-
listes i amb la comunitat educativa. Precisament, aquest moviment d’educació 360, 
quan ens parla que l’escola és un ecosistema que relaciona instàncies diferents, em 
sembla que va en aquesta direcció.

Veus? Hem de tenir en compte que planificar vol dir preservar el bé major, la lò-
gica de conjunt, i, alhora, atendre l’especificitat de cada cas.

Llavors, de vegades, el fil roig que separa el que és un cert populisme o una certa 
arbitrarietat s’ha de tenir clar. És a dir, és important planificar mantenint uns criteris ge-
nerals; és important veure el conjunt del país, i, alhora, atendre les realitats específiques. 
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Aleshores, en aquesta tessitura és en el terreny que es mou el Departament d’En-
senyament. Que jo crec que precisament pel seu tarannà i per com és el conseller i 
el secretari de polítiques, estan en especials condicions per fer-ho.

Per tant, planificar avui no és una tasca fàcil, perquè les exigències són moltes 
i cal saber conjugar aquesta dinàmica i aquesta visió de conjunt amb el reconeixe-
ment de la realitat específica de cada lloc.

Votarem en contra del primer punt i a favor del segon.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. En primer lloc, avançar-los que el Grup Republicà vo-
tarà a favor del segon punt. I dic això perquè precisament aquesta proposta de reso-
lució el que exposa és un tema recurrent que ha sortit molts cops i que per més cops 
que es posi sobre la taula el debat d’aquest tema no canviarà la forma d’entendre la 
planificació educativa del país des del departament.

I, en aquest sentit, no vull dir en cap cas que no hi hagi sensibilitat per a les ne-
cessitats; al contrari, que hi ha sensibilitat i molta sensibilitat. El que passa és que 
hem de tenir en compte que no hi ha cap solució universal, i, per tant, els precs 
que es fan de la reducció de ràtios d’una forma universal nosaltres entenem que no 
responen a les necessitats socials de cada lloc i de cada territori.

I, per tant, la planificació ha de passar per entendre cadascuna de les realitats i 
adequar, precisament, aquestes ràtios a les necessitats de cada lloc, i, sobretot, a la 
legislació vigent.

Per tant, per part nostra el camí a seguir és adequar-se a cada cas. Les solucions 
universals no resoldran aquest problema, però, per altra banda, doncs, posar de ma-
nifest que el departament està fent la seva feina, i prova d’això és que aquest incre-
ment del 7,1 per cent de recursos humans ha servit, per una banda, per millorar a 
nivell de noves necessitats d’escolarització, nous recursos per a l’escola inclusiva, 
més docents a la diversitat, la reducció d’una hora lectiva i més hores a la gestió i 
a la coordinació. I aquest és el camí que seguirem. I, per més cops que es digui, no 
canviarem el nostre posicionament.

Pel que fa al punt 1, nosaltres hi votarem en contra, tal com he expressat a la 
diputada Niubó. Havent estat d’acord amb la segona part, que és el punt executiu, el 
punt de l’acord que permetrà executar una sèrie de decisions, el primer punt és sim-
plement una declaració. Per tant, una declaració política..., nosaltres entenem que..., 
havíem demanat que es pogués treure d’aquesta PR.

Finalment, d’aquí no s’ha tret, doncs hi votarem en contra.

El president

Moltes gràcies. Per a les seves intervencions, entenc que els dos punts es votarien 
per separat. És així? (Pausa.)

Doncs, passem a votar el primer punt.
Vots a favor?
Vots en contra?
Aquest punt ha estat aprovat per 11 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de 
Catalunya En Comú Podem, Subgrups Parlamentaris de la CUP - Crida Constituent 
i Partit Popular de Catalunya, i 10 vots en contra, dels Grups Parlamentaris de Junts 
per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Passem a votar el segon punt.
Vots a favor?
El segon punt ha estat aprovat per unanimitat, 21 vots a favor.
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Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en l’ensenyament
250-00319/12

Passaríem ara al darrer punt de l’ordre del dia, que és aquest punt que hem am-
pliat a l’inici de la sessió d’avui, que és una proposta de resolució sobre la presència 
de la filosofia en l’ensenyament.

Com que és un punt presentat per tots els grups parlamentaris, començaria la 
seva presentació el Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula, en el seu nom, 
la senyora Sònia Sierra.

Sònia Sierra Infante

Moltes gràcies. Com que és una proposta a la qual tothom hi està d’acord, tam-
poc no parlaré gaire. Jo crec que qualsevol persona que ha pogut gaudir durant el 
seu batxillerat de la filosofia, va viure amb molta pena el fet del que per mi va ser 
un error de la LOMCE, de deixar aquesta assignatura, que per a mi és molt engres-
cadora, i especialment és engrescadora en l’etapa de l’adolescència, de quan estàs a 
punt d’entrar a la vida adulta, quan estàs a punt d’entrar a la universitat. I ara arriba 
una mica tard aquesta proposta, perquè en el Congrés ja s’ha esmenat el que per a 
mi era un error de la LOMCE.

Però, en tot cas, jo crec que queda com una cosa gairebé simbòlica, però volem 
mostrar tot el nostre suport a aquesta assignatura, i, per descomptat, tot el nostre su-
port al professorat d’aquesta assignatura.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Forné.

Josep María Forné i Febrer

Gràcies, president. Deia Kant que no es pot aprendre filosofia, sinó que s’ha 
d’aprendre o es pot aprendre a filosofar. I no discutirem a Kant perquè és Kant, 
sinó perquè té raó, a més a més. I, per tant, en aquest sentit celebrem moltíssim 
aquesta proposta de resolució, proposta de resolució que el que posa sobre la tau-
la és la importància de posar la filosofia no com una activitat marginal, sinó com 
una activitat central de les persones, una activitat que defineix les persones, i, per 
tant, oblidar-la del període formatiu seria una aberració.

És una proposta que ja estava presentada en l’anterior legislatura, idènticament; 
és una proposta que la recuperem ara; una proposta que està emmarcada també en 
un context que, a més a més, té una certa actualitat, però sí que és molt important 
de dir i de destacar que no és qüestió d’esmenar o no, perquè cal agrair al depar-
tament la feina que ha fet durant aquests anys perquè, mentre l’assignatura queda-
va relegada, mantenir al pla d’estudis a Catalunya, a l’assignatura d’Història de la 
Filosofia.

Per tant, celebrem aquesta oferta que fa reconeixement a això que diu Kant, que 
«l’important és filosofar o aprendre a filosofar», i cal fer-ho a través d’algun mate-
rial, que és la filosofia.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí, des del nostre grup parlamentari, doncs, celebrar que s’hagi pogut arribar a 
aquest acord malgrat, tal com s’ha dit, doncs, el Congrés dels Diputats ja ha esmenat 
allò que va fer malament en el seu moment la LOMCE.

Per part nostra, impulsar la filosofia com aquest paper clau que ha de tenir en el 
currículum educatiu per a formar ciutadans lliures i amb esperit crític.
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També, reconèixer la feina feta des del Departament d’Educació durant aquests 
anys, que la filosofia havia passat a una paper secundari per la LOMCE i que ha 
mantingut la filosofia en tots els dos cursos dels batxillerat.

I, finalment, posar un cop més en evidència el fracàs d’aquesta LOMCE, i, sobre-
tot, de les polítiques del ministre Vert.

I, per tant, esperem que el nou temps que ve pugui esmenar-ho, tot i que les de-
claracions de la ministra Celaá, dient que simplement reformarà alguns aspectes 
més lesius de la LOMCE, ens preocupa una mica. 

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, nosaltres també celebrem, no només aquest acord, especialment l’acord a 
què es va arribar al Congrés dels Diputats fa uns dies, perquè és evident que la fi-
losofia havia estat una de les matèries més damnificades de la LOMCE, i és veritat 
que no és l’única: totes les matèries humanístiques, en època de crisi, normalment 
són retallades, com si fomentar l’esperit crític no fos prou necessari o no fos prou 
important.

Per tant, els avantatges de la formació amb filosofia aquí s’expliquen perfecta-
ment, no?, aquest foment del pensament crític, aquesta preparació millor dels estu-
diants per a la complexitat de la societat.

I, sobretot, com deia, doncs, celebrar que fa pocs dies s’aprovés el retorn d’aques-
ta matèria als instituts de manera obligatòria com a matèria comuna a batxillerat, a 
primer i a segon, i també l’ètica a quart d’ESO.

Per tant, celebrar-ho novament.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor David Cid.

David Cid Colomer

Bé, jo crec que és una bona notícia, no només el fet que s’aprovi avui aquí, sinó 
que també es va aprovar al Congrés. Crec que..., no?, la filosofia és també una ma-
nera d’estimular el pensament propi i afavorir la comprensió de la realitat per part 
dels i les joves. Crec que, a més a més, fomenta, no?, aquest esperit crític, l’autocrí-
tica, i per tant, no?, ajuda també a ser moltes vegades més tolerants, els i les joves. 
I per tant, crec que és una bona notícia, i nosaltres creiem, no?, que la filosofia formi 
part, en aquest cas, no?, del currículum al batxillerat, doncs, és també una mane-
ra, eh?, de reforçar aquests projectes de vida dels i les joves del conjunt de l’Estat.

El president

Moltes gràcies, senyor Cid. Per posicionar-se en nom del Subgrup Parlamentari 
CUP - Crida Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, la LOMCE és un despropòsit i un atemptat contra l’edu-
cació. Per tant, tot allò que contribueixi molt o poc a desmantellar-la, per nosaltres 
és una bona notícia. I d’altra banda, el que avui aprovem, també és un petit triomf 
davant dels intents continuats dels mercats per apropiar-se del coneixement i deshu-
manitzar la cultura i per tant, erigir una defensa, dintre del sistema públic d’ense-
nyament, a favor d’un pensament crític, a favor de la filosofia, que permeti els alum-
nes, no només aprendre a gestionar la realitat, sinó també intentar comprendre-la i 
a transformar-la.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyor Riera. Per posicionar-se en nom del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula la senyora Levy.

Andrea Levy Soler

Votarem a favor.

El president

Moltes gràcies.
Doncs, sense res més, passem a la votació d’aquest punt.
Vots a favor?
Aquest punt s’aprova per unanimitat, amb 21 vots a favor, de tots els diputats 

presents.
Sense res més, aixecaríem la sessió.
Moltes gràcies per la seva assistència.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarde i cinc minuts.
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