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Sessió 4 de la CDI

La sessió de la Comissió de la Infància (CDI) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. 

Presideix Najat Driouech Ben Moussa, acompanyada de la vicepresidenta, Saloua Laoua-

ji Faridi; de la secretària, Marta Ribas Frías, i de les secretàries en funcions Imma Gallardo 

Barceló i Jenn Díaz Ruiz. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Antonio Espinosa Cerrato, María del Camino Fernández Riol, 

María Luz Guilarte Sánchez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martí Pachamé Barrera, Elisa-

beth Valencia Mimbrero i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara 

Lloret, Josep Maria Forné i Febrer, Gemma Geis i Carreras i Eduard Pujol Bonell, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Noemí Llauradó Sans i Bernat Solé i Barril, pel 

G. P. Republicà, i Eva Granados Galiano i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de Greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat 

de l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, Maria Jesús La-

rios Paterna.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges titulat «La situació dels infants migrants sense refe-

rents familiars a Catalunya» (tram. 360-00008/12). Síndic de Greuges, de la institució del 

Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 166, 12).

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educa-

dors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema 

de protecció a la infància (tram. 356-00173/12). Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamen-

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

3. Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l’associació 

per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi 

sobre el projecte d’aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de pro-

tecció de la infància (tram. 356-00176/12). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

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

cència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels menors estran-

gers no acompanyats (tram. 356-00179/12). Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari 

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

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

cència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els actes de violència juve-

nil ocorreguts al centre d’acollida de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat) 

(tram. 356-00180/12). Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè de Catalunya de 

l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi l’informe «Una lliçó diària: 

 #STOPViolenciaInfantil a les escoles» (tram. 356-00191/12). Grup Parlamentari Republicà. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies 

alimentàries (tram. 250-00248/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 106, 56; esme-

nes: BOPC 164, 21).

8. Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió en infància 

(tram. 250-00252/12). 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 proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 112, 22; es-

menes: BOPC 164, 22).

9. Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats que arriben a Ca-

talunya (tram. 250-00341/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 143, 29).
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La presidenta

Bé, bona tarda. 

Informe del Síndic de Greuges titulat «La situació dels infants migrants 
sense referents familiars a Catalunya» 

360-00008/12

Voldríem donar la benvinguda al síndic de greuges de Catalunya, el senyor Ra-
fael Ribó i Massó, que ve a presentar-nos l’informe de «La situació dels infants mi-
grants sense referents familiars a Catalunya». Té aproximadament trenta minuts, 
entre trenta minuts i tres quarts, per poder fer la seva intervenció. (Veus de fons.)

Perdoneu, les substitucions?

Bernat Solé i Barril

Sí, presidenta, pel Grup Parlamentari Republicà, la senyora Noemí Llauradó 
substituirà la Rut.

La presidenta

D’acord. Algun altre grup? 

Josep Maria Forné i Febrer

Pel Grup Junts per Catalunya, el diputat Narcís Clara, que ara vindrà, substitueix 
el diputat Xavier Quinquillà.

La presidenta

D’acord, perfecte. Doncs, comencem...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, perdó... Sí, en nom del Grup Parlamentari Ciutadans, també tenim substitu-
cions. El diputat Martí Pachamé substitueix la diputada Laura Vílchez, i després 
la..., sí, la diputada María Valle substitueix... (veus de fons), Sergio Sanz –perdó.

La presidenta

Perfecte.
Perdoneu, disculpeu-me, no he donat la benvinguda també a la senyora Maria 

Jesús Larios Paterna, adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents al 
síndic de greuges.

Té la paraula el senyor Rafael Ribó.
El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)
Moltes gràcies. També ens acompanyen la senyora Judith Macaya, directora de 

Gabinet del síndic, i els assessors i assessores de l’Àrea d’Infància Bernat Albaigés, 
Anna Piferrer, Mònica Arbeláez i la seva col·laboradora, la Stel·la Viladot.

Com vostès deuen saber –i anunciant-li a la presidenta que ens repartirem la in-
tervenció amb una primera introducció per part meva, una intervenció de l’adjunta, i 
després tancaré jo aquestes intervencions–, l’any 2006 vam presentar en aquesta cam-
bra un informe sobre aquest mateix tema; aleshores el titulàvem «Menors immigrats 
no acompanyats». Era un moment de període de creixement de l’arribada d’aquests 
infants i va comportar, a partir d’aquí, la creació d’òrgans específics per treballar so-
bre aquesta qüestió. Cap als entorns del 2010, com que havia minorat, havia baixat 
l’arribada d’infants, es van introduir canvis significatius en el model d’atenció d’aquest 
col·lectiu i es van arribar a eliminar recursos específics de primera acollida o es van 
suprimir programes, com el que s’havia creat, «Catalunya-Magrib». Durant aquests 
anys, nosaltres vam posar molt l’accent en diversos aspectes amb què demanàvem 
millorar les garanties de procediments, especialment el de la determinació de l’edat. 
I sobre això vàrem fer una resolució bastant extensa l’any 2011. I a partir del 16 ha 
tornat a créixer, novament, el volum de menors que han arribat a casa nostra. 
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Si em permeten un parèntesi, una petita sorpresa, ja que som a la Comissió de la 
Infància al mateix temps que hi ha una comissió de joventut en marxa, quan del que 
parlarem és d’una sèrie de persones que serien menys atribuïbles amb el criteri d’in-
fants que no pas amb el criteri de joventut.

Torna a créixer i forma part d’un fenomen que es dona de forma..., amb una 
dinàmica molt poc assumida, per tot Europa, especialment pel que és la frontera 
d’arribada, sigui l’est i, especialment, el sud d’Europa; fins arribar a una situació 
que, sense alarmisme, en podríem dir «crítica», per la pressió assistencial que això 
significa.

En aquesta crisi migratòria global a escala europea, se’ns plantegen reptes 
enormes per a tots els poders públics, i nosaltres volem subratllar el risc que no 
es facin polítiques amb garanties de qualitat. Els principals organismes interna-
cionals que avui estan en el marc europeu, com el Consell d’Europa o el Comitè 
de Drets dels Infants, estan posant l’accent en la necessitat de desenvolupar polí-
tiques per garantir la protecció d’aquests col·lectius. Nosaltres formem part, entre 
d’altres, de la European Network of Ombudsmen for Children, de la qual la meva 
adjunta és un dels càrrecs executius, i aquesta xarxa, puc dir que va ser de les pio-
neres en el pla internacional de fer programes transfronterers i transversals per 
tractar aquesta qüestió des de l’atenció en els camps d’arribada fins a la inserció 
a la societat. Els crido l’atenció sobre treballs com els «Safeguarding and protec-
ting the rights of children on the move: The challenge of social inclusion». I, òb-
viament, el síndic, amb tota humilitat, ha participat, el síndic institució, tant com 
ha pogut en aquests treballs. Igualment, a l’assemblea quadriennal, que es fa cada 
quatre anys, de tots els defensors d’Europa que vam fer a Brussel·les ara fa unes 
setmanes, vàrem tenir com un dels temes de debat aquest mateix que discutirem 
avui en aquesta comissió.

Per tot això els hem presentat, vam decidir presentar un segon informe so-
bre la situació dels infants..., millor dit, dels migrants sense referents familiars 
a Catalunya, i amb una pretensió d’anar més enllà de l’emergència i agafar una 
doble visió, com veuran en el context de les explicacions succintes que els farem 
i com deuen haver pogut veure si han mirat aquest informe que tenen a les se-
ves mans, des de setembre de 2018, on fem una anàlisi normativa del que hi ha 
previst com a protecció, però també dels principals dèficits i, per tant, reclamant 
les reformes estructurals pertinents i les mesures d’urgència. Pensin –ho deuen 
saber també– que estem parlant del setembre del 2018, per exemple, un mes amb 
un nombre molt elevat d’arribades, com eren 624, i que estem parlant en aquests 
moments, durant tot l’any 2018, de 3.456 migrants no acompanyats, 2.100 i es-
caig més que durant l’any 2017.

A partir d’aquí cediria la paraula, si m’ho permet la presidenta, a l’adjunta, per-
què desenvolupés la primera part de l’informe.

Gràcies.

La presidenta

Bé, té la paraula l’adjunta, Maria Jesús Larios.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents 
(Maria Jesús Larios Paterna)

Gràcies. Sí, bona tarda. Bé, doncs, com ha assenyalat el síndic, l’increment de 
l’arribada d’adolescents sols a Catalunya no és el que motiva aquest informe, per-
què, com bé ha dit, el síndic fa informes i resolucions sobre aquesta realitat des de 
fa molt de temps. Naturalment, aquestes xifres, que les coneixen –hi ha fet esment el 
síndic–, doncs, han creat una certa situació d’urgència i d’emergència i la necessitat 
d’adoptar decisions immediates.

Jo voldria assenyalar, en primer lloc, que evidentment, més enllà de les xifres, 
cadascun d’aquests infants és un infant menor d’edat que té una realitat molt diver-
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sa, eh? En tenim alguns que són propers a la majoria d’edat i n’hi ha alguns que 
són molt més petits, que necessiten una atenció més diferenciada; n’hi ha alguns 
que tenen un nivell de formació i una escolaritat, diguem-ne, més avançada, n’hi 
ha d’altres que no; n’hi ha alguns que venen amb vulnerabilitats importants des del 
seu origen, n’hi han d’altres que no... I, per tant, és una realitat que s’ha d’atendre 
en la seva complexitat.

El terme moltes vegades utilitzat, «MENA», fent referència a les xifres, moltes 
vegades s’utilitza en un sentit estigmatitzador: es parla de MENA per parlar de que 
s’ha comès un determinat delicte, es parla de MENA per parlar de determinats alda-
rulls... I tots i cadascun d’aquests infants, adolescents que tenen dret a ser protegits, 
doncs, tenen unes necessitats específiques. Més enllà de les seves necessitats, tenen 
dret a ser protegits, això és una de les realitats més clares, i tenen dret a rebre una 
atenció integral.

En aquest sentit, i com deia el síndic, com coneixen vostès, hi ha hagut un incre-
ment, que pràcticament podem dir que els dos últims anys han doblat l’any anterior, 
eh? Podem parlar del 2015 –última dada–, uns 400, gairebé; el 2016, uns 700; l’any 
2017, gairebé 1.500, i l’any 2018 –últimes dades–, doncs uns 3.400. Per tant, hem 
anat doblant els últims anys, la qual cosa ha suposat que la DGAIA, l’Administració 
directament –però no únicament– responsable d’atendre i donar protecció a aquests 
infants i adolescents, doncs ha fet un esforç molt important i molt remarcable en la 
creació de noves places i recursos. No les explicaré jo, les han explicat en diverses 
ocasions, però s’ha de reconèixer aquest esforç important per atendre aquest incre-
ment tan elevat i tan intens.

Aquest caràcter d’urgència, però, i aquest donar resposta a aquestes necessitats, 
necessàriament, de manera indefectible, ha creat distorsions que han afectat la qua-
litat en l’atenció que s’ha donat a aquests infants migrants; a més a més –i m’hi re-
feriré després amb una mica més de detall–, no només amb relació a l’atenció que 
es presta a aquests adolescents que han arribat sols, sinó també a la que es presta 
a aquells infants que ja estan en el sistema protector. Aquests ingressos, com m’hi 
aniré referint al llarg de la meva intervenció, ha afectat, ha tingut aquest doble efecte 
de la creació de les situacions d’emergència i la no possibilitat de crear els recursos 
amb les degudes garanties.

Com deia el síndic –crec que també hi feia esment–, al marge de reconèixer, 
doncs, aquest important esforç no només de l’Administració, sinó també de tot el 
col·lectiu de professionals, que també s’han vist sotmesos a fortes pressions per, de 
vegades, no poder fer la seva tasca, especialment el col·lectiu d’educadors socials, 
la tasca que tenen encomanada amb les degudes garanties, amb les deguts recur-
sos i amb situacions que han generat tensions, situacions de saturació i que afecten 
també la qualitat que es pot prestar a aquests infants amb unes necessitats tan, tan 
específiques... I, per tant, en aquest sentit també s’ha de reconèixer l’esforç de tot 
el col·lectiu professional que ha fet aquesta tasca i que l’està desenvolupant en una 
situació, de vegades, de gran precarietat.

Dit això, passaré a esmentar alguns dels principals dèficits de l’atenció a infants 
migrants, que no necessàriament fan referència a aquest moment d’urgència, sinó 
que fan referència a l’atenció que s’hi dona amb caràcter integral. De fet, si anéssim 
a mirar l’informe del 2006, encara hi trobaríem algunes de les recomanacions que 
es feien que encara són vigents en l’actualitat, i, per tant, no ens estem referint no-
més a les situacions d’emergència més actuals.

La primera qüestió, entrant ja en aquests dèficits o aquestes mancances –des-
prés el síndic els explicarà les recomanacions corresponents–, doncs, la primera 
d’elles és una qüestió de l’abordatge que es fa des dels protocols i la legislació de 
la situació dels adolescents migrants sense referents familiars. L’abordatge que es 
fa i la regulació que es fa, tant en els protocols, tant en la llei estatal, com en la llei 
catalana, és moltes vegades un enfocament basant, eminentment, en la gestió de 



DSPC-C 139
11 de desembre de 2018

Sessió 4 de la CDI  7 

l’estrangeria; es prima com s’ha de gestionar el flux, per davant del que és l’interès 
superior d’aquests infants a rebre l’atenció integral. Per tant, sense... –després, si hi 
ha alguna qüestió, podré ampliar aquesta informació–, l’abordatge és totalment en-
focat a la gestió de l’estrangeria.

En segon lloc, i abans de referir-me, diguem-ne, al que ens correspon més, a 
la gestió que es fa des de la Generalitat de Catalunya i les administracions de la 
Generalitat, doncs també cal remarcar i fer esment que és una realitat que sobre-
passa el que serien les competències de la Generalitat, que són les principals, però 
que les sobrepassa, i, per tant, hem de fer també esment d’altres administracions. 
En primer lloc, doncs, l’Administració de l’Estat també té, com a responsable en 
la gestió de l’estrangeria, un deure de col·laborar i de corresponsabilitzar-se també 
amb les administracions autonòmiques en aquest àmbit. I en segon lloc, a les ad-
ministracions locals; les administracions locals, doncs, també són administracions 
que tenen competència en l’àmbit dels serveis socials i, com a tals, han de posar al 
servei tant els plans de contingència com, en general, l’atenció d’aquest col·lectiu..., 
la provisió d’equipaments i els recursos han de corresponsabilitzar-se en la garan-
tia d’aquests drets, eh? Doncs, hem trobat que en ocasions la DGAIA s’ha trobat 
algunes resistències, i en aquest sentit el síndic també considera que s’ha de millo-
rar en aquesta corresponsabilitat.

Entrant ja en alguns aspectes més concrets –el síndic també hi feia esment–, els 
serveis de protecció de l’emergència per a infants migrants no acompanyats no estan 
consolidats. És a dir, hi ha una primera acollida, especialment necessària en els casos 
d’arribades molt nombroses, que no poden ser, diguem-ne, ateses en els circuits ordi-
naris, que, doncs, ha estat en els últims anys un problema per atendre aquests infants. 
La manca d’aquest servei de protecció a l’emergència ha fet que, doncs, aquests ado-
lescents estiguessin en ocasions a la Ciutat de la Justícia. El col·lapse d’aquest espai, 
doncs, va provocar la creació de places d’emergència, però en condicions precàries 
i de provisionalitat, i també, en alguns casos, com vostès saben, doncs, ha compor-
tat que fossin atesos en comissaries de policia o fins i tot en algunes oficines públi-
ques. Per tant, s’ha anunciat la posada en funcionament d’alguns d’aquests espais, i 
en aquest sentit, doncs, s’ha creat aquest tipus d’espais que caldria segurament con-
solidar i donar-los plenes garanties per no tornar a trobar-nos en aquestes situacions.

Feia esment, abans, de l’impacte negatiu sobre el sistema de protecció. No és 
avui el dia de parlar del sistema de protecció, però ja coneixen que el síndic ha 
plantejat la necessitat d’importants reformes estructurals d’aquest sistema de pro-
tecció. Però aquest sistema de protecció, amb aquestes mancances, ha estat, di-
guem-ne, pressionat de manera molt intensa per aquestes arribades i ha provocat, 
doncs, sobreocupació de centres de primera acollida o d’acolliment; ús, de vega-
des, de centres com centres residencials ordinaris, CRAEs o CREIs –centres re-
sidencials d’educació intensiva–, que són unes mesures de protecció més estables, 
com de vegades per complir la funció de primera acollida; també hi ha hagut di-
lacions en l’assignació dels recursos per les situacions de col·lapse, i això ha pro-
vocat també permanència d’infants en els centres d’acolliment més enllà dels sis 
mesos previstos per la normativa en aquest tipus de centres.

També cal esmentar la necessitat d’avançar i els dèficits que presenta l’acolli-
ment familiar per a infants migrants sense referents familiars. És una de les mesu-
res que s’està també intentant implementar, que té dificultats també amb caràcter 
general, però que, diguem-ne, la mesura de l’acolliment –evidentment que en in-
fants migrants no acompanyats és més complexa, però no és impossible, com tam-
bé es demostra amb molts avenços que s’han fet–, diguem-ne, aquest recurs, que és 
el més adequat per garantir la protecció dels infants, encara no està prou desenvo-
lupat per procurar aquest recurs quan aquest sigui el més adequat.

També caldria fer esment de les polítiques per promoure el retorn –quan aques-
ta és l’opció adequada– d’aquests infants migrants amb les seves famílies, eh? Cal-
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dria també avançar en les polítiques per treballar amb la família en el país d’ori-
gen, i també estudiar la idoneïtat d’aquest retorn, d’acord amb l’interès superior de 
l’infant. Se’n feia esment a la supressió del programa Catalunya-Magrib el 2011, 
que feia aquesta funció.

Un altre punt serien les mancances detectades en el circuit d’atenció imme-
diata dels adolescents migrants no acompanyats. La legislació estableix que la 
 DGAIA té el deure de garantir l’atenció immediata dels infants migrants no acom-
panyats al moment de l’arribada; els Mossos d’Esquadra en fan la identificació 
i, en cas de dubte, la Fiscalia de Menors en determina la seva edat, la mino-
ria d’edat. En la pràctica, però, constatem que alguns d’aquests infants no reben 
l’atenció immediata, en alguns casos perquè la DGAIA ja no n’ha tingut coneixe-
ment pel protocol que s’aplica de Mossos d’Esquadra i fiscalia; això impedeix a la 
 DGAIA complir la funció que li atribueix la llei. En altres casos, de vegades, si bé 
reben aquesta atenció, aquesta no té caràcter immediat, perquè el circuit establert, 
el protocol, estableix que en primer lloc, en el moment que es detecten els infants, 
es posen a disposició dels Mossos d’Esquadra, del Ministeri Fiscal, en primera 
instància, i no pas de la DGAIA.

Nosaltres hem demanat la modificació del protocol que estableix aquest tipus de 
circuit, i aquestes mancances el que fan és privar d’alguns drets, com no disposar 
de l’acompanyament adequat, o també, doncs, atencions com les estades que poden 
tenir a la Ciutat de la Justícia sense rebre aquesta atenció, la realització de trajectes 
des de la Ciutat de la Justícia a l’hospital o altres dependències també sense aquesta 
atenció, i també pel que fa al seu dret a l’assistència jurídica.

Esment també s’ha de fer –un altre punt– de la manca de garanties suficients, 
mèdiques, jurídiques i procedimentals, en el procediment de determinació de l’edat. 
El síndic és un tema que ha treballat molt els darrers anys i hem fet resolucions en 
què hem recomanat millores tant en la intervenció que es feia des del Cos dels Mos-
sos d’Esquadra, a la mateixa fiscalia o l’Institut de Medicina Legal, a l’hora de fer 
els informes que acaben sent la base dels decrets de fiscalia. Encara cal esmentar, 
ja, la coneguda manca de fiabilitat suficient d’aquestes proves, que s’ha de procu-
rar, doncs, evitar utilitzar determinades proves que no tenen fiabilitat suficient com 
a prova única.

Però, més enllà d’aquesta manca de fiabilitat pels elevats marges d’error, doncs, 
altres situacions que també són mancances. En primer lloc, la consideració com a 
indocumentats d’aquells infants que presenten passaports legalment expedits als 
seus països d’origen o invalidació d’aquesta documentació sense dur a terme les 
comprovacions corresponents amb les autoritats dels països d’origen sobre la va-
lidesa d’aquesta documentació, contravenint en aquest sentit la mateixa doctrina 
del Tribunal Suprem. O bé la consideració de l’informe forense com a prova peri-
cial definitiva o pràctica de proves no només en cas de dubte raonable sobre l’edat: 
de vegades es practiquen proves en casos d’infants que clarament es pot presumir 
la seva minoria d’edat o, al contrari, aquells que tenen una edat molt propera a la 
majoria d’edat, més de disset anys i mig, que, tenint en compte el marge d’error 
d’aquestes proves mèdiques, el principi de proporcionalitat i el principi de favor 
minoris, doncs, ens haurien de portar a la no necessitat de pràctica d’aquesta pro-
va, si ja pel mateix passaport en pocs mesos acabarà tenint aquesta majoria d’edat. 
També, la cobertura del torn d’ofici que existeix a Barcelona per a aquests infants 
menors no acompanyats no existeix a tot Catalunya. I també altres mancances, 
com els deia, pel que fa als mateixos informes mèdics sobre l’edat determinada.

Un altre punt que esmento, perquè se’m deu estar acabant el temps, seria el 
tema de l’assumpció de la tutela per part de la DGAIA. La dilació en l’assumpció 
d’aquesta tutela fa que també es puguin veure afectats alguns altres drets relacio-
nats amb la protecció dels migrants no acompanyats. La declaració definitiva del 
desemparament no es fa, diguem-ne, fins que no s’han practicat les proves i s’han 
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realitzat, doncs, els estudis tècnics necessaris, i això significa que, sense aquesta 
declaració definitiva del desemparament sense la tutela, la DGAIA no està obliga-
da a la tramitació corresponent de la documentació, sinó fins que no es determina 
la tutela. El síndic considera que, tot i que de vegades es comença abans, sense 
haver-hi aquesta obligació legal, és una manca de seguretat jurídica el fet de que 
sigui depenent d’aquesta assumpció definitiva de la tutela que s’iniciïn aquests trà-
mits. Pensem que molts d’aquests adolescents estan propers a la majoria d’edat, 
i la tramitació de la seva documentació és un element transcendental per al seu 
desenvolupament.

Un altre punt seria referent als mateixos centres, una vegada ingressen en els 
centres, alguns incompliments d’estàndards de qualitat en alguns centres de prime-
ra acollida o acolliment. Es a dir, un cop s’ha decretat el desemparament preventiu, 
quan ingressen als centres, en ocasions al síndic, pel coneixement que té d’aquests 
centres, doncs, hem vist com, aquests centres que tenen adolescents migrants, no 
sempre responen als estàndards de qualitat establerts als instruments com els pu-
blicats pel ministeri o instruments de caràcter internacional, i de vegades en con-
dicions inferiors a la resta de centres. Per tant, en aquest sentit, manca d’adequació 
de la qualitat, de vegades, d’aquests centres. I també la necessitat d’especialitzar 
aquests recursos, eh? Els professionals ho saben molt bé, que aquests adolescents 
tenen unes necessitats específiques i, a vegades, complexitats específiques. I en 
aquest cas, doncs, tant des de la vulnerabilitat, el periple migratori, l’absència de 
referents familiars..., fa que de vegades necessitin, doncs, personal amb unes qua-
lificacions diferents que tindríem en uns altres tipus de centres: des de mediadors 
culturals, des de personal que pugui parlar amb ells en la seva llengua o, si cal, eh?, 
com en alguns casos, personal de seguretat. I, per tant, s’han de dotar els centres 
amb els professionals que calen per poder fer una atenció integral.

No m’hi referiré, perquè és amb caràcter general i no tant depenent de les com-
petències de la Generalitat..., la dificultat que suposa, quan aquests adolescents 
 arriben a la majoria d’edat, amb la tramitació de la documentació, les dificultats que 
tenen per renovar aquests permisos. El síndic farà unes recomanacions concretes, 
però hi ha tota una problemàtica, i, de fet, és un dels elements més limitadors per a 
la integració social d’aquests adolescents, el fet de quedar-se com a indocumentats 
havent estat prèviament tutelats.

I ja per acabar em referiré a altres drets que, com els deia, no li correspon a l’Ad-
ministració protectora proveir, sinó a totes les administracions.

En primer lloc, manca de garanties d’accés a l’educació i la formació. A l’educa-
ció, la Llei orgànica d’estrangeria és claríssima en aquest sentit: els menors de divuit 
anys estrangers, sigui quina sigui la seva situació, tenen els mateixos drets educa-
tius que els que viuen aquí, amb totes les..., diguem-ne, la documentació i sense cap 
mena de distinció. Doncs bé, això no sempre es garanteix, no sempre es garanteix 
perquè el síndic detecta casos de manca d’escolarització, més enllà dels dies neces-
saris per realitzar tràmits, i també insuficiència de programes específics, com pla-
ces de PFI, programes de noves oportunitats de formació ocupacional, formació en 
alternança... Tota aquesta mancança de recursos provoca la mateixa frustració dels 
mateixos professionals que atenen aquests adolescents en els centres i que no els po-
den garantir aquests tipus de recursos tan necessaris per a la seva formació.

I el mateix els diria amb relació a programes de salut mental. Aquests adoles-
cents tenen, per la mateixa trajectòria, per la mateixa situació en la que es troben, 
de vegades, una important prevalença de problemes de salut mental; de vegades 
també, tot i que minoritàriament, consum de substàncies tòxiques, i les unitats es-
pecialitzades existents i els serveis ordinaris –la xarxa de servei de salut mental, 
com el CSMIJ, i xarxa d’atenció a les drogodependències– moltes vegades són to-
talment insuficients per garantir, doncs, aquesta atenció. El síndic ja ha plantejat 
aquesta manca de priorització de l’atenció dels infants tutelats al sistema de pro-
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tecció, doncs, que es produeix amb caràcter general, també té els efectes amb els 
adolescents migrants.

I, bé, i finalment –i ja sí que només ho esmento–, també caldria, en el procés 
de desinternament del sistema de protecció –hem parlat dels drets dintre del sis-
tema de protecció–, en el procés de desinternament de vegades ens trobem punts 
febles. I aquí diferenciaria entre dos supòsits: aquells adolescents que, un cop fetes 
les proves d’edat, donen com a resultat la majoria d’edat i, malgrat aquesta majoria 
d’edat, són joves molt vulnerables i de vegades no es fa una derivació adequada a 
altres recursos del territori, i també els mateixos joves adolescents extutelats, que 
la  DGAIA compta amb l’Àrea de Suport de Joves Tutelats i Extutelats i de vegades, 
doncs, aquests recursos no arriben per manca de recursos suficients en els progra-
mes o, de vegades, fins i tot per manca de vinculació dels mateixos adolescents, no 
poden gaudir d’aquest important recurs per a la seva inserció i la seva integració.

Bé, doncs, per ara finalitzaria la meva intervenció.

La presidenta

Bé, moltes gràcies. (Veus de fons.) Sí? Digui... (El síndic de greuges demana per 
parlar.) Doncs endavant.

El síndic de greuges

Si m’ho permet, presidenta, seré supertelegràfic, perquè seria tan senzill com dir: 
treguin el positiu de tots els elements de dèficit que acaba d’assenyalar la senyora 
Maria Jesús Larios. En telegrama.

Cal millorar els protocols, tant a nivell de l’Estat espanyol com a Catalunya.
S’ha de desenvolupar el que preveia la Llei d’estrangeria. Hi han llacunes impor-

tants per a tot el que afecta aquesta matèria.
I cal desenvolupar la famosa Llei d’oportunitats de la infància a Catalunya i les 

instruccions i el protocol en què es basen aquestes instruccions posteriors.
Cal un pla de xoc integral com el que ja està en marxa per part de l’Administra-

ció, de contingència urgent. Per això deia que en l’informe fèiem dos plans molt di-
ferents, sota el lideratge de qui té la responsabilitat màxima competencial, que és la 
DGAIA, però amb corresponsabilitat de totes les administracions. Trobem a faltar 
major corresponsabilització entre el Govern espanyol i els de les comunitats autò-
nomes; hi han mancances importants al respecte. I major coordinació entre els de-
partaments del Govern de la Generalitat i la resta de..., entre ells mateixos, i també 
amb les administracions locals, que s’impliquin totes les administracions en aquest 
pla de contingència.

No tenim un mapa total de recursos i serveis sobre el territori.
Hem d’avançar en crear més places de centre de primera acollida i supervisar 

les ja creades, especialment amb serveis consolidats de protecció en casos d’emer-
gència.

Caldrien mesures de redimensionament i reestructuració d’aquests centres. Hi 
ha sobreocupació en alguns d’ells, hi ha una excessiva estada en temps. Incrementar 
places en alguns centres hauria de ser una ràtio extrema, i cal garantir les mesures 
més adequades independentment de l’edat, com ha desenvolupat la senyora Larios. 
Això com a urgència, i soc supertelegràfic del que tenen a l’informe.

Caldria, a mitjà termini, un pla integral d’atenció als infants migrats sense refe-
rents.

Promoure l’acolliment familiar. Fa poc que la secretària parlava d’increments en-
guany, molt petits, però, deia –amb una part de raó–, molt superiors al que..., quasi 
triplicaven o duplicaven els d’altres anys, però encara som molt lluny dels que farien 
falta.

Cal un programa, dissenyar un programa de retorn d’infants migrants amb les 
seves famílies, quan hi hagi voluntarietat i estudis seriosos que demostrin que això 
és possible.
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Cal promoure la figura del referent. Necessiten ajut i acompanyament, i no sola-
ment de l’Administració com a tal, i no solament dels col·legis d’advocats com a tals, 
sinó d’aquests referents, com s’ha practicat a altres latituds.

Cal millorar les garanties mèdiques, jurídiques, procedimentals i de tot el pro-
cés en la determinació de l’edat, fa molts anys que ho diem. Independentment, a 
més, del marge d’error tan gran que hi ha sobre aquestes proves, hem d’evitar les 
 dilacions, hem d’evitar l’estigmatització, hem d’evitar la desinformació, hem d’evitar 
la por, hem de donar la veu fins i tot a aquells que han de passar per aquest procés 
i, sobretot, hem de tenir molt més en compte la documentació que puguin aportar.

Cal dissenyar millor els circuits de primera acollida i protecció a partir de la tu-
tela i del que significa el desemparament preventiu.

Cal aplicar tots aquells estàndards de qualitat de què ens hem dotat. Els tenim, 
i són molt positius. Cal aleshores aplicar-los en aquests centres, perquè reuneixin el 
que s’ha publicat, per exemple, pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
des de l’any 2012.

Cal que es regularitzi la situació legal i administrativa de tot aquest contingent. 
Per què no se’ls empadrona? Aquesta és una batalla que portem des de fa molts 
anys com a síndic, tant per a menors com per a no menors. La Llei de bases de rè-
gim local, que ja és añeja –és dels vuitanta–, obliga a l’empadronament. I el qui 
no ho fa s’està tapant els ulls a la realitat, independentment de les condicions de 
cadascú i d’on sigui. Vol dir tenir la fotografia real de quants som. I encara no ente-
nem, per les raons que sigui –ni molt menys les ideologistes o xenòfobes–, que no 
s’avanci en l’empadronament. És quelcom supernecessari per a totes les persones 
que vivim en aquest país.

Cal tramitar amb la màxima urgència les targetes sanitàries, a les quals tenen 
dret.

Cal, evidentment, ajudar-los en la seva legalització –ho ha assenyalat molt bé 
l’adjunta, com diem a l’informe. És sorprenent que se surti de la protecció i es 
quedi en els llimbs, en l’absolut no-res, quant a legalització, quan potser han estat 
un període suficientment llarg com per procurar la legalització adequada durant 
aquest període.

Cal la concessió automàtica de l’autorització de residència en els casos per-
tinents, i fins i tot, també en els pertinents, avançar en la concessió de naciona-
litat, com preveu la llei. El síndic no està demanant que inventem una llei: com 
preveu la llei. Cal avançar en el compliment de la mateixa llei.

Calen garanties en l’accés a l’educació, des de la més bàsica fins a la professio-
nal, i també, evidentment, que el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament 
d’Ensenyament treballin per un model estable de noves oportunitats.

Cal, òbviament, atendre la salut mental. Són els col·lectius que tenen el major ín-
dex problemàtic de salut mental, amb un índex molt superior a l’estàndard i amb un 
índex molt inferior a l’ús de mecanismes. A la demagògica acusació que són ells que 
s’emporten –menors, i també grans– tots els diners que dediquem a salut, la realitat 
punyent que colpeja la cara és a l’inrevés: tenint un índex molt més elevat de neces-
sitats, estan en índexs ínfims d’ús dels mecanismes que tenim al nostre país per a 
temes tan importants com la salut mental.

Cal un bon pla de desinternament i d’acompanyament; ho torno a dir, d’acom-
panyament, individual, si és possible, de tots aquests casos, per a la seva inserció a 
la societat.

Òbviament, cal una especial atenció, molt especial, on es detectin víctimes de 
tràfic i d’explotació sexual o de situacions de risc, tant pel que són les garanties que 
se’ls puguin donar com per millorar la formació de tots aquells professionals –recor-
do als que tinguin memòria el que vam fer amb els protocols al seu dia– per detectar 
d’immediat on hi pot haver un cas com aquest.

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Moltes gràcies, síndic. Ara tenen la paraula els grups per comentar l’informe. 
Té la paraula la diputada Elisabeth Valencia, del Grup de Ciutadans. (Veus de fons.) 
Deu minuts –deu minuts.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Empiezo, como siempre, agradeciendo la comparecencia 
del síndic y su adjunta, la señora Maria Jesús Larios, en el Parlament de Catalun-
ya, que vienen a presentarnos un informe que consideramos que es necesario, que 
es el abordaje de la llegada de adolescentes sin referentes familiares a Cataluña. 
Vaya por delante que reconocemos que el fenómeno es complejo de gestionar. Los 
adolescentes llegan a Cataluña cada uno con su nivel cultural, con diferente nivel 
formativo. También vienen con un proceso migratorio que es complicado, y reco-
nocemos la complejidad, como indico, de esta gestión para atenderles.

A grandes rasgos, coincidimos con ustedes en parte del análisis que realizan del 
fenómeno de la llegada de adolescentes sin referentes familiares a Cataluña, pero 
desde nuestro grupo parlamentario pensamos que estamos en esta situación debido, 
por un lado, a la falta de previsión, a la dejadez, a la falta de coordinación tanto con 
el Gobierno de España como desde las propias conselleries de la Generalitat y des-
de la Generalitat de Catalunya hacia los ayuntamientos; es evidente que ha habido 
falta de coordinación para llegar, como indico, a esta situación. Por otro lado, tengo 
que comentar bastantes casos en los que hemos echado de menos actuaciones del 
síndic; se lo comentaré más adelante. Pensamos que..., y le queríamos preguntar si 
ha realizado actuaciones de oficio en determinados casos en los que consideramos 
que ha habido una vulneración flagrante de derechos de estos menores que han lle-
gado a Cataluña.

Ustedes hacen referencia en su informe a la llegada masiva de menores no acom-
pañados, que ha colapsado el sistema de protección. Estamos de acuerdo: el sistema 
de protección está colapsado. Nosotros lo venimos diciendo desde 2016; les recuer-
do una comparecencia del señor Oriol Amorós, en la que yo directamente le dije 
que teníamos muchos problemas en la entrada y que había que invertir en la acogida 
y en crear centros de primera acogida para estos menores. También hemos pedido 
prioridad presupuestaria para estos centros de primera acogida, como usted indica, 
desde 2016. Usted ha indicado que lleva denunciándolo desde 2018; yo llegué a este 
Parlament en 2016 y ya se lo venía diciendo al Govern, que necesitábamos, por un 
lado, prioridad presupuestaria y voluntad política para solucionar este problema que 
es social y es un problema que consideramos que es de todos.

A nosotros, la verdad es que nos parece lamentable que, mientras se presentaba 
un proyecto, como usted ha indicado, que el Govern ha presentado un plan de cho-
que para la mejora de los centros, para mejorar la atención, que los CRAEs deben ir 
a centros de dimensiones reducidas, por otro lado tuviéramos el sistema de protec-
ción colapsado en la acogida. Se sabía, y no se ha hecho nada, la verdad, pensamos 
que no se ha hecho nada. Hemos presentado iniciativas, hemos presentado modifica-
ciones al presupuesto, y el Govern ha continuado mirando hacia otro lado.

El Govern sabe que es un problema que hay que abordar desde todos los depar-
tamentos, desde las diferentes conselleries. Aquí tengo una denuncia de un sindica-
to policial a la fiscalía, en la que denuncia la situación que están viviendo en las co-
misarías, que usted sabe..., bueno, su institución sabe que han estado estos menores 
durmiendo noche tras noche en diferentes comisarías, por ejemplo en la de Ciutat 
Vella. Y le queremos preguntar si usted ha actuado, si ha habido alguna actuación 
de oficio de la institución en ese sentido, porque aquí la vulneración de derechos 
consideramos que es flagrante.

Por otro lado, también tenemos situaciones como los adolescentes que están en el 
Hotel City, de Sant Just, por ejemplo, ochenta adolescentes, de ochenta a cien meno-
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res que llevan allí dos años, yo me los cruzo, los veo, sé que están allí, y no se está 
haciendo nada. ¿Ustedes han actuado de oficio ante esta situación?

Tengo aquí diferentes denuncias de los Mossos: desinfectan las comisarías de 
Ciutat Vella a causa de sarna.

Por otro lado, pues, le quería preguntar sobre sus actuaciones de oficio en rela-
ción con lo que pasó en la Ciudad de la Justicia en el mes de mayo, que hubo un 
informe de la jueza decana de Barcelona en el que se indicaba que estos menores 
no podían continuar durmiendo día tras día en el suelo de la Ciudad de la Justicia. 
¿Ustedes han hecho algo, han actuado de oficio? Queremos más información al res-
pecto.

Por otro lado, queríamos preguntarle sobre el macrocentro que hay en Girona. 
Yo esta semana he estado visitando el Centro Misericordia y la fundación que hay, 
que no recuerdo bien el nombre, me parece que se llama Oikia... Bueno, estamos 
hablando de cuarenta y dos más cincuenta plazas. ¿Qué opinan de esta atención que 
se está dando en Girona? Sabemos que hay unidades de convivencia, pero conside-
ramos que el centro está sobredimensionado.

Por otro lado, es cierto que..., bueno, tenemos una opacidad en el sistema de 
protección de más de un ochenta por ciento en las fundaciones, de las cuales no 
tenemos casi información. Sabemos que los profesionales sufren agresiones. Los 
profesionales, los técnicos que atienden a estos menores, estuvieron en el depar-
tament, se reunieron con la conselleria, pedían una mejora de las condiciones la-
borales. A nosotros nos parece lamentable que desde los años noventa no se hayan 
convocado plazas para crear oposiciones, porque es evidente que necesitamos más 
técnicos.

También quiero indicarles que desde nuestro grupo parlamentario hemos pe-
dido, pues, lo que al final el Govern ha tenido que hacer, que es reunirse en una 
cumbre de emergencia. Se ha reunido Govern, tercer sector... Nos preguntamos 
dónde están los representantes de los trabajadores en estas reuniones, y también 
cómo se está coordinando y qué opinan ustedes sobre la coordinación que se está 
realizando con los ayuntamientos.

Desde nuestro grupo parlamentario hemos comprobado también que tenemos 
problemas en la atención y el acompañamiento que se están dando a los jóvenes 
extutelados, porque tenemos un problema también en la salida, en los recursos, en 
la transición hacia la vida adulta. Tenemos el Área de Soporte de Jóvenes Extutela-
dos, es cierto, que se encarga de ayudar a estos chicos y chicas que han cumplido 
ya los dieciocho años, pero nos encontramos que la web, por ejemplo, de esta área 
no está actualizada, las memorias están pendientes de actualizar desde 2016, nos 
falta desde 2016 hasta la actualidad.

En resumen, bueno, queremos saber, de su institución, por qué no han actuado de 
oficio en las diferentes situaciones que se han dado de vulneración de derechos de es-
tos menores, que van desde los menores durmiendo en la Ciudad de la Justicia, repito 
–esto es lo más importante–, hasta menores durmiendo en comisarías durante días. 
Por ejemplo, ¿por qué no se visitan más los centros de menores? Ha habido tiroteos en 
centros, seis chicas adolescentes ponen en jaque a un centro de menores en Girona... 
Queremos información al respecto.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup del Partit Socialistes i Units per Avan-
çar. Té la paraula la diputada Beatriz Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi 
grupo parlamentario el trabajo de todo el equipo que se ha encargado de la redac-
ción de este informe. Creemos que este es uno de los retos más urgentes que afronta 
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Cataluña en estos momentos y que debería ser una prioridad de la agenda política. 
De hecho, nos hubiera gustado que este informe y el de infancia fueran presentados 
en el Pleno, y no simplemente en una comisión.

Creemos que son preocupantes muchas de las cuestiones que plantea el informe, 
de las que ya teníamos noticia a través de los medios de comunicación, pero tam-
bién de la relación directa que tenemos con las entidades y con los educadores de 
calle que atienden a estos menores, en el sentido que el trato que se les ha propor-
cionado está lejos de ser el adecuado. Niños durmiendo en la Ciudad de la Justicia, 
en comisarías, en el suelo o, lo que es peor, en la calle, es algo que, creemos, nunca 
debería haberse producido.

Nuestra posición ha sido la de abordar con prudencia este tema, porque creemos 
que la infancia en riesgo no puede convertirse en objeto de una lucha política entre 
partidos, pero es cierto también que no puede dejar de recordarse que la llegada ma-
siva de menores extranjeros no acompañados no se ha producido por sorpresa. Las 
entidades que les atienden, como por ejemplo el Colegio de Educadores y Educado-
ras Sociales de Cataluña, presente hoy aquí a través de la señora Carmen Redondo, 
lleva años alertando que esta situación se produciría y no se adoptaron medidas hasta 
que el problema estaba aquí. Los informes del síndic llevan también años constatan-
do los déficits de financiación del sistema de protección a la infancia, sin que se ha-
yan adoptado tampoco medidas para solucionarlo. No es extraño que ahora el sistema 
de protección a la infancia se vea desbordado por la llegada masiva de estos menores, 
que requieren además una atención distinta a la prevista tradicionalmente en nuestro 
sistema de protección.

Uno de los aspectos del informe que me gustaría subrayar y que ha menciona-
do la señora Larios es la necesidad de cambiar el enfoque de esta cuestión, que no 
puede seguir abordándose desde el punto de vista de la gestión de extranjería. Es-
tamos hablando de niños, se trata de menores, y creemos que eso debe prevalecer 
sobre cualquier otra cuestión. Los derechos de la infancia deben ser protegidos, 
y ningún niño puede ser tratado como un adulto si no lo es. Creemos que, si hay 
dudas acerca de su edad, se debe atender de entrada como si fuera un menor de 
edad, y no lo contrario, que es justamente lo que está pasando en estos momentos. 
Creemos también que tampoco pueden recibir un trato distinto de los otros niños y 
niñas que se encuentran bajo tutela de la Generalitat. Los estándares de los centros 
de menores en que se les acogen tienen que cumplir los mismos criterios.

Todas las soluciones que se adopten deben abordarse desde esta perspectiva y 
deben hacerse de manera coordinada entre todas las administraciones implicadas: 
el Gobierno central, el Gobierno catalán, pero también los ayuntamientos. Creemos 
también que no podemos comenzar a echarnos las culpas unos a otros ni dejar de 
asumir las propias responsabilidades, que es algo que creemos, por desgracia, ha 
sucedido en los últimos meses.

Otro aspecto que creemos importante destacar es el hecho de que la discusión 
no puede centrarse en si tienen o no dieciocho años y por ello serán acogidos o no 
lo serán. Estamos hablando de personas que han migrado solas, que no tienen una 
red de apoyo, que muchas veces ni siquiera conocen la lengua y que son especial-
mente vulnerables. No podemos dejarles abandonados a su suerte, aunque tengan 
dieciocho años o en el momento que los cumplan, que es algo que ahora mismo se 
está produciendo. Tenemos que seguir acompañando a estos jóvenes cuando cum-
plen dieciocho años y asegurar que tengan una vida digna, como el resto de la ciu-
dadanía.

Creemos también que estos adolescentes y jóvenes necesitan respuestas y servi-
cios adaptados a su situación, que les permitan integrarse y desarrollar su proyecto 
vital. Esto tiene que hacerse tomando en cuenta que no todos comparten un mismo 
perfil. Se habla mucho, por ejemplo, del hecho de que algunos de ellos consumen tó-
xicos, pero esto no es una cuestión generalizada. Los educadores de calle hacen hin-
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capié en que, como mucho, un tercio de estos niños se encuentran en esta situación. 
El resto está en condiciones de integrarse en un programa de formación, como los 
otros menores que se encuentran en centros residenciales de la Generalitat. Por esto 
creemos que los servicios deben estar adaptados a cada situación. Hay niños que ne-
cesitan tratamientos de salud mental o para recuperarles de adicciones, pero otros no 
lo necesitan y no deben mezclarse las distintas tipologías. Tenemos que ser capaces 
de dar respuestas adaptadas a cada caso.

Hay un aspecto que yo, personalmente, echo a faltar en este informe, y es que 
creo..., me gustaría tener más información sobre los menores que están cayendo en 
redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Creo que esto es muy 
grave, este informe constata que no se está abordando, y además no es algo nuevo, 
porque yo, personalmente, ya hace un año y medio conocí algunos casos. Entonces, 
pienso que quizás esto es algo en lo que se debería haber profundizado.

Y hay una cosa que a mí me preocupa aún más: el hecho de que no se está abor-
dando qué está pasando con las menores extranjeras no acompañadas que ingresan 
en Cataluña, que están traficadas también por mafias que acaban en pisos, en loca-
les de alterne o en la calle. En este sentido me gustaría saber si la oficina del síndic 
tiene más información sobre esto, porque es una cosa en la que yo llevo investigan-
do desde hace varios meses y mi conclusión es que están llegando muchas muchas 
niñas, muchas menores, y que el hecho de que ellas declaren que tienen dieciocho 
años cuando llegan aquí facilita que las mafias puedan llevárselas fácilmente adon-
de quieran, sin que la Administración las tutele o intervenga, lo cual es especial-
mente grave, porque todas estas niñas deberían recibir la protección no solo por ser 
personas traficadas, sino también por el hecho de que son menores de edad.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara té la paraula la diputada Marta Ribas, del Grup En Comú 
Podem.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, agrair-los l’informe i, evidentment, la presentació. Com-
partim una preocupació, crec que segurament la compartim tots els grups parla-
mentaris i la compartim amb bona part del que s’exposa en aquest informe. I l’hem 
anat treballant i comentant i parlant via compareixences que s’han fet del conseller 
en la Comissió d’Afers Socials en aquest cas, en debats que hem tingut en el Ple... 
I crec que intentar treure, desgranar..., cosa que últimament no es porta gaire en la 
política, eh?, però aquells punts comuns que segurament molts podríem posar da-
munt la taula i intentar anar a treballar sobre aquests punts comuns, en aquest tema, 
seria essencial.

I aquests punts comuns probablement són aquesta preocupació per la no planifi-
cació i la descoordinació amb què s’ha atacat aquest tema i, per tant, resoldre-ho, o 
sigui, posar-ho en positiu, com deia el síndic, resoldre-ho. No és un tema nou, no és 
un tema que sigui temporal, no és un tema que s’acabarà demà passat, i de fet totes 
les xifres ens porten a preveure que anirà in crescendo en els propers anys. I, per 
tant, hem d’abordar-ho amb responsabilitat. No és un tema només d’infància, és un 
tema de país i, per tant, és un tema de govern..., anava a dir «de governs», també en 
aquest aspecte que vostès posen de manifest a l’informe, no?, de la preocupació per 
la descoordinació que hi ha hagut entre els diversos governs –autonòmics, l’estatal i, 
jo també hi afegeixo, amb el món local–, de desinformació des de la... O sigui, la in-
formació de l’Estat no arribava a la Generalitat, però la de la Generalitat no arribava 
després als ajuntaments. Això fa que es perdi la possibilitat d’activar molts recursos, 
també comunitaris, des de les mateixes ciutats i vil·les del nostre país. I, per tant, 
crec que estem desaprofitant la possibilitat de fer una estratègia conjunta i integral, 
com es planteja en aquest informe del síndic, si no abordem, doncs, aquesta lectura 
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conjunta que fem tots de preocupació per la descoordinació i ho intentem resoldre i, 
per tant, plantegem una estratègia integral conjunta, planificada, coordinada. Això, 
d’una banda.

De l’altra, evidentment, això també comporta recursos. I no pot ser a partir 
d’anar tibant de recursos d’emergència, per dir-ho així, no?, dels fons de contin-
gència. Haurem de planificar quants recursos fan falta per a un pla de xoc real i 
necessari i urgent que cal ara mateix. I crec que és un moment important perquè 
es faci aquesta reflexió, si realment des del Govern s’està plantificant o planificant 
un pressupost per a l’any 2019. I caldria, doncs, plantejar-se exactament quants re-
cursos calen per a infància en global, per a protecció de la infància a Catalunya i, 
ja en aquest cas, també, quants per a aquests infants i joves que arriben no acom-
panyats.

I una altra preocupació, que és de fons però que també és urgent, que és com no 
estem respec..., vull dir, com tot plegat i només estar atenent l’emergència i la urgèn-
cia ens està portant a no respectar els drets dels infants, ens està portant a incomplir 
les mateixes convencions dels drets dels infants, les nostres pròpies lleis de protec-
ció dels drets dels infants, tant per a aquests infants i joves immigrants que arriben 
no acompanyats com per a la infància en risc que està sota l’atenció del nostre sis-
tema de protecció o per a aquella que requereix atenció del sistema de protecció i 
que, com el tenim tan desbordat, no pot estar donant resposta real a situacions de 
desprotecció que existeixen al nostre país actualment. Per tant, bé, jo crec que això 
és una preocupació segurament comuna i, per tant, també hauríem de posar damunt 
la taula com ho abordem.

Molt d’acord amb els plantejaments que es fan des de l’informe, no?, per tant, 
d’un pla integral d’urgència o de curt termini, d’un pla integral de mitjà termini, 
de recuperar fins i tot aquelles coses que des de 2006, deien, de l’anterior infor-
me, encara són vigents, lamentablement encara no resoltes, i de posar-ho d’una 
forma urgent. Bé, tot això, dit d’una forma o d’una altra, en els darrers mesos ho 
hem debatut i aprovat en aquest Parlament en més d’una ocasió. Certament, la 
situació de desbordament absolut aquest passat estiu va desencadenar, no?, que 
al Ple de política general per part nostra –crec que també per part d’algun altre 
grup– hi hagués resolucions sobre aquest tema; que en un ple posterior també 
n’hi hagués; que hi hagi hagut altres debats en ple, en comissió; que avui mateix 
hi hagi una resolució també a debatre en aquesta comissió... Crec que tots hem 
anat dient propostes en aquesta mateixa línia.

Per tant, per l’únic que puc aprofitar aquesta compareixença per part del síndic i 
de l’oficina del síndic és per demanar als grups que fan suport al Govern que, si us 
plau, en allò que encara no s’ha fet, no?..., vull dir, s’han fet algunes cimeres d’ur-
gència amb el tercer sector, s’ha començat a intentar planificar una mica més amb el 
món local, però hi ha moltes coses que hem anat posant ja damunt la taula aquests 
mesos en el Parlament, que posa damunt la taula l’informe del síndic, que han po-
sat durant els darrers anys els informes dels professionals del sector, dels col·legis 
d’educadors socials, dels sindicats d’aquests professionals, que ens hi hem de posar 
ja, fil a l’agulla i, per tant, responsabilitat. Crec que és un tema d’urgència, que no 
pot esperar més i que no és obviable en un moment com l’actual.

I, per tant, instem els grups que fan suport al Govern a que, si us plau, pressionin 
el Govern perquè es facin totes aquelles mesures que calen, les d’urgència, i que ens 
hi posem, tots plegats, amb voluntat positiva, en aquelles també de mitjà termini. 
I en aquest sentit els vull fer un parell de preguntes, d’algunes d’aquestes de mitjà 
termini.

Què els han dit des del Govern –perquè a nosaltres no ens responen– d’aquesta 
necessitat de desplegament de reglament de la LDOIA, com a mínim per aquesta part 
de les garanties necessàries per als infants i joves migrants no acompanyats? Perquè 
entenc que aquestes recomanacions també les han traslladat al Govern. Què els estan 
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dient, al Govern, en concret sobre aquesta? I què els diu el Govern sobre la necessitat 
de fer aquests plans integrals a curt i mitjà termini?, si s’hi posen o no s’hi posen i 
si des de DGAIA, doncs, hi ha voluntat o no de liderar aquesta necessitat d’una cosa 
que ha de ser transversal, de tot el Govern, nosaltres sempre ho diem, però que evi-
dentment des de DGAIA s’ha de liderar.

I una última reflexió, perquè crec que aquestes coses també s’han d’anar dient. 
Som europeus, i després de les eleccions andaluses som lamentablement més eu-
ropeus, en un factor també, que és que tenim ultradreta en el nostre país. I tin-
drem eleccions municipals i europees al maig. I aquest tema, mal tractat o no 
prou ben tractat, no prou ben atès des de l’Administració i no prou ben tractat des 
de tots els que tenim veu per parlar d’aquest tema, dona ales a discursos racistes, 
xenòfobs, estigmatitzadors i feixistes, al final. I, per tant, ens cal a totes i tots res-
ponsabilitat quan parlem d’aquest tema, denunciar allò que no funciona, fer-ho 
amb voluntat propositiva per resoldre-ho i, evidentment, qui té la capacitat de fer 
polítiques per intentar resoldre-ho, fer-ho. I també facilitar les dades, la transpa-
rència de les capacitats i les incapacitats, diguem-ne, no?, del mateix sistema per 
resoldre-ho. I especialment també treballar aquestes dades, doncs això, amb totes 
les administracions locals.

Crec que s’ha fet molt malament en aquests darrers mesos, per part de tothom..., 
de tot això que he dit, eh?, vull dir, dels que han de parlar, dels que han de fer, dels 
que han de compartir dades, dels que han de treballar conjuntament; s’ha fet molt 
malament en tots aquests aspectes, si entenem que les conseqüències de fer ma-
lament això no només són les ja insuportables d’atacar els drets d’infants i joves, 
dels quals hauríem d’estar defensant els seus drets, sinó també obrir una autopista 
als discursos xenòfobs i racistes al nostre país. Tenim pocs mesos, fins a les prope-
res eleccions municipals i europees, en què tenim un risc important al nostre país 
de que algú aprofiti aquest tema amb molt mala fe i, per tant, que el problema que 
tinguem l’endemà no només sigui –que ho continuarà sent, no?, si no ho resolem 
ja– l’atac als drets o la no defensa dels drets d’infants i joves al nostre país, sinó, a 
més, l’extradificultat de defensar la necessitat de recursos i d’esforços per defensar 
i garantir aquests drets quan tinguis algú que està dient-te que en això no hi has de 
posar ni un euro.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora Marta Ribas. Com no hi ha ni el Grup Popular ni el 
Grup de la CUP, passo la paraula a la senyora Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, voldria donar les gràcies al síndic i a 
la seva adjunta en nom del meu grup, el Grup Republicà, per l’informe i per les con-
sideracions que hi posa, no? Dit això, segurament coincidim..., hem anat coincidint 
en les intervencions que han fet els meus companys i companyes al llarg d’aquest..., 
posicionant-nos o parlant o avaluant l’informe, no? I és cert que l’informe intenta 
dibuixar una fotografia del problema que tenim com a país, i això ho han repetit di-
verses companyes.

I és cert –i això també ho diu l’informe– que l’arribada de menors no acompa-
nyats no és un fenomen nou; als anys noranta, a finals dels anys noranta, ja teníem 
presència dels primers menors no acompanyats o primers menors migrants sense 
referents familiars al país. Però sí que és cert que, evidentment, l’augment ha sigut 
triplicat o molt més, perquè estem parlant de més del setanta per cent el que portem 
d’any, tal com diu l’informe. I això no només passa a Catalunya, sinó que passa a la 
resta de l’Estat espanyol, en algunes comunitats, però a més a més a nivell europeu. 
No és un problema d’una illa particular, que només toca a Catalunya, sinó que toca 
a altres territoris de l’Estat espanyol i la resta de països europeus.
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Dit això, i centrant-me una mica més en el contingut de l’informe, voldríem dir 
que, bé, s’estan fent coses, perquè pensem que és una arribada massiva, que arri-
ba al setembre i a la qual hem de donar solucions i hem de donar o el Govern ha 
de donar una resposta immediata, motiu pel qual s’inicien certes actuacions per 
poder donar una resposta a aquesta emergència de país, no?, compartint i tenint 
en compte..., recollint-les en el procés de reflexió i de construcció que la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha anomenat «l’Estratègia catala-
na d’acollida i inclusió». Altres s’inclouen a les converses bilaterals i multilaterals 
que es mantenen entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat espanyol. 
N’hi ha que estan fetes perquè es consideren de vital importància, no?

Comencem per aquestes darreres. Voldríem destacar que, referent a l’acolliment 
i protecció de joves que han emigrat sols a Catalunya, s’ha elaborat un mapa de re-
cursos i serveis al territori per poder actuar en el procés d’atenció i acollida dels 
infants estrangers no acompanyats. S’ha creat dins de la DGAIA un equip especia-
litzat per atendre aquests col·lectius. Molts dels companys heu explicat anteriorment 
que..., heu demanat que s’actuï segons, diguem-ne, la problemàtica i el perfil i les 
característiques d’aquests menors.

Està habilitant nous serveis de protecció d’emergència en aquelles demarcacions 
on encara no n’hi ha, com Tarragona i les Terres de l’Ebre. Fins ara, la majoria dels 
centres estaven més ubicats a la zona de Barcelona i a altres comarques, però les 
Terres de l’Ebre i Tarragona no en tenien. S’està treballant perquè ells també puguin 
tenir centres de protecció d’emergència o serveis de protecció d’emergència.

S’està avaluant el redisseny del programa Catalunya-Magreb, i s’està fent a tra-
vés de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i el Departament d’Exterior. 
I per què s’està fent? Perquè considerem –i vostès en l’informe ho comenten, el se-
nyor síndic també ho ha posat al final, com una de les recomanacions– que no no-
més és culpa, diguem-ne, de Catalunya, sinó que és una culpa compartida. Llavors 
hem d’invertir i hem de cooperar per poder treballar-ho en origen. I per aquest mo-
tiu és més que necessari poder tornar a recuperar la Taula Catalunya o el programa 
Catalunya-Magreb, però amb un disseny específic.

Referent a la legalització o la gestió de la documentació d’aquests menors no 
acompanyats o menors sense referents aquí al nostre país, clar que ens agrada-
ria, ens agradaria molt que tinguessin la documentació, però no és una compe-
tència, diguem-ne, de Catalunya, sinó que és una competència estatal, i com a tal 
s’ha intentat treballar amb el ministeri per poder buscar solucions. I les moltes 
converses mantingudes han donat idees per poder solucionar aquest problema 
i agilitzar-lo; sense cap resposta, però, d’idees, se n’han donat. Per exemple: la 
legalització de tota la documentació sense exhaurir el límit dels nou mesos que 
estableix el Reglament d’estrangeria; la tramitació del permís de residència, un 
cop són tutelats per les administracions competents; la tramitació del permís de 
treball de forma automàtica, un cop estan tutelats i assoleixen els setze anys, per 
tal de no fer discriminació respecte a la població juvenil catalana. Tot això s’ha 
fet, però no tenim respostes.

Per altra banda, voldria comentar..., i no es diu, l’informe no ho recull, segu-
rament perquè no es té aquesta informació; però hi ha una altra part: és difícil 
poder tramitar la documentació quan tu no tens encara la documentació acredi-
tativa del teu país d’origen. I una de les queixes que no fa gaire li vaig traslladar 
al cònsol del Marroc aquí a Barcelona és per què no agilitzaven els tràmits del 
DNI marroquí –la carte d’identité marocaine– i el passaport. I la gran dificultat 
amb la qual es trobaven és que els mateixos menors, quan se’ls acompanyava al 
Consolat del Marroc per poder fer aquesta gestió, molts..., als setze anys al Mar-
roc tu ja pots tenir un DNI, la carte d’identité nationale marocaine. Els que ja 
l’havien tingut per primera vegada al Marroc mentien i deien que no l’havien 
tingut mai. Això, un cop que s’inicia l’expedient, triga molt més, perquè es veu 
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que hi ha una duplicitat i tot això, doncs, encara complica més el tema, no? Vull 
dir que no és només un tema, diguem-ne, de la legislació d’estrangeria, sinó que 
també hi ha l’afegit de que als mateixos menors els costa poder tenir la documen-
tació del país d’origen.

També s’està intentant..., vostès ho recomanen en el seu informe, no?, que s’es-
tableixin mecanismes de coordinació necessaris entre comunitats autònomes i l’Ad-
ministració de l’Estat. Sí, ja ens agradaria –ja ens agradaria–, perquè d’alguna ma-
nera, si tinguéssim aquesta bona coordinació, segurament inclús el finançament o 
la destinació del finançament que rebríem serien els reals. Perquè el que no és just 
ni és normal és que nosaltres aquí tinguem la previsió de 2 milions, amb el número 
de menors no acompanyats que tenim registrats, mentre que Andalusia té la quan-
titat molt més ampliada que no pas nosaltres, mentre que sí que es registren a An-
dalusia però no hi viuen: venen cap a Catalunya o a altres comunitats europees. Ja 
ens agradaria que hi hagués una bona comunicació i una bona coordinació. De fet, 
s’ha demanat que el Cos dels Mossos pogués tenir l’accés al registre MENA, i no 
el tenim. Si nosaltres, la nostra policia autonòmica, els Mossos, tinguessin accés 
al registre MENA, segurament podríem gestionar millor aquestes dades i tindríem 
unes dades compartides i que ens farien avançar i tenir millors recursos i adequats 
a cada territori.

Per altra banda, estaria bé que poguéssim veure també què fem, no?, què fa la 
DGAIA, perquè, clar, també fa coses, vull dir, en aquest sentit. En resposta al que 
comentava l’informe del síndic, es continua treballant en el reglament del desplega-
ment de la Llei d’Infància i es farà una versió d’aquest incorporant la perspectiva 
d’atenció als joves migrants que venen sols, que vostè, el síndic, ho ha recomanat, 
ha recomanat si és possible un protocol específic; s’està treballant.

També s’està elaborant un nou protocol, en substitució de la Instrucció 8/2010, 
per tal d’actualitzar-lo a la nova realitat i al procediment que fa l’atenció d’aquest 
col·lectiu.

S’està revisant el protocol signat entre els departaments de Justícia, Interior, Tre-
ball i Afers Socials, actualment desfasat, tant a la primera atenció als joves migrants 
sols a la Ciutat de la Justícia.

S’ha elaborat un material que explica de forma comprensiva als joves migrants 
sols o menors sense referents, des del primer moment, on estan, què passa, qui els 
atendrà, quins són els seus drets i quins són els seus deures.

La vicepresidenta

Diputada, ho sento, que ha d’anar acabant...

Najat Driouech Ben Moussa

Ai, perdó. Un minut, un minut i acabo, perquè se m’ha anat...
Bé, per acabar voldria dir que l’arribada massiva de setembre és evident, ha estat 

així, però s’ha fet una planificació, ja que s’han creat 2.465 places, s’ha creat un mo-
del d’actuació que està funcionant però que hem de deixar un temps prudencial per 
poder-lo avaluar i decidir si incorporar-hi millores o modificar-lo.

I per últim dir que tots els departaments i organismes del país que tenen a veure 
amb aquest procés, inclosos els ens locals..., tal com diu i recomana el nostre conse-
ller El Homrani, els menors no acompanyats han d’estar en centres petits, integrats 
en els municipis, per tal de garantir la millor inclusió social, fet que garanteix l’èxit 
personal del menor i el social.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots 
de la intervenció de la vicepresidenta, que dona la paraula a Josep Maria Forné i 
Febrer)
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Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. Gràcies, síndic; gràcies, adjunta, i gràcies a tot l’equip amb 
el qual treballeu, i treballeu de forma, diguéssim, exemplar, com ho mostra aquest 
informe. La meva intervenció se centrarà més en assenyalar tres o quatre aspectes 
i fer-vos una pregunta que intenti, diguéssim, treure alguna mena de relació entre 
la situació d’urgència i un informe que ja no és casual, vull dir que és ocasional en 
aquell moment, sinó que ja té una història i, a més a més, té una intencionalitat més 
enllà.

Heu destacat que aquest informe s’emmarca en un seguit d’informes i que, a més 
a més, té una història que no se circumscriu a aquesta urgència, però el que sí que 
m’agradaria és conjugar aquesta relació, no?, que hi pugui haver entre una sèrie de 
recomanacions que feu i, a la vegada, aquesta urgència, com aquestes recomana-
cions les podríem prioritzar d’alguna manera i, a més a més de prioritzar-les, doncs, 
poder-les incorporar de forma estructural al servei d’aquests infants que venen sen-
se referents familiars a Catalunya.

Agrair-vos totes aquestes recomanacions. Destacar, d’aquestes recomanacions, 
algunes que potser, per ressò mediàtic, tenen, han tingut alguna incidència més 
gran, com per exemple el tema de la manca de garanties, que dèieu, mèdiques ju-
rídiques i procedimentals en la determinació de l’edat; fins a quin punt aquesta 
és una circumstància que condiciona la bona feina que es pugui fer amb relació a 
aquests infants i joves, o si és una qüestió que està molt determinada per aquesta 
urgència que hem viscut i que vivim en aquests moments.

També destacar, doncs, aquesta qüestió dels protocols; fins a quin punt aques-
tes qüestions dels protocols venen molt condicionades –la necessitat de revisar-los 
i d’adaptar-los– per aquesta situació d’urgència, previsible que, a més a més, pugui 
anar en augment en els contextos..., els anys a venir, en els temps a venir, o si són 
qüestions que van més enllà.

La qüestió de promoure l’acolliment familiar. Promoure l’acolliment familiar se-
gurament que podria ser una bona manera de donar resposta a aquesta situació, més 
enllà d’una institucionalització, que crec que és un dels objectius importants que hi 
ha en el tractament dels infants, i més especialment en aquest tipus de referents fa-
miliars. Si heu, també, vist algun lligam d’aquesta acollida familiar amb els proces-
sos de retorn i d’enllaços amb els familiars d’origen; si d’alguna manera hi ha alguna 
possibilitat o veieu alguna possibilitat de relació entre els dos lligams.

Bàsicament, entre les diferents recomanacions que heu fet, destacar..., jo el que 
voldria és..., el lligam que hi pot haver entre la urgència en la qual ens trobem i 
la necessitat d’incorporar a aquestes recomanacions canvis estructurals que donin 
respostes estructurals, tenint en compte que es tracta d’una realitat complexa i he-
terogènia, i crec que això ho heu destacat i és important de fer. Perquè no estem 
parlant d’una resposta, diguéssim, industrial a la qual puguem aplicar..., perquè es 
tracta d’un mateix producte, sinó que són nois i joves que tenen a veure amb rea-
litats personals i molt diferents i que no només..., no són d’un mateix origen, sinó 
que tenen procedències diferents. Fins a quin punt aquest tipus de respostes o de 
recomanacions també tenen a veure –i això crec que ja ho heu indicat d’alguna 
forma– amb el fet de que no és un fenomen exclusiu ni de Catalunya, ni de l’Estat, 
ni..., i és compartit amb molts altres països europeus? Les recomanacions aquestes 
tenen també a veure amb la vostra experiència amb compartir amb síndics, amb 
ombudsmen d’altres territoris o d’altres països, d’altres realitats?

I, per anar acabant, sé que és fàcil la crítica de la falta de previsió i la falta de 
coordinació, sé que això segurament que té a veure amb una realitat, però també 
té a veure a vegades amb una certa facilitat de poder fer aquesta crítica quan no és 
fàcil –no és fàcil–, malgrat les previsions que un pugui anar fent, doncs, donar res-
posta a emergències, com s’ha destacat, com és el fenomen de la vinguda, la situació 
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d’infants migrants sense referents familiars a Catalunya, que ha fet un creixement 
espectacular.

Bàsicament, el que nosaltres voldríem és això, no?: destacar, agrair la feina que 
heu fet amb aquestes recomanacions i com, d’aquestes recomanacions, podem fer 
una priorització que permeti donar resposta a la urgència però que a la vegada ser-
veixin per incorporar-se com a mesures estructurals d’atenció als infants i, en aquest 
cas, infants i joves migrants sense referents familiars a Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara té la paraula el síndic per poder donar... (Veus de fons.) No? 
Vostè? L’adjunta, la senyora Maria Jesús Larios.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

Sí, començaré jo, i després, presidenta, continuarà el síndic.
Bé, crec que hi ha, com deia la diputada d’En Comú Podem, Marta Ribas, molts 

consensos en aquesta realitat...

La presidenta

Disculpa, amb un temps màxim de quinze, vint minuts.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

...en aquesta realitat, i per tant no m’hi referiré, com que tenim el temps limitat, 
als consensos, no?, la necessitat d’avançar amb alguns anuncis, amb les... Jo crec que 
hi ha consensos des de tots els grups en les mancances i amb la dificultat, no? Per 
tant, en aquest sentit, no m’hi referiré.

Sí que voldria començar per les consideracions que feia la diputada de Ciutadans, 
senyora Valencia. Jo li diria que crec que és un dels aspectes en els que el síndic, jo 
personalment, gent que ens acompanya, que estan allà al darrere, hem fet més actua-
cions, pràcticament de tots els centres, situacions que ha comentat vostè.

Miri, la Ciutat de la Justícia l’hem visitat..., no l’hi sabria dir, però moltes ve-
gades; a més, visites d’aquelles que..., visites per veure la situació. Diuen: «Farem 
un pla per tal...», vam tornar-lo a visitar, estaven en les instal·lacions de l’Institut de 
Medicina Legal, i a més està publicat, està en l’informe del síndic, en l’informe d’in-
fància, també a l’informe del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, perquè 
també són espais de detinguts... De fet, abans de que estigués a la Ciutat de la Jus-
tícia, ja s’havien fet..., jo no hi era, però ja s’havien fet recomanacions al respecte. 
Per tant, en aquest aspecte n’hi hem fet moltes. El Centre Misericòrdia, jo crec que 
l’he visitat en els darrers temps tres vegades, a Girona... Hem fet recomanacions, 
resolucions sobre la necessitat de que no se sobredimensionessin. Vam fer unes re-
comanacions a instància de sindicats, d’educadors. Vam fer una resolució que també 
va expressar el síndic públicament: la necessitat de que no es fessin aquests centres 
tan grans. Vam visitar Oikia. Hem fet visites a centres d’aquests, d’emergències, i 
arran de la nostra visita –no sé si coincidint– s’han tancat alguns d’aquests centres 
per inadequacions. Alguns esments que vostè feia d’hotels..., és a dir, en la mateixa 
exposició, en el mateix informe s’explica que aquests centres d’emergència per res-
pondre a la urgència, a l’emergència, no són..., són centres que es creen d’un dia per 
un altre pràcticament, i el que el síndic planteja és la necessitat de planificar perquè 
reuneixin les condicions. El tema de quan hi va haver aquella, diguem-ne, instruc-
ció de que es portessin a comissaries, el síndic crec que en vint-i-quatre hores va fer 
una resolució, una recomanació.

I li dic: si hi ha algun aspecte que vostè creu que no és objecte d’actuacions 
d’ofici, com en altres ocasions, si ens ho ve a explicar al síndic, li ben asseguro 
que ho farem, perquè crec que en aquest aspecte, doncs, hem fet... Perquè és un 
tema que ens preocupa i perquè és un tema que afecta drets dels infants, hem fet 
moltíssimes actuacions. I diàleg constant amb la Direcció General d’Atenció a la 
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Infància; quan cal, amb altres departaments. I informació constant i fluida, i tam-
bé actuacions, també molt ràpides, quan s’han conegut determinades situacions i, 
diguem-ne, davant de la nostra intervenció. Per tant, en aquest sentit, l’hi repetei-
xo, si n’hi ha alguna que se m’escapa, li demano, eh?, que ens la plantegi, perquè 
actuarem d’immediat.

Altres qüestions, doncs, són més acords que es plantejaven amb les situacions 
que planteja el síndic sense necessitat de planificar, de millorar els recursos, situa-
cions dels professionals... El síndic ha fet resolucions, temes monogràfics a l’infor-
me, la necessitat de fer una avaluació de riscos psicosocials a tots els educadors, 
analitzar les situacions de baixes a determinats centres, analitzar-los específica-
ment, donar-los suport. Hem rebut en moltes ocasions professionals, representants 
d’aquests col·lectius, i creiem que –i ho esmentava en la mateixa intervenció ini-
cial– són clau les condicions laborals d’aquests professionals per poder, doncs, fer 
les seves funcions amb plenes garanties.

S’ha esmentat per part de diversos diputats intervinents el tema de la millora 
de la coordinació, eh?, es deia: «millorar la coordinació Estat - comunitats autòno-
mes», em deia la diputada d’Esquerra Republicana, deia: «Doncs ja ho voldria jo.» 
Doncs l’informe es dirigeix a totes les administracions; per tant, d’alguna manera, 
també es dirigeix a aquelles administracions que, diguem-ne, no són objecte di-
recte de la nostra supervisió, però que afecten infants que estan a Catalunya. I, per 
tant, millora en la coordinació amb l’Estat, millora de la coordinació entre ajun-
taments. No és només, moltes vegades, que no tinguin la informació per posar els 
recursos que tenen els ajuntaments, diguem-ne, perquè puguin utilitzar-se per a 
aquestes situacions, sinó que de vegades hi ha recança, hi ha resistències per part 
d’alguns ajuntaments en aquest sentit. De fet, el síndic ha actuat específicament 
quan ha conegut alguna actuació d’algun ajuntament en concret on hi havia certa 
oposició veïnal, doncs, i fins i tot recolzada per l’ajuntament, per a la instal·lació 
de determinats equipaments. Per tant, en aquest sentit, acord amb aquesta neces-
sitat de millorar la coordinació.

També d’acord amb la senyora diputada del PSC, que mostrava l’acord amb el 
que plantejàvem al síndic, de que no és una situació nova i amb caràcter general. 
O sigui, l’emergència sí, però de fet el síndic ho ha plantejat a l’inici, des del 2006; 
i això significa 2006, 7, 8, 9, 10, etcètera. És a dir, el mateix 2016, eh?, complemen-
tant també la informació que deia abans amb relació a les intervencions, vam fer 
durant el mes de juliol una visita, ja quan començava a repuntar, a tots els centres 
d’acolliment, i ja ho vam dir: estan per sobre..., el 20 per cent, amb sobreocupació, 
tots els centres, eh?, ja tenim aquí una punta d’aquesta emergència. Per tant, neces-
sitat de planificar.

Contestant al que es deia, i de fet ja s’ha contestat per part de la diputada d’Es-
querra Republicana... És a dir, sí que s’estan anunciant..., i jo me n’alegro molt, molt 
sincerament, de tots aquests plantejaments que s’han fet, tant de millora –clau–, mi-
llora de la gestió de la documentació –clau–, i també he considerat molt pertinent 
la gestió amb els consolats; és a dir, és clau, la millora de la documentació. De fet, 
nosaltres plantegem el contrasentit que significa que un infant tutelat dos, tres anys 
hagi de fer una tramitació de la seva residència; si està tutelat, tindria sentit un per-
mís de residència automàtic. Per tant, això requereix modificacions de legislacions 
estatals, però és clau. I també per a la seva renovació. Per tant, totes les coses que 
ha anunciat, algunes les coneixíem, perquè se’ns informa, però en farem seguiment 
i ens semblen molt i molt positives.

També se’m plantejava el tema de la possible detecció de migrants, especial-
ment noies, víctimes de tràfic. És un tema que, evidentment, ens preocupa, en fem 
esment en l’informe aquest. No el tracem específicament, perquè és un tema que 
té una complexitat afegida, que vostè mateixa deia que feia temps que ho estava 
treballant, i d’alguna manera hem volgut, sense deixar d’esmentar la necessitat de 
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millorar l’atenció i els protocols, la mateixa formació... Perquè vostè deia: «Quan 
es diu que són majors d’edat i no es fa una actuació o no està prou format el pro-
fessional per poder detectar en funció de la ruta, en funció de les coses que expli-
quen, que pugui ser una menor d’edat, una noia menor d’edat víctima de tràfic...» 
Per tant, això és clau, aquesta formació, els protocols.

Hem fet actuacions específiques, hem demanat també millores de coordinació de 
la mateixa Administració amb les entitats especialitzades, també entre comunitats 
autònomes, quan hi ha alguna noia que pogués ser víctima..., a vegades hi ha difi-
cultats per coordinar-se amb altres comunitats autònomes. Això ho hem treballat i 
ho volem treballar més específicament, perquè és un tema d’una complexitat afegi-
da. I en aquest sentit en prenem nota per avançar en aquest treball.

També la necessitat de canviar l’enfocament, totalment d’acord. Millorar la post-
tutela, totalment d’acord. Desplegaments de la LDOIA i els plans integrals..., ja s’ha 
anunciat, doncs, que hi ha aquest desplegament. De fet, nosaltres any rere any, com 
que fem seguiment dels informes, demanem, doncs, que finalment s’aprovi aquest 
reglament de desplegament, que creiem que seria important per a aquest col·lectiu i 
per a molts altres col·lectius.

Pel que fa als centres, també acabava, crec, la diputada d’Esquerra citant el con-
seller, que la millor atenció que es pot fer és de centres petits. Doncs, com vostè 
deia, jo també ho voldria. Vull dir, fa molts anys que el síndic creu –i crec que es-
tem tots d’acord– en la necessitat d’avançar en aquest tipus de centres reduïts.

I ja per acabar, per no exhaurir el temps, se’ns plantejava pel diputat de Junts per 
Catalunya si la urgència, doncs això..., hauríem de prioritzar recomanacions en fun-
ció de la urgència. L’informe, com a mínim aquest informe, és un informe d’abast 
molt general, que no només és de gestió de la urgència. Per tant, al final és, d’acord 
amb el programa..., pràcticament li diríem: costaria molt prioritzar-li recomana-
cions. Però sí que li diré que moltes de les qüestions que ha plantejat, com la manca 
de garanties dels processos de determinació de l’edat o els canvis dels protocols, 
no estan relacionades amb la urgència; són temes que, diguem-ne, ja es plantegen 
des de fa molts anys, com a manca de garanties procedimentals, i per tant en aquest 
sentit diguem-ne que són recomanacions que fins i tot són d’aquelles que no adme-
ten aquella excusa, sempre, de que no tenim pressupost. Això es tracta moltes ve-
gades..., és canviar protocols, dotar de garanties, que no sempre estan relacionades 
amb tenir el pressupost, que moltes vegades és l’argument, no?, que es dona per no 
poder executar aquesta mesura.

I també, per acabar, el tema de l’acolliment. Sí que realment un dels temes que 
encara s’ha de treballar més és l’acolliment familiar i, sobretot, detectar si tenen 
referents familiars en el propi territori, eh?, ja sigui a Catalunya o ja sigui a altres 
comunitats autònomes. De fet, moltes vegades s’acaba coneixent, doncs, que molts 
d’aquests adolescents tenen referents familiars, i per tant també es podria explo-
rar una sort de família extensa o famílies amb una certa relació, i per tant també 
seria una via a explorar.

La presidenta

Bé, vostè també..., li dono la paraula, senyor Ribó.

El síndic de greuges

Molt breument, i per complementar el que ha dit l’adjunta. Primer, una reflexió 
de fons, que l’han tret diverses intervencions anteriors. Perdonin que vagi a la meva 
biografia personal: jo l’any 68 estava estudiant a Nova York i veia com allà on jo vi-
via, un barri de capes baixes de Nova York, arribaven cambodjans –abans hi havien 
arribat vietnamites, perquè s’acabava la Guerra de Vietnam; després van arribar els 
cambodjans, perquè va començar la següent revetlla que va desplaçar centenars de 
milers de persones–, i l’odi que hi havia dels vietnamites, que quasi no tenien res, 
contra els cambodjans, especialment contra els nanos que pul·lulaven pels carrers, 
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sense cap mena d’assistència ni d’ajut, era una expressió humana del que està passant 
avui al planeta. És un mirall on, amb plenes desigualtats i desequilibris, es mira la 
gent pensant-se que els culpables estan al mirall i quan no es reflexiona sobre qui-
na situació hi ha a cadascuna de les societats, independentment d’aquesta migració.

En aquest sentit, jo crec que lo que estem discutint avui aquí és d’una immensa 
oportunitat per a Catalunya. Catalunya fou el territori de la Unió Europea que va te-
nir més migració del 2000 al 2010, en percentatge. I a més –no em facin explicar la 
Marca Hispànica o lo que diu el Joan Fuster, de que tots som moros, xuetes i cristians 
barrejats, i el que no s’ho cregui que s’ho faci mirar– és l’enriquiment constant que 
pot significar per a una societat. Per això hauríem de «mimar» aquestes polítiques. 
I per això el síndic ha de dir aquí –i permetin-me que aprofiti aquesta comissió– que 
és un petit o gran fracàs per a tots nosaltres que ahir una part d’Europa es desmar-
qués del pacte que s’havia de signar a Marràqueix. I era un pacte no vinculant. És a 
dir, a mi m’han sentit parlar molt sovint del Conveni europeu de drets humans, que és 
el text més sòlid que hi ha en el planeta sobre drets. Quelcom no vinculant, però que 
enfoca tot això que estem parlant, va provocar el desmarcament de potències molt 
importants del planeta i de països molt seriosos de la Unió Europea, no?

Aquí se’ns ha demanat si nosaltres tenim experiències amb els col·legues inter-
nacionals. S’ha citat lo d’ENOC i s’ha citat lo del mateix IOI, com estem treballant.

I, en tercer lloc, dir-los que tenen les portes obertes de bat a bat al síndic. No des 
del 2006; jo recordo perfectament que la primera actuació que vam fer de carrer, 
com a síndic, fou al carrer Roger de Flor –que potser alguns de vostès ho havien vi-
sitat–, on hi havia el primer dipòsit de menors, tocant al Palau de Justícia, i on esta-
ven tots barrejats, fossin per raons penals, fossin de protecció o fossin de migració, 
en una mena de soterrani on hi havia una màquina de vending a la cantonada per 
donar-los... I, clar, d’això a com hem anat evolucionant, podem anar a veure com 
hem anat conquerint una sèrie de passes. I el síndic, com un element més, s’ha anat 
afegint a aquesta anàlisi. Tenen informes nostres continuats.

Els vull cridar l’atenció, sobretot, sobre un que és sobre els infants en risc, i que 
partim de la premissa que tots estan en risc. Ara, podem fer una gradació de qui 
està més o menys en risc i de quins instruments hem d’anar aplicant per no barre-
jar-los. Perquè una de les aberracions que es va cometre, mesos passats, molt pro-
pers a aquesta crisi, és barrejar-los. Es van arribar a ingressar infants al CIE, al 
Centre d’Internament d’Estrangeria, que és una autèntica barbaritat, com si no ha-
guéssim après lliçons del que significa tractar detalladament i amb tota l’atenció de 
polítiques una problemàtica com aquesta, no?

Algú ha dit: «Tant de bo aquests informes anessin al Ple.» Ho subscrivim amb 
les mans, amb els peus, amb tot el que podem. Tant de bo els quatre encàrrecs que 
ens fan vostès cada any –informe anual, que el tindran aviat, el del 2018, que espero 
que aviat el puguem veure en el Ple junt amb el del 2017, eh?, que puguem discu-
tir-lo, en tota la seqüència de l’empenta que tenim de discussió del 2017; l’Informe 
dels drets dels infants, que ja el tenen en aquest Parlament i que hem discutit en co-
missió, l’Informe del mecanisme, que el tindran aviat, i el de transparència–, tant 
de bo allò que són grans encàrrecs de vostès –no els hem inventat nosaltres–, els 
poguéssim portar, amb debats molt detallats, en comissions com aquesta i després 
en el Ple. I els hi dic amb tota l’experiència i com un afany de donar impuls a qui 
vulgui continuar aquesta tasca en defensa dels drets.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Ribó. No sé si algun dels grups vol afegir algun comentari... No? 
(Pausa.)

Doncs si no hi ha cap intervenció, suspenem per acomiadar el síndic i la seva 
adjunta.
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La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i onze minuts i es reprèn a tres quarts 

de cinc i un minut.

La presidenta

Bé, comencem per la...

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya perquè informi sobre el 
sistema de protecció a la infància

356-00173/12

No sé si voleu que... (veus de fons), votar per separat la sol·licitud de comparei-
xença... Sí? (Pausa.) D’acord, perfecte.

Respecte a la sol·licitud de compareixença d’un representant del Col·legi d’Edu-
cadors i Educadores Socials de Catalunya davant d’aquesta comissió, té la... (Veus 
de fons.) Es vol fer algun comentari sobre el tema? (Bernat Solé i Barril demana per 
parlar.) Sí?

Bernat Solé i Barril

Sí, si us plau, presidenta, si podem esperar mig minut, que ens falta una diputada 
que ha anat al lavabo... (Algú diu: «Ja està aquí.») D’acord.

La presidenta

Ah, és aquí, perdona... (Veus de fons.) Sí? Té... (Remor de veus.) Podem..., sí? 
(Pausa.) Algú vol dir alguna cosa respecte a aquesta sol·licitud?

Bernat Solé i Barril

De la número 2, parlem, eh?

La presidenta

Sí, número 2. El grup proposant? (Pausa.) No?
Doncs passem a votació. Sí? 
Vots a favor? –perdoneu. (Rialles.)
Queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació 
de l’associació per a la defensa dels menors Aprodeme, perquè informi 
sobre el projecte d’aquesta entitat i les seves propostes de millorament 
del sistema de protecció de la infància

356-00176/12

El punt número 3: sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en repre-
sentació de l’associació per a la defensa dels menors Aprodeme. Algú vol..., el grup 
proposant vol fer algun comentari? (Pausa.) No? (Bernat Solé i Barril demana per 
parlar.) Sí? Té la paraula el diputat Bernat...

Bernat Solé i Barril

Sí, el nostre grup parlamentari farem una abstenció en aquest punt, i per explicar 
simplement el sentit del vot... Nosaltres estem d’acord en que aquesta entitat –i qual-
sevol entitat– es vingui a explicar al Parlament, es pugui reunir amb tots els grups 
parlamentaris i que els grups parlamentaris en puguem conèixer l’activitat. Per altra 
banda, és una entitat, doncs, que ha qüestionat certes actuacions del Govern, i nos-
altres no estem d’acord amb aquest qüestionament i, per tant, nosaltres farem una 
abstenció.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Algun altre grup? (Pausa.) No? (Lluís Font i Espinós demana 
per parlar.) Té la paraula el diputat Font.

Lluís Font i Espinós

Ens sumem a la mateixa posició que acaba d’expressar el diputat Bernat Solé.

La presidenta

Procedim a votació.
Vots a favor?
Sis vots a favor, del Grup... (Veus de fons.) Vuit vots a favor: 6 vots a favor de 

Ciutadans, 1 vot del Partit Socialistes i Units per Avançar i 1 de Catalunya en Comú 
Podem. 

Vots en contra?
Abstencions?
Deu abstencions: del Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya.
Aquesta sol·licitud queda aprovada per 8 vots a favor i 11 abstencions. Sí? (Veus 

de fons.) Deu abstencions –perdoneu.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència perquè informi sobre la situació dels menors 
estrangers no acompanyats

356-00179/12

Punt número 4: sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència davant d’aquesta comissió. Algun grup vol fer algun 
comentari? (Bernat Solé i Barril demana per parlar.) Té la paraula el diputat Ber-
nat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí, el nostre grup parlamentari votarà en contra d’aquesta sol·licitud de compa-
reixença, simplement per un tema d’eficiència i per un tema de lògica. Es demana la 
compareixença de la directora general. Com bé sabem, fa pocs dies, poques setma-
nes, va comparèixer el conseller a petició pròpia per parlar exactament del mateix; en 
aquest cas, doncs, va comparèixer a la Comissió de Treball i Afers Socials i Famílies, 
on també hi havia aquesta mateixa directora general, que també es va poder explicar 
en tot allò que se li va preguntar. I per altra banda, com bé saben els diputats i dipu-
tades d’aquesta comissió, la setmana que ve, doncs, tenim un ple on es parlarà d’in-
fància d’una forma integral i, per tant, no té sentit demanar aquesta compareixença 
en aquests moments.

Per tant, la nostra posició seria demanar que es retirés la compareixença, i en cas 
que no es retiri, doncs, hi votarem en contra.

La presidenta

Gràcies, diputat.
Procedim a la... (Elisabeth Valencia Mimbrero demana per parlar i la presidenta 

li dona la paraula.)

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, jo volia comentar..., des del nostre grup parlamentari hem demanat la com-
pareixença de la secretària actual d’Infància, joventut i Adolescència, perquè no ha 
vingut a comparèixer encara a la Comissió d’Infància; és que no ha vingut. Ha vin-
gut a Afers Socials, ha comparegut al Parlament el conseller, però ella no ha donat 
cap explicació. Llavors, per això hem demanat la compareixença.

(Beatriz Silva Gallardo demana per parlar.)
Moltes gràcies.
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La presidenta

Diputada Silva?

Beatriz Silva Gallardo

Sí, bueno, yo solicité esta comparecencia, porque, bueno..., por las razones que 
en parte se acaban de exponer. O sea, realmente la Dirección General de la Infan-
cia..., hay bastante polémica en torno a muchas actuaciones últimamente; incluso 
nuestros medios públicos han emitido dos documentales en que ponen en cuestión 
muchas de sus actuaciones, y creo que seria un ejercicio de transparencia que ella 
pudiera venir aquí y explicarse y responder las preguntas de los grupos parlamen-
tarios. No veo cuál es el problema para que pueda comparecer, por lo cual la man-
tengo.

La presidenta

Procedim a votació. (Josep Maria Forné i Febrer demana per parlar i la presi-
denta li dona la paraula.)

Josep Maria Forné i Febrer

No, perdó; només que ens adherim a les posicions que ha fet el diputat Bernat 
Solé en nom del Grup Republicà.

La presidenta

D’acord, gràcies.
Procedim a votació.
Vots a favor?
Sis vots a favor del Grup de Ciutadans, 1 d’En Comú Podem i 2 de Socialistes i 

Units per Avançar: 9 vots a favor.
Vots en contra?
Cinc vots del Grup Republicà, 5 de Junts per Catalunya: 10 vots en contra.
Queda rebutjada per 10 vots en contra i 9 a favor.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència perquè informi sobre els actes de violència 
juvenil ocorreguts al centre d’acollida de menors Can Rubió, 
d’Esparreguera (Baix Llobregat)

356-00180/12

Procedim a la següent sol·licitud de compareixença: sol·licitud de compareixen-
ça d’una representació del Comitè de Catalunya d’UNICEF davant de la Comissió 
d’Infància. Algun grup vol comentar alguna cosa? (Pausa.) No?

Doncs procedim a votació.
Vots a favor?
Sis vots del Grup de Ciutadans... (Veus de fons.) Ah, perdó... Un moment... Estem 

en el punt... (Veus de fons.) Ai, perdoneu, m’he saltat un punt...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Presidenta, demano que s’observi el Reglament, perquè una vegada comença la 
votació no sé si es pot interrompre. Demano a la lletrada que ens doni instruccions, 
si us plau, gràcies.

Bernat Solé i Barril

Presidenta, si us plau?

La presidenta

Té la paraula, diputat.
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Bernat Solé i Barril

Hi ha hagut una confusió en l’ordre del dia, i simplement, doncs, s’ha aturat la 
votació, perquè el punt que venia en aquests moments era un altre.

(Remor de veus.)

La presidenta

Demano disculpes, és culpa meva... (Persisteix la remor de veus.) Perdoneu. Es-
tem en el punt 5: sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència davant d’aquesta comissió. Algun...? (Beatriz Silva Ga-
llardo demana per parlar.) Té la paraula la diputada Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Bueno, yo he solicitado esta comparecencia porque realmente hemos recibido 
una serie de denuncias en torno a este centro de Can Rubió. Nosotros presentamos 
preguntas escritas, las respuestas que se nos dieron son totalmente insuficientes, 
son generales, y creemos que realmente se merece una comparecencia. De hecho, 
nos la han pedido, entre otras entidades, el CEESC, que la señora Carmen Redon-
do aquí está presente, porque sus educadores nos enviaron una serie de peticiones 
para que se aclarara la situación que estaba pasando con este centro de menores..., 
es que en realidad es un CREI.

La presidenta

Alguna altra...? (Bernat Solé i Barril demana per parlar.) Té la paraula el diputat 
Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí, el nostre grup parlamentari també votarem en contra d’aquesta sol·licitud de 
compareixença, simplement per dos motius. Un primer motiu, per no estigmatitzar 
un centre en concret, per una banda. I per altra banda, doncs, s’ha produït una si-
tuació de violència en aquest centre i, per tant, és una casuística que s’ha de resol-
dre en el marc i en el funcionament propi del centre o, en tot cas, via departament. 
 Nosaltres aquí no hem de debatre si es produeix o no es produeix aquesta situació 
de violència entre els menors que hi ha en aquest centre.

La presidenta

Gràcies, diputat. Algú altre vol afegir algun comentari? (Pausa.) No?
Procedim a la votació.
Vots a favor?
Sis vots del Grup de Ciutadans, 2 del Partit Socialistes i Units per Avançar i 1 de 

Catalunya en Comú Podem; són un total de 8 vots (veus de fons)..., ai, 9 vots, perdoneu.
Vots en contra?
Cinc vots del Grup Republicà i 5 vots de Junts per Catalunya: 10 vots en contra.
Queda rebutjada per 10 vots en contra.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè de 
Catalunya de l’UNICEF perquè exposi l’informe «Una lliçó diària: 
#STOPViolenciaInfantil a les escoles»

356-00191/12

El següent punt és la sol·licitud de... (Veus de fons.) No..., el número 6, perdoneu, 
és que abans m’he confós. (Veus de fons.) Sí. Sí? (Pausa.) Sol·licitud de comparei-
xença d’un representant del Comitè de Catalunya d’UNICEF davant d’aquesta co-
missió. Algun grup es vol posicionar? (Pausa.) No?

Doncs procedim a la seva votació.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a intoleràncies i 
al·lèrgies alimentàries

250-00248/12

Bé, passem al punt número 7, que és la Proposta de resolució sobre l’alimentació 
específica per intoleràncies i al·lèrgies alimentàries. Té la paraula la diputada Cami-
no Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Desde Ciutadans hemos presentado esta propuesta para pe-
dir al Govern la realización de medidas de apoyo a menores vulnerables con intole-
rancias o alergias alimentarias. De acuerdo con datos de la Asociación Celiacos de 
Cataluña, tenemos solo en Cataluña unas 75.000 familias en las cuales alguno de sus 
miembros sufre celiaquía. El 85 por ciento de los casos todavía no están diagnosti-
cados; esto quiere decir que nueve de cada diez personas que tienen celiaquía no lo 
saben.

Las personas afectadas por celiaquía tienen una reacción intestinal que provoca 
una alteración en la absorción de los nutrientes y puede desencadenar malnutrición, 
aunque se haya realizado una ingesta adecuada de alimentos. Los síntomas son: 
pérdidas de apetito, náuseas, vómitos y retraso en el crecimiento en el caso de los 
menores de edad en edad de crecimiento.

La falta de diagnóstico cuando se tiene la enfermedad puede provocar proble-
mas de salud muy importantes, como anemia, inicio de osteoporosis, trastornos 
del sistema nervioso, alteraciones de tiroides e incluso tumores, que son las deno-
minadas «enfermedades asociadas». La importancia de realizar un diagnóstico en 
edades tempranas y tener acceso a una dieta sin gluten es vital para no desarrollar 
enfermedades asociadas a la celiaquía. Además, la diferencia que puede existir en-
tre los productos sin gluten en la cesta de la compra y los productos normales tiene 
una estimación de 33 euros semanales, que suponen 132 euros mensuales y 1.600 
euros anuales. Teniendo en cuenta que esta enfermedad tiene una carga genética 
importante, si existe más de un miembro de la familia que la padece, se duplica o 
triplica el coste.

España es el único país de la Unión Europea en el que no se dan ayudas a per-
sonas con celiaquía. En nuestra propuesta de resolución le pedimos al Govern de la 
Generalitat el apoyo y la puesta en marcha de un proyecto que ya está funcionando 
gracias a la colaboración entre la Asociación Celíacos de Cataluña y la Cruz Roja 
y la financiación de la Diputación de Barcelona. Según el Observatorio de Cruz 
Roja, el 2,3 por ciento de las familias tienen intolerancias alimentarias, mayor-
mente celiaquía, y el 5,7 por ciento, otros tipos de alergia. El proyecto proporciona 
ayudas mensuales alimentarias específicas a menores de uno a dieciséis años en 
situación de vulnerabilidad, que presentan una intolerancia alimentaria: celiaquía, 
intolerancia a la lactosa o alergias al huevo o a la leche. Para poder avanzar en la 
lucha contra la pobreza, la Generalitat de Catalunya debería dar apoyo a este pro-
yecto y hacer que funcione para todo el territorio catalán.

Por otro lado, quería comentar que hemos realizado una transacción y aceptado 
una enmienda de los grupos Junts per Catalunya i Republicà, pensando en el interés 
superior de la infancia.

Muchas gracias.

La presidenta

Com hi han esmenes presentades, té la paraula el diputat Bernat Solé, del Grup 
Republicà.

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, doncs, agrair l’explicació que 
ens ha fet la diputada de Ciutadans sobre el fenomen de la celiaquia. Coincidim 
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amb la diagnosi i, sobretot, coincidim amb el fet que en situacions de pobresa la 
problemàtica de la celiaquia i de totes aquelles malalties vinculades amb trastorns 
alimentaris, doncs, s’agreuja. I, per tant, estem d’acord amb que s’han de desenvo-
lupar programes que, per tant, permetin revertir aquesta situació o permetin diag-
nosticar al més aviat possible aquestes situacions.

Vostès ens exposen aquest programa que s’ha desenvolupat entre l’Associació 
Celíacs, la Diputació de Barcelona i Creu Roja; el compartim, és un programa que 
té en compte els ingressos econòmics de la família, que té en compte els aspectes 
familiars i socials i que té en compte l’informe mèdic que pugui generar un diag-
nòstic. Ara bé, en el primer punt, ens proposaven que signéssim aquest conveni ar-
reu de tot Catalunya, i, per tant, no és que nosaltres no vulguem que se signi aquest 
conveni, sinó que per una banda, doncs, hi han moltes altres entitats que treballen 
en benefici de resoldre aquestes problemàtiques i que, per altra banda, tenim una 
llei de contractes del sector públic que el que demana precisament és que totes dues 
entitats que vulguin signar un conveni amb la Generalitat, doncs, vinguin a través 
d’una pública concurrència. Per tant, estem d’acord amb que se signin aquests con-
venis, però d’una forma de concurrència pública. Per tant, en la transacció a què 
hem arribat, doncs, es recull aquesta petició nostra.

I, per altra banda, l’esmena que havíem fet en els punts 2 i 3, que els refon..., sim-
plement detallar que els ajuts vostès posaven que anirien a la infància, i nosaltres el 
que detallem és que vagin a la família o als tutors legals, que són realment els qui 
han de rebre aquests ajuts. I, per altra banda, incloure que hi hagi l’assessorament 
de l’Associació Celíacs, perquè entenem, doncs, que el coneixement que té aquesta 
associació ha de poder ser aprofitat. I finalment, doncs, el fet de que en aquest punt 
ja es digui que s’inclou en el catàleg, doncs, ja pressuposa que hi haurà una partida 
pressupostària.

Per tant, estem d’acord, i agrair la predisposició.

La presidenta

Gràcies, diputat. Pel Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Imma 
Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Doncs des del Grup de Junts 
per Catalunya donarem suport a aquesta proposta de resolució. Agrair, doncs, la 
predisposició que des del Grup de Ciutadans s’ha tingut, i la feina de transacció i 
d’esmenes que ha tingut el diputat Solé.

D’alguna manera, és una problemàtica greu, que cada vegada va a més, i, si 
d’alguna manera ja considerem que en una família, diríem, normalitzada, ja és un 
daltabaix quan hi ha un diagnòstic i la despesa que suposa, doncs, està clar que 
els infants en general, sobretot els més vulnerables..., és una situació que cal po-
sar-hi remei.

Afegir-me una mica als comentaris de que celebrem que s’hagin transaccio-
nat o que s’hagin acceptat les esmenes, perquè era molt millor ampliar-ho a totes 
les altres entitats que, de l’àmbit social, ja estan treballant amb aquestes famílies, 
infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, i, per tant, era com més enri-
quidor.

I també comentar que és molt important aquest assessorament que des de l’As-
sociació Celíacs de Catalunya s’està fent, es considera imprescindible, i, per tant, 
doncs, el fet de que estigués en el punt..., ho celebrava.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn, per posicionar-se, del Grup del Partit dels So-
cialistes i Units per Avançar. Té la paraula la diputada Beatriz Silva.
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Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario votará a favor de 
esta propuesta de resolución, porque creemos que es necesario apoyar y reforzar 
todas aquellas medidas que vayan encaminadas a mejorar la situación de la infan-
cia más vulnerable.

Nos gustaría recordar, eso sí, que en la última Comisión de Infancia se abordó el 
tema de la malnutrición infantil y el hecho de que no disponemos de datos actualiza-
dos sobre el número de niños y niñas que no tienen acceso a los alimentos necesarios 
para su correcto desarrollo. Ahora nos enteramos de que tampoco tenemos datos res-
pecto a las carencias de los niños y niñas que necesitan una alimentación especial y 
que vienen de familias más vulnerables. Creemos que es preocupante que esta cues-
tión nos llegue a través del trabajo de Creu Roja y no como debería ser, que es a tra-
vés de la conselleria de Afers Socials i Famílies, que es la responsable de encargarse 
de estas cuestiones.

Nos gustaría añadir que creemos que realmente existe una improvisación res-
pecto a esta cuestión y que deberíamos asumir que es urgente e indispensable des-
plegar políticas sociales en las que toda la infancia tenga sus necesidades cubiertas. 
Resoluciones como esta que estamos aprobando hoy son necesarias, pero no dejan 
de ser un parche a una situación global que debería ser abordada con políticas trans-
versales que convirtieran el bienestar de la infancia en un eje vertebrador de todas 
nuestras políticas públicas.

También me gustaría añadir que realmente, en cada propuesta de resolución, 
siempre en las enmiendas se pone: «continuar colaborando...», «seguir...», en co-
sas que realmente no se están haciendo. Entonces, no sé si realmente los grupos 
que presentamos estas propuestas deberíamos plantearnos optar por que realmente 
no se aprueben, porque aprobar cosas que dicen que vamos a continuar o seguir 
haciendo cosas que realmente no se están haciendo, creemos que no tiene mucho 
sentido.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Catalunya en Comú; té la paraula la 
diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, evidentment, farem suport a aquesta proposta de resolu-
ció. No me’n puc estar, però, de fer un parell de comentaris.

D’una banda, aquesta disgregació d’un mateix tema que fa Ciutadans amb les 
seves resolucions... Hem parlat de temes de celiaquia via resolucions de Ciutadans 
darrerament a Salut, Afers Socials, crec, i a Infància. Crec que és un fenomen que 
no afecta una multitud enorme de població com per haver-se de tractar des de tres 
vessants diferents. Ho dic des de l’experiència d’una resolució promoguda pel meu 
grup parlamentari, conjuntament després subscrita per altres grups parlamentaris, 
en legislatures anteriors, que vam tractar-ho tot sobre la celiaquia en aquell mo-
ment, treballada conjuntament amb Celíacs de Catalunya, i que ho tractava tot: la 
part d’infància i la part de la població vulnerable, la part de la població no vulne-
rable però que també té un sobrecost important en la seva cartera alimentària pel 
fet de tenir algun membre de la família amb celiaquia; el fet dels temes de taxes, 
impostos, possibles bonificacions que hi podria haver en el tema d’aliments amb 
celiaquia; aspectes de salut; aspectes d’alimentació escolar; aspectes d’alimentació 
en altres centres... Bé, departaments diversos del Govern.

Són conceptes, simplement, de com es tracten els temes, i a vegades..., no ho sé, 
jo soc més integral, diguem-ne, no?, quan agafo un tema, i em sorprèn que en tres 
setmanes hàgim tractat la celiaquia en tres llocs diferents, via resolucions de Ciuta-
dans. I no sé si això, vostès..., és molt lícit de fer-ho així, però no sé si això és més 
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efectiu per aconseguir els objectius, no?, com a petites batalletes, que no la batalla 
global que després, des de la societat civil, que li interessa aquest tema..., potser és 
més fàcil perseguir una única resolució completa que s’ha aprovat en el Parlament 
de Catalunya. Els faig aquesta reflexió.

I d’altra banda la reflexió conjunta, segur, amb Ciutadans, de dir: escolti’m, i 
com pot ser que si ja fa dues legislatures es va fer una resolució complerta del tema 
de celiaquia, si a la legislatura passada hi va tornar a haver resolucions del tema de 
celiaquia i ara Ciutadans estan portant de nou resolucions del tema de celiaquia, 
haguem de seguir portant resolucions de celiaquia? No deu ser que el Govern, una 
vegada més, incompleix sistemàticament les resolucions del Parlament de Catalu-
nya en tots els temes, també en el tema de celiaquia?

Per tant, una vegada més, fem suport a la resolució, i bàsicament reclamem als 
grups que fan suport al Govern que –a més, hi fan suport i hi han fet esmenes i són 
acceptades i tal– li reclamin al Govern que després es compleixin aquestes coses 
que aprovem al Parlament i facin cas de la institució que els mana políticament per 
on han d’anar les prioritats de certes polítiques del Govern.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara té..., és el... (Veus de fons.) Aprova vostè les esmenes pre-
sentades dels punts 1, 2 i 3? (Veus de fons.) Les accepta? (Pausa.) Perfecte.

Doncs procedim a la seva votació.
Vots a favor?
Aquesta proposta queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió en 
infància (retirada)

250-00252/12

Passem al punt número 8: Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament 
de la inversió en la infància. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, presidenta. Només per anunciar que retirem aquesta resolució –crec 
que ja ho havia fet arribar anteriorment a tots els grups parlamentaris–, bàsicament 
perquè aquesta proposta de resolució va ser registrada el maig passat, entremig jo 
vaig tenir l’oportunitat de poder fer una interpel·lació al Ple i una moció específica 
sobre pobresa infantil que va tractar aquests mateixos punts i molts més. Per tant, 
com ja ha estat aprovat per moció en el Ple, considero innecessari tornar a debatre 
el mateix tema, tornar a debatre els mateixos punts, tornar a posar a votació els ma-
teixos punts. La retirem.

La presidenta

Doncs queda retirada. Gràcies, diputada.

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats que 
arriben a Catalunya

250-00341/12

Ara passem al punt número 9: Proposta de resolució sobre l’atenció als menors 
no acompanyats que arriben a Catalunya. I té la paraula la diputada Elisabeth Va-
lencia, del Grup de Ciutadans.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bien, presentamos esta propuesta de resolución el mismo 
día que se ha presentado el Informe del Síndic de Greuges en relación a la aten-
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ción que se está dando a los adolescentes que llegan a Cataluña sin referentes 
familiares. Quería comentar o queríamos comentar que presentamos esta pro-
puesta de resolución en el mes de agosto, en un momento en el que el colapso era 
de grandes dimensiones; teníamos a los adolescentes, en este mes, durmiendo en 
las oficinas de la Dirección General de Infancia, compartiendo espacio con los 
trabajadores, y la necesidad de abrir un centro en Barcelona era vital. Ahora es 
verdad que se ha abierto un centro de acogida y de urgencia, pero todavía no he-
mos solucionado el grave problema que tenemos de atención a estos menores no 
acompañados.

Queríamos comentar, pues, que la coordinación, como hemos referencia antes, 
entre la Dirección General de Infancia –ahora es Secretaría de Infancia–, el Depar-
tamento de Interior y fiscalía es fundamental en la atención de estos menores. Es 
síntoma evidente de descoordinación todo el colapso que sufrimos, que teníamos 
menores inicialmente durmiendo en la Ciudad de la Justicia, después han pasado 
a dormir en la dirección general y posteriormente en comisarías de Ciutat Vella, y 
nos encontramos con una situación de colapso.

Entonces, desde nuestro grupo parlamentario pensamos que es necesario abrir 
más centros de primera acogida, hay que invertir más en la primera acogida.

Después, hemos pedido coordinación entre los diferentes departamentos impli-
cados, porque aquí tengo una denuncia de la fiscalía, de un sindicato policial, que 
hace referencia a que estos menores dependen de la Secretaría de Infancia, y no se 
está haciendo cargo de esta tutela.

Después, pedíamos que a los grupos parlamentarios, en el plazo de tres meses, 
se nos diera una planificación del sistema de protección de infancia prevista para 
los seis próximos años; planificación y organización que consideramos que son muy 
necesarias, porque debemos organizar a los menores por perfiles.

Por otro lado, también hemos pedido un grupo de trabajo para trabajar en esta 
coordinación y que se nos dé traslado a los grupos parlamentarios en el menor tiem-
po posible.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara donem la paraula als grups per posicionar-se, i té la pa-
raula la diputada Beatriz Silva, del Grup dels Socialistes i Units per Avançar.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario votará a favor, pero 
nos gustaría insistir en una cuestión a la que hace referencia esta propuesta, y es 
la necesidad de aumentar la coordinación entre el Govern y los ayuntamientos; 
una queja continua de los ayuntamientos, que les llegan menores extranjeros no 
acompañados sin que se les haya avisado previamente, por lo cual no pueden 
coordinar la acogida ni dar una respuesta a los problemas que surgen. Y creemos 
que esto no puede seguir sucediendo. Creemos también que el Govern debe tra-
bajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para establecer nuevos 
modelos de acogida, porque claramente el que ahora está en marcha no funciona, 
y también para tener datos reales sobre los menores que se encuentran acogidos 
en nuestro sistema de protección, porque siempre hay dudas sobre esto. Y que 
también en esto deberían coordinarse con otras comunidades autónomas, porque 
los niños se mueven libremente y no es algo que nos afecte solo a nosotros o al 
Gobierno central.

Creemos que el hecho de no actuar coordinadamente puede derivar en proble-
mas de convivencia que deberíamos evitar, pero también el hecho de que parte de 
nuestros menores queden desatendidos, que es algo que creo que no podemos per-
mitirnos.

Muchas gracias.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de la diputada Marta Ribas, del Grup de Cata-
lunya en Comú Podem.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, en general, d’acord amb aquesta proposta de resolució. 
Aquestes coses que ens passen quan triguem, a vegades, a debatre les resolucions, 
no?: alguns dels temes que plantegen queden una mica extemporanis, diguem-ne, o 
superats –s’ha explicat per part de la proponent de la resolució fins i tot. I, per tant, 
bé, lamentem que no hi hagi hagut esmenes i, per tant, no permeti ara que amb una 
transacció actualitzem algun d’aquests punts.

Em refereixo especialment al punt 1, a aquesta necessitat d’un centre de primera 
acollida a Barcelona al setembre, a principis de setembre, com s’estava demanant. 
En aquell moment s’estava treballant per obrir un centre de cribratge a les Corts, a 
Barcelona; s’estava treballant per obrir un CRAE a Sant Andreu, pendent de que 
es fessin les obres necessàries per part del Govern de la Generalitat; s’estava treba-
llant per obrir l’antic centre de menors de Vallvidrera, i s’estava reclamant des del 
Govern de Barcelona que en aquest cas concret que s’està parlant aquí, dels infants 
i joves que estaven dormint a la Ciutat de la Justícia, la solució que es trobés fos al 
més propera possible a la Ciutat de la Justícia, perquè hi havia una circumstància 
de que havien d’anar a la Ciutat de la Justícia i, per tant, acabaves tenint un proble-
ma..., continuaries tenint un problema físic allà si no posaves una solució propera. 
I, per tant, es creia que el que tocava era que l’Hospitalet de Llobregat facilités uns 
terrenys, un espai per poder fer algun centre d’acollida d’emergència, de cribratge, 
prop de la Ciutat de la Justícia, i si no, alguna mena de solució provisional, de mò-
duls, a prop de la Ciutat de la Justícia.

Defineixo tot això perquè això és tot el que estava en marxa al setembre. No tot 
ha estat posat en marxa, algunes coses sí. Però sí que és cert que el problema d’in-
fants dormint a la Ciutat de la Justícia s’ha canviat amb el sistema del cribratge, que 
fa que ja no estiguin allà, eh?; no vol dir que no tinguem un problema, però fa que ja 
no estiguin dormint allà.

Per tant, aquest primer punt, tal com està redactat, queda realment una mica ex-
temporani, i en demanaria votació separada, perquè ens abstindríem.

Estem d’acord amb la resta dels punts de la resolució. Alguns d’aquests punts 
també de fet van ser votats en una proposta de resolució en el Ple de política ge-
neral a l’octubre. Per tant, aquests tres mesos en què demanem que tinguem certes 
respostes o informacions, potser a partir de l’informe de compliment de les reso-
lucions del Ple de política general els tindrem abans, no?, que no el que demana 
aquesta resolució.

Però, sigui com sigui, ens hi sumem i, per tant, votaríem abstenció al primer punt 
i a favor la resta.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Republicà, i té la paraula la diputada 
Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, creiem que malgrat tot estem davant d’una emergència 
de país; tot i que diguin que es podia preveure, seguim pensant que és una emergèn-
cia de país, i el Govern seguirà impulsant mesures per acollir.

Per fer una fotografia en qüestió de números del que considerem que és una 
emergència de país, doncs bé, de l’1 de gener al 15 de setembre han arribat 2.156 
menors, i tots ells han entrat al sistema de protecció. I de l’1 de juny al 15 de se-
tembre s’han creat 2.047 places, com ja comentava la meva companya Najat en 
l’informe del síndic.
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Però no només la radiografia és en termes de números, sinó que el sistema de 
protecció no només pretén acollir, sinó que també es vol fer càrrec de la seva edu-
cació, de la seva formació, de l’atenció emocional, l’autonomia, l’apoderament, la 
interacció i la relació amb la comunitat. Per tant, va molt més enllà d’una qüestió de 
números i de primera acollida.

A dia d’avui, tenim 8.717 infants i joves al sistema de protecció de la Generali-
tat, dels quals un 28 per cent no tenen referents familiars; per tant, són migrants no 
acompanyats. Respecte a les qüestions pressupostàries, hi ha hagut un increment a 
la DGAIA de 68 milions d’euros, 34 d’ells han anat a parar a places d’emergència 
que ja estan operatives i els 34 restants són destinats ara fins al desembre.

No vull deixar de mencionar que hi ha una corresponsabilitat amb el Govern de 
l’Estat. Per tant, hauríem d’ampliar una mica la correspondència d’aquesta proposta 
de resolució, no només al Govern de la Generalitat.

Respecte als punts concrets, parlen d’una primera acollida. Recordar que aquesta 
setmana passada, només en aquesta setmana ja s’han obert dos centres de caracterís-
tiques semblants, de vuitanta places cadascun. Com deia la companya Ribas respec-
te al punt 1, és veritat que ara ja no hi ha cap jove ni cap infant dormint a la direcció 
general; per tant, quedaria fora de temps.

I a la resta de punts dos comentaris més. Més que no pas presentar un pla al Par-
lament, com es proposa, pensem que s’ha de repensar íntegrament tot el sistema de 
protecció i que es farà amb els grups parlamentaris, com no podia ser d’una altra 
manera, però que sobretot es farà amb els agents implicats i, per tant, també amb 
aquests nens i nenes que en formen part. Sobre més informació pressupostària, que 
posen molts marges i molts límits de temps, doncs bé, en el marc dels pressupostos, 
dels nous pressupostos d’aquest any, seran presentats l’informe i la liquidació dels 
pressupostos de l’any actual.

Com que no compartim la línia de fons de tota la proposta de resolució, el nostre 
grup hi votarà en contra.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de la diputada Saloua Laouaji, del Grup de 
Junts per Catalunya.

Saloua Laouaji Faridi

Hola, bona tarda; gràcies, presidenta. Bé, amb relació a aquesta PR, comparteixo 
tot el que ha dit la companya Jenn, del Grup Republicà. També és un tema que, per 
no entrar en la reiteració que es va comentar, tota la complexitat de la situació en 
tot el que ha exposat avui, aquesta tarda, el nostre síndic de greuges... L’única cosa, 
que la situació més clara en aquest nivell és que insistim en la necessitat de donar 
resposta i coordinació amb l’Estat espanyol.

Perquè en aquest sentit s’han demanat novament més recursos, més transparèn-
cia i més informació dels fluxos migratoris i agilitat en la resolució de la situació 
administrativa, perquè és un punt molt important d’entrada, el mecanisme de la si-
tuació dels joves, independentment d’altres temes que penso que la DGAIA està tre-
ballant, com ha dit la companya, que no només és l’acolliment, sinó que també és 
a diferents nivells, que és el tema de l’atenció emocional, treball amb l’autonomia, 
l’apoderament dels joves no acompanyats i tal. 

I per tot això, diguem-ne, també hi votem a favor. I gràcies... Ho sento, rectifico, 
votem en contra de tots els punts.

La presidenta

Gràcies, diputada.
Com no hi han esmenes presentades, procedim a la votació. Es farà votació se-

parada del punt 1 i després es votarà conjuntament la resta de punts.
Respecte al punt 1.
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Vots a favor?
Són 8 vots a favor, del Grup de Ciutadans i el Grup dels Socialistes i Units per 

Avançar.
Vots en contra?
Són 10 vots en contra, del Grup Republicà i de Junts per Catalunya.
Abstenció?
Un vot de Catalunya en Comú.
Aquesta proposta queda... (Veus de fons.) Ai, perdoneu...
Passem a la votació de la resta de punts.
Vots a favor?
Nou vots a favor, del Grup de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar i Cata-

lunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Deu vots en contra, de Junts per Catalunya i Grup Republicà.
Aquesta resolució queda rebutjada per..., el primer punt, per 10 vots en contra i 

8 a favor, i el segon punt, per... (veus de fons), i la resta de punts –perdoneu–, per 10 
vots en contra i 9 a favor.

Tanquem, aixequem ja la sessió. I gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i vuit minuts.
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