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Sessió 19 de la CTASF

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

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

Ferran Roquer i Padrosa, i del secretari, Martí Pachamé Barrera. Assisteix la Mesa la lletra-

da Mercè Arderiu i Usart.

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

Camino Fernández Riol, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Elisabeth Valencia Mimbrero, 

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

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

Civit i Martí, Najat Driouech Ben Moussa i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. Republicà; Raúl 

Moreno Montaña i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta 

Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió la directora de SOS Racisme Catalunya, Alba Cuevas Bar-

ba, i la responsable de Polítiques d’Infància a Catalunya de Save the Children, Emilie Rivas.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a Catalunya de 

Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar 

l’informe «Sota el mateix sostre» (tram. 357-00267/12). Comissió de Treball, Afers Socials  

i Famílies. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de SOS Racisme davant la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies per a presentar l’informe corresponent al 2017 (tram. 357-00160/12). 

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. Compareixença.

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

amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions del seu departa-

ment davant les dades de l’Enquesta de qualitat de vida i l’increment de la taxa del risc de 

pobresa (tram. 354-00147/12). Susanna Segovia Sánchez, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 

sessió informativa.

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

amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les mesures adoptades amb rela-

ció a la carta enviada per Endesa als ajuntaments en què amenaça de tallar el subministra-

ment elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat (tram. 354-00167/12). Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

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

el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’increment dels expedients de regula-

ció d’ocupació i sobre el tancament de les plantes de l’empresa General Cable de Manlleu 

(Osona) i de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (tram. 354-00182/12). Yolanda López 

Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol-

licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de compareixença de Maite Ruiz, presidenta de l’Associació en  Defensa 

dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, davant la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les activitats de l’Associació (tram. 356-

00521/12). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Gemma Garcia Gómez, presidenta de la Unió Catala-

na de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, davant la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els reptes i els potencials de millorament dels 

serveis d’atenció precoç (tram. 356-00522/12). Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’Albert Campabadal, president de l’Associació Ca-

talana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada, davant la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els centres especials de treball (tram. 356-

00544/12). Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Marta Vilal-
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ta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà, Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari 

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

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la cooperativa De la Terra davant 

la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la integració laboral de 

persones amb problemes de salut mental (tram. 356-00548/12). Noemí de la Calle Sifré, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença del secretari general de Comissions Obreres d’Endesa 

davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació la-

boral i social dels treballadors d’aquesta empresa (tram. 356-00584/12). Yolanda López 

Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

11. Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per a l’atenció pre-

coç del trastorn de l’espectre autista (tram. 250-00749/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació (text presentat: BOPC 303, 26).

12. Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a les persones 

amb trastorn de l’espectre autista (tram. 250-00751/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 303, 28; esmenes: BOPC 350, 20).

13. Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels centres especials 

de treball (tram. 250-00770/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 49; esmenes: 

BOPC 350, 22).

14. Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de les persones 

amb discapacitat (tram. 250-00771/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 320, 50; esmenes: BOPC 350, 22).

La presidenta

Molt bon dia a tothom. Benvinguts a una nova sessió de la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

Abans de començar, algun dels grups ha de comunicar alguna substitució del seu 
grup? (Najat Driouech Ben Moussa i Raúl Moreno Montaña demanen per parlar.) 
Sí, diputada Driouech? 

Najat Driouech Ben Moussa

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres anunciem la substitució de la companya Rut 
Ribas, que serà substituïda pel company Ferran Civit. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Sí, diputat Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Bon dia, presidenta. Nosaltres fem la substitució del diputat Pol Gibert per la 
diputada Beatriz Silva.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. 
Si no hi ha cap més substitució, doncs substanciaríem l’ordre del dia de la co-

missió.
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Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a 
Catalunya de Save the Children, per a presentar l’informe «Sota el mateix 
sostre»

357-00267/12 

En primer lloc, tindrà lloc la compareixença d’Emilie Rivas, responsable de 
Polítiques d’Infància a Catalunya de Save the Children, davant d’aquesta comissió 
per a presentar l’informe sobre «Sota el mateix sostre». Quan vostè vulgui, pot co-
mençar la seva intervenció. 

Emilie Rivas (responsable de Polítiques d’Infància a Catalunya de Save 
the Children)

Molt bon dia tothom, presidenta, vicepresidenta, secretària, diputades i diputats. 
Moltes gràcies per convidar-me a aquesta comissió. És un plaer estar aquí, encara que 
he estat aquí ja ahir tota la tarda, perquè avui, com bé sabeu, és el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants. Per tant, per a mi la veritat és que és un goig estar aquí en 
aquest Parlament, perquè és un dia molt, molt, molt important per a nosaltres. Com 
que el 99 per cent de vosaltres ja heu estat aquí ahir, he canviat la presentació. No 
m’ha donat temps a canviar-la del tot, perquè, clar, he tornat tard a casa, però he in-
tentat canviar-la. 

Us faré un breu resum de les derivacions de casos a Dinamarca, a Islàndia i a 
Suècia, perquè jo crec que tot el tema interdepartamental i derivació és un tema que 
crec que us va interessar ahir, i després us posaré un vídeo que explica exactament 
com es fa aquesta derivació a Suècia. He decidit posar-vos aquest vídeo perquè és un 
vídeo que és privat, que no es pot trobar en cap lloc i que m’han donat a la mà a la 
casa de Linköping, a Suècia, i que m’han dit que només es podia mostrar en aquests 
petits aforaments. Doncs crec que us pot interessar. 

Primer de tot, només recordar-vos que, quan parlem d’abús sexual infantil, 
aquestes són les dades que jo sempre utilitzo i que us convido a utilitzar. L’any pas-
sat s’han denunciat 766 casos d’abús sexual contra menors. Una de cada dues vícti-
mes d’abús sexual és menor d’edat, però quan els preguntem a les persones adultes 
si han viscut algun tipus de violència sexual durant la seva infància, doncs una de 
cada cinc diu que sí. Una altra dada molt interessant és que el procés judicial dura 
una mitjana d’entre tres i quatre anys, però, al cap i a la fi, set de cada deu casos 
se sobreseuen per manca de proves. Finalment, el nen o la nena parlarà amb unes 
vuit..., fins a deu persones professionals diferents de quatre departaments. Jo crec 
que això és, una miqueta, les dades que resumeixen bé la problemàtica amb la qual 
ens estem enfrontant.

Els problemes... Per què volem la Barnahus? Els problemes són aquests: quan li 
preguntem a l’infant, cada cop que li preguntem..., li estem fent mal; a més a més, 
això genera una sensació de desconfiança i descrèdit en l’infant, que pensa que nos-
altres pensem que és culpable, i a més a més cada intervenció, cada pregunta, cada 
persona que li preguntarà alguna cosa contaminarà el seu discurs, no?, que a poc a 
poc perdrà validesa. La contaminació és major com més temps transcorre, com més 
vegades és reproduït el testimoni i com més gran ressò mediàtic té. Això és molt 
important tenint en compte això també. 

A més a més, ahir no vam parlar d’aquest tema, i jo ho vaig trobar a faltar tant 
a l’acte institucional com a la compareixença que vaig fer jo, no vam parlar de les 
víctimes més vulnerables. Com bé sabeu (l’oradora continua parlant sense fer ús 
del micròfon, motiu pel qual no han quedat ben enregistrats alguns mots de la seva 
intervenció), la prevalença d’abús sexual a les persones, als nens i les nenes amb dis-
capacitat és molt, molt, molt alta. Hi ha alguns experts que diuen que seria gairebé 
del 50 per cent, no? Per tant, jo crec que és molt important tenir en compte aquesta 
perspectiva quan parlem d’abús sexual infantil, tenir en compte les persones encara 
més vulnerables per la seva disfuncionalitat..., com és la paraula correcta? (Pausa.) 
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«Disfuncionalitat»? O «disfuncional»? Hi ha una paraula més políticament correcta. 
(Veus de fons.) «Diversitat funcional», aquesta; gràcies.

Doncs avui un petit resum dels casos, de models d’atenció a Islàndia. Islàndia és 
el model més proper al model que es vol implementar a Catalunya. Hi ha només una 
única casa. La detecció es fa sempre a l’escola, des de l’àmbit de la salut, la policia 
i des de l’àmbit dels..., tothom ha de notificar als serveis socials. Serveis socials és 
l’única porta d’entrada, és l’únic lloc habilitat per rebre notificacions. I després és ser-
veis socials qui avisa la Barnahus, i la Barnahus avisa la policia i a tothom, no? Per 
tant, aquí teniu una miqueta l’esquema de com es deriven els casos.

És molt important que sigui serveis socials, per què? Perquè després de l’episodi, 
després de passar per la Barnahus, aquest nen seguirà en el territori i tindrà un case 
manager, un referent, que serà un treballador de serveis socials. Per això serveis so-
cials està a l’inici, abans de la Barnahus, és per fer tot el seguiment del cas a dins de 
la Barnahus també, i hi estarà després de la Barnahus, intentant seguir amb tracta-
ment o amb altres serveis que aquesta família podria necessitar. 

A la Barnahus d’Islàndia es fan..., una cosa interessant és que la Barnahus d’Is-
làndia està en un lloc secret. No es pot trobar la Barnahus així tal qual. Quan nos-
altres hem volgut anar a visitar-la, quan entrem en la web, hi ha una adreça, però 
l’adreça real és una altra, perquè volen evitar al màxim que hi hagi una confrontació 
del nen amb el presumpte agressor, no? Per tant, és un lloc que és secret. 

Cada dilluns fan una reunió interdepartamental. Comencen la setmana reunint 
tots els departaments, tots els professionals, i a partir d’aquí planifiquen els casos: 
planifiquen les entrevistes forenses, planifiquen les teràpies, planifiquen l’assessora-
ment a les famílies, etcètera. Entre la primera reunió interdepartamental, que és just 
després de la notificació de serveis socials, entre la notificació de serveis socials i 
aquesta primera reunió de dilluns, no hi ha ni una setmana. Aquesta primera reunió 
de dilluns, si decideix planificar una entrevista forense, no trigarà ni una setmana. 
A vegades es fan a la casa islandesa dues entrevistes: una primera entrevista de cri-
bratge i després l’entrevista forense; veurem que en altres cases només es fa una única 
entrevista.

L’observació mèdica és una cosa que sempre ens diuen que no és tan important, 
ja que només en el 5 per cent dels casos les proves mèdiques són conclusives, no? 
Per tant, només ve un metge, un pediatre forense dos cops al mes per visitar els ca-
sos que hi hagi. A part, si són casos de menys de setanta-dos hores, en aquest cas, 
òbviament, el nen anirà a l’hospital per fer les proves necessàries. 

Això és el que us he explicat, no?, que el referent del cas és un treballador social 
–ho sento, les diapositives estan en castellà, anglès, català, perquè l’he feta ahir a la 
nit després de l’acte aquest. Això és el que us comentava sobre el referent del cas. Es 
fan, per tant, en aquesta casa dues entrevistes: una entrevista exploratòria, que es fa 
només quan hi han unes sospites, uns indicis que són molt vagues, on no hi ha molts 
fonaments, no?, però, si no, gairebé sempre es passa directament a l’entrevista foren-
se. L’entrevista forense a Islàndia és exactament com la prova preconstituïda aquí: hi 
ha d’haver el jutge, hi ha d’haver el fiscal, i també compten amb un advocat especia-
litzat en infància que representa el nen. 

A Dinamarca hi han cinc cases, una en cada província, i allí és diferent, no?, per-
què només fan una única entrevista, una entrevista forense, que seria més semblant a 
una declaració policial, ja que és el policia qui entrevista el nen. Però aquesta decla-
ració està gravada, i el principi de contradicció de la defensa està assegurat, perquè 
està allí l’advocat de la defensa, i, a més a més, sempre poden contradir la prova, 
no? El jutge només veurà aquesta prova el dia del judici, es projectarà el vídeo, i a 
partir d’aquí podran..., bé, és com si fos una..., que el nen vingui directament, no?

El que és molt interessant a Dinamarca, que us vaig comentar ahir, és que han 
canviat la seva llei de serveis socials per incloure la Barnahus com una cosa obliga-
tòria a dins de la cartera de serveis socials, i han posat quatre principis fonamentals, 
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el one door principle: que totes les sospites vagin a la Barnahus; que tots els nens 
siguin entrevistats en un entorn agradable; que tots els departaments que estiguin 
presents constin en un protocol interdepartamental i que allí consti com ho faran, i 
que l’interès superior de l’infant estigui per damunt de tot, per damunt de totes les 
exigències burocràtiques. Van posar un articulat que enuncia tot això.

I, a més a més, van crear una taula nacional de supervisió de les Barnahus, 
que és justament l’encarregat de fer el que m’heu preguntat ahir, que és tot aquest 
tema de sensibilització, detecció i recollida de dades. Aquesta Taula Nacional de les 
Barnahus danesa és l’òrgan encarregat d’anar a les escoles, formar el professorat, 
formar els alumnes, anar al centre d’atenció primària, formar també els pediatres, 
etcètera. Per tant, tota aquesta labor de detecció, de sensibilització i de facilitar la 
derivació, la fan ells.

Això és per explicar una miqueta com funciona, no?, tota la derivació a la 
Barnahus danesa... Bé, és el que us he explicat ahir, no?: que la Barnahus rep la in-
formació del cas; a partir d’aquí ells també fan el que en diuen «una reunió interdis-
ciplinària», i a partir d’aquí planifiquen el cas. 

Ells, per fomentar la col·laboració interdepartamental, tenen tres tipus de reu-
nions interdepartamentals; la primera, que és la de coordinació; la segona, de segui-
ment del cas, i la final, la tercera, que és per tancar el cas. En aquestes tres reunions 
han d’estar tots els professionals de tots els departaments.

Aquí us ho deixaré, això, perquè us ho pugueu mirar; és, una miqueta, l’ordre 
del dia del que es diuen «MDT», que és el multidisciplinary team..., bé, és la reunió 
interdepartamental. 

A Suècia, com us he dit, hi han trenta cases i el model canvia segons la munici-
palitat. A Suècia també es fa una única entrevista forense i el que és interessant, i 
que veureu ara en un vídeo, és que agafen el nen a l’escola i el porten directament a 
la Barnahus, sense avisar els pares. A la mateixa vegada que agafen els nens a l’es-
cola, agafen els pares per entrevistar-los a la comissaria. Per tant, els pares i els nens 
estan entrevistats a la mateixa vegada, però en llocs diferents.

El canvi que hi ha a Suècia és que no sempre hi ha tractament a la Barnahus, 
perquè no cal, perquè tenen altres llocs, altres centres públics per poder atendre el 
tractament, la teràpia dels infants.

(Veus de fons.) Sí. (Veus de fons.) Sí, sí. (Pausa.)
Doncs ara us passo el vídeo que mostra la derivació del cas a la Barnahus a 

Linköping. Això seria el model suec, i també extensible al model...
(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
Doncs jo crec que aquest vídeo mostra bé com es deriva un cas i com s’atén allà 

el nen a la Barnahus.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Rivas. Ara, atès que aquesta compareixença la va sol·li-
citar el Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, per començar a for-
mular preguntes, dubtes a la compareixent, té la paraula la diputada Beatriz Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por estar de nuevo aquí a hablar de 
este tema tan importante. Me gustaría intentar aclarar cosas que, en las dos ante-
riores comparecencias, la de justicia y la de ayer, quizás no han quedado del todo 
claras.

Hay una cosa que a mí me interesa mucho respecto al modelo de Barnahus y es 
el tema de la entrevista de cribado: quién sería la persona más adecuada para ha-
cerla. Porque, por ejemplo, aquí yo me he entrevistado con enfermeras de atención 
primaria, de los CAP, y realmente creen que ellas, por ejemplo, tendrían que jugar 
un papel importante, porque muchas veces llevan a la criatura, la conocen desde 
que nació, tienen una relación muy especial con la madre y la criatura y es a ella a 
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la primera persona que le confiesan que está pasando algo. Entonces, esta persona, 
lo lógico es que tendría que ser un referente en el proceso, porque es una persona en 
quien la criatura confía, en quien la madre confía, y que conoce..., y que, también, a 
la hora de evaluar un poco el tema que siempre hemos tenido un problema aquí con 
nuestro sistema, que es el de la credibilidad, que se tiende a creer que la víctima o 
la madre se lo está inventando, realmente es una persona que está muy cualificada 
para un poco decidir si hay elementos para seguir adelante o no.

Entonces, respecto a eso, ¿qué papel tendrían que jugar, por ejemplo, este tipo 
de profesionales? O a lo mejor una maestra del cole, que también..., quizás no tan-
to como una enfermera de atención primaria, pero que también tiene este contacto 
como muy personal, que conoce la trayectoria de la criatura, de la familia.

Respecto a la mesa nacional que se mencionaba, ¿esto sería un organismo dife-
rente al observatorio que se aconseja que debería existir para supervisar el desplie-
gue y el funcionamiento correcto de la Barnahus o es un organismo distinto?

Hoy día hemos visto distintos tipos de modelos y ¿cuál es el que ha dado me-
jores resultados en estos veinte años en cuanto a que realmente se mejore tanto la 
detección como las sentencias en positivo que se consiguen? O sea que realmente 
se avance, que este es el gran vacío, cómo pasar de que tenemos un 20 por ciento 
en niños y niñas que son abusados y los datos oficiales solo reflejan menos de un 2 
por ciento. ¿Cuál es el modelo que ha conseguido que esto, que es el principal pro-
blema, se solucione?

Yo tengo siete ideas fuerza respecto que creo que son lo que más o menos ha 
ido saliendo, y me gustaría saber si desde su punto de vista..., si falta, si hay algo 
que me dejo fuera o hay algo que realmente no es tan importante. El primero es el 
de modificar la actual normativa para que sea obligatorio el uso de las Barnahus en 
todos los casos.

El segundo sería el de hacer una hoja de ruta para que se especifique cómo se 
despliegan los Barnahus y los estándares de calidad que tendrían que tener. Todo 
esto me estoy refiriendo a cómo tendríamos que hacerlo aquí respecto al proyecto 
piloto de Tarragona. 

Tres, el de crear un observatorio independiente formado por expertos de diferen-
tes áreas que evalúe el despliegue y que haga un seguimiento.

Cuatro, elaborar un protocolo de coordinación interdepartamental que especifi-
que las tareas, las responsabilidades y los recursos que pondrá cada departamento, 
o sea que esto esté claro.

Elaborar un estudio que determine cuál es el perfil de las víctimas y de los agre-
sores para poder hacer políticas de prevención más efectivas, que era un poco el pa-
pel que comentaba que hace esta mesa nacional, no sé si era en Sue... (veus de fons), 
en Dinamarca. 

Garantizar que las Barnahus incluyan el tratamiento terapéutico que permita la 
recuperación de las víctimas, que es algo que aquí sigue sin existir y que sigue sin 
estar claro quién se va a encargar de la recuperación de las víctimas. Es el gran va-
cío, es una cosa que también salió en el acto de ayer, que las víctimas adultas tampo-
co tienen una atención pública gratuita y que realmente el costo de pagar una terapia 
realmente solo lo pueden asumir muy pocas personas, porque es alto.

Y el siete es el hecho de garantizar que el niño estará en el centro de todas las de-
cisiones y procedimientos y que el interés superior prevalecerá sobre otras cuestio-
nes, porque en este momento realmente quizás uno de los grandes vacíos que tiene 
todo el sistema es que en la mayoría de los casos prevalecen los supuestos derechos 
de la madre o el padre a tener la custodia y no el hecho de que hay indicios de que 
el niño realmente está en riesgo. Pero esto no prevalece sobre los otros derechos. 

Estas son las siete ideas fuerza. No sé si hay otra cosa que sería importante que 
tendría que incluir nuestro modelo. Y esto, que creo que ya son suficientes preguntas.

Gracias.
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La presidenta

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

Elisabeth Valencia Mimbrero 

Gracias, presidenta. Agradezco la comparecencia de Emilie Rivas en el 
Parlament, en un día especial, que es el Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia, y es un día señalado también para defender, como no puede ser de otra 
manera, sus derechos y a través del modelo, en este caso, Barnahus.

Nosotros hemos compartido impresiones ya con Save the Children en muchas 
ocasiones. Saben que el modelo Barnahus lo consideramos un modelo útil para la 
detección, para el tratamiento, para el acompañamiento de las víctimas de abusos 
sexuales. Y, bueno, nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, pensamos que la 
violencia contra la infancia es una lacra social. Y desde aquí toda nuestra colabora-
ción para combatirla y erradicarla.

Precisamente, por este compromiso que tenemos para defender los derechos de 
la infancia y la erradicación de cualquier forma de violencia, como ya hemos indi-
cado en muchas ocasiones, estamos trabajando y, bueno, se ha trabajado y espera-
mos que se retomen los trabajos en el Congreso de los Diputados con la Ley integral 
para luchar contra la violencia contra la infancia, y aquí hemos impulsado, como 
ya hemos indicado, nuestra propia ley para erradicar el maltrato infantil. En esta 
ley, hacemos como propio el modelo Barnahus, porque lo consideramos útil, por-
que pensamos que serviría para no duplicar entrevistas, para no hacer pasar al niño 
o niña por el trago de tenerse que repetir constantemente y el trauma que ya tiene 
y que le supone en una etapa clave, que consideramos, para su desarrollo físico y 
psicológico.

Como ya hemos indicado, estamos trabajando en esto y estamos trabajando tam-
bién, pues, en corregir estos déficits que pensamos que tiene la lucha contra la in-
fancia en Cataluña. Se conoce poco el teléfono de Infància Respon, faltan unidades 
de diagnóstico y de detección para cualquier forma de violencia, solo tenemos dos 
unidades en Cataluña y están centralizadas en Barcelona. 

Yo le voy a hacer una pregunta similar a la de ayer, porque pensamos que esta-
mos muy lejos de tener un modelo como Barnahus, ya que necesitaríamos muchos 
profesionales, no sabemos cómo está el presupuesto de la Generalitat y no se ha pre-
sentado en este Parlament. Por tanto, todo nuestro respeto a la prueba piloto que se 
está haciendo en Tarragona, pero actualmente estamos muy lejos de conseguir este 
objetivo, desde nuestro punto de vista. 

También otro elemento que han comentado desde Save the Children es la impor-
tancia del trabajo interdepartamental, que es clave. En estos momentos, hay un co-
mité interdepartamental, que debería estar funcionando para corregir este maltrato 
infantil o cualquier forma de violencia contra la infancia y no tenemos constancia 
de estas reuniones. Por tanto, pensamos que no se está realizando este trabajo inter-
departamental. 

Señalamos como importante también el reconocimiento social a las víctimas; 
ayer tuvimos testimonio de diferentes personas que habían sido víctimas de abusos 
sexuales en la infancia. Pensamos que debemos trabajar todos unidos en conseguir 
este reconocimiento social.

Bueno, como le he indicado, plena colaboración desde nuestro grupo parlamen-
tario, queremos elevar la protección de los menores, queremos que haya una ley y 
esperamos conseguirla lo antes posible.

Muchas gracias por venir.

La presidenta

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

Gràcies, presidenta. Bé, ja ho hem fet en múltiples ocasions, però crec que no 
està de més agrair la feina de Save the Children, en general, però especialment en 
aquest tema crec que us ho haurem d’agrair durant molt de temps, perquè es portarà 
a terme un projecte que ja era d’èxit en altres països, que ja és empíricament demos-
trable que funciona en altres països, però que aquí no l’estàvem mirant. I, per tant, 
si ara hi ha, no?, una realitat de posar en marxa un pla pilot, i entenc que la voluntat 
d’estendre’l després a tota la resta del territori, és perquè Save the Children ens ho 
ha posat damunt la taula a tothom –als grups parlamentaris, al Govern, a professio-
nals, a actors diversos que actuen en aquest sector–, que ho ha estat fent de forma 
de formigueta durant molt de temps i que això ha fet que hi hagi un consens de que 
aquest és el model que hem d’implementar a Catalunya. Ara és important que es 
faci. Ahir mateix l’Emilie ens deia que es faci bé, sense pressa, però evidentment 
sense perdre temps. I ho deixo aquí. 

Avui em vull centrar en alguns aspectes que ahir no et vaig preguntar, excepte 
un tema que sí que us reiteraré. A partir de la informació que ens has aportat avui, 
volia fer-te algunes preguntes més allò, com a experta o experts que sou vosaltres en 
aquest model, i incidint en com es podrà implantar realment a Catalunya.

Teniu la garantia, la tranquil·litat que les essències d’aquest model Barnahus 
s’implementaran realment a Catalunya? O sigui que el que s’està plantejant per al de 
moment pla pilot que es farà a Tarragona complirà amb aquesta..., amb les essències 
d’aquest model Barnahus?, que entenc que serà diferent, perquè la realitat és dife-
rent, perquè els serveis són diferents, els governs són diferents, i les mateixes socie-
tats, però els elements principals essencials tenen el sentit que siguin així. I, per tant, 
si hi ha la garantia que les essències del model s’implementaran. Això d’una banda. 

De l’altra, una d’aquestes essències, crec, és que sigui porta única, que tota deri-
vació vagi aquí. Explicaven, en el model que ens ha explicat en paraula, però també 
en el vídeo, que es feia a Suècia, en aquest cas, via serveis socials. És serveis socials 
qui..., coneixent també el sistema a Catalunya, qui s’està plantejant que ho faci? És 
serveis socials qui ho hauria de fer? És DGAIA? Com s’ha de fer l’adaptació d’això? 
Com creieu que la millor proposta per a Catalunya ha de...? A on ha d’anar aquell 
avís, vingui de la infermera del CAP, el professor o professora de l’escola, el veí de 
la porta del costat, la mateixa família, l’infant, la policia, vingui d’on vingui, a on ha 
d’anar a parar perquè sigui qui farà seguiment després de la part també de Barnahus 
–això és l’important, entenc–, i qui també tingui la responsabilitat, entenc, de fer 
funcionar tota la resta dels actors, més enllà del moment Barnahus. 

I una altra qüestió, també pel què ens heu exposat avui. Crec que també hi ha 
diferències, i no sé com es pot encaixar, en com es pot fer aquest procés de portar 
l’infant a fer aquesta declaració a la Barnahus. En aquest model de Suècia, ho  feien 
sense avisar els pares. Això es pot fer a Catalunya? No es pot fer? Com hem de po-
der-ho fer? Perquè realment si és havent d’avisar els pares està clar que tindrem pro-
blemes, en molts casos. Com podem implementar-ho? Perquè la legislació no és la 
mateixa. O, si cal plantejar canvis de legislació i mentre no hi hagi aquests canvis 
de legislació, si hi ha vies possibles de fer aquest sistema.

I alhora també a mi em preocupa el retorn de l’infant a la família, no? També era 
explicat en aquest vídeo com llavors s’informa els pares, com l’infant es pot quedar 
en l’espai de Barnahus durant tot el dia i és allà, no?, entenc, que es torna a trobar 
amb els pares, i hi ha serveis socials allà, hi ha una possible tensió de situació com-
plicada. S’ha de valorar bé. I entenc que és DGAIA. Però, vull dir, com es faria aquí, 
perquè hi pot haver una situació de risc per aquest infant, tornant després aquella 
nit a la família –no en tots els casos, està clar, però sí en alguns. I com es pot evitar 
això. I com aquí quins actors hi haurien de jugar. 

I, això sí, una pregunta que et reitero respecte a un tema d’ahir. Posant –jo prefe-
reixo ser optimista– que hi ha aviat desencallada la situació a l’Estat i tenim la llei 
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orgànica estatal que tira endavant, que tira endavant aviat, defineix un concepte de 
violència contra els infants molt més ampli, que totes volem, podrà ser la Barnahus 
també l’espai de treballar respecte a totes aquestes violències –perquè ara està molt 
centrat només en violències sexuals, en abús sexual–, podrà ser també la Barnahus 
l’espai de tractament de totes aquestes violències, com està sent en altres països?

I agrair, de nou, la feina.

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta; per fer un agraïment i una disculpa, o un gran agraïment i una 
gran disculpa. L’agraïment a vostè, senyora Rivas, perquè potser les darreres tren-
ta-sis hores ha tingut vostè més presència en aquest Parlament que alguns diputats i 
diputades. I, per tant, és un agraïment, però també podria ser una forma de retret; per 
res ho farà la CUP a qui no vingui, però sí que és posar de manifest el que significa 
això: que hi ha qui té més una acció en aquest Parlament i no forma part d’aquest 
Parlament –sí del poble de Catalunya en tot cas– que qui és representant del poble 
de Catalunya. 

I una disculpa, perquè ahir aquest subgrup tenia l’alegria que podria tornar a 
estar a primera hora del matí, a les deu del matí, en aquesta compareixença, i, per 
tant, fer un seguiment de tota l’exposició que se’ns ha fet, però hem estat votant a les 
deu del matí, a quatre portes d’aquí, en una altra comissió, i, per tant, ens ha resultat 
absolutament impossible. Ens agradaria, això sí, formar part d’aquestes comparei-
xences, on aprenem sempre, i no pas de votacions que moltes vegades no ens porten 
enlloc, però així és la vida institucional i la vida parlamentària, no sempre fem allò 
que ens agrada, sinó allò a què hem de donar resposta. 

Sí que volíem fer-li alguna valoració, alguna pregunta, i en algunes altres compa-
reixences seves ja ens ha sentit, no qüestionar el model de Barnahus...; no el qüestio-
nem, a nosaltres ens sembla que és l’encertat, no el més encertat, l’encertat, sobretot 
per aquesta visió d’«anem a unificar i no anem a repetir», que moltes vegades es 
trasllada com una mera tortura, sinó «anem a unificar de la manera més concentra-
da». I li volíem fer una doble pregunta: com és possible fer compatible aquest model 
amb una intervenció cent per cent pública? És possible? No és possible? És compa-
tible?

Fins i tot, li reconduïm la pregunta d’una altra manera. Si no fos del tot possible, 
com és possible fins i tot..., que la titularitat ningú la qüestionarà, serà pública, la 
gestió sigui pública, i que després fins i tot pugui haver-hi entitats del tercer sector 
que hi puguin col·laborar, que nosaltres a això no ens oposem, sí en la gestió. Llavors 
ens semblaria que seria de 10 per nosaltres, per assumir absolutament el marc de 
Barnahus, si tinguéssim aquesta realitat. Ja ens agrada, també, fins i tot si no es do-
nés aquesta realitat.

I, enllaçada amb aquesta qüestió, també que ens pogués valorar el que sembla 
que és prova pilot a les terres de Tarragona en relació amb el que ja s’està iniciant. 
Aquest model és el model que vostès consideren que és el més adequat? Pensem 
que és prova pilot, i, per tant, com és prova, doncs, ho anirem veient i ja valorarem. 
Pensen fins i tot que en l’inici ja hi ha alguns elements que podrien haver-se plani-
ficat d’una altra manera? Com ho reforcem? Com busquem que sigui d’èxit? Quines 
són o quins són els problemes que s’han trobat fins ara?

I després crec que una altra pregunta..., o una pregunta que m’ha donat la sensa-
ció que ja es feia anteriorment, que era: més enllà de que l’entrada, o la porta d’en-
trada, si hi ha porta d’entrada, sigui serveis socials o DGAIA, en tot cas era una 
porta d’entrada amb un pas previ per lo públic, i, més enllà de lo públic, quina pen-
sen que és la més adient, via DGAIA, via serveis socials o pensant que potser això 
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no és tan determinant i l’important és que, ja es faci a la DGAIA o ja es faci als ser-
veis socials, el salt sigui molt ràpid i, per tant, sigui un mer tràmit.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Atès que el Subgrup Parlamentari del Partit Popular no 
hi és, ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula la diputada Najat 
Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa 

Gràcies, presidenta. En primer lloc, m’hi sumo, als agraïments dels companys que 
m’han precedit, senyora Rivas, que en vint-i-quatre hores ens hem vist..., i lo que és 
important és que ens hem vist i hem parlat i l’hem escoltat posant el seu vast conei-
xement sobre un tema que és cabdal per nosaltres, un tema d’especial importància, 
que és l’abús a la infància –l’abús a la infància. No ens oblidem que són les perso-
nes –o personetes, per mi; ho dic com a mare– que són les que més haurien d’estar 
protegides. Exemple d’això va ser l’acte institucional que es va celebrar ahir, aquí al 
Parlament, amb la presència del president del Parlament, el president Torrent, en el 
qual hem tingut l’oportunitat de poder conèixer també l’opinió d’altres experts i de les 
mateixes víctimes ja adultes, no? 

Jo reitero..., o m’agradaria agafar-me a l’inici de la intervenció d’una de les po-
nents, que demanava perdó. A mi m’agradaria..., i aquest crec que és l’interès de tots 
els que estem aquí i dels membres que formen part de la Comissió d’Infància, ens 
agradaria estar fent bé les coses per no haver de demanar perdó d’aquí deu o quinze 
anys, perquè entenem que a aquesta situació ja hi haurem fet front amb els diferents 
projectes, programes i, per descomptat, amb el model Barnahus. 

Com ja han exposat les meves companyes anteriorment i el meu company, el de-
partament està duent a terme una prova pilot a les terres de Tarragona i ahir va estar 
amb nosaltres també a l’acte institucional la coordinadora d’aquesta prova pilot de 
Barnahus a Tarragona. Vull dir que per, una mica, donar resposta als companys que 
abans m’han precedit i que qüestionaven fins a quin punt estem treballant, jo crec 
que tenir una coordinadora d’un equip posat pel departament, això vol dir que ens 
ho creiem i que estem treballant per poder arrencar aquest projecte. També apel·lo a 
la responsabilitat de tots i totes, vull dir, que siguem capaços de negociar i mirar i 
valorar els pressupostos també amb aquesta mirada, i aprovar..., i que aquesta Casa 
dels Infants a Tarragona acabi sent una realitat, que és la voluntat de tots els que es-
tem aquí, en breu, tal com hem reivindicat.

Bé, jo m’he quedat amb un aspecte –i que s’ha reiterat durant aquests dos dies– i 
és que és molt greu que l’infant hagi de passar per tants especialistes. Evidentment 
quan passes per tants llocs, al final perds el fil..., i això ja ens passa als grans, quan 
hem d’explicar alguna cosa que potser no és tan traumàtica, però si és l’infant i ha 
patit o ha sigut víctima d’un abús sexual, que passi per nou especialistes –si no estic 
equivocada, tal com heu exposat– al final, el discurs es modula, al final, acabes per-
dent una mica el fil del que és a l’inici, o l’objectiu inicial, que és acabar identificant 
l’abús. Com podem millorar aquest aspecte, que l’infant no hagi de passar per tants 
especialistes?, i si això amb el Barnahus ho tenim solucionat. Això és una pregunta 
que també li llanço. 

I, per una altra part, cert, vostè ha parlat –i ahir jo també ho vaig trobar a faltar– 
de les persones o dels infants més vulnerables, com són les persones que tenen di-
versitat funcional. Quin tracte hauríem de tenir per poder treballar amb aquest perfil 
d’infants, per poder detectar i treballar l’abús sexual? 

Per altra banda, he vist al vídeo, i a la seva explicació també hi constava, la im-
portància del treballador social. Com a treballadora social, i que ve de l’àmbit d’una 
experiència bastant àmplia en lo que és l’atenció primària, noto o m’ha mancat la 
figura de l’educador social. A molts Ebasp, l’educador social és el que fa aquesta tas-
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ca d’estar amb les famílies que tenen infants. Quin paper juga l’educador social en 
aquest model que vostè presenta? 

Per altra banda –i ja intentaré no allargar-me gaire–, és el tema de la formació. 
Crec que tots els professionals i totes les professionals necessitem reciclatge cons-
tant. Les persones que estem a l’àmbit públic necessitem reciclatge i formació que 
ens vagi nodrint de noves eines i noves competències que ens ajudin a fer front, de 
la millor manera, a les noves realitats que es presenten, com és el cas, per exemple, 
dels abusos sexuals. Jo crec que és una eina imprescindible i m’agradaria molt que 
ens ho pogués explicar: quin model de formació tenen sobretot per als treballadors 
i treballadores socials, educadors i educadores socials d’atenció primària que, en 
principi, són els que haurien de ser els que detecten i on hauria de tornar també l’in-
fant a tenir contacte posteriorment després de passar per les cases dels infants, tal 
com ha explicat vostè; m’agradaria saber quina formació tenen prevista per aquest 
perfil de professionals. 

I, per altra banda, una de les coses que van sortir ahir, i d’aquelles coses que et 
fan pensar després, és... les famílies, no? Quin paper juguen les famílies aquí? I qui-
na responsabilitat o quines eines podem proveir nosaltres... –i aquí us ho pregunto a 
vosaltres com a experts–, a nivell de formació, sensibilització, perquè les mateixes 
famílies, que és on està l’infant, puguin ser capaces d’identificar possibles negligèn-
cies o abusos sexuals que estiguin patint, per exemple, els seus fills, nebots, cosins, 
etcètera. Creieu que hauríem de fer campanyes de sensibilització, formació, també 
adreçades a les famílies, perquè prenguem consciència que és una responsabilitat de 
tots i totes identificar-ho i denunciar-ho? 

Jo crec que ho deixo aquí. Simplement crec que també és molt important el paper 
de l’escola. Vostè ho ha explicat, però no sé si realment també se’ls ofereix aquesta 
formació, per part de la vostra entitat. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per acabar, és el torn del Grup Parlamentari Junts per 
Catalunya. Té la paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi 

Molt bon dia. Moltes gràcies, presidenta. Benvinguda, Emilie. Bé, m’afegeixo a 
totes les paraules de les companyes i els companys, donar-te les gràcies i les felici-
tacions per tota la feina que esteu fent, i especialment per la teva dedicació i el fet 
de donar-nos, cada vegada que vens aquí, lliçons i transmissió de coneixement en 
relació amb el tema; un tema del qual penso que, a nivell general, hi ha grans man-
cances. 

Penso que no estem del tot complint amb tots els compromisos, especialment des 
de la perspectiva jurídica amb relació als infants i, a més a més, hem de reconèixer, 
especialment avui que és el Dia Internacional dels Drets dels Infants..., hi ha moltes 
llacunes jurídiques, hi ha moltes coses que no s’han tingut en compte, però també te-
nim en compte que no hi ha mala intenció, que moltes vegades hi ha la limitació de 
recursos, hi ha un gran desconeixement i, a més a més, en un tema que –tu ho saps 
millor que ningú– és un tema tabú, que és un tema que encara costa; encara que avui 
n’estem parlant d’una manera normalitzada, però en molts espais sembla que no es 
pot ni tocar, especialment perquè sabem que això està molt lligat a espais íntims, a 
espais familiars. 

I, a més a més, hi ha un tema que bàsicament..., molt delicat, que és el tema del 
menor. Com aquest menor podrà defensar el seu dret, com podrà en aquesta vulne-
rabilitat que viu, perquè per arribar al context del Barnahus significa que ja ha pas-
sat un procés, un procés en el qual ja s’havia violat la innocència d’aquesta criatura, 
diguem-ne. I allà és on comença un nou món, de transició al món dels adults, un 
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món de raonament, món d’acceptació de les coses, la ràbia i tot el que pot viure la 
persona que pateix aquesta situació.

Bé, sembla, segons com es plantegen les coses, que estem parlant d’un bon mo-
del, si torno al tema del Barnahus. Veig que també les Nacions Unides i el Consell 
d’Europa, li han donat validesa i, considerant que és un projecte pilot, això també és 
un punt d’encoratjament, perquè aquí ens comprometem des d’aquesta perspectiva, 
i ja es veu des del Govern, que ja s’està fent amb el model que s’està plantejant, com 
s’ha dit abans, a nivell de Tarragona. 

L’única cosa..., en la teva intervenció, quan has parlat del model de Suècia, has 
comentat que hi ha un model d’aplicació segons els municipis i, llavors, en aquest 
nivell, si és una adaptació a la realitat, si és per criteris professionals, quines són les 
variants en aquest nivell? 

Després, pel punt que vam parlar del fet que la víctima ha de passar per di-
ferents professionals, i això no deixa de ser també un segon maltractament a la 
seva situació, al seu context, no s’ha pensat a crear un tipus de professionals multi-
dimensionals? Això és el que m’ha passat pel cap. Com podem evitar que la persona 
almenys..., en lloc de cinc, que poguessin ser dos, no cinc. Perquè hi ha la repetició 
en si..., hi ha dos elements, tantes persones amb tantes repeticions, perquè moltes 
vegades també amb la mateixa persona pot passar que tu podràs tornar a repetir la 
versió –no és només el fet que és amb més persones. 

Em quedaré aquí. Com que soc l’última i la majoria de les preguntes les han fet 
les companyes... I reitero les meves felicitacions i agraïment per la dedicació.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Finalment, és el torn de la senyora Emilie Rivas per 
respondre totes les preguntes que els grups parlamentaris li han formulat.

Emilie Rivas

Doncs soc jo qui he de donar-vos les gràcies, realment, per donar-me l’oportuni-
tat de parlar d’aquests temes, que em semblen tan importants. I és gràcies a vosaltres 
que l’any passat, al Ple del Parlament, finalment, el president Torra ha comentat la 
posada en marxa. Perquè l’heu inclòs tots a les vostres propostes de resolució i és un 
treball en equip, que crec que hem fet molt bé tots i totes. Per tant, jo també us agra-
eixo molt el vostre suport en aquesta tasca.

Sobre el tema de la primera entrevista de cribratge, qui la fa? L’hauria de fer sí 
o sí un psicòleg format en entrevista forense. No és una entrevista forense, però ha 
de conèixer el format de l’entrevista forense per no trepitjar les preguntes. Per tant, 
el 12 de desembre fem un taller sobre l’entrevista forense i entrevista de cribratge a 
una psicòloga clínica formada en entrevista forense de Reykjavík, que farà una for-
mació a l’EAT Penal, també a la DGAIA, etcètera. Al model que està plantejant la 
DGAIA, qui la faria seria una psicòloga clínica de DGAIA, però sempre jo crec que 
seria acompanyada d’un treballador social, val? 

El paper de la infermera. El paper de la infermera és com el paper també del 
pediatra i potser del professor, són papers de detecció, després potser d’acompa-
nyament –com hem vist en aquest cas que era un professor que acompanyava a la 
Barnahus–, però no de valoració. Això és molt important, perquè valorar si hi ha 
hagut..., valorar, i després acompanyar en el tractament és un altre tema. Aquestes 
persones han d’estar formades –les infermeres, pediatres, mestres...– en la detecció 
i en no preguntar algunes coses i, sobretot, en on derivar. 

Per tant, això seria. L’interessant és que en la reunió prèvia que fan tots els pro-
fessionals quan reben el cas, hi pot estar la infermera, per poder aportar una part 
de la foto, perquè això és el que es diu. La Barnahus, per què és interessant? Perquè 
cada professional aporta un tros de la foto, que, només amb aquest tros, no es pot 
valorar si hi ha hagut un abús, però després cadascú..., és com un puzle, no? Al fi-
nal, hi ha la foto completa, perquè la infermera et diu alguna cosa; la mestra diu una 
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altra cosa; el treballador social diu: «Ah, és veritat. Des de serveis socials, nosaltres 
hem vist que això». I, a partir d’aquí, és la primera reunió interdepartamental qui 
decideix: «Sí, hi ha una sospita fonamentada, donarem pas a l’entrevista forense.» 

La taula nacional seria una cosa diferent de l’observatori. L’observatori –o el grup 
d’experts, no sé com seria– seria una cosa independent, que hauria de vigilar una de 
les coses, que és la formació dels professionals. Jo crec que per assegurar-nos de que 
els professionals són formats, de que s’estan recollint dades correctament –unes co-
ses de què moltes vegades en el dia a dia ens n’oblidem, no?– aquest observatori seria 
interessant. Podria ser el mateix Observatori de la Infància, no?, amb un grup espe-
cial, un grup de treball composat per experts, podria ser amb el Síndic de Greuges..., 
no ho sé. La taula nacional seria un òrgan que coordinaria totes les Barnahus del 
territori català i que s’encarregaria de fer les coses que la mateixa Barnahus no pot 
fer: la sensibilització, la formació, etcètera. Hem de tenir en compte que la Barnahus 
és un primer pas d’un sistema, d’una estratègia global per prevenir, actuar, detectar 
l’abús sexual infantil. 

La Barnahus només actua, però com que té professionals molt especialitzats, tot 
el dia es reben moltes trucades de professors que tenen dubtes sobre uns símpto-
mes... També tenen el paper de centre de referència en abús sexual infantil pel co-
neixement que hi ha allí, no? Per tant també... Està demostrat a Suècia que des de 
que s’han implementat les Barnahus han anat creixent les notificacions, d’acord?, 
però per tot això, perquè és una peça, però és una peça clau per poder millorar el 
coneixement, no?

Quin model és el millor? Tots demostren més o menys els mateixos resultats: 
millora del procés de recuperació de l’infant, es dupliquen les sentències favorables 
a l’infant, tripliquen les acusacions. El que té més estadístiques de moment és l’is-
landès, perquè té més recorregut històric, però a Dinamarca ens estem aproximant 
a aquestes dades també. 

El nivell dels set punts que va comentar la diputada Silva, hi ha dues... Està tot 
molt bé. Bé, molt bé, esteu realment prenent bones notes, està molt bé. El que fal-
taria són coses que són més estatals, no?, tot el tema de jutjats especialitzats en 
infància. Jo reitero sempre la meva sorpresa de que no en tenim, no tenim jutjats 
especialitzats per jutjar als infants víctimes de violència. I sí, jo crec que el més im-
portant seria això, no? 

El tema de que si estem lluny d’aconseguir l’objectiu, el tema de la cooperació 
interdepartamental. Jo crec que no estem tan lluny. Hem de considerar que és una 
prova pilot, a mi em sembla bastant raonable que sigui una prova pilot perquè ho 
hem de provar, és normal, em sembla, i estem, jo crec que bastant propers a aquesta 
prova pilot. 

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Aquí us he portat... –això no està bé, del tot bé–, però és de la DGAIA, no? És el  
model de derivació que s’estan plantejant ara, i com els equips..., com s’adaptaran  
al model Barnahus, no?, ho tenen molt present. 

El tema de si estem tranquils, no?, de que l’essència del model s’ha traspassat al 
model català. Jo crec que sí, fins que no el vegi del tot funcionant no podré ser del 
tot clara, però jo crec que sí, per tres o quatre raons. Primer de tot, és veritat que 
quan hem portat la directora de la Direcció General d’Infància a Dinamarca hem 
vist que realment això havia sigut molt útil, perquè havia entès molt bé com era el 
projecte. Primer de tot hi havia molta voluntat de fer-ho bé, no? Ara..., ahir estàvem 
parlant amb la futura coordinadora, amb la persona de DGAIA que està al territori 
i tal, i ja s’han posat en contacte amb Dinamarca per anar-hi elles mateixes i per fer 
també aquesta formació de tu a tu entre professionals, entre psicòlegs i entre treba-
lladors socials, que això són passos que jo crec que estan bé, no? Però bé, ja veurem.
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El tema de qui deriva a la Barnahus. Aquí el que veig en aquest, en aquest... 
–aquí el podreu veure–, aquí està el telèfon Infància Respon, que seria un òrgan que 
podria derivar, i a nivell presencial posen que encara serien les EAIA, justícia, etcè-
tera. Sembla que no hi hagi un pas previ abans de la Barnahus. Jo discrepo, perquè 
crec que pot saturar la Barnahus, senzillament, però saturar serveis socials tampoc 
és una bona idea, saturar EAIA tampoc i saturar la justícia tampoc, per tant, jo su-
poso que ho han fet pensant en que era l’única possibilitat. Al ser una prova pilot són 
coses que anirem veient també. 

El model de passar pel servei social aquí no el veig. M’encantaria, perquè són 
nens que n’haurien de fer el seguiment després, o potser que siguin les EAIAs, que 
facin el seguiment després aquí. 

Això és una pregunta que també tinc: sense avís dels pares, com es pot portar 
l’infant sense avís dels pares? És un tema que l’estan treballant. És veritat que quan 
hi ha un desemparament també es pot anar a agafar l’infant sense avisar els pares. El 
que sí que estem fent des de Save the Children, i que si ens podeu donar un cop de 
mà si teniu equips de juristes, és veure si s’hauria de fer un canvi en la llei per poder 
possibilitar això, no?, que des de la Barnahus hi hagi una persona que pugui anar a 
buscar el nen, o com es podria fer això. Jo crec que això és un tema molt interessant. 

El retorn de l’infant a la família. Sempre insisteixo en el tema de tenir una unitat 
de crisis de suport, de suport de crisis familiars quan hi ha la revelació de l’abús. La 
família no ofensora està allí, i durant molt de temps està amb l’infant, la treballadora 
social, la psicòloga, la psiquiatra, amb la família, amb l’infant, i estan parlant i tal. 
I després sempre serveis socials, el treballador social, el referent del cas, acompanya 
el nen cap a la casa i després es fa un seguiment totes les setmanes. Aquest retorn 
s’intenta fer de la millor manera possible. Aquí no sé en el model català qui seria el 
referent del cas, si seria una persona dins de Barnahus, que en un principi és el que 
m’havien dit, perquè no volen saturar... tal, però no sé ben bé qui hauria de ser. Això 
és un tema també que s’hauria d’anar mirant. 

I finalment, si hauria d’anar atenent totes les formes de violència; sí. Sí o sí. Quan 
les formes de violència estiguin ben recollides a dins de l’avantprojecte de llei i que 
siguin delictes, etcètera, ja la directora de la DGAIA té ben clar que les Barnahus 
haurien de... Però moltes de les Barnahus han fet el mateix recorregut de començar 
per atendre només casos d’abús sexual i després atendre més formes de violència. 
És bastant normal en el món de la Barnahus. 

Si aquest model ha de ser públic. Jo crec que ha de ser públic, però si pot ser por-
tat a terme per una entitat també. A Polònia, per exemple, és una entitat que ho porta. 
A Suècia, Save the Children va portar algunes cases al principi, però després es van 
deixar, van passar el projecte al Govern. Pot ser un mix, pot ser que, per exemple, 
per fer teràpia vingui, no?, gent de fora, encara que des de Salut normalment serien 
els encarregats d’assumir tot el tema de la teràpia. Per tant, veurem, no?, però crec 
que aquest hauria de ser un servei totalment públic, però podria ser compartit per-
fectament. No sé quina entitat ho podrà agafar, nosaltres no el volem (l’oradora riu), 
perquè creiem que ha de ser una cosa pública. 

Valorar la prova pilot. A mi sempre m’ha semblat una bona idea començar per 
la prova pilot i després fer-la extensible, perquè és veritat que a Barcelona tindrem 
dificultat, és complicat, ja hi han coses existents, per tant, tenir una bona prova pilot 
que funciona i que vagi formant els altres em sembla molt bé. De moment no s’ha 
engegat, per tant, no la puc valorar, però tal com estan anant els plànols que tenen 
i tal em sembla que està ben encaminada almenys, no? És cert que no tenim pres-
supostos... 

Com evitar que el nen hagi de passar per tants especialistes? La clau és aquesta, 
que el nen quan parla una única vegada, tots els especialistes que necessiten escol-
tar-lo l’escolten en una altra sala, per tant, el nen no passa per tants especialistes. 
Passa per un especialista que l’entrevista i després, si cal, potser en un de cada qua-
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ranta casos, hi va un pediatre, un metge, etcètera. No hi va sempre, perquè al final 
si el nen ens està parlant d’un abús que ha passat fa dos, tres anys, per què l’exami-
narem? I això és la... no?, al final; o més d’un mes, per què l’examinarem? Al final..., 
no cal; moltes vegades no cal, no? Per tant, en una única entrevista vista per tots els 
professionals, no cal que el nen hagi de tornar a parlar. 

El tema de diversitat funcional. Hi ha un tema que no he dit, i que ho sento no 
haver-lo comunicat. Sempre és necessari tenir professionals especialitzats en aten-
dre els nens i les nenes amb diversitats funcionals; els nens i les nenes entre zero i 
tres anys, tres anys i mig, que no parlen del tot, perquè és un model que està molt 
basat en el discurs, per tant, per als nens que no parlen ha d’haver-hi professionals 
formats en altres tècniques d’expressió, i els nens que no parlen castellà o català, 
no?, per tant..., i també tot el tema de LGTBI. Hi han professionals que han d’estar 
formats en aquestes coses molt específiques. 

L’educador social quin paper hi juga aquí? No ho sé, ho desconec. Jo crec que 
han posat «treballador social» de manera més genèrica, perquè és un vídeo que és 
més per a tothom, però pot ser que sigui un educador social; jo aquí..., desconec 
aquest tema. 

El tema de la formació és cabdal. És molt molt molt important quina formació 
tindran els professionals de la Barnahus catalana. El que m’han dit des del Govern 
és que cada sector s’encarrega de que el seu equip estigui format. Per tant, des del 
Departament de Salut el que estan fent són crear aquests EFEs, equips funcionals 
d’experts, que formaran després la gent de les Barnahus. Des DGAIA estan formant 
el seu equip que anirà a Dinamarca, i nosaltres també els oferim una formació en 
model Barnahus i també contactes amb professionals per formar-se en entrevista 
forense, etcètera. 

I és molt important..., en aquest sentit reitero la proposta de crear un observatori 
independent que pugui anar valorant el model. Jo crec que això és un tema que és 
molt molt important. Almenys al principi, potser. Perquè si no, qui valorarà la prova 
pilot? Qui dirà...? El mateix Govern dirà: «Sí, sí, ho estem fent molt bé», no? No ho 
sé. Jo crec que és important que hi hagi algú extern que pugui valorar la prova pilot.

Jo crec que no m’he quedat... no. (Veus de fons.) Sí? Només que a Suècia està 
adaptat en cada municipi, perquè, clar, hi han municipis que són més petits i tal, i al 
final és sobretot el finançament, el que canvia. Perquè pot ser que aquest municipi 
aporti policia, en l’altre hi ha un hospital gran, per tant, serà l’hospital que hi aporta-
rà... És més el nivell de finançament, que canvia, però el nivell de derivació de casos 
és més o menys el mateix. Ja està.

Moltes gràcies a tots i totes.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies, senyora Rivas, per totes les explicacions que ens ha fet 
arribar i per posar aquí a la comissió la seua experiència, el seu coneixement sobre 
aquesta temàtica que avui hem parlat. 

Ara aturarem un minut la comissió per acomiadar la compareixent i donar la 
benvinguda a la següent compareixent. 

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les onze del matí i dotze minuts i es reprèn a un quart de dotze del 

migdia i dos minuts.

La presidenta

Molt bon dia. Reprenem la sessió de la comissió.
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Compareixença d’una representació de SOS Racisme per a presentar 
l’informe corresponent al 2017

357-00160/12

Aquest, el segon punt és la compareixença d’una representació de SOS Racisme. 
En aquest cas la senyora Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya, ens 
vindrà a fer la presentació de l’informe..., aquí en l’ordre del dia fica «corresponent  
a l’any 2017», però, com ja es va fer arribar per correu electrònic i també s’ha re-
partit, l’informe que presentarà la senyora Cuevas és de l’any 2018, i per a presentar 
aquest informe. Quan vostè vulgui, senyora Cuevas, pot començar.

Alba Cuevas Barba (directora de SOS Racisme Catalunya)

Gràcies. En primer lloc, gràcies per convidar-nos per poder fer aquesta presen-
tació de l’informe. Situar tres coses abans d’entrar en matèria. Bé, el document que 
us vam enviar dilluns és més el dossier de premsa, el resum executiu de quan vam 
presentar l’informe. Avui sí que he pogut portar els exemplars.

I aleshores situar tres coses abans d’entrar en matèria. Primer, que SOS Racisme 
som una entitat de defensa dels drets humans des la lluita antiracista amb una..., bé, 
que porta funcionant des del 89. Un dels punts fonamentals de l’entitat és el Servei 
d’Atenció i Denúncia per a Víctimes de Racisme, que és un servei únic a Catalunya, 
que atén persones que han patit una situació de racisme o que n’han estat testimonis. 
Diem que és únic pel tipus d’atenció que dona; dona una atenció integral a les perso-
nes que han patit aquestes situacions acompanyant-les en tot el procés de denúncia. 
Si és per la via penal, doncs, amb la personació de les nostres advocades o buscant 
qualsevol altra manera per solucionar o restituir el dret de la persona i la seva dig-
nitat. Situo el servei perquè el servei d’atenció i denúncia, a banda de ser el moll de 
l’os de l’entitat, és el que ens permet fer aquest informe.

L’informe el fem des del 2009, que el que teniu a la mà és el número 10, i és im-
portant sobretot perquè intenta fer un diagnòstic. A Catalunya i a la resta de l’Estat 
espanyol no hi ha cap recollida oficial de situacions de discriminació racista que es 
puguin donar, no existeixen. Aleshores això permet que..., tot i que tenim molt clar 
que l’informe només pot ser una fotografia del que està passant, una manera de dir-
nos com s’està manifestant el racisme, perquè no pot fer una aproximació més real, 
perquè els recursos són els que pot tenir una entitat com la nostra. Té tres objectius 
o respon a tres necessitats: primer, fer denúncia pública de les situacions de racisme; 
segon, un material de sensibilització per la ciutadania, i tercer, pensem que és aquest 
punt de diagnòstic, un diagnòstic que hauria de permetre i hauria de donar eines a 
les administracions per poder fer política pública.

L’informe del 2018 segueix una mica el format de tots. Són sempre tres parts. 
A la primera part hi ha un conjunt d’articles sobre temes d’actualitat que l’entitat 
decideix posar sobre la taula. En aquest cas, va ser dret a vot, discurs d’odi, escola 
i racisme; la desprotecció per part de l’Administració, amb dos temes, tant l’Admi-
nistració de justícia com l’Administració pública, vinculat amb el dret d’admissió, 
després hi entrarem, i també recull un article sobre els infants migrants –crec que 
amb especial atenció avui, que és el Dia dels Drets de la Infància–, a la pàgina 21; 
és un article que parla de quan els més vulnerables són desprotegits. La part central 
de l’informe es centra en les identificacions policials racistes, en el que també en-
trarem més a to per, també, temes concrets. I la part final és el que feia referència 
al principi, i de fet és pel que començarem, que són les dades del servei d’atenció  
i denúncia durant el 2018.

Començo per la part de dades. El 2018 un total de 529 persones es van adreçar 
al servei, 354 ho feien per primera vegada, i d’aquestes 151 ho feien per denunciar 
una situació de racisme. Malauradament, d’aquestes 151, només en 72 d’aquestes si-
tuacions vam poder iniciar un procés de denúncia; el 52 per cent de les persones van 
decidir no continuar el procés de denúncia, tot i que havien arribat al nostre servei, 
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tot i que els havíem dit que les acompanyaríem, principalment per por i desconfian-
ça que servís per alguna cosa la seva denúncia. Per nosaltres això és una dada molt 
greu, perquè ja donem per suposat que hi han moltes persones que ni coneixen el 
nostre servei ni tampoc coneixen que allò que han patit és una vulneració d’un dret 
i que tenen dret a denunciar-ho. 

D’aquestes situacions –ara centrant-me en les setanta-dues assumides, perquè és 
de les que us podem parlar, i parlar més coses–, nosaltres diferenciem en dos tipus, 
també per donar..., bé, per seguir el context que hi ha actualment. Nosaltres parlem 
de delictes d’odi en totes aquelles situacions que arriben a SOS Racisme que identi-
fiquem com a racisme i que van per la via penal. Aquesta no és una decisió nostra; 
l’ECRI diu que el delicte d’odi són aquelles situacions que vulneren o que queden 
recollides en el Codi penal amb una motivació racista, amb la qual cosa, sota aquest 
criteri, l’any 2018 trenta-quatre casos eren delicte d’odi i trenta-vuit eren discrimi-
nacions racistes, que vol dir que no queden recollides en el Codi penal.

Nosaltres amb tot el tema del delicte d’odi i el marc normatiu sobre el delicte 
d’odi som molt crítics, perquè pensàvem..., i no només des de l’eix de discriminació 
racista; crec que és una cosa que compartim amb altres entitats que treballen altres 
eixos de discriminació, com pot ser homofòbia, aporofòbia o capacitats diverses, 
que entenem que no ens està ajudant massa, el marc normatiu. Ens costa molt que 
l’Administració de justícia reconegui i apliqui els articles que corresponen al delicte 
d’odi, que es pugui parlar d’agreujant de racisme; és molt complicat. En canvi, veiem 
que a altres col·lectius que no haurien d’estar protegits per aquest marc normatiu, 
com és el cas de la policia, que tenen altres mecanismes per protegir-se, sí que se’ls 
aplica, no?, sí que el delicte d’odi els dona resposta. En definitiva, nosaltres, amb tot 
plegat, creiem que el que resulta prioritari és posar l’èmfasi en parlar de violacions 
en drets humans amb una motivació racista; cadascuna d’aquestes trobarà la manera 
per poder tenir una resposta. 

Avanço una mica més, intento fer-vos la foto de com, de en quins àmbits de dis-
criminació vam estar treballant durant el 2018. És aquest quadre, que ho fem tant 
amb les identificades com amb les que finalment són denunciades. Per nosaltres és 
important, tenint en compte que hi ha aquest 52 per cent de persones que decideixen 
no tirar endavant la situació de racisme viscuda, però, poder-les descriure perquè, 
encara que no haguem pogut iniciar un procés de denúncia, aquestes s’hi han donat. 
Per això també intentem fer la foto així.

En aquest sentit, l’ordre per número de casos, en primer lloc tenim les agressions 
i discriminacions entre particulars. Aquestes són aquelles que tenen a veure..., entre 
persones, no?, entre iguals, es diria, tot i que lamentablement la igualtat no sempre es 
dona per l’únic fet de ser ciutadans i ciutadanes. Aquestes són un 36 per cent de les 
identificades. També és la tipologia més alta de les que hem pogut assumir.

Després tenim tot el que té a veure amb la discriminació en serveis privats, se-
guida de drets socials. Aquesta la considerem supergreu, perquè és, no?, en l’accés 
als drets. Ens trobem que un 14 per cent de les situacions identificades tenen a veu-
re amb aquest accés; parlem sobretot d’educació, sanitat i habitatge. L’habitatge és 
un drama, no?; tot el que té a veure amb les discriminacions per part de les immo-
biliàries, amb una motivació racista a l’hora de llogar o vendre «vivendes», que se 
sumen a una situació molt greu i de gran vulnerabilitat que pateix molta, gran part 
de la població catalana amb relació a adquirir un habitatge. Agressions i abusos de 
seguretat pública; discurs d’odi –discurs d’odi el centrem tan en..., el dividim com 
en tres parts: el que té a veure amb mitjans de comunicació, xarxes socials i discurs 
polític–; discriminació laboral, i agressions i abusos de seguretat privada.

Insisteixo que aquest rànquing que fem és allò que a nosaltres ens arriba, i par-
tim de la hipòtesi, no refutada, després, no?, d’aquests trenta anys de trajectòria de 
l’entitat, que no ens arriba tot, que malauradament no ens arriba tot.
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Ara m’agradaria situar-me, després a partir de..., podem anar a cadascuna de les 
tipologies, però sí que m’agradaria parlar d’aquest canvi de tendència. A SOS por-
tàvem des de fa vuit anys, amb alguna excepció, en què la primera tipologia en nú-
mero era la que feia referència a abusos i agressions per part de cossos policials, i 
aquest any passat, per primera vegada, creixien les denúncies de racisme entre par-
ticulars i disminuïen les que tenien a veure amb cossos de seguretat pública.

Per què augmenta o quina és l’anàlisi que fem des de SOS Racisme de que aug-
mentin els casos de racisme entre particulars. En primer lloc, perquè manca preven-
ció i promoció de cohesió social, i no només perquè manca fer política pública en 
aquest sentit, sinó que, a més, en ocasions s’utilitzen tensions socials amb interessos 
polítics i això esdevé una major situació de fractura. N’hem trobat en diferents bar-
ris i pobles del nostre país.

Un altre element important és el context sociopolític internacional. Són molts els 
països en què malauradament posicionaments feixistes estan al poder. Parlem de 
Trump, parlem de Bolsonaro, parlem de Salvini o parlem de Vox, en aquest sentit. 

Quan hi han uns discursos que no són nous però que situen una població com 
a boc expiatori, a la qual es culpa d’un gran conjunt de problemàtiques, doncs, tot 
aquest discurs també hi fa i arriba, no?; són discursos d’odi que es verbalitzen i es 
diuen des de posicions de poder i que sovint, en allò que en el pla polític és discur-
siu, malauradament en el pla social s’acaba traduint en accions concretes contra col-
lectius concrets.

D’altra banda, sí que és cert que, en aquesta tipologia, tot i que augmenten els ca-
sos identificats, ens preocupa molt perquè és la tipologia que, tot i ser la que més casos 
identifiquem, és la que més casos no es denuncien. Per què no es denuncien? Perquè 
manquen vies; no tenim vies per donar resposta a aquests casos. Tot el que té a veure 
amb insults va quedar despenalitzat amb la reforma del Codi penal del 2015; no per-
què pensem que el Codi penal hi doni respostes, però perdem una via més.

Una altra situació que podria, no?..., hi han ordenances municipals que recu-
llen..., ordenances del civisme que recullen el poder fer una denúncia administrativa 
amb insults que es puguin donar a la via pública amb motiu d’odi, i no funcionen, 
els ajuntaments no les estan aplicant.

I, d’altra banda, en tot el que tindria a veure amb la mediació, trobem una man-
cança d’una perspectiva d’incloure la motivació racista com un element que està 
contribuint amb com s’està generant aquell conflicte. Aleshores, si no s’incorpora 
aquesta perspectiva, és impossible resoldre el problema.

D’altra banda, si puja el racisme entre particulars, per què pensem que dismi-
nueixen les situacions de racisme per part de cossos policials? En primer lloc, per-
què les persones no es senten protegides per efectuar una denúncia d’aquest tipus, 
no creuen que el sistema les escolti i pensen que no servirà per res. En segon lloc, 
perquè la vulneració és executada pel mateix sistema, sigui pel policia que, no?, du 
a terme l’acció concreta, sigui per l’omissió de l’Administració competent, quan no 
reconeix aquesta vulneració de dret, o sigui quan l’Administració no està posant tots 
els mecanismes de control i fiscalització de la tasca policial.

D’altra banda, amb els temes de cossos policials, un impediment amb el que ens 
trobem és que en moltes ocasions ens resulta impossible exercir una denúncia  contra 
un agent de cos de seguretat. En primer lloc, perquè ens trobem amb situacions de 
denúncies creuades: el policia acaba denunciant la víctima de racisme; fins i tot ens 
hem trobat amb casos de denúncies falses. Això ens situa en què una entitat com la 
nostra, que hem de fer, en un procés judicial, d’acusació, acabem fent defensa. Jo 
crec que una situació que exemplifica molt el dèficit democràtic que tenim en relació 
amb la protecció a les víctimes de discriminació. 

També tenim molt clar que una baixada en el nombre de casos que arriben al 
servei no significa que no s’estiguin donant. Mai voldríem donar..., aquest titular 
mai no seria.
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Una altra de les conclusions a les que arribem enguany, o de les que destacaven 
enguany, era que l’Administració no està garantint el dret a la denúncia. L’ECRI, a 
l’informe que va treure el febrer de l’any passat –del 2018, eh?–, criticava les man-
cances tant en protecció a les víctimes com en la lluita contra el racisme a l’Estat 
espanyol; situava..., bé, de les pitjors posicions dins de la Unió Europea. 

Recupero aquell 52 per cent de casos que han arribat a SOS i no s’han pogut ti-
rar endavant; no s’han pogut tirar endavant principalment per decisió de la mateixa 
víctima, que té por o no confia en el sistema. El fet de que una persona que ha patit 
racisme no ho denunciï, pensem que és un indicador molt important de la indefensió 
i la manca de protecció i d’eines que tenim en el nostre país.

D’altra banda, creiem que bé, que és necessari que es prioritzi per part de les ad-
ministracions públiques que es desenvolupi i s’apliqui el marc normatiu. És cert que 
aquí a Catalunya tornem a estar amb el debat del Projecte de llei d’igualtat de tracte i  
no discriminació; podria ser un marc si aconseguim fer una bona llei i també que es 
pugui aprovar en algun moment en el mateix Parlament on ara estem. 

Vinculat... Jo crec que encara puc, sí, encara crec que vaig bé de temps. Dos te-
mes que a l’informe recollíem i destacàvem i que la setmana passada s’han posat 
totalment en l’agenda mediàtica: dret d’admissió i identificacions policials per perfil 
ètnic. La setmana passada, dilluns, un nano molt jove, de vint-i-un anys va fer viral 
un vídeo en el que tornava a denunciar que una discoteca, Waka, a Sabadell..., bé, 
al Vallès, a Sant Quirze, havia un cop més limitat el seu dret a entrar per una mo-
tivació racista.

El dret d’admissió, dins de les tipologies, entraria en la discriminació en serveis 
privats. Entre el 2015 i el 2018 és una tipologia que s’ha incrementat: el 2015 era 
un 4 per cent dels casos, l’any passat va ser un 15 per cent del total de situacions 
denunciades, a més, sent una de les tipologies amb una proporció de denúncia més 
elevada.

Per què passa això? Passa sobretot perquè moltes d’aquestes denúncies, més de la 
meitat, tenen a veure amb el dret d’admissió, i és una tipologia que tenim molt clara i 
molt clares les eines d’intervenció. I això ajuda, el fet de saber-ho. Nosaltres actuem 
per dues maneres: o per la via penal, que és molt costosa i difícil, o per la part de la 
reclamació administrativa per activar un procediment sancionador. El fet de tenir les 
vies clares, no que siguin efectives – ara hi entraré–, motiva que les persones puguin 
iniciar un procés de denúncia.

I una altra part fonamental pel fet de que les persones denunciessin va ser una 
campanya que vam estar fent durant l’any passat que parlava d’«El racisme surt de 
festa». Això va fer que entre la població jove, sobretot, s’entengués que quan no 
et deixen entrar a una discoteca per una motivació racial estan vulnerant un dret,  
i s’atreveixin a denunciar-lo. 

Per què dic que les vies existeixen i les tenim molt clares però no són efectives? 
La via penal, més que res perquè és molt complicada per tot el que té a veure amb la 
prova i el mateix procés penal, però la via administrativa no funciona perquè l’Ad-
ministració pública no ho està fent. És a dir, aquí hi han dues maneres d’actuar: per 
una banda, la Sub-direcció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
pot iniciar un procés d’investigació i sanció d’aquelles discoteques de les que rep 
–i n’ha rebut moltes per part de SOS Racisme– que s’estan donant situacions de dis-
criminació, i també hi han alguns municipis, com és el cas de Barcelona, que tenen 
la capacitat sancionadora en les seves competències, però tampoc ho estan desen-
volupant. Aleshores, en aquest tema, la no actuació de l’Administració fa que real-
ment tampoc puguem acabar restituir el dret de les persones que pateixen aquestes 
discriminacions. 

En aquest cas també detectem que, amb el dret d’admissió, tot i que hi ha un 
protocol molt clar de quina ha de ser l’actuació per part de Mossos d’Esquadra, en 
aquest cas, perquè és un delicte, ens trobem amb moltes situacions que els Mossos 
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no s’estan personat quan un ciutadà els truca i els diu que no els estan deixant entrar 
a una discoteca. Aquí hi ha una mala aplicació del protocol d’intervenció que tenen 
els Mossos.

El següent tema d’actualitat, també de la setmana passada. Si allò va ser dilluns, 
que l’Èric treia el vídeo del Waka, dijous el Ton treia un vídeo que havia estat identi-
ficat una vegada més, en aquest cas a Madrid, però deia: «Bé, m’ha passat a Madrid, 
però m’ha passat mil cops a Barcelona.» En aquell cas va ser a l’estació d’Atocha per 
un policia nacional. Això també es va fer viral, el vídeo, i un cop més ens ha portat 
a parlar de les identificacions racistes, que és la part central de l’informe.

Nosaltres estàvem amb tota una campanya que portem anys iniciada, què és el 
«Pareu de parar-me», que vol aconseguir tres coses: visibilitzar les identificacions, 
desnormalitzar-les i fer un canvi en la pràctica policial. Què són i què suposen, no? 
Les identificacions per part de la policia amb una motivació racista, en primer lloc, 
no tenen cabuda en el nostre marc normatiu. Són il·legals; parar una persona amb 
una motivació racista no és una pràctica correcta per part de la policia. Són opaques; 
no es publiquen dades oficials sobre les identificacions que estan fent la policia, cap 
de les policies. Són sistemàtiques; és a dir, no depèn d’un tema concret, d’un policia 
que en un moment donat exerceix aquesta pràctica, sinó que és una pràctica per-
sistent i generalitzada, així ho recollia el relator especial de l’ONU l’any passat en 
un informe. Són discriminatòries. Són criminalitzadores, perquè a més estan nor-
malitzant el control policial cap a certs col·lectius. I són inefectives, no?, sobretot, 
o també, posant sobre la taula que l’ús d’estereotips en lloc d’una sospita raonada 
està disminuint l’eficàcia de la tasca policial i hi acaba jugant en contra, perquè hi 
ha molts col·lectius que deixen de confiar en la policia i no estan interessats en col-
laborar-hi.

El 2019, al febrer, vam publicar un informe, Pareu de parar-me: l’aparença no 
és motiu, en el que, amb dades facilitades..., Mossos, que sí que recullen una part, 
però insisteixo en que el contingut per poder fer anàlisi d’aquesta realitat és molt 
reduït, és molt precari en aquest sentit, però agafant aquelles dades, més dades de 
l’Idescat, més dades d’algun estudi d’alguna universitat, vam poder dir que per cada 
persona amb nacionalitat espanyola aturada se n’aturen més de set amb nacionalitat 
estrangera; que per cada cent persones de nacionalitat estrangera se n’identifiquen 
vint, quan en el cas dels de nacionalitat espanyola són 2,63; que els motius o tipus 
d’actuació que responen a les identificacions, amb nacionalitat estrangera, el 15 per 
cent respon a control de policia de pas o dispositiu de seguretat ciutadana, i que, en 
canvi, en el cas de les espanyoles el motiu és el robatori amb força. És a dir, això per 
la motivació i la criminalització cap a certs col·lectius. 

I, d’altra banda, això ho vam treure arran d’entrevistes, l’informe també recull 
un centenar d’entrevistes, de les quals el 80 per cent de les persones que havien es-
tat enquestades deien que havien estat aturades en més d’una ocasió l’últim any. Les 
persones amb fenotip magrebí i àrab són les més aturades per la policia. El fet de 
que..., i insistir, no?: la sobreidentificació de comunitats estrangeres no comporta 
efectivitat.

I coses que també situaven els indicadors, els que parlaven, les persones entre-
vistades: agressivitat verbal o física per part dels agents durant la identificació. Elles 
parlaven de com normalitzaven i interioritzaven, no?, una criminalització derivada 
de la quotidianitat amb les que es duen a terme aquestes identificacions; sensació 
d’exposició i criminalització pública; el fet de que l’única argumentació que li dona-
va la policia un cop eren aturades era que coincidien amb el perfil, sense cap altra 
explicació.

Nosaltres com estem centrant això? Ens agradaria aconseguir un canvi en la 
pràctica policial. Aquest canvi passaria, en primer lloc, per reconèixer que existei-
xen els controls d’identitat racistes i la dimensió real d’aquests. En segon lloc, donar 
una informació operativa i de qualitat als agents de policia perquè puguin prendre 
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mesures i acabin prohibint aquest tipus d’identificacions; formar la policia en el que 
té a veure amb la sospita raonada, que és el que recull el Codi europeu d’ètica de 
la policia; recollir dades; introduir mesures de control tan internes com externes; 
facilitar mecanismes a la població que pateix aquestes identificacions constants, i, 
per exemple..., o altres mesures, que podria ser augmentar la diversitat d’origen dels 
cossos policials.

Sí que no vull acabar aquesta part de les identificacions policials..., per l’oportu-
nitat que és el fet de que molts municipis de la resta de l’Estat espanyol i, evident-
ment, d’altres països de la Unió Europea han començat a implementar una prova 
pilot al voltant dels formularis d’identificació i registre. Catalunya no té cap muni-
cipi, cap ni un, que hagi volgut iniciar o s’hagi volgut interessar per iniciar un pla 
pilot d’aquestes característiques. Que són, què volen, no? Aquests plans responen a 
dos objectius: d’una banda, prevenir i monitorar el biaix discriminatori, i millorar 
l’eficàcia de la tasca policial.

Com ho fan? O què suposa també? Una millora de la gestió dels recursos hu-
mans, més informació i millor estratègia operativa; pel que fa a la persona identi-
ficada, se li dona un formulari que és una prova amb una motivació de per què ha 
estat identificat, i també és una..., els formularis són una bona prova per prevenir 
denúncies falses contra els mateixos policies.

On s’ha fet això? El 2000..., sí que he de dir que el 2007-2008 es van iniciar dos 
proves pilot, una a Girona i una Fuenlabrada. A Girona no va tenir continuïtat, no 
va funcionar; a Fuenlabrada, des del 2007-2008, van iniciar-ho, i avui el tema dels 
formularis està incorporat a la rutina de la tasca policial a Fuenlabrada.

On més s’està fent de l’Estat espanyol? A través de..., li diuen el pla PIPE, i està 
gestionada per la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad. Ho han fet 
a Castelló, a Madrid, a A Coruña, a Castilla, a Albacete, a Móstoles. Vull dir que 
hi han municipis que estan fent això. L’any passat, els últims mesos del mandat 
de Carmena, es va fer una prova pilot a Madrid. Hi insisteixo: a Catalunya, zero. 
Estaria bé en aquest sentit. 

Unes dades per acabar, de l’experiència a Fuenlabrada. Només als sis primers 
mesos d’implementar el pilot van veure que estaven fent tres vegades menys iden-
tificacions de les que feien; la taxa de desproporcionalitat en persones marroquines 
va passar de ser..., elles eren 9,4 vegades més parades, a ser 3,4 vegades més pa-
rades; seguien sent més parades, però havien reduït la desproporcionalitat, o havia 
augmentat la taxa d’efectivitat. De fet, en sis mesos la taxa d’efectivitat en la Policia 
Local de Fuenlabrada passa d’un 6 a un 17 per cent, i el 2014 arriba al 30 per cent 
d’efectivitat. Això són dades que facilita la mateixa Policia Local de Fuenlabrada. 

Fins aquí la meva exposició. He volgut fer aquestes tres parts. Una molt centra-
da en les dades, oberta a respondre les preguntes que vulgueu de cadascuna de les 
tipologies; després aquella part més conclusiva, i amb aquests dos temes que també 
recollíem en l’informe, i que l’actualitat de la setmana passada han posat sobre la 
taula. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Cuevas. Atès que és una compareixença que va dema-
nar, va sol·licitar en el seu moment el Grup de Junts per Catalunya, per a començar a 
formular preguntes i dubtes a la compareixença que acaba de fer la senyora Cuevas 
té la paraula, per part del Grup de Junts per Catalunya, la diputada Saloua Laouaji. 

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. Bé, moltes gràcies, senyora Cuevas. Ha sigut un plaer es-
coltar-la, i felicitar-la també per tota la feina que esteu fent, especialment perquè 
estem parlant d’un tema molt delicat. És un tema –també entre cometes– «tabú», 
és un tema que posa en qüestió els valors i l’ètica de la societat, i quan es posa so-
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bre la taula, diguem-ne, ens trobem moltes vegades amb una situació d’autodefen-
sa, perquè la gent es sent acusada. I per això també és un tema que demana molta 
pedagogia a l’hora de fer-lo i de dirigir-se a la societat, i des d’aquesta perspectiva 
de sensibilització. I, especialment, que moltes vegades les accions..., que moltes de 
les accions que podem considerar que són racistes o discriminatòries no hi ha una 
consciència del tot..., diguem-ne, hi ha tot un cúmul de prejudicis, estereotip, el tema 
de rumorologia en la societat, que es tradueixen després en accions discriminatòries. 
I que després..., que podem fer la descripció que són comportaments racistes, però 
moltes vegades quan parles amb les persones no trobes... 

Això..., parlo de la dinàmica del dia a dia que podran tenir les persones; l’altra 
cosa és des d’una perspectiva ideològica, que hi ha tot un pla estratègic, diguem-ne, 
que podrà ser racista o xenòfob amb un discurs d’odi. Per això moltes vegades esta-
ria bé també que diferenciéssim la perspectiva. Per això quan ho fem des d’un me-
canisme global fa que no s’entengui el tema i, en lloc de que ho treballem des d’una 
perspectiva positiva, s’acaba girant en contra. 

M’hauria agradat també, pel coneixement que tinc de SOS Racisme, que vosal-
tres poguéssiu tenir més recursos per poder atendre millor les coses, especialment 
des d’aquesta perspectiva de tenir dades, diguem-ne, que ens podran permetre tenir 
una millor diagnosi social, una millor avaluació del procés pel qual està passant la 
nostra societat, i quins són els mecanismes en el quals s’ha de focalitzar aquest con-
text lligat al tema de la discriminació; en quin moment puja, baixa, segons el parà-
metre de la societat. 

Diguem-ne..., m’agradaria saber a nivell del tema..., si treballeu també, com hi 
ha la fiscalia especialitzada en tema de discurs d’odi, tal i qual, si hi ha un treball 
coordinat o una col·laboració conjunta que feu, des d’aquesta perspectiva. O si les 
denúncies que feu si acaben, diguem-ne, amb aquest recurs en aquest nivell. 

L’altre tema està lligat al context de la mediació, que sé..., que notem que tenim 
també una gran llacuna en aquest nivell. Tant..., potser que està a nivell jurídic, que 
s’hi està treballant i esperem que ho tirarem endavant, i aquesta és la nostra expec-
tativa: és tirar endavant aquesta llei en relació amb el tema. I penso que el Govern 
està fent tots els seus esforços, diguem-ne, per assolir aquest objectiu.

Però també hi ha un altre element que està lligat al tema de la formació dels pro-
fessionals, la falta de consciència de què és realment, diguem-ne, la discriminació, 
la falta de coneixement a nivell del que són els drets civils, i del background del vo-
cabulari i del que és el context. 

Es parla d’un tema molt delicat, que està lligat al context, diguem-ne, del dret 
d’admissió i està molt lligat també a l’àmbit de seguretat. Considerem que és un 
repte que s’hauria de treballar, especialment des de la perspectiva de la seguretat 
privada. És a dir, és un àmbit que també penso que necessita molta formació i sen-
sibilització en aquest nivell.

Amb relació al tema del cos policial, jo podria dir, perquè encara que sembla, 
diguem-ne, que no..., jo portava molts anys –quasi uns dotze anys– treballant des 
d’aquesta perspectiva, especialment en coordinació amb el Departament d’Interior. 
Diguem que hi havia tota una preocupació pel tema. S’han creat, en el seu moment, 
amb el Centre UNESCO, diferentes taules de treball interdisciplinàries per a elabo-
ració de material, fer formació; s’han format més de nou mil persones del cos po-
licial en tema de drets humans i tema de racisme; a nivell de l’Institut de Seguretat 
Pública també s’havia inclòs en el seu moment una assignatura lligada al tema de 
drets humans i la gestió de la diversitat; també hi havia diferents elements de pro-
jectes europeus que s’havien incorporat en el tema, com la Carta de Rotterdam. En 
el cas que has comentat amb relació al projecte Stepss, ho vaig coordinar jo perso-
nalment; especialment érem nosaltres que vam elaborar, diguem-ne, el fullet, que 
era aquest justificant que es dona a la persona quan se li fa la identificació. S’ha fet 
tot un procés d’un treball molt aprofundit per realitzar i analitzar el perquè de les 
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identificacions, aquestes basades sobre el profà i, diguem-ne, el que és la caracte-
rística racial.

Bé, potser que després han vingut temps delicats, que són temps de crisi, i tota 
aquesta feina que s’havia fet s’ha quedat una mica, al marge, i que potser ara és un 
bon moment de tornar a recuperar tot aquest material i tot aquest treball que s’ha 
fet. Només dic això perquè a vegades es pensa que no hi ha consciència i no s’està 
fent res i tal, i tampoc... 

És com si de la mateixa manera que, d’entrada, al marc jurídic, quan atenem les 
coses no podràs tu, diguem-ne, dir, doncs: «la persona és racista», tu el que podràs 
dir és: «una persona ha tingut una acció racista en el moment puntual», l’acció pun-
tual, de la mateixa manera que podrà passar amb el cos policial. Ja sabem que la 
font de la discriminació és la generalització, i en el cos policial també podrà passar 
el mateix, diguem-ne; no podem negar que hi podrà haver accions en alguns mo-
ments que es podran definir de ser discriminatòries o racistes, però això no ho po-
dem generalitzar a tot el cos policial. 

I res més, només queda agrair tota la feina que esteu fent, i gràcies per la seva 
compareixença. 

La presidenta

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

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Gracias, señora Cuevas, por la explicación, ¿no?, del in-
forme. Ya nos habíamos encontrado en la Ley de igualdad de trato y no discrimi-
nación, y realmente consideramos, por una parte, que es imprescindible asumir el 
compromiso, desde esta cámara, de avanzar en la lucha contra la discriminación, 
contra el racismo, contra la xenofobia, porque realmente representan un obstáculo 
para el desarrollo de la persona y del goce de los derechos humanos. Consideramos 
que no es una tarea fácil –estaríamos banalizando si pensásemos en proponer solu-
ciones mágicas–, pero sí que es algo en lo que es imprescindible avanzar, porque en 
muchos casos hay cuestiones muy consustanciales a la cultura y es necesario cam-
biarlas: que algo siempre se haya hecho de la misma manera no quiere decir que 
se tenga que seguir haciendo, y el compromiso precisamente de erradicarlo es un 
compromiso de todos. 

Tenía una pregunta, porque creo que es muy valioso el análisis que han hecho 
y que llevan haciendo año tras año en la publicación de este informe, pero tam-
bién poner en valor otros informes, no similares, pero que sí que nos aportan una 
información complementaria, como puede ser el informe Raxen, de la asociación 
Movimiento contra la Intolerancia, por ejemplo. Y poner en valor también toda esta 
visión que nos aportan las diferentes entidades que trabajan en este ámbito para que 
los políticos pues también podamos tomar medidas o que se pueda avanzar, como 
comentábamos, en esta Ley de igualdad de trato y no discriminación. 

Hay una cosa que no me ha quedado muy clara, que me ha parecido que cuan-
do comentaba el marco normativo del delito de odio, que creo que lo he entendido 
mal, que colectivos como las fuerzas de orden público no deberían ser protegidos 
por este marco normativo. Creo que lo he entendido mal, porque entendemos que 
con el artículo 14 de la Constitución todas las personas debemos ser iguales ante la 
ley, y entiendo que, de la misma manera que todos somos iguales, así debemos ser 
reconocidos. Y precisamente por este principio de igualdad ningún colectivo debe 
quedarse desprotegido de ningún derecho, incluido el derecho a protegerse del de-
lito de odio, entonces creo que nadie debe de ser desamparado, y mucho menos las 
personas –que son personas, la policía, fuerzas de la orden público..., son personas– 
que trabajan también por los derechos de todos.
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Nuestra total condena, por supuesto, ante cualquier tipo de discriminación por 
motivos raciales. 

Y ojeaba también, mientras hablaba, el informe, y me parece importante el foco 
que han puesto en ejemplos de cómo las administraciones públicas –por ejemplo, 
el sistema judicial, o como ha comentado varias veces en el discurso, las fuerzas 
del orden público– pueden incurrir en situaciones de discriminación. Y también 
me pregunto, o le pregunto, si realmente estas situaciones de discriminación pudie-
ran tener algo que ver con una discriminación que a lo mejor es más íntima en la 
Administración, que es la ausencia de políticas efectivas en la inclusión. 

Y me pregunto también, y le pregunto, si quizá no se debería poner también el 
foco en cómo esta ausencia de políticas inclusivas eficaces..., bueno, cómo se puede 
evaluar este impacto en estas otras conductas posteriores de racismo, ¿no? Si real-
mente se están mezclando dos cuestiones, unas relacionadas con el origen, la raza, 
y otras con la falta de acceso a los recursos. Y de alguna manera son dos variables 
que, bueno, en demasiadas ocasiones van juntas y se debería, precisamente, evitar 
la discriminación facilitando el acceso a los recursos. 

Simplemente, bueno, animarles a seguir avanzando y a que nos sigan sensibili-
zando en nuestro compromiso en avanzar, en cambiar la sociedad para garantizar 
la igualdad entre todos los ciudadanos, en derrumbar los estereotipos, en que avan-
cemos en derrumbar los prejuicios para que nadie sea considerado diferente por el 
lugar donde ha nacido; que a nadie se le diga tienes que irte de Cataluña porque no 
has nacido aquí; que a nadie se le diga..., que se le discrimine por su color de piel, 
por su situación, y precisamente los más vulnerables puedan tener más acceso a la 
protección. 

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, per defensar la posició del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Gràcies també a la senyora Cuevas per la seva comparei-
xença. Jo a la intervenció que faré no només faré referència a l’informe d’aquest any 
2018, ja que la compareixença deia: «Compareixença d’una representació de SOS 
Racisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar 
l’informe corresponent al 2017», hem entès, efectivament, que és el del 2018, però 
jo també em volia referir, per no tenir només una foto fixa momentània del que ha 
passat el 2018, a alguns informes també que ha fet SOS Racisme a nivell estatal,  
i que ens podrien donar una mica més, si volen, de globalitat, no?

A l’informe que feia SOS Racisme a nivell estatal, a través de l’estudi de tres-cen-
tes nou denúncies que s’han fet a través les oficines d’informació –SOS Racisme té 
presència a diverses províncies i ciutats de l’Estat–, el que donen o el que posen en 
valor és el fet de la valentia de donar el pas de denunciar. I és veritat que és l’única 
manera que tenim d’accedir a les dades. I també demostra que aquelles persones 
que estan en situació regular són aquelles que més denuncien, justament perquè se 
senten més protegides que no aquelles que es troben en una situació administrativa 
irregular, no?. Per tant, aquest és un primer fet que hem de tenir en compte, la im-
portància de la regularització de les persones per tal de poder accedir, com a mínim, 
a denunciar aquells fets que consideren que són o que se senten, diguem-ne, agreu-
jats per una resposta racista, no? 

En aquell informe estatal, el que pujava molt era el racisme institucional, cosa 
que ens hem de fer mirar, des del punt de vista del que feia referència, doncs, als 
tràmits d’estrangeria o a fets relacionats amb la nacionalitat. Aquests són els que ge-
neren, entre el col·lectiu, més situacions de racisme institucional. Baixaven les agres-
sions racistes –estem parlant d’un informe que és de l’any 2017, si mal no recordo, 
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i que fa referència a dades de l’any 2016. Baixaven també les denúncies a les forces 
de seguretat i s’igualaven alguns elements que també veurem després a l’informe de 
Catalunya, que és tot el tema del racisme laboral i l’accés a les prestacions públiques 
i privades, no? Clar, i feia alguna referència, també ho ha fet la senyora Cuevas, a 
la reforma del Codi penal de l’any 2015 i del nou article, el 510, que feia referència 
als delictes d’odi i de discurs d’odi, no? I veiem en aquest informe nacional que en 
lloc d’augmentar el nombre de denúncies, s’ha reduït el nombre de denúncies, tot 
i que suposo que amb aquesta llei hi ha més garanties a l’hora de poder denunciar 
aquests fets, no?

Vostès, de fet, escriuen: «La necessitat d’afrontar la discriminació des d’una 
perspectiva que transcendeixi de l’àmbit penal i, per tant, que englobi les altres 
actuacions discriminatòries i que es produeixen en les relacions privades i per la 
mateixa Administració», no? Entenc, després d’escoltar-la, més o menys a què es 
refereix, però m’agradaria, si pogués d’alguna manera concretar què vol dir que no 
només tenim una possibilitat de lluitar contra el racisme des del punt de vista penal, 
o si aquesta via gairebé està no diré exhaurida però no ens pot..., o no ens permet 
arribar a denunciar altres situacions, no? 

Algunes preguntes respecte de la seva compareixença. M’agradaria saber quina 
és la valoració que fa SOS Racisme de la Llei per a la igualtat de tracte i no discri-
minació, que està en aquests moments en tràmit de ponència en aquest Parlament. 
De fet, s’han iniciat les compareixences en ponència. Algunes d’aquestes comparei-
xences han manifestat –també ho haig de dir– que és una llei fluixa i que..., fins i tot 
alguns demanen retirar-la i treballar-ne una de nova. Jo volia saber quina és la posi-
ció, si és que la tenen fixada, des de SOS Racisme respecte a aquest tema.

També explicitar que esperem que aviat s’hagi..., que es formi govern a l’Estat 
per tal de poder aprovar la Llei en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació, 
que es trobava en fase de ponència abans de la posada en marxa del procés electoral. 

I tant a l’informe que fa referència a l’Estat com a l’informe que fa referència es-
pecíficament a Catalunya d’aquest 2018 els casos de racisme que més s’incrementen 
són les agressions i discriminacions entre particulars. Clar, la pregunta és: caldria 
enfortir projectes d’intervenció sociocomunitària? Ho dic perquè moltes vegades 
hem institucionalitzat l’acció social. Fa uns anys teníem els educadors de carrer i 
aquests educadors de carrer mica en mica s’han ficat a les oficines per donar res-
posta des dels serveis socials. No sé si, més enllà de poder posar una denúncia, 
caldria..., o vostès consideren que una acció comunitària forta per part de les insti-
tucions podria ajudar a aquest fet. O, si més no, com consideren vostès que ho hau-
ríem d’atacar, no?

I també destaquen les dificultats d’accés a l’habitatge, que si ja és complicat per 
al conjunt de la població, doncs imagini’s vostè per a persones que tenen..., que se 
senten discriminades pel seu color de pell o per la seva procedència, no? 

Volia fer-li també..., recalcar un aspecte que ha dit, no? Clar, en aquest informe 
es redueixen les denúncies contra els casos policials i es redueixen de manera molt 
notable. Vostès ho atribueixen al fet que les persones no se senten protegides, al fet 
que és una vulneració del mateix sistema... Però més enllà d’aquesta justificació que 
vostès els donen, clar, estem parlant que l’any 2013 era d’un 40, el 2014 d’un 34 per 
cent, el 2015 d’un 35, d’un 31 el 2016, d’un 29 el 2017 i d’un 13 el 2018. Suposo 
que aquesta sensació de desemparament o que és una vulneració del mateix sistema 
també es produiria en els anys anteriors i, per tant, no explicaria aquesta davallada 
tan gran, diguem-ne, en aquest any 2018. O com a mínim nosaltres considerem que 
podrien haver-hi més causes. També hem de tenir en compte que estem avaluant vint 
denúncies sobre aquest tema i, per tant, sobre aquestes denúncies segurament vostès 
faran l’anàlisi, però entenc que seria una mica més àmplia.
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I res més, donar-li les gràcies –com sempre fan vostès que ens venen a presentar 
aquests informes– per donar-nos a nosaltres una visió general de què és el que està 
passant al nostre país amb relació als actes de racisme.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Doncs al més breument possible, perquè hi ha moltes coses que ja s’han dit i, per 
tant, més aviat em sumo a les intervencions que ja hi ha hagut.

Agrair-los, evidentment, que ens vinguin a presentar de nou els informes, consta-
tant, especialment en aquest any 2018, aquest augment del racisme entre particulars 
per davant de la ja preocupant, que no és que baixi però augmenten els altres, vio-
lència racista o racisme que hi havia per part dels cossos policials. Bé, m’hi referiré 
després, amb una reflexió al respecte, a aquest increment del racisme entre particu-
lars, amb l’evidència que la denúncia continua sent un dret que no es garanteix des 
de l’Administració i que, per tant, tenim encara aquí un greu problema i que, per 
altra banda, la sensibilització dona fruits, i que les campanyes que s’han fet per part 
seva, i també en alguns casos per part d’algunes administracions locals, de denun-
ciar serveis privats que fan actuacions racistes funcionen i fan incrementar aquestes 
denúncies. Jo em quedo amb aquestes tres grans idees dels seus informes, especial-
ment del del 2018.

I l’hi deia: algunes reflexions. Per a mi, la principal –més aviat preocupacions 
que compartim amb el que vostès plantegen en l’informe–: l’augment del discurs 
d’odi. L’augment del discurs d’odi, de la seva visibilitat i, del que és més preocupant, 
de la seva normalització a partir de la irrupció de l’extrema dreta a les institucions 
i, per tant, de la institucionalització del discurs d’odi i de la seva normalització. I el 
que seria ja encara més greu –i pot passar, ja està passant–, de l’assumpció de part 
d’aquest discurs d’odi per part d’altres partits de l’espectre polític de l’Estat i, per 
tant, d’encara una normalització més gran del discurs d’odi dins la nostra societat. 
Això, vaja, és el que confronteu des de fa anys des de SOS Racisme, precisament, 
els discursos d’odi, perquè és a partir dels quals hi ha les actuacions racistes i el que 
cal és anar a la causa, anar a l’arrel. I crec que tenim unes pitjors condicions per al 
present i per al futur. 

Per tant, les dades i els informes, el que ens haurien de fer reflexionar és per anar 
al fons de la qüestió. I tenim unes pitjors condicions i tenim una necessitat d’afi-
nar encara molt més i apuntalar i apuntar encara molt més a aquelles vies efectives 
d’atacar els discursos d’odi. No crec que ho puguem resoldre amb una resposta aquí, 
per això l’hi deia: l’hi plantejo més com una reflexió.

Una altra reflexió: l’altre gran graner perquè creixi el racisme, i si a més va 
acompanyat d’una normalització del discurs d’odi ja és brutal, és el creixement de 
les desigualtats socials. I això també és el que està passant a la nostra societat. I la 
manca de polítiques per garantir més cohesió social i la perspectiva de pitjors con-
dicions, en una possible recessió o futura crisi, per afrontar aquestes desigualtats 
socials. O sigui, una bomba de rellotgeria per al discurs d’odi.

A mi em preocupa aquesta combinació de tot plegat veient per on estan anant les 
dades, ja del 2018, del que vostès detecten, que és només una part del que està pas-
sant de racisme a la nostra societat.

I l’altra, evidentment, que no ens n’hem d’oblidar: no deixa d’existir la violència 
institucional. No hem posat solucions a aquesta violència institucional. Vosaltres 
mateixes –bé, tu mateixa, ho has apuntat ara en la intervenció– ho apunteu tam-
bé a l’informe, que la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació podria ser al-
gun tipus de via. Ja s’ha preguntat fins a quin punt hem d’aprofundir-hi encara 
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molt més. I està clar que encara cal un marc regulador antiracista per a la mateixa 
Administració. Clarament per a la policia, però per a molts més elements de la ma-
teixa Administració.

De fet, trobo dura però clara per resumir aquesta situació la frase que poseu al 
final de l’informe, que l’experiència i l’anàlisi us porten a afirmar que el racisme no 
s’erradica perquè el poder no vol erradicar-lo. I tot plegat..., no? Vull dir, amb les 
noves circumstàncies polítiques de l’ultradreta pressionant a tot arreu em fa patir 
que encara es vulgui menys per part de certes forces. I crec que precisament això 
ens hauria de portar a voler-ho encara molt més. O sigui, si alguna cosa s’ha de re-
forçar per atacar el discurs d’odi segurament serà lluitar contra la violència institu-
cional i fer un discurs antiodi des de les mateixes institucions, a banda de posar les 
condicions socials perquè no hi hagi graner perquè el discurs d’odi aterri a la nostra 
societat.

I no vull acabar sense fer referència a dos elements que potser no són tan cen-
trals però que continuen existint i a mi em..., vull dir, no deixen de continuar sent 
batalles, que són el tema del dret a vot i de l’empadronament. Perquè, de fet, el pro-
blema d’accés a drets socials, especialment salut, és un problema d’empadronament. 
Si totes les ciutats i pobles empadronessin a tothom que viu als seus municipis no 
tindríem discriminació racial, racista ni de cap tipus, per situació legal a les perso-
nes, almenys en el sistema de salut; tampoc en el sistema educatiu –en l’accés, com 
a mínim. Bé, tenim encara aquest problema d’empadronament, continua existint i 
és molt preocupant a l’àrea metropolitana, extraient Barcelona, que és l’única ciutat 
que empadrona a tothom.

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. I, en primer lloc, moltes gràcies, senyora Cuevas, per la seva 
compareixença i per l’informe.

Sí que volíem fer-li algunes preguntes, en forma no tant d’aclariment sinó perquè 
ho pogués desenvolupar més, perquè, evidentment, com que té limitació de temps a 
la seva compareixença, doncs potser ha intentat centrar-se en aquells aspectes més 
substancials.

Primer –i per l’ordre de la seva intervenció–: feia vostè referència a les dificultats 
que a vegades teníem perquè havien de jugar un paper de denunciants i acabaven 
pràcticament no com a denunciats, però dins d’uns procediments on hi havia denun-
ciats. I parlava de denúncies falses i li ha semblat, a aquest subgrup, que en un mo-
ment determinat es referia a cossos policials. Llavors, ens agradaria tenir constància 
de si existeixen denúncies falses fetes per membres dels cossos policials, perquè, 
evidentment, des d’aquest Parlament s’haurien de prendre altres mesures.

En segon lloc, i ja s’ha avançat en aquesta qüestió. El paper no únicament de l’ex-
trema dreta, sinó dels mitjans de comunicació donant veu i normalitzant l’extrema 
dreta, i forces polítiques que normalitzen l’extrema dreta quan no tenen cap proble-
ma per anar a governar, i, en aquest cas, ens referim expressament a Vox. I, per tant, 
com això també juga a favor d’assimilar un discurs racista, com si fos un discurs 
també possible en la diferència política. Aquí tenim tots i totes moltes diferències 
polítiques, moltes, però evidentment no assumim el discurs racista i no assumim que 
aquest sigui un discurs més, que s’hagi d’acceptar ni tan sols discursivament.

En tercer lloc, i també s’ha plantejat: la Llei d’igualtat i no discriminació que 
s’està tramitant en aquest Parlament. Què n’opinen vostès? Quina és la seva opinió? 
Com podríem avançar? Com la podríem millorar? Com la podríem reforçar? I feia 
vostè referència..., i m’ha semblat que ja literalment no ho està fent l’Administra-
ció pública, amb relació a reaccionar davant de la vulneració del dret d’admissió o 

Fascicle segon
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aquest exercici fraudulent i d’expressió racista del dret d’admissió. Ens ho pot con-
cretar una mica més? Per què no ho està fent i com ho hauria de fer?

Després, hi havia un moment que ens semblava que hagués de fer, la policia, un 
reconeixement del fet que estaven fent reconeixements de caràcter racista. Però això 
seria pràcticament reconèixer un delicte; no un il·lícit administratiu, sinó un delicte. 
Llavors, ens agradaria també que vostè ens ho pogués desenvolupar.

I la darrera qüestió. Ha traslladat unes dades que feien referència a com els estu-
dis determinaven –no sé si era identificació o detencions– en 20 el percentatge i 2,75 
atenent a migrants o no migrants. Ens agradaria, si tenen les dades amb relació a ra-
cialitzats, perquè segurament si prenguéssim la referència del 20 i la desglosséssim 
en racialitzats o racialitzades, el percentatge encara seria molt més alt.

I em disculparà, perquè entro ara mateix a la Comissió de Territori i escoltaré la 
seva resposta des d’allà.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Atès que el Subgrup Parlamentari del Partit Popular no 
hi és, ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula la diputada Najat 
Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. En primer lloc, donar les gràcies a la directora de SOS 
Racisme, que ens hem vist el passat dilluns, si no estic equivocada, a la ponència 
de la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació. Allà també vostè ja va deixar molt 
palès el seu punt de vista, com a SOS Racisme, sobre aquesta llei, no?

Dit això, a mi personalment i parlo des de..., no voldria portar-ho a la part més 
personal, però és que el racisme forma ja part del meu ADN com a persona, no? 
Llavors, quan tu has patit aquesta discriminació racial en tots els àmbits des de molt 
petit, al final lo que acabes és creant com una armadura invisible que et fa que pu-
guis anar superant totes aquestes dificultats i que són greus.

Però, clar, a mi em preocupa que les persones no denunciïn; em preocupa que 
el 52 per cent, tal com diu l’informe, no hagin pogut denunciar. Igual que em pre-
ocupa que hagin vist... L’Èric, que és un dels centenars de casos; el Ton, que és de 
la meva comarca. I, a més a més, és que inclús aquest cap de setmana el Mussa, un 
jugador de futbol de Vilanova de l’Aguda, a Lleida, que inclús la federació catalana 
de l’esport s’està qüestionant treure-li els tres punts a l’equip del Mussa després de 
que l’entrenador agafés el compromís de rebutjar aquests insults racistes i paralitzar 
el partit. Això és molt greu –això és molt greu. 

Però igual és, de greu, que..., i avui, que és el Dia Internacional dels Drets dels 
Infants i hem tingut, en la compareixença anterior, l’Emilie Rivas, que ens ha ex-
plicat molt bé el tema dels casos..., com tractar o com hauríem de tractar els casos 
d’abusos sexuals a infants. I jo em pregunto: «I els infants que estan sent sotmesos a  
classificació pel seu origen, color de pell o la raça dels seus pares?» A vegades se’ns 
oblida que aquests infants són el nostre present i el nostre futur. I se’ns oblida que 
estem davant d’una societat que cada dia els va assenyalant. Per molt que vulguem 
visibilitzar que estem en igualtat de condicions, que som iguals, que som ciutadans 
i ciutadanes d’aquest país, hi ha alarmes, hi han veus de persones autoritzades, se-
gurament, sobretot en l’espai del lleure, l’espai de l’esport, on els nens han de ser 
nens..., els van assenyalant pel seu color, pel seu origen o, diguem-ne, per les seves 
característiques ètniques, no? Jo crec que això és molt greu. I a mi m’agradaria saber: 
vostès, com a SOS Racisme, això, quin plantejament o quina perspectiva de treball 
tenen en ment per poder començar a treballar això perquè el dia de demà aquests 
nens puguin ser ciutadans despullats d’aquests estereotips o despullats d’aquestes 
amenaces pel seu origen. Això és una.
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Per l’altra part, vostè ha comentat el tema de l’habitatge. El tema de l’habitatge és 
un problema de país, és un problema molt greu. Però hi ha una dita, una dita marro-
quina –intentaré traduir-ho, a veure; no sé si el significat serà similar–, i diu: quan 
aquell no es pot aixecar, tu encara li has de posar més traves perquè no s’aixequi..., 
li has de..., de atarle los pies para que no se levante, no?

Llavors, les persones que tenen més dificultats, més vulnerables, són aquelles fa-
mílies migrants que els costa moltíssim arribar a final de mes i a més a més és que 
no es poden permetre el luxe ni tan sols d’anar a visitar un domicili per poder-lo 
llogar. Companys i companyes: llogar. O sigui, pagaran; no és que hi hagin de viu-
re gratis. I se’ls priva el dret de veure el pis perquè són famílies «no nacionales». 
Quina responsabilitat tenen les administracions locals respecte a aquest tema? És 
una pregunta que també li faig.

L’altre tema, per mi, que és gravíssim és les detencions o anar parant les per-
sones pel seu color de pell per part dels cossos policials, que ja ho ha explicat el 
meu company Vidal Aragonés i no ho tornaré a reiterar. Però sí que és veritat que 
m’agradaria saber, perquè vostè n’ha parlat, però més en clau masculina: i les dones? 
També són víctimes d’aquesta vulneració del dret, de parar-los per part dels cossos 
policials pel simple fet de trets ètnics?

Un altre tema importantíssim: el discurs d’odi. Mirin, fa poquet hem sigut tots i 
totes testimonis de com el partit que avui en dia té un nombre molt important d’es-
cons al Congreso va fer un acte de campanya davant d’un centre de menors. Quin 
paper va jugar l’entitat SOS Racisme en aquest cas, ho van denunciar? És una pre-
gunta que els llenço.

Per altra part, les xarxes. Tothom és molt valent, tothom se sent amb prou dret, 
autoritat per criticar, opinar i insultar darrere d’una pantalla d’un mòbil o d’un ordi-
nador. En què fallem a l’hora de perseguir aquests delictes que es cometen a través 
de les xarxes socials? I ho dic perquè molts, moltes de les víctimes d’aquests dis-
cursos d’odi, d’aquests insults, són joves, joves que estan en construcció de la seva 
identitat com a persones, i crec que seria molt important poder saber l’opinió de 
SOS Racisme de com poder donar resposta a aquest tema.

Discriminació laboral. Miri, vostès parlen aquí, al seu informe, de discriminació 
laboral. A mi m’agradaria molt que ens ho pogués detallar una mica més. I si real-
ment hi han hagut casos en els quals vostès han actuat com a..., així, tal com diuen a 
l’informe, si vostès ho han denunciat, m’agradaria saber si l’empresa ha reincorporat 
al lloc de treball la persona, si és que l’ha acomiadat, si l’empresa ha reconegut que 
realment ha portat a terme aquesta discriminació racista i si aquestes discriminaci-
ons –almenys les que vosaltres teniu comptabilitzades i, diguem-ne, aquí denuncia-
des– són a l’àmbit de l’empresa privada o a l’àmbit de l’empresa pública. Això és un 
tema que també m’agradaria saber.

Jo torno... I aquí, per exemple, comparteixo el que ha comentat la companya 
Marta Ribas, que és molt important pensar que quan tu la discriminació adminis-
trativa ja la portes és molt difícil poder exercir el teu dret com a ciutadà i ciutada-
na en tota la seva complexitat, no? I per això crec que hem de ser molt coherents i 
assumir les responsabilitats que tenim, no només com a grups parlamentaris aquí 
al Parlament de Catalunya, sinó que també al Congreso dels Diputats, i la Llei d’es-
trangeria, aquesta llei caduca, aquesta llei que no hi ha cosa crec que a àmbit euro-
peu més discriminatòria que aquesta llei..., que ens hi posem tots en comú i a l’una 
per poder-la derogar i tractar les persones de persones i no maltractar-les institucio-
nalment amb aquesta llei.

Reiterar el meu agraïment per la seva intervenció. I espero que em pugui contes-
tar les preguntes que li he formulat.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Un cop han finalitzat les intervencions dels grups par-
lamentaris, ara és el torn de la senyora Cuevas per a respondre les preguntes i dubtes 
que li han formulat els diferents grups. Quan vulgui, senyora Cuevas.

Alba Cuevas Barba

D’acord. Intentaré respondre tot el que s’ha plantejat. En primer lloc, tot el que 
té a veure amb el delicte d’odi i el que havia vingut dient. Aviam, el delicte d’odi. El 
marc normatiu –el 510, el 511, el 512– és un marc normatiu que s’ha pensat, en res-
posta a la part de la policia, per defensar els col·lectius històricament discriminats. 
Evidentment, qualsevol persona pot estar patint una situació de discriminació amb 
una motivació d’odi, però hi ha un mal ús d’aquest articulat. I m’he referit a la poli-
cia –i m’hi vaig referir també a l’altra compareixença, perquè de viva veu de molts 
policies ho he sentit–, de dir: són un cos que ja tenen moltes mesures de protecció. 
Aleshores, quan tenim un cos legal que s’ha pensat per fer..., per donar veu, per pro-
tegir col·lectius que no tenen cap altra possibilitat d’estar protegits, era en aquest sen-
tit que feia la reflexió. Evidentment, qualsevol persona pot ser víctima d’un delicte 
d’odi, treballi de policia, de mestre o de paleta.

La fiscalia d’odi. Sí, treballem conjuntament amb ells, el que passa, que hi ha mol-
tes limitacions. La fiscalia d’odi intervé en casos molt concrets on la prova és molt 
evident, on... S’han de donar un gran conjunt de característiques que a nosaltres ens 
dificulten poder portar un cas. No hem fet referència als entre particulars. Entre parti-
culars són, sobretot, conflictes al carrer i conflictes en comunitats veïnals, entre veïns. 
Ens costa molt que, des de la fiscalia d’odi, una situació d’assetjament d’un veí cap a 
un altre amb una motivació racista s’incorpori. I aleshores... I quan hi és, aquest agreu-
jant. I nosaltres, a nivell penal, només podem anar per altres elements, però mai ens 
acceptaran o ens estan acceptant la motivació racista, no? I aleshores s’està no reco-
neixent una part important.

Amb relació també a tota la part de com ha de ser també la intervenció. Quan... 
Nosaltres som una entitat que... La majoria de casos continuen anant per la via pe-
nal. A nosaltres no ens agrada la via penal perquè no ens dona resposta. Tornem al 
cas aquest entre veïns. I fins i tot en aquelles situacions en què tenim una sentència 
favorable, que s’acaba convertint en una multa, pel tipus de casos, aquella persona 
continua vivint a sota o a sobre de la persona que li ha estat fent aquest assetjament 
o aquests insults, o la situació que hagi estat. Amb la qual cosa, tot i que la resposta 
judicial no acaba donant un canvi o restituint el dret, ens veiem abocades a anar a 
la penal perquè ens manquen eines. És cert, sí, cal, jo crec que sí –i és una reflexió 
compartida també a nivell estatal amb els altres SOS Racisme de l’Estat espanyol–, 
cal una acció comunitària, cal política pública, cal intervenir, cal identificar..., pri-
mer cal identificar, cal acompanyar les víctimes i reconèixer-los que el que els està 
passant és racisme i no té a veure només amb un conflicte de carrer, no? Cal aquest 
reconeixement. I també cal tot el que té a veure amb la garantia de drets, no? Evitar 
que aquests... És a dir, cal que les persones en tinguin i treballar perquè es tinguin 
amb una igualtat de drets perquè realment puguin estar exercint la resta, no?, d’al-
guna manera.

Més coses. Vinculats amb el... Agafo de nou tot el tema de les identificacions po-
licials. És cert que s’ha fet molta feina. SOS Racisme estem formant policia des de 
fa molts anys, també. Jo crec que manca que part del contingut sigui obligatori, més 
obligatori del que és, que tots els policies hagin de passar per formacions en drets 
humans, per formacions en antiracisme, per com s’han d’apropar a les persones que 
han estat víctimes d’una vulneració de drets. Crec que això manca. I que també cal 
una priorització. I en el tema de les identificacions per perfil ètnic –nosaltres des 
del febrer que vam treure aquest informe, que era el primer que es feia a nivell de 
Catalunya–, la interlocució amb Interior és molt complicada. Molt. No? No ho sé, 
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ens hagués agradat haver pogut anar a una reunió a Interior a exposar el nostre in-
forme. I no ha estat possible, no?

Aleshores, si nosaltres... I, evidentment, no hem de generalitzar. Pensem que és 
important, però necessitem, amb cossos policials, una major fiscalització. Per dos 
motius: primer perquè els cossos policials han de tenir les eines per identificar ra-
cisme entre moltes altres vulneracions de dret, però també perquè quan és des dels 
cossos policials que s’estan exercint aquestes pràctiques la indefensió és major. I és 
major. Perquè bé, perquè, tot i que en la via penal..., que sí, en la via administrati-
va, tenen el principi de veracitat, en la penal no s’ha recollit, però no s’ha recollit 
de facto. En un judici, en un procediment judicial, la versió d’un policia té més pes, 
encara que legalment no hauria de ser així. La nostra experiència ens porta a que sí 
que passa.

Des de la CUP ens preguntaven per denúncies falses i denúncies creuades. Sí. 
Denúncies creuades..., és un constant. Pràcticament sempre que hem intentat portar 
un cas en el que hi ha un agent policial implicat, hem rebut una denúncia creuada en 
la que la possible víctima d’una vulneració racista és denunciada per atemptat contra 
l’autoritat o desobediència. I denúncies falses, ens hem trobat amb casos en què s’es-
tà denunciant persones que no havien estat..., no ho sé, en temes de venedors ambu-
lants, per exemple, i de desproporcionalitat absoluta per part de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, ens hem trobat casos de persones que han estat denunciades en llocs i 
fets que no hi eren, o dies que plovia i aquell senyor no havia sortit a vendre perquè 
plovia, i hem hagut d’anar al judici amb la informació del Meteocat. Bé, això com 
una anècdota més concreta. 

Més coses, que no voldria pas oblidar-me’n. Tema de la Llei d’igualtat de tracte. 
Com han dit les diputades, la setmana passada vam estar fent la compareixença i 
allà vam dir –i ho havíem dit dos anys enrere, no?, en l’anterior mandat, que ja està-
vem amb la llei–: per nosaltres, la llei, tal com està ara, no és bona. O la treballem 
molt i la canviem molt en nivell de concreció... Cal definir bé de què estem parlant 
quan parlem de discriminació. Hi han col·lectius que haurien d’estar sota aquest pa-
raigua que no queda ben recollit; no queda ben recollit què vol dir «discriminar», 
no s’acaba d’explicar; no està ben recollit, per exemple, com ha de ser aquest orga-
nisme que pot tenir una part sancionadora, està poc definit. Aleshores, per nosaltres, 
el punt és: sí que necessitem..., pensem que necessitem una llei que parli de tot això, 
igual que també, que aquesta llei no pot anar... o no ens pot donar la sensació de que, 
com tenim una llei, no cal fer política pública des de cada àmbit de l’Administració. 
Però cal una llei i, si aquesta no es treballa bé, preferim que no surti, perquè una llei 
mal feta traurà..., ens farà la impressió a nivell social i a nivell polític que tenim un 
problema resolt i no l’hi tindrem. I passarà una mica com la Llei LGTBI, que des 
dels col·lectius –ells la coneixen molt més que jo– consideren que no serveix. Això 
amb relació a la llei. 

Més coses que també han sortit i crec que són importants: tot el que té a veure 
amb el discurs d’odi. Nosaltres amb el discurs d’odi, tot i que crec que SOS Racisme 
som una de les entitats que des de fa molt temps estem personades en processos d’a-
quest tipus, tenim una limitació brutal; una limitació ara mateix, perquè, bé, fins i tot 
a nivell de recursos per intervenir en tot el que pot acabar passant en xarxes socials, 
no? És com... Bé, és un marc tan immens en el que podríem estar actuant, que real-
ment no podem, no tenim capacitat de monitorar tot això. Casos com al que feia re-
ferència, de l’acte polític racista davant d’un centre de menors, fins i tot tenim moltes 
dificultats per iniciar un procés penal, perquè, com va passar en el cas contra  l’Albiol, 
acaba passant que, com és campanya electoral, tot es pot dir. Aleshores, en aquell 
cas ens el vam estar mirant, però possiblement sabem que a nivell penal no hauríem 
pogut arribar enlloc. 

El nostre posicionament en això és..., té dues vessants. Nosaltres creiem que la 
llibertat d’expressió és un bé molt preuat d’una democràcia, però que ha de tenir un 



DSPC-C 374
20 de novembre de 2019

Sessió 19 de la CTASF  34

límit. No es pot dir tot. Pensem que no es pot fer discurs d’odi, que el discurs d’odi 
ha de ser una limitació a la llibertat d’expressió, i aleshores ho estem treballant o 
pensem que una part important a treballar-ho és des de la narrativa alternativa. Hem  
de ser capaços de canviar els marcs des dels que parlem i ser capaços també de no..., de  
desmentir allò que s’està dient constantment, no?, i no permetre en els diferents 
espais, sigui en els mitjans de comunicació sigui en..., com podria ser en un debat 
parlamentari, de que tot no es pot dir. I aleshores aquí cal la complicitat de tots 
els actors, no?, tant als mitjans de comunicació com a nivell, per exemple, doncs, 
m’imagino en un debat aquí mateix.

Tema del dret d’admissió, per si no ha quedat clar. Amb què ens trobem? 
Nosaltres ens trobem amb que sobretot el dret d’admissió i discoteques són sobre-
tot nanos i nois i noies molt joves, que, primer, crec que també és interessant de dir 
que és una de les seves primeres experiències en què es troben una discriminació 
pel seu color de pell. Per exemple, nois i noies, molts, amb nacionalitat espanyola, 
sigui perquè són adoptats, per exemple, o sigui perquè la nacionalitat la tenen, i és 
el primer moment que senten que no són d’aquí, no? Aleshores, també és molt inte-
ressant haver parlat amb ells i amb elles, perquè aquest punt de no sentir-se part de 
la societat on són, en un moment adolescència, postadolescència, doncs és bastant 
complicat, eh? I crec que, tot i que a vegades pensem que en el fons és un accés a 
una discoteca, que, bé, no és no tenir accés a la salut, pot estar en unes condicions 
diferents, jo crec que hi hem de parar atenció. 

Què és amb el que ens trobem? Ens trobem que nosaltres, segons qui tingui la 
competència, doncs sigui Subdirecció d’Espectacles o siguin els ajuntaments que te-
nen la competència, iniciem un escrit, una denúncia administrativa, reclamant una 
investigació. Perquè –un altre cop– no es tracta de l’agent concret de seguretat pri-
vada que fa aquella acció, són discoteques que de manera reiterada estan fent això; 
no respon a l’agent de seguretat privada que està a la porta, són indicacions que ve-
nen per part de l’empresa. Nosaltres ens trobem..., nosaltres aquest any, dilluns pas-
sat teníem trenta-nou casos oberts per via administrativa. No tenim cap resposta. 
Casos gestionats durant el 2018-19, eh? Aleshores entenem que alguna cosa no està 
funcionant. 

Una cosa de què m’he oblidat abans i amb relació a les identificacions per perfil 
ètnic, evidentment només..., a les dades només podem fer referència a la nacionali-
tat estrangera. És a dir, són moltes més les persones amb un perfil o que són para-
des per una motivació racista que no estan a les dades; el poble gitano no està a les 
dades, perquè té nacionalitat espanyola, i totes aquelles persones racialitzades amb 
nacionalitat espanyola tampoc surten en aquestes dades. 

Dones, són igualment aturades, i sobretot les dones musulmanes; dones que pu-
guin portar vel són parades, bé, perquè són molt visibles, i igual que amb les atura-
des, amb moltes altres discriminacions a les que fem referència a l’informe. En el 
tema laboral, per exemple, laboral i educació, encara que estan en àmbits diferents, 
però ens estem trobant que... Bé, i també afegiria dona musulmana per la visibilitat 
que té; a nosaltres ens està preocupant molt en tres eixos de discriminació: agres-
sions racistes al carrer, o sigui, estem en agressions amb un tipus de violència brutal. 
N’hem tingut una, aquest any, eh? –aquesta és del 2019, no surt en aquestes dades 
però sortirà a partir del març–, al transport públic de Terrassa. Déu-n’hi-do l’agres-
sivitat contra una dona que anava amb els seus fills a l’autobús i l’agressivitat pel 
fet..., el mocador les fa molt visibles. Un, aquest tipus. 

Accés a l’educació. Per exemple, hem portat temes..., aquí, mira, hi podríem 
vincular educació i laboral, pràctiques. Vam treure fa un parell de setmanes un cas 
a xarxes sobre..., que aquest l’hem pogut guanyar perquè des de l’Institut de Salut 
de Catalunya s’han posicionat totalment en la versió que estàvem tenint, era el cas 
d’una noia de la Universitat de Tarragona que havia de fer les pràctiques d’infer-
meria i des de l’hospital se li estaven negant, i, bé, se li va negar que pogués fer-les 
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amb vel. Aleshores nosaltres vam..., no? Aquí la llei és molt clara, no? I aquesta 
noia tindria la possibilitat i hauria de poder-ho fer. L’hospital s’hi negava. Per sort, 
des de l’Institut Català de la Salut es van reafirmar en la nostra perspectiva. Això 
no vol dir que no passi, i en tema laboral, de currículum..., però aquí, per exemple, 
en tema laboral preguntaves també si en l’àmbit privat o públic. En tots dos àmbits. 
Però, per exemple, un cas que ens arriba de manera regular que des de les oficines... 
(sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), –acabo, 
eh?, faig dos coses més–, que des del SOC, des d’aquells espais que s’ha d’acompa-
nyar les persones en la cerca de feina es doni..., s’estigui recomanant a les dones que 
porten vel que a la foto no se’l posin o que quan vagin a demanar feina no el portin. 
Això per mi, bé, és una vulneració que va molt més enllà. Ja no només és el dret en 
concret laboral, sinó que aquesta persona treballadora de l’Administració pública 
estigui donant aquesta recomanació... Tot i que la realitat sigui aquesta, però la re-
comanació no pot ser aquesta; al contrari, des de les administracions públiques hem 
d’acompanyar, s’ha d’acompanyar les persones en l’exercici dels seus drets i identi-
ficar aquelles males pràctiques d’empresa privada o pública.

Per acabar, sí que m’agradaria acabar..., i potser m’he oblidat alguna cosa, però 
acabo amb una part de fins i tot de conversa d’aquest matí a casa meva, però per..., 
amb el tema d’educació i escola, i què estem fent i què està passant. Tinc una filla de 
cinc anys que avui m’estava parlant del color carn –color carn. «Tu tens color carn, 
jo no tinc color carn.» És a dir, la meva filla..., els seus pares biològics van néixer 
a Filipines; doncs el seu color carn és diferent del meu color carn, però jo li he dit: 
«Qui t’està parlant de color carn?», al novembre del 2019 en una escola pública de 
Poble Nou. No, m’ha dit: «La mestra.» No vull fer res, eh?, en contra d’aquella..., no 
és la mestra en concret, però hem de revisar això. És a dir, que a la meva generació, 
que als vuitanta, que amb la diversitat que hi havia a Catalunya es pogués parlar  
de color carn, bé, però que a dia d’avui els nostres fills i filles estiguin aprenent que el  
color carn és un i no un altre crec que ens posa molt a sobre el tema de l’escola, no? 
Necessitem que a l’escola i que des de l’educació s’identifiquin situacions de racis-
me, que hi hagi educació antiracista, perquè si no, aquest problema que a dia d’avui 
us he l’he pogut concretar amb aquestes dades no el solucionem. 

I ja està.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Cuevas, per les seves explicacions i per haver-nos pre-
sentat la situació del racisme a Catalunya, que lamentablement encara hi ha molta 
feina a fer i cal que plegats hi treballem, per posar-hi solució en aquesta..., tal com 
està la situació al nostre país. 

Moltes gràcies. 
Farem un minut de pausa per acomiadar la compareixent i reprenem la comissió 

de seguida per acabar amb els punts que queden de l’ordre del dia. 
Moltes gràcies.

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

d’una i dotze minuts.

La presidenta

Doncs reprenem la sessió de la comissió. 
Ara els següents punts a l’ordre del dia són la votació de diferents sol·licituds de 

compareixença, que, si cap dels grups demana intervenir per posicionar-se de per 
què l’han demanat, passaríem ja directament a la votació per anar agilitzant. 
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre les actuacions del seu departament davant les dades de 
l’Enquesta de qualitat de vida i l’increment de la taxa del risc de pobresa

354-00147/12 

El primer, el punt número 3 de l’ordre del dia, és la votació de la sol·licitud de 
compareixença del conseller de Treball sobre les actuacions del seu departament 
davant de les dades de l’Enquesta de qualitat de vida i l’increment de la taxa de risc 
de pobresa. 

Vots a favor?
Per unanimitat dels membres assistents, queda aprovada aquesta compareixença. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre les mesures adoptades amb relació a la carta enviada 
per Endesa als ajuntaments en què amenaça de tallar el subministrament 
elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat

354-00167/12

El punt número 4 a l’ordre del dia és la compareixença del conseller per explicar 
les mesures adoptades amb relació a la carta enviada per Endesa als ajuntaments en 
què amenaça a tallar el subministrament elèctric a les famílies en situació de vul-
nerabilitat. 

Vots a favor?
S’aprova també per unanimitat dels membres assistents.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre l’increment dels expedients de regulació d’ocupació 
i sobre el tancament de les plantes de l’empresa General Cable de 
Manlleu (Osona) i de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

354-00182/12 

El punt número 5 és la sol·licitud de compareixença del conseller de Treball per a 
informar sobre l’increment dels expedients de regulació d’ocupació i sobre el tanca-
ment de les plantes de l’empresa General Cable de Manlleu i de Montcada i Reixac.

Vots a favor?
S’aprova per unanimitat dels diputats i diputades assistents.

Sol·licitud de compareixença de Maite Ruiz, presidenta de l’Associació 
en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, 
perquè informi sobre les activitats de l’Associació

356-00521/12 

El punt número 6 a l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença de la senyora 
Maite Ruiz, presidenta de l’Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual, per a informar sobre les activitats de l’associació.

Vots a favor?
S’aprova per unanimitat dels diputats i diputades assistents.
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Sol·licitud de compareixença de Gemma Garcia Gómez, presidenta de la 
Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, 
perquè informi sobre els reptes i els potencials de millorament dels 
serveis d’atenció precoç

356-00522/12 

El punt número 7 de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Gemma Garcia Gómez, presidenta de la Unió Catalana de Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, perquè informi sobre els reptes i els po-
tencials de millorament dels serveis d’atenció precoç. 

Vots a favor? 
S’aprova per unanimitat dels diputats i diputades assistents.
I les tres següents no sé si es poden votar conjuntament? (Pausa.) Sí? 

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00544/12, 356-00548/12 i 356-00584/12 

Doncs les tres següents, els punts número 8, 9 i 10 de l’ordre del dia. El punt nú-
mero 8 és la sol·licitud de compareixença del senyor Albert Campabadal, president 
de l’Associació Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada, per-
què informi sobre els centres especials de treball; el punt número 9 és la sol·licitud 
de compareixença d’una representació de la cooperativa De la Terra perquè infor-
mi sobre la integració laboral de persones amb problemes de salut mental, i el punt 
número 10 és la sol·licitud de compareixença del secretari general de Comissions 
Obreres perquè informi sobre la situació laboral i social dels treballadors d’aquesta 
empresa.

Vots a favor?
S’aproven per unanimitat dels diputats i diputades assistents a la comissió. 

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per a 
l’atenció precoç del trastorn de l’espectre autista

250-00749/12 

Per tant, passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 11, el 
debat i votació de la Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sani-
tària per a l’atenció precoç del trastorn de l’espectre autista, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Per a defensar aquesta proposta de resolució, té la pa-
raula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Buenos días. La situación en la que nos encontramos es que 
la atención de la salud mental en la infancia se encuentra dividida, hasta los seis 
años depende del Departamento de Afers Socials y, a partir de los seis años, del 
Departamento de Salud. Esto no tiene por qué ser un problema siempre y cuando, 
por una parte, en ambos departamentos se utilicen criterios comunes y adecuados a 
las franjas de edad y solamente determinados por las necesidades de las diferentes 
franjas de edad, y tampoco tendría que ser un problema siempre y cuando se garan-
tizase la comunicación y la coordinación entre los dos dispositivos o entre las dos 
estructuras. 

Por una parte, ni lo uno ni lo otro está sucediendo ahora mismo; tanto lo que es 
el abordaje de las situaciones en las que se detectan que hay necesidades de salud 
mental en la infancia es diferente y además esta coordinación en algunos casos se ve 
dificultada no porque los profesionales no tengan la conciencia de que es importante 
hacerla, sino básicamente por una situación de falta de recursos. 
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Por otra parte, los servicios sociales en salud mental, como son la vivienda, el 
soporte laboral y... –un momento–, y los soportes psicoterapéuticos tienen diferentes 
modelos de intervención. Entonces hay tres premisas que ahora mismo es necesario 
poner encima de la mesa i ver cómo se superan.

La primera premisa es que los ciudadanos tienen derecho a recibir tratamientos 
que han demostrado eficacia. Los tratamientos se tienen que adecuar a cuáles son 
las necesidades, cuál es el problema. El tratamiento no tiene por qué adecuarse a 
cuál es la formación que ha recibido el profesional, y ahora mismo estamos en una 
situación en la que muchas veces el tratamiento depende de la orientación de los 
centros que hacen el diagnóstico y la intervención, y no de cuál es la necesidad de 
los usuarios. 

La segunda premisa es que los ciudadanos tienen derecho a tener las mismas fa-
cilidades para acceder a los tratamientos independientemente del territorio donde 
vivan. Y, especialmente, en lo que hace referencia a la atención de cero a seis años, 
que es la que depende del Departamento de Asuntos Sociales, las diferencias en 
cuanto a los tiempos de espera y las frecuencias de visitas entre unos territorios y 
otros son abismales, con la gravedad de que por lo menos el Departamento de Salud 
sí que publica en la central de resultados cuáles son estas frecuencias y cuáles son 
estos tiempos de espera, pero es que en lo que hace referencia a los CDIAPs, que es 
la atención de cero a seis años, como depende de Asuntos Sociales, ni tan siquiera 
se publican estos datos en la central de resultados. 

Y, en tercer lugar, es que los ciudadanos tienen derecho a disponer de los trata-
mientos que necesitan independientemente de cuál sea el diagnóstico, de cuál sea el 
problema, y sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de severidad que 
afectan a edades tempranas. 

Es por esto que presentamos esta propuesta de resolución, porque consideramos 
que, si bien se puede mantener la estructura de dependencia de dos departamentos 
diferentes, es responsabilidad del Departamento de Asuntos Sociales garantizar que 
todos los ciudadanos que tienen necesidad accedan a tratamientos que han demos-
trado eficacia; que este acceso se haga equitativamente se viva donde se viva, y que 
especialmente en los casos –que es por esto que se presenta esta propuesta de resolu-
ción– de los trastornos del espectro autista, los ciudadanos tienen derecho a que los 
profesionales puedan tener esta formación y que puedan tener el tiempo suficiente, 
que para eso se garanticen los recursos para que puedan tener estos tratamientos.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bé, ho plantejava, jo crec, la diputada fa un moment, no?, i 
al cap i a la fi jo crec que això es redueix a l’etern debat de la integració del model 
social i sanitari. Són dos departaments diferents, amb dos maneres de funcionar di-
ferent, amb dos programes informàtics diferents, sense la possibilitat de poder con-
sultar un expedient social i un expedient sanitari. Amb això portem anys i panys, 
amb l’eterna promesa de que això està tot a punt, però mai arriba. I, per tant, això 
el que genera són ineficàcies. I efectivament quan un va al CDIAP i vol passar al 
CSMIJ, doncs, primer, paciència, i si tens sort, potser tindràs l’oportunitat de tenir, 
doncs, una hora al mes d’atenció psicològica –una hora al mes. Això és absoluta-
ment ineficient. I, a més a més de col·lapsats, és que no donarem solució a aquells 
problemes dels infants i joves que es troben en situació de TEA o d’altres trastorns 
que són també tractats per les mateixes estructures socials i sanitàries. 
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Tot i que possiblement haguéssim volgut que aquesta proposta de resolució fos 
més valenta, en el sentit de que es parla d’«implementar, garantir, definir, garantir, 
garantir», i possiblement més concreta –ho és la que debatrem després– des d’un 
punt de vista sanitari, nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta de reso-
lució.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Evidentment, l’atenció a les persones amb trastorn de l’es-
pectre autista ha augmentat molt en la darrera dècada, però els recursos no s’estan 
incrementant, els serveis no s’estan incrementant per cobrir suficientment les neces-
sitats terapèutiques, educatives, socials, de seguiment de tots aquests infants i joves 
i persones en aquesta situació. 

La situació dels CDIAPs, dels CSMIJs ha estat parlada en diverses ocasions en 
aquesta comissió, al Ple, és coneguda per tothom: saturació, poques agendes, poca 
capacitat de poder fer seguiment, de poder fer les intervencions tal com els matei-
xos protocols fixen. Per tant, tenim un problema de recursos, tenim un problema de 
capacitat de donar un servei com cal i, tot i que això està reconegut al Pla d’atenció 
integral a les persones amb TEA, en realitat, el model d’abordatge de l’autisme s’ha 
d’aplicar de veritat i s’han de millorar aquests criteris diagnòstics, la intervenció, 
el tractament, les pautes i, com dèiem, la pròpia dotació dels equips per a aquests 
serveis especialitzats, la formació dels professionals i, evidentment, al que ja es feia 
referència tant per part de la proponent com per part del Grup Socialistes, la clarifi-
cació, unificació o com a mínim bona coordinació de la part social i la part de salut 
i, per tant, l’aplicació com a mínim d’un mateix model en els serveis de petita infàn-
cia, que depenen d’un departament, i la resta, que depenen d’un altre. 

Les propostes d’acord que hi ha en aquesta resolució entenem que van en aques-
ta línia de millores per a l’atenció a les persones i, per tant, entenem que... Vaja, hi 
farem suport, creiem que hi farem suport tothom.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que no hi ha els subgrups parlamentaris de la 
CUP i el Partit Popular, ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la parau-
la la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bé, en la línia del que han comentat els meus companys que 
m’han precedit, el del Partit Socialistes i Units per Avançar i de Catalunya en Comú 
Podem, evidentment que..., bé, és una proposta de resolució que persegueix una 
mica millorar els serveis ja existents, d’aquest perfil de ciutadania, a la qual li do-
narem el suport al conjunt de tots els seus punts, però per una qüestió molt senzilla, 
perquè des del departament ja s’està treballant per..., en la línia de la proposta, no? 
I per posar un exemple, no? D’alguna manera s’està treballant en el que fa referèn-
cia, per exemple, a la coordinació; ja s’està treballant en la coordinació conjunta amb 
Educació i Salut per elaborar un protocol basat en un model biopsicosocial. I també 
pel tema de la formació dels professionals; la formació ja està en un procés que..., 
ja està en un moment que s’ha ofert diferent formació als professionals i també està 
contemplat que es continuï treballant en aquesta línia.

Respecte també a que..., a definir els programes d’atenció integral a les persones 
amb trastorn..., vull dir, al punt 3 de la mateixa proposta, i dir que hem d’implemen-
tar-ho en un altre territori, dir que, per exemple, doncs, que ja s’ha implementat, per 
exemple, una unitat funcional del Bages i l’Anoia, i que està previst implementar-ne 
més al llarg d’aquest any i el 2020 a la resta de territoris.
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Res, sense allargar-me més, dir que donarem suport al conjunt de la proposta de 
resolució.

La presidenta

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

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres també donarem suport a tot el conjunt de la 
proposta de resolució que se’ns ha presentat. Ho apuntava ara la diputada Driouech, 
en aquesta línia nosaltres també volem afegir que el departament està treballant en 
aquesta coordinació entre Salut i Educació per aquest model biopsicosocial; a més 
a més, es van iniciar a l’abril les unitats funcionals TEA al territori, amb aquesta 
voluntat que el 2020 estiguin implantades a tot el territori català. Garanteix les in-
tervencions psicoterapèutiques i psicoeducatives d’afectats i família del CDIAP, tot 
i que entenem que hi ha millores a fer i, per tant, per això també donem suport a 
aquesta proposta de resolució per tal de continuar vetllant per tot això. 

Hi ha formació que es fa; ho vam dir en la darrera sessió d’aquesta comissió, que 
també hi va haver una proposta de resolució sobre l’autisme. Sabem des de Junts per 
Catalunya que és un tema que no només vol sensibilitat sinó que també vol recur-
sos i, per tant, com a grup parlamentari que donem suport al Govern continuarem 
vetllant perquè aquests recursos se puguen implementar de la manera més ràpida 
possible.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que no hi ha esmenes presentades, passaríem a la 
votació d’aquesta proposta de resolució.

Vots a favor?
19 vots a favor. 
S’aprova per unanimitat dels diputats i diputades assistents.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a les 
persones amb trastorn de l’espectre autista

250-00751/12 

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 12, que és la 
Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a les persones 
amb trastorn de l’espectre autista. S’ha arribat a una transacció de les esmenes pre-
sentades al punt 1, que ens han fet arribar els grups que ho han acordat. Per tant, 
per a defensar la posició d’aquesta proposta de resolució, presentada pel Grup de 
Ciutadans, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. La situación en la que nos encontramos es que existen dos 
redes de recursos sociales, una para personas con discapacidad intelectual y otra 
para personas con problemas de salud mental. Las personas con trastornos del es-
pectro autista a veces sí que tienen ambos diagnósticos, el diagnóstico del trastorno 
del espectro autista y el de la discapacidad intelectual, y la situación en la que se 
encuentran es que tienen verdaderas dificultades para acceder a los recursos de al-
guna de las dos redes porque, a menudo, el tener el otro diagnóstico es un factor de 
exclusión de poder estar en una de las dos redes. No solamente esto, sino que cuando 
existen solamente diagnósticos del trastorno del espectro autista los recursos de los 
que se tiene que disponer son los de la red de salud mental. 

Sin embargo, no todas las personas con algún problema de salud mental tienen 
las mismas dificultades ni tienen las mismas necesidades. Y el objetivo de presentar 
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esta propuesta de resolución es que, yendo más allá de la situación de la que hemos 
hablado a menudo en esta comisión, que es la precariedad de recursos en general, la 
falta de acceso a las plazas, la falta de horas de profesionales..., en esta propuesta de 
resolución queremos poner el foco en la falta de recursos específicos para las perso-
nas con trastornos del espectro autista, porque, si bien algunos de los dispositivos y 
de los programas pueden compartirse con personas con otro tipo de problemas de 
salud mental, hay algunos en los que directamente, dado que sus necesidades son 
diferentes, no pueden compartirse. 

Estoy hablando, por ejemplo, de lo que son los programas de rehabilitación, lo 
que son los clubs sociales, los centros de día, ¿vale? Y la situación en la que nos 
encontramos actualmente en Cataluña es que tanto los centros de ocio, como de re-
habilitación, como de rehabilitación laboral son privados. Y no es que el problema 
sea que sean privados porque su gestión o su propiedad sean privadas, son privados 
porque los usuarios se lo tienen que pagar de su bolsillo; porque actualmente ni los 
centros de inserción laboral ni los clubs sociales –véase, por ejemplo, la Fundación 
Friends– o..., por ejemplo, asociaciones de usuarios y de familiares que se tienen 
que organizar para poder proporcionarse los programas de soporte terapéutico y 
psicoterapéutico, porque la red de salud y la red social pública no lo están propor-
cionando.

Entonces, esta situación es totalmente inadmisible porque ¿por qué estas perso-
nas, tengan el problema o tengan, el diagnóstico que tengan, no pueden tener dere-
cho a acceder a los recursos de la red pública? ¿Por qué? Y esta situación es algo que 
es recurrente y que desde hace años estas personas se encuentran en esta situación. 

Entonces consideramos que es imprescindible y urgente el poder garantizar que, 
igual que sucede con otros problemas de salud y con otros diagnósticos, también las 
personas con problemas del espectro autista puedan tener garantizado su soporte. 

Y pedimos el apoyo de los grupos para esta propuesta de resolución. Luego co-
mentaré la situación de las enmiendas.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que hi ha esmenes presentades per part dels grups 
parlamentaris Republicà i Junts per Catalunya, per a defensar les esmenes presenta-
des, té la paraula, per part del Grup Republicà, la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Una mica en la línia de la proposta anterior, nosaltres consi-
derem, com a Grup Republicà, que és un tema que s’està treballant, un tema el qual 
al Govern ja fa temps que li preocupa i l’ocupa, motiu pel qual hem presentat esme-
nes a quasi tots els punts per poder arribar a un consens i aprovar també el conjunt 
de la proposta de resolució.

També voldríem destacar un tema que considerem important i és que hem de 
pensar que tenim pendent una cartera de serveis socials que està en procés, di-
guem-ne, de valoració, en la qual crec que alguns de vosaltres, diputats i diputades, 
heu participat en alguna de les reunions. I considerem que part dels punts de la pro-
posta de resolució ja estan inclosos en aquesta lògica de Cartera de serveis socials 
que s’està treballant. També quedarà inclosa inclús en el Pacte nacional pels serveis 
socials. 

Dit això, i molt breument, anunciar el nostre sentit del vot. Dir que..., agrair tam-
bé la predisposició de la diputada Blanca Navarro a..., bé, acceptar una part molt 
important de les esmenes. Hi ha el punt 1, la transacció al qual hem arribat a acord, i 
en principi retirem també l’esmena del punt 3, perquè havíem dit de votar-la tal com 
havia quedat el punt..., tal com estava redactat el punt inicialment. Dir que donarem 
suport a tots els punts, excepte al punt 2.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara per posicionar-se a les esmenes presentades, per 
part del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, presidenta. En primer lloc, també el meu agraïment a les diputades 
Navarro i Driouech per la predisposició a negociar aquestes esmenes i arribar a una 
transacció. També en la passada comissió feia referència al fet que no és en va par-
lar d’espectre autista quan ens referim a aquest trastorn, perquè, malgrat hi ha ca-
racterístiques comunes, és veritat que hi ha molta casuística i molta variabilitat. Per 
aquest motiu creiem que cal apuntar que no sempre l’autisme comporta discapacitat 
o problemes de conducta o trastorn mental i, per això, és evident que els autistes 
han de tenir uns recursos diferents. Conscients que cal abordar l’autisme de manera 
transversal i interdepartamental, creiem que és per això que el Departament TASF 
o Salut i Educació es donen la mà en tots aquells moments en què és necessari fer-
ho així. 

Em sumo a les paraules de la diputada del Grup Republicà i nosaltres també per 
posicionar el nostre vot votarem a favor del punt 1, 3, 4 i 5 i en contra del punt 2.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. En primer lloc, i com després segurament la diputada que 
presenta aquesta proposta de resolució, la senyora Navarro, explicarà el posiciona-
ment des del punt de vista de les esmenes, m’agradaria que m’aclarissin l’acord que 
acaben de fer vostès en el punt 1. 

Ho dic perquè, efectivament, quan parlem de TEA o d’espectre autista, parlem 
de molts nivells de l’espectre autista; hi ha uns nivells baixos, hi ha uns nivells molt 
alts i, per tant, els tractaments són diferents. Ho dic perquè al primer punt diuen vos-
tès que: «Posar a disposició de persones amb trastorn de l’espectre autista i disca-
pacitat que ho necessitin places de centre de dia i places de residència que comptin 
amb els serveis de personal especialitzat en el trastorn autista per a aquells menors 
que, a causa de la severitat del seu trastorn i quan així ho recomanin els serveis de 
salut, no puguin ser atesos a un centre escolar.» Segons el grau d’autisme que tin-
guin, perquè, clar, si hi ha un noi, un jove o un menor amb un grau d’autisme mitjà 
segurament..., o alt, segurament jo no seria partidari de poder posar-lo en una re-
sidència, en un centre de dia, sinó en un centre d’educació especial. Estem parlant 
de menors. Ho dic perquè ojo també amb el que estem dient. És a dir, nosaltres ho 
aprovarem, perquè entenc que és del consens, però queda una mica estrany. Ho dic 
perquè si no es gradua quin és el grau de trastorn de l’espectre autista podria quedar 
una mica estrany des del punt de vista del redactat.

Per a altres temes. I s’ha dit: no s’està modificant la Cartera de serveis socials. 
A mi el que em sorprèn d’aquesta proposta de resolució, més que allò que es dema-
na, és allò que s’intenta esmenar. És a dir, desplegar els serveis del programa Respir 
quan s’aprovi la Cartera de serveis socials i avui ens assabentem que s’està modi-
ficant... No, no, no, no s’està modificant, s’està debatent el Pla estratègic de serveis 
socials. I el que el Govern ens diu és que fins que no tinguem aquest pla estratègic 
no tindrem una reforma de la Cartera de serveis socials, tot i que l’hem aprovat amb 
els seus vots favorables, una vintena de vegades en aquest Parlament. Bé, ara l’ex-
cusa és que hem d’acabar el Pla estratègic de serveis socials. Mirin, no cal acabar 
el Pla estratègic de serveis socials per modificar una fitxa de la Cartera de serveis 
socials, perquè ja ho han fet. Si aquesta és l’excusa, doncs, bé, però amb nosaltres, 
si us plau, que no hi comptin. No posin més excuses per no intentar ampliar els ser-
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veis en base a aquesta reforma de la Cartera de serveis socials, que mai arriben, tot 
i que vostès hi voten a favor.

I a la resta de punts, en termes generals, nosaltres hi estaríem d’acord per intentar 
justament, doncs, que els serveis que es donen a les famílies que tenen algunes per-
sones amb trastorn de l’espectre autista tinguin més possibilitat també de compagi-
nar la seva vida personal, familiar amb serveis de qualitat, que en aquests moments 
és veritat que des del sistema públic no s’hi està donant resposta i que s’hi està do-
nant resposta només des del sistema privat i, per tant, aquells que tenen diners s’ho 
poden permetre i aquells que no tenen diners no poden accedir-hi; i, per tant, estem 
situant la desigualtat d’oportunitats en el centre del nostre sistema educatiu.

Gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs molt breument. Desenvolupar aquesta cartera de serveis 
especialitzats per a persones amb TEA és una reivindicació de les entitats de defensa 
dels drets amb les persones de trastorns de l’espectre autista que hem parlat i treba-
llat en diverses ocasions en el Parlament. Evidentment, no?, alguns d’aquests serveis 
especialitzats que reclamen i que es reivindiquen i que han de tenir dret és programa 
Respir, són programes individualitzats, és, en alguns casos, la garantia de professio-
nals especialitzats, doncs, en el cas de residències o de centres de dia i temes laborals, 
d’inclusió laboral, etcètera. 

Jo tampoc he acabat d’entendre, no?, algun del..., el primer punt me l’he hagut 
de llegir unes quantes vegades, la transacció, per entendre per on anava la situació 
i perquè es posava com a prioritat, però, bé, entenc que va en la lògica del que s’ha 
parlat en altres ocasions, no? i que..., bé, volem entendre-ho així. I, per tant, igual 
que s’ha plantejat des del Grup Socialistes, ho aprovarem. 

I només afegir un altre element. Evidentment, com ens passa també habitual-
ment, la qüestió de fons, la situació de fons que avui farà que no s’aprovi un punt 
en aquesta resolució, que ha fet que no s’aprovin altres o que van..., mou la lògica 
del Govern a fer certes esmenes és el bloqueig de la revisió de la Cartera de serveis 
socials. Tema bloquejat que ens afecta a tantíssims i tantíssims serveis, que quan 
no es per una cosa és per una altra, doncs, continua bloquejat i que ens fa que no 
puguem fer aquestes revisions que s’han parlat en mil ocasions sobre especificitats 
concretes i col·lectius concrets, que continuen aturats i que lamentablement no sa-
bem fins quan. 

Bé, en aquest cas, caurà un punt important, com el tema dels programes Respir, 
l’adaptació a les necessitats de les persones TEA, per aquest bloqueig.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn per manifestar-se sobre si accepta o no 
les esmenes que queden vigents, perquè al punt 1 ja ha quedat clar que hi ha ha-
gut una transacció i al punt 3 els grups proposants l’han retirat. Diputada Blanca 
Navarro, quan vostè vulgui.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Afegir que el punt quart i el punt cinquè s’han acceptat. Y con respecto al punto 2,  
es que eso tenía que estar para antes de ayer, es que lo que estamos pidiendo es una 
fecha; podemos pactar que en seis meses esté hecho, aunque tenía que estar para 
antes de ayer; podemos pactar que esté hecho para dentro de un año, pero tenía que 
estar para antes de ayer; vale que se supedite a la Cartera de serveis, que se supe-
dite... Vale, pero para antes de ayer. Si la cuestión del punto 2 es poner una fecha. 
Nos parece muy bien que estén trabajando en revisar la Cartera de serveis; nos pa-
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rece muy bien que tengan que hacer un plan..., si le quieren llamar nacional –desde 
nuestro punto de vista, obviamente, autonómico–, pero es que no es la cuestión del 
nombre que le pongamos, es que tenía que estar para antes de ayer. 

Y luego la situación grave, noticia de esta semana: «El retraso de los pagos de 
la Generalitat asfixia a las personas con autismo.» Como estamos hablando, son 
entidades privadas que el problema no es que sean privadas, reciben subvenciones, 
pero es que las personas, los usuarios se lo tienen que pagar. Es que los impagos, 
además, hacen que los usuarios tengan que pagar más para completar lo que no se 
recibe de la Administración. Entonces, por favor, un poco de seriedad. Vale que se-
guimos poniendo excuses de supeditar a la Cartera de serveis, pero, por favor, para 
antes de ayer. 

Entonces, pues lamentamos que no hayamos podido llegar a un acuerdo de poner 
una fecha, porque al final la Cartera de serveis puede ser de aquí a tres legislaturas. 
Entonces, pues, un poquito de seriedad porque las personas que tienen estas necesi-
dades no pueden seguir esperando.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passaríem a la votació. Entenc que s’ha demanat vota-
ció separada del punt 2 i el punt 1, i la resta es poden votar conjuntament? No? (Veus 
de fons.) No ha demanat vostè, Moreno, votació...

Raúl Moreno Montaña

No, no. Jo demanava una explicació sobre el contingut de...

La presidenta

Ah, d’acord.

Raúl Moreno Montaña

Però ja he dit que hi votaríem a favor.

La presidenta

Perfecte. Doncs votació separada del punt número 2 i la resta de punts es poden 
votar conjuntament. 

Al punt número 1, com s’ha comentat, hi ha una transacció, que quedaria redac-
tat així: «Posar a disposició de les persones amb trastorns de l’espectre autista i 
discapacitat que ho necessitin places de centre de dia i places de residència que 
comptin amb serveis i personal especialitzat en el trastorn de l’espectre autista per 
a aquells menors que, a causa de la severitat del seu trastorn i quan així ho recoma-
nin els serveis de salut, no puguin ser atesos en un centre escolar.» El punt número 
1 amb la transacció quedaria redactat així. 

El punt número 2 quedaria l’original, que es votarà separadament; el punt 3 tam-
bé quedaria l’original, i els punts 4 i 5 quedarien redactats tal com a les esmenes 
presentades, perquè han estat acceptades.

(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.)

Raúl Moreno Montaña

Presidenta, disculpi. Sí que demano votació separada, després de tornar a escol-
tar el que es porta a votació.

La presidenta

Molt bé, doncs, diputat, així ho farem. Doncs primer votarem el punt 1, després 
votarem el punt 2 i després la resta de punts, els punts 3, 4 i 5. Tal com hem quedat, 
com he explicat. 

Votació del punt 1.
Vots a favor? 
17 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Cat, Republicà, 

Catalunya en Comú Podem. 
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Vots en contra? 
Abstencions? 
2 abstencions del Grup Socialistes i Units per Avançar. 
Per tant, el punt número 1 queda aprovat. 
El punt número 2. 
Vots a favor del punt número 2? 
9 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per 

Avançar i Catalunya en Comú Podem. 
Vots en contra? 
10 vots en contra dels grups parlamentaris Junts per Cat i Republicà. 
Per tant, aquest punt decau. 
I la resta de punts, els punts 3, 4 i 5.
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat dels diputats, amb 19 vots a favor. 

Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels 
centres especials de treball

250-00770/12 

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 13: la Proposta 
de resolució sobre el garantiment de les condicions dels centres especials de treball, 
presentada pel Grup de Ciutadans. I per defensar aquesta proposta de resolució té la 
paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Durante este año hemos visto movilizaciones que hasta los 
usuarios de los centros especiales de trabajo han tenido que salir a la calle para rei-
vindicar el derecho a que se cumplieran los contratos por parte de la Administración 
con las entidades de este Tercer Sector. Pero es que las entidades del Tercer Sector, 
estamos en el mes de noviembre y siguen teniendo que salir a la calle por la situa-
ción de los impagos. Estamos ante impagos de dispositivos para personas con tras-
tornos del espectro autista, impagos a farmacias, impagos al Tercer Sector. 

Y solamente con esta propuesta de resolución, que ya se presentó en abril antes 
de las movilizaciones y en noviembre sigue siendo vigente, solamente estamos pi-
diendo que se garanticen los pagos y los conciertos anuales a las personas que más 
lo necesitan, las más vulnerables, que son las personas que están vinculadas a cen-
tros especiales de trabajo. Solamente pedimos –solamente– mantener las plantillas 
y que, si aumenta el número de contratos..., porque en los casos de los centros es-
peciales de trabajo no solamente es un derecho, el acceso al trabajo, sino además, 
especialmente, es una herramienta terapéutica, es un recurso terapéutico el estar 
vinculado a un centro especial de trabajo, no solamente por el propio derecho al tra-
bajo. Y consideramos que es una cuestión de prioridades. En castellano se dice que 
no se puede estar en misa y repicando, y lo que es importante es cuál es la prioridad 
de este Govern. 

Me voy a adelantar a les esmenes. Evidentemente, no las hemos aceptado porque 
para qué se está continuamente pidiendo más capacidad de gestión cuando la que 
tienen no la cumplen, que es que no estamos pidiendo nada que haga referencia a 
cambiar nada en la relación con el Estado, con España, con el Gobierno de España. 
Lo que estamos pidiendo es que lo que tienen lo cumplan correctamente, tal como 
está firmado. No estamos pidiendo nada más. Se lo hemos dicho en varias ocasio-
nes: el achacar al..., el echar balones fuera y proponer enmiendas relacionadas con 
los acuerdos con el Gobierno de España es prueba obvia y evidente que necesitan un 
Madrid, necesitan un Gobierno de España al que echarle la culpa de todas las cosas 
que aquí no funcionan. Si no tuvieran Madrid tendrían que inventarlo para poder 
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echarle la culpa de todo lo que aquí no se está gestionando correctamente y tal como 
se tiene la responsabilidad. 

Pido el apoyo, claro, para que se cumpla lo que son las necesidades de este co-
lectivo. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que hi ha esmenes presentades per part del Grup 
Republicà, té la paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, presidenta. No es que haya que inventar otro Madrid, es que ya hay 
un Madrid, y el Madrid que hay..., és pèssim per als interessos d’aquest país. Per tant, 
no ens inventem absolutament res, és la realitat. Les competències són de qui són 
i, per tant, qui pot regular i qui pot incidir sobre això no és precisament el Govern 
de Catalunya ni tampoc malauradament en l’àmbit legislatiu aquest Parlament. Per 
tant, és evident que també hem de dir les coses com són: l’única comunitat autònoma 
–com diuen vostès– que destina fons propis és Catalunya; és l’única que hi destina 
fons propis –l’única. Però és que en necessitem molts més i per tant aquesta via de 
finançament ha de venir també lògicament per la conferència sectorial i ha de venir 
també, n’estic a més convençudíssim, per la via de la reforma legislativa a l’Estat, 
una llei que ve de l’any 85 però que a més oblida els objectius principals dels centres 
especials de treball, que són centres que han de facilitar també la transició de la in-
serció laboral de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental en els 
centres ordinaris de treball. 

Per tant, calen molts passos a fer. Quan hi hagi la compareixença... Avui hem 
aprovat la sol·licitud de compareixença del CETIP. És una més, que serà interessant, 
perquè una de les problemàtiques principals és com flexibilitzem i com regularitzem 
que aquesta transició del CET cap a l’empresa ordinària sigui possible sense posar 
en risc a les pròpies persones que han de fer aquesta transició. 

Per tant, és evidentíssim que la nostra tasca en aquest sentit i l’assumpció de res-
ponsabilitats per part del Govern de Catalunya és claríssima i, de fet, en la proposta 
de resolució que votarem posteriorment i abans debatrem, també hi posem quines 
són aquestes aportacions i quin és l’acord amb el qual també s’ha arribat amb el 
Cocarmi. 

Lògicament rebutjarem aquesta proposta, votarem favorablement la proposta 
posterior. I, ens sap greu, perquè si nosaltres diuen que tenim un problema amb 
Madrid, vostès el tenen amb nosaltres mateixos, perquè creuen que tota la culpa és 
nostra i que tots els culpables de tots els problemes d’aquest món mundial venen 
d’aquí mateix. Bé, potser també que s’ho facin mirar.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara per posicionar-se sobre les esmenes presentades per 
part del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Moltes gràcies, presidenta. M’afegeixo als comentaris del diputat Jordi Albert 
del Grup Republicà. Nosaltres des de Junts per Catalunya tenim molt present l’arti-
cle 27, que és l’article internacional lligat a fomentar la màxima inclusió de les per-
sones amb discapacitat al mercat de treball ordinari, mandat en què la Unió Europea 
ha assumit la seva estratègia d’inserció laboral amb les persones discapacitades. 

També ens agradaria deixar clar que nosaltres no volem culpabilitzar a Madrid, 
només volem que Madrid pagui, que compleixi bàsicament amb la ciutadania de 
Catalunya, sobretot la més vulnerable. 

I amb relació a la PR, diguem-ne, als dos punts, hi votarem en contra, perquè 
considerem que la competència laboral del Ministeri de Treball..., el finançament 
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està gestionat pel context de l’Estat espanyol i han de complir el pagament perquè 
nosaltres puguem atendre d’una manera digna a tots els nostres col·lectius, especial-
ment els centres de treball. I res més. 

Gràcies.

La presidenta

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

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. En primer lloc, Madrid no és..., se ha dicho: «Madrid es pé-
simo para los intereses de este país.» Si us plau, en tot cas, el Govern central pot ser 
pèssim per als interessos d’aquest país. Ho dic perquè de vegades..., la fiebre naci-
onalista nos hace decir cosas que no deberíamos decir, ¿eh? Ho dic perquè, clar... 
(Veus de fons.) Sí, la nacionalista, la española y la catalana a la que ustedes defien-
den y hacen este tipo de cosas diciendo que Madrid es malo para los intereses de 
Catalunya. Nacionalismo el que quiera, el de izquierda, el de derecha, el que quiera. 

Segundo. Les manifestacions d’aquests mesos són dels centres especials de tre-
ball contra els deu anys d’oblit –deu anys d’oblit. No és d’ara, no és una qüestió no-
més del finançament i de la pujada del salari mínim interprofessional; són deu anys 
d’oblit. De les retallades que han tingut en les subvencions per trobar nous nínxols 
de treball dels centres especials de treball, perquè mai saben quan cobraran, perquè 
no hi ha un calendari, perquè no es reuneix tot el sector i només se’n reuneix una 
part, perquè no s’està fent el model català de centres especials de treball que s’havia 
promès..., per tant, les reivindicacions dels sectors són moltes. 

Ara, si vostès el que diuen és: «No, el problema està en la qüestió de reclamar a 
l’Estat espanyol el traspàs de les competències.», tenint en compte com gestionen vos-
tès, espero que això no passi. Espero que això no passi, perquè els programes que hi 
ha a la conferència sectorial, que són les competències que vostès reclamen, entenc 
que són les competències en polítiques actives de empleo. Els programes que van a la 
conferència sectorial de les polítiques actives de empleo, els programes els decideix  
la Generalitat de Catalunya, no les decideix el Govern de l’Estat. El Govern de l’Estat 
finança els programes que la Generalitat de Catalunya considera que s’han de fer. 

I després, a la següent proposta de resolució, entraré més en detall. I si vostès 
reclamen aquesta competència, que està a la seva..., és absolutament legítim fer-ho, 
suposo que les negociacions que es deuen estar portant a terme –si és que es porten 
a terme– per a aquesta investidura, posaran aquests temes sobre la taula. O potser 
ni en parlaran, perquè els és igual realment, no? Jo ho dic perquè en tot cas siguem 
tots conscients del que estem dient. 

Nosaltres efectivament el que farem és votar a favor del text original i votar en con-
tra d’aquestes dues esmenes, que l’únic que fan és tenir o tornar a tenir l’enemic comú 
culpable absolutament de tot, en aquest cas culpable de la ineficàcia, la ineficiència i la 
ineptitud –i ho dic així de clar– del Govern de la Generalitat en la gestió dels centres 
especials de treball. 

Gràcies.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs serà reiteratiu però aquestes protestes d’aquest darrer 
any, que han estat potser focalitzades, en la part de l’actualitat, en l’increment del 
SMI. Però el que ens estaven dient des del sector, i ens ho han dit a totes i a tots en 
reunions, ho han fet avinent evidentment al Govern, a la societat civil, a la premsa 
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–amb manifestos conjunts, per cert, eh?, de tot el sector–, era que el problema no 
era aquest. 

Vull dir que això feia esclatar el sector perquè la situació ja era crítica, que hi ha-
via un impagament de factures per part de Govern a la Generalitat, que hi havia deu 
anys de retallades i congelacions de tarifes, que volia dir retallada i congelació del 
sou dels qui treballen en els centres especials de treball i de les persones que els ate-
nen. Que hi ha hagut durant aquests anys una evolució de la societat i, evidentment, 
també dels reptes a fer front per part d’aquests centres. Perquè hi ha envelliment 
prematur, perquè hi ha un mercat laboral més tancat encara a la inserció d’aquests 
col·lectius, perquè tot plegat..., durant deu anys a més, se’ls ha estat reiterant que ca-
lia abordar-ho amb una revisió global del model. I tampoc s’ha fet. 

Per tant, pel sector que ja estava al límit, el que viuen és deu anys de retallades, 
deu anys de congelació i una situació que els ha acabat desbordant del tot amb l’in-
crement del salari mínim interprofessional. Davant d’això jo ja no sé com més dir-
ho, ho hem estat dient en múltiples ocasions en aquesta comissió i també en el Ple. 
El que no resol res és retrets mutus, de Madrid cap a Barcelona, de Govern català 
cap a Govern espanyol. Això no acaba resolent res. Portem mesos així i no es resol 
la situació. 

Solucions: fer política i agafar les responsabilitats cadascú del que pertoca, pro-
bablement fins i tot agafar-ne més de les que et pertoquen en aquest moment i re-
clamar-li a l’altra part que acabem resolent les coses com toca. Que cadascú pagui 
el que li pertoqui i que puguem fer una revisió de model global, també de model de 
sistema de finançament, potser també de competències, però revisem-ho amb acord 
amb el sector. 

Aquesta proposta de resolució aborda tot això? No. Però aborda les principals 
reclamacions del momento del sector i, per tant, hi farem suport.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que la diputada proposant de la proposta de reso-
lució ja s’ha manifestat respecte a les esmenes presentades, passaríem directament 
a la votació d’aquesta proposta de resolució. 

Vots a favor?
9 vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per 

Avançar i Catalunya en Comú Podem. 
Vots en contra? 
10 vots en contra dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà. 
Per tant, aquesta proposta de resolució decau, queda rebutjada.

Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de les 
persones amb discapacitat

250-00771/12 

Passem a l’últim punt de l’ordre del dia que és el punt número 14, que és la 
Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat, presentada pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i 
Republicà. Per a defensar la proposta de resolució, en nom del Grup Republicà, té la 
paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, presidenta. Abans de començar, si em permet una petita llicència: es-
tic d’acord amb l’esmena, no es tracta de Madrid, es tracta dels governs; el que pas-
sa, que, col·loquialment, igual que es diu Ferraz per referir-se a la seu d’algun partit 
polític, o anteriorment Nicaragua, doncs, ara també es parla de Madrid o es parla de 
Barcelona. Però, en efecte, li accepto l’esmena; són els governs, lògicament.
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Sobre aquesta proposta de resolució. Aquesta proposta de resolució es presen-
ta per donar compliment, també, a la part dels acords amb els quals el Govern va 
arribar amb Cocarmi, que, com bé saben, doncs, representa àmpliament el sector, 
per tal d’aportar solucions i d’aportar, més enllà, també, del finançament del qual 
estàvem parlant..., sinó també de la manera en què s’estableix aquest diàleg social 
amb les entitats. I, per tant, entre d’altres qüestions, doncs, en el marc d’aquest 
acord hi havia que es traslladés al Parlament de Catalunya una proposta de resolu-
ció per tal que el mateix Parlament es posicionés i que el mateix Parlament, tam-
bé, pogués fiscalitzar, a través del compliment d’aquesta proposta de resolució, que 
l’única cosa que fa és traslladar aquests acords i traslladar-los en forma de proposta, 
de PR. Aquests acords, i, de fet, aquesta mateixa PR, ha estat elaborada pel mateix 
Cocarmi, i, per tant, nosaltres el que fem, simplement, és traslladar-ho i fer de vehi-
cle que porta la proposta cap a aquesta comissió. 

En aquest sentit, doncs, l’exigència dels 120 milions d’euros que la conferència 
sectorial hauria de destinar per cobrir com a mínim el 50 per cent del salari mínim 
interprofessional, de fet, al febrer..., també queda palès, i és un altre dels acords, que 
al febrer hi va haver un increment de partida per part de fons propis de la Generalitat, 
dels 35 milions d’euros que s’hi destinen a 42,5 milions d’euros; per tant, 7,5 milions 
d’euros de més per poder finançar els CETs, també respecte a aquest increment del 
salari mínim interprofessional. Però també una aportació de 14,5 milions d’euros 
que han d’anar destinats a la inserció laboral en l’àmbit de l’empresa ordinària, que 
és un d’aquests espais que cal potenciar, i que no resoldrem, com he dit anterior-
ment, en la intervenció d’abans, només aportant-hi fons econòmics. Jo crec que tam-
bé cal fer modificacions legislatives en aquest sentit allà on calgui fer-les, que és on 
es tenen més competències, que és al Congreso de los Diputados.

I, per tant, doncs, aquestes aportacions econòmiques també venen reforçades per 
altres qüestions incloses en aquest acord, com és la sol·licitud del traspàs de com-
petències amb relació a la normativa per a la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat i/o problemes de salut mental a la Generalitat de Catalunya, o com a 
mínim la constitució d’una comissió bilateral Estat-Generalitat per tractar, per po-
sar les bases d’un acord que garanteixi la singularitat del model català; la creació 
d’una comissió bilateral del Cocarmi amb el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies amb l’objectiu d’analitzar, controlar i avaluar les polítiques públiques 
d’ocupació destinades a les persones amb discapacitat i problemes de salut mental; 
desenvolupar un pla de la inspecció de treball per al compliment de la reserva del 2 
per cent dels llocs de treball en aquelles empreses que no estiguin acollides a mesu-
res alternatives; elaborar un pla a la formació específica de persones amb discapa-
citat i/o problemes de salut mental amb vinculació a les empreses per desenvolupar 
pràctiques no laborals; realitzar un pla per fomentar l’obtenció de certificats de pro-
fessionalitat; recuperar la partida per a inversions i per a reconversió, sobretot per a 
aquelles inversions que signifiquin una major creació de llocs de treball en un marc 
d’innovació i cooperació d’entitats socials titulars dels CETs, i també suport a plans 
de viabilitat en casos d’emergència i/o greu risc de pèrdua de llocs de treball.

Per tant, això és, simplement, per seguir donant compliment a aquest acord. Aquí 
tenim aquesta proposta de resolució que ara votarem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del diputat de Junts per Catalunya Lluís 
Font, per a també posicionar-se o defensar la proposta de resolució presentada.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, presidenta. Diputades i diputats, si em permeten, en primer lloc, agrair 
la presència dels representants de Cocarmi, i sobretot la seva feina, d’aquest comitè 
en defensa dels drets dels discapacitats i de les persones que tenen diversitat funcio-
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nal; jo crec que és molt meritòria, i, per tant, ens ajuda a prendre decisions a aquells 
que tenen responsabilitats en el camp polític o en el camp legislatiu. Podem cons-
tatar que quan hi ha una entitat que és capaç, o un conjunt d’entitats, de suscitar un 
marc conceptual i una clarificació d’idees, avançar després en el terreny polític re-
sulta més fàcil, perquè hi ha un horitzó de sentit, i saps en quina direcció poder-ho 
fer. El diputat Jordi Albert ja ha explicat que nosaltres hem vehiculat el que és una 
demanda d’aquest comitè i, per tant, hem volgut ser escrupolosos en el redactat i en 
les formulacions, per no afegir, diguem-ne, re que pugui distorsionar la percepció.

Nosaltres, en una altra comissió vam fer una reflexió i un debat sobre la inser-
ció laboral de les persones que presenten, doncs, discapacitat o diversitat funcional, 
i ens vam adonar que els centres de treball han de servir també per impulsar-los en 
la seva inserció cap a l’empresa ordinària, i que aquest era un repte no fàcil d’acon-
seguir. I em sembla que aquesta PR, aquesta proposta de resolució, apunta realitats 
i camins, no? Que no ens quedéssim pensant que simplement el fet que ja estan en 
centres especials de treball ja és suficient, perquè moltes vegades això hauria de ser 
l’instrument per fer el pas següent. I el gran repte com a país és aquest: que el conjunt 
de la societat i les empreses valorin el gran actiu que representen persones singulars. 
Perquè, en el fons, no hi ha un estàndard, sinó que cadascú de nosaltres –i això en el 
terreny educatiu és molt evident– té les seves característiques, els seus actius, i, per 
tant, el que cal és desenvolupar la musculatura intel·lectual, afectiva, emocional, et-
cètera, perquè cadascú afronti els reptes de la vida i sigui ell mateix, no?

Jo..., em sembla que aquesta filosofia es plasma bé en aquesta proposta de reso-
lució, i per tant la impulsem, i no acceptem unes esmenes que puguin desvirtuar el 
sentit originari de la proposta.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per a defensar les esmenes presentades per part del 
Grup de Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Nosaltres hem presentat tres esmenes, que no estan accepta-
des. I jo voldria fer la primera reflexió. Quin és l’objectiu d’aquesta proposta de reso-
lució? És a dir, si el que ens posen aquí és un acord que ha signat el Govern amb el 
Cocarmi, què hi fem, nosaltres? És a dir, si ara resultés que no sortís aprovat, això, 
deixarien de tenir l’acord? El trencarien? És a dir... I, si tenen un acord, per què ho 
porten a la seu parlamentària? Perquè sigui ratificat per qui, si ja està l’acord pres? 
Un acord del mes de febrer d’aquest any. Clar, raro raro.

Segon. Entro al contingut. Jo no aprovaré una proposta que digui, a finals de 
l’any 2019, que en aquest 2019 hem de «treballar per destinar». No. S’han destinat 
o no s’han destinat 14,5 milions d’euros per a la inclusió a l’empresa ordinària. Dos. 
«Destinar 42,5 milions d’euros...» Si ja s’han destinat, al mes de febrer. I si hi votem 
en contra ara, què, els retornem?

Tres. En el cas de que el Govern espanyol aporti els fons necessaris, incrementar 
la dotació pressupostària per finançar el 75 per cent de l’SMI. Guaita. O sigui, Illes 
Balears finança el 75 per cent de l’SMI amb fons propis, la diferència entre el 50 i 
el 75 per cent; València també ho està fent, i nosaltres reclamem a l’Estat, aquell del 
que volem fugir, que ho pagui, el 75 per cent, com una qüestió única a tot Espanya, 
quan vostès saben que als criteris que marca la llei es fa per consens de les comu-
nitats autònomes. Vagin vostès a buscar les comunitats autònomes a veure si els 
convencem de que es pagui el 75 per cent de l’SMI. Aquelles comunitats que ho fan 
ho fan amb fons propis. I per tant ja saben on destinar aquests 42,5 milions d’euros.

A partir d’aquí, tot són exigències a l’Estat. Aquí ya nos quedamos. Lo altre és 
tot l’Estat. Diu: «Destinar el finançament suficient per poder desenvolupar políti-
ques que afavoreixin la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.» D’acord. 
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El traspàs de les comp... Ah!, «el finançament suficient». Aquest any, el Govern de 
l’Estat ha destinat 116 milions d’euros de la conferència sectorial al finançament 
dels centres especials de treball. I no només això, no només paga el 50 per cent sinó 
que ha pagat, per primer cop a la història, el 55 per cent de l’SMI. Aquestes dades 
i aquestes quantitats estan publicades al BOE del mes de febrer. I el 5 per cent del 
50 al 55 per cent va sortir ahir publicat, després de l’última reunió de la conferència 
sectorial, on Catalunya rep 6.270.000 euros, el triple que la segona comunitat autò-
noma, que és Andalusia, que més rep, amb 2.200.000 euros. El triple. Perquè es fa, 
justament, en funció del nombre de contractes. Per tant, una de les altres coses que 
vostès també reivindiquen. Ja han vingut diners de sobra per part de la conferència 
sectorial, de Madrid, i vostès han estat posant a les entitats del tercer sector i als cen-
tres especials de treball un altre cop en la corda fluixa perquè no els han pagat quan 
tocava, perquè continua sense haver-hi un calendari de pagaments.

«Constituir una comissió bilateral Estat-Generalitat» –¡fantástico!– «per posar 
les bases d’un acord que garanteixi la singularitat del model català» –que no tenim– 
«d’inclusió laboral.» La singularitat. No, no, si no va d’això... O sigui, si vostès volen 
un model singular, i jo vull un model singular per a Catalunya, ens ho hem de pagar 
nosaltres –ens ho hem de pagar nosaltres. La resta del model ha de ser un model 
compartit amb la resta de comunitats autònomes, no?, hi insisteixo, com fan altres 
comunitats autònomes.

Clar... I després: «Destinar el 55 per cent de l’SMI per al col·lectiu amb especials 
dificultats.» Ja està fent. Si hi votem en contra, què, els hi traiem? Clar... «Dotar 
l’eix 3 de 120 milions d’euros per subvencionar el 50 de l’SMI» –otra vez–, i també 
que em financis les USAPs. Les USAPs no van per finançament de la conferència 
sectorial. No hi van. I si vostès volen 120 milions d’euros a l’eix 3, agafin els pro-
grames de la Generalitat de Catalunya, i els fiquen dins de l’eix 3. És així de fàcil. 
Hi insisteixo: el Govern de l’Estat no s’inventa els programes que finança; finança 
els programes que la Generalitat vol: de majors de quaranta-cinc anys en situació 
d’atur, d’incorporació de persones amb discapacitat als centres especials de treball... 
Això són vostès el que decideixen quins són els programes que s’han de finançar. 

I, en definitiva, hi insisteixo, no entenc –entre altres coses perquè hi han coses 
que ja s’han fet; no sé, si hi votem en contra, si es deixaran de fer– per què porten 
vostès aquí un acord que ja han signat. Però si són Govern, si no cal! Si el Cocarmi 
hagués volgut un acord més ampli amb les forces parlamentàries, potser ens haurien 
d’haver fet a tots partícips del contingut d’aquest acord. Però, si ja ho han signat vos-
tès, no entenc nosaltres què fem aquí, diguem-ne, donant o no donant suport a una 
cosa que ja està feta, que ja està acordada i que ja està signada.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Noemí de la Calle Sifré

Buenos días..., o buenas tardes ya. A mí me gustaría empezar nuestro posiciona-
miento ante esta propuesta de resolución con una reflexión que yo creo que le pasa a 
muchos de mis compañeros de Ciudadanos, y es que, obviamente, somos conscien-
tes de que en España hay muchas cosas, muchos sectores en los que hay que avan-
zar, todavía hay que arreglar muchísimas cosas, pero..., y pese a que nos gustaría a 
veces también ocupar nuestro tiempo en hacer propuestas, en lo que se puede me-
jorar, pues, al final, lo que terminamos es defendiendo siempre a nuestra democra-
cia, teniendo que utilizar nuestro tiempo para defender nuestra democracia, que es 
una de las democracias más avanzadas del mundo, un país que ha sido pionero en 
avances sociales, y estar constantemente defendiéndolo de..., pues, eso, de que si es 
un malvado estado opresor, machista, fascista, que nos roba... Entonces, claro, yo..., 
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esta..., cuando te encuentras una propuesta de resolución de este tipo, te encuentras 
con que, bueno, pues, parte de esa premisa en la que tú no puedes denunciar cosas 
que sí que a lo mejor no se están terminando de hacer bien... Por ejemplo: ¿qué ocu-
rre en España con los centros especiales de trabajo? Pues, en nuestra opinión, es que 
no se están abordando las reformas necesarias para ayudar al sector. Y eso pasa no 
solo en España, pasa también en Cataluña.

Obviamente que la financiación de los centros especiales de empleo necesita un 
reparto más equitativo, pero no solo hacia Cataluña, sino también probablemente 
hacia otras comunidades autónomas. Pero yo me imagino cuando se va a la con-
ferencia sectorial, donde, por parte de unos gobiernos que han manifestado, his-
tóricamente..., unos movimientos políticos que han manifestado que «la España 
subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva»..., o sea, «vosotros, perros y va-
gos», les están diciendo, ¿eh?, «España nos roba», y además ladrones, ¿eh?, «dadnos 
más dinero». Pues, ¿cómo se va a poder llegar a un acuerdo en la conferencia secto-
rial? Yo, sinceramente..., es que es la imagen que se da.

Luego, aparte, lo que decían. No solo es un tema de financiación, es un tema 
también del modelo. Hay que abordar por qué los centros especiales de empleo no 
son tal y como se concibieron en su día cuando se aprobó la ley, que era un lugar de 
paso hacia la empresa ordinaria. A lo mejor es que esa ley no estaba bien diseñada 
y no se daba cuenta de que a lo mejor hay personas que si quieren quedarse en un 
centro especial de empleo y no necesitan ese tránsito. Y luego ver por qué ese trán-
sito no se está haciendo. 

Luego también el tipo de actividades que llevaban a cabo estas empresas en su 
día y ahora, pues, han quedado obsoletas, es un…, tiene que innovar…, es un sector 
que se tiene que innovar, hay que ayudarles a que se innoven y se reciclen.

Dicho esto, que es la parte que necesitamos a nivel nacional, pues, hacer un plantea-
miento de los modelos de los centros especiales de empleo. Pero luego está la parte del 
Govern, que el Govern nunca…, es la incapacidad de los gobiernos de la Generalitat 
de reconocer su responsabilidad, y yo creo que ya el diputado Moreno lo ha explicado 
muy bien: hay muchas comunidades autónomas que están complementando los fondos 
necesarios, y aquí no se hace –y a lo mejor ustedes no lo saben porque no salen más 
allá de Cataluña–, pero en otras comunidades autónomas se aporta una parte. 

Y entonces, claro, en esta propuesta de resolución, que ya he desgranado y que, 
bueno, pues eso, yo también aluciné cuando querían más competencias, con los ma-
los gestores que son, pero es que me hace gracia un punto, el punto 3, que decía: «En 
caso de que el Gobierno español aporte los fondos necesarios a través de tal, incre-
mentar la dotación presupuestaria.» ¿Qué hubiera pasado si las diputaciones hubie-
ran dicho lo mismo cuando ustedes les destinaron cero euros a las guarderías? ¿Qué 
hubiera pasado? (Pausa.) Aquí no hubiera habido educación de cero a tres años. Y al 
final, la Generalitat es responsable de los ciudadanos de Cataluña, también lo es el 
Gobierno de España, pero en una situación de recortes y de retrocesos sociales mu-
chas comunidades autónomas aportaron fondos, y aquí no se está haciendo.

Luego también está el eje 3, lo que hemos hablado del eje 3: el dinero que llega 
de la conferencia sectorial no se destina íntegramente para el destino que tiene que 
tener, que es la integración laboral. Si se quieren hacer otro tipo de políticas activas 
de integración laboral, que sean con fondos propios de la Generalitat.

En cualquier caso, esta propuesta de resolución no es nuestra forma de hacer po-
lítica, aquella en la que no se asumen errores. Podríamos votar a favor de algún pun-
to, como..., pues, el punto 4 lo podríamos llegar a votar a favor; el punto 7, aunque 
creemos que no es suficiente porque es que también están ustedes poniendo unas 
partidas que para..., a nuestro parecer, no son suficientes. Entonces, no queremos 
ser cómplices de una propuesta que además creemos que ahonda en la herida del 
sector de la discapacidad; una herida abierta por culpa de la mala financiación que 
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tiene. Entonces..., además vuelve a centrifugar hacia terceros responsabilidades de 
la propia Generalitat. 

Así pues, nosotros no vamos a apoyar esta propuesta de resolución, y creemos 
que es posible un futuro de los centros especiales de empleo donde se innove, donde 
estén asegurados los puestos de trabajo, que además crezca; creemos que es posible, 
pero no con las políticas que está llevando a cabo la Generalitat y que se reflejan en 
esta propuesta de resolución.

Gracias.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, respecte al tema de fons, de la situació als centres 
especials de treball ja n’hem parlat, ja n’he parlat en la proposta de resolució ante-
rior i, per tant, m’estalvio el nostre posicionament, que hem anat reiterant en debats 
diversos sobre aquest tema. 

Jo..., la veritat és que la intervenció que anava a fer en aquesta proposta de reso-
lució era només una pregunta. Aquesta és una proposta de resolució d’abril, signada 
pels grups parlamentaris de suport al Govern, molt concreta, i els anava a preguntar 
què han fet –què han fet. O sigui, de tots aquests punts, més aviat..., deia, bé, si li 
hem de trobar una utilitat a aquesta proposta de resolució a aquestes alçades de no-
vembre, d’una resolució d’abril que és dels grups del Govern, és rendiment de comp-
tes, però no ho han explicat en la seva explicació de la proposta. Espero que utilitzin 
si de cas el torn final per respondre’m: què han fet? 

Perquè vostès no necessiten el Parlament, no necessiten l’aprovació d’una reso-
lució en el Parlament per executar un acord amb el sector. No ens necessiten. I més, 
sent realistes, en una comissió que sabem que triguem mesos a que es debatin les 
resolucions. Aleshores em pregunto: per què han fet aquesta resolució? 

Jo entenc el sector –jo entenc el sector. Entenc que Cocarmi diu: «Jo arribo, em 
poso pragmàtic amb unes xifres» –que no són, segur, les que el sector reivindica i 
reclama per aquests conceptes, però– «em poso pragmàtic i arribo a un acord amb 
el Govern, i el plasmo per escrit.» I el sector es deixa portar per com l’escrit..., no? 

Vull dir, per què els grups parlamentaris de suport al Govern diuen: «Ho vehi-
culem via resolució en el Parlament»?, si no és per «calmem el sector, que en aquell 
moment està reclamant al carrer i guanyem temps.» Perquè trigaràs mesos que la 
resolució vingui al Parlament. No necessito per res, fer una resolució al Parlament, 
si ho haig d’executar ho executaré igualment, i si no ho vull executar ho tinc allà 
frenat. I mientras tanto, «no, és que la resolució està pendent de debatre’s.» Jo, no 
ho sé, vull dir, és que, clar, ens fan sospitar això. Si no, no entenc el sentit. No ho 
fan habitualment, els grups de suport al Govern, de portar-nos resolucions, i encara 
menys tan concretades i provinents d’un acord amb el sector. No ho entenem.

Mirin, jo no votaré en contra d’una proposta que ve amb l’aval del sector, però 
tampoc els votaré a favor una proposta del Govern que no sé ni què han fet. Mesos 
després d’haver signat aquest acord. 

Doncs espero, com a mínim, que aprofitin el torn final, respecte al posiciona-
ment respecte a les esmenes, per aclarir-nos què han fet. Crec que és el mínim de-
cent no només de cara als grups parlamentaris, sinó de cara al mateix sector que 
avui està aquí. 

I els anuncio que jo m’abstindré; no hi votaré en contra, però no entenc el sentit 
que han de fer, des de l’oposició, amb una resolució d’aquest tipus.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Per a ma-
nifestar-se sobre les esmenes presentades, i després, si també vol usar el... (Veus de 
fons.) No? Doncs ho centralitzem en el Grup Republicà, el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Diverses qüestions: la primera, es porta aquesta proposta de resolució –ho he 
explicat quan l’hem defensada–, perquè va ser un dels acords als quals es va arri-
bar, que es traslladaria al Parlament. Es va demanar que fos així i, per tant, doncs, 
ho traslladem. És cert que aquests acords, que són del mes de febrer del 2019 i per 
la pròpia dinàmica de la comissió, que tenim molta feina, doncs, estem veient com 
aquestes propostes de resolució arriben quan arriben. Però ja hi han aspectes que 
s’estan executant.

De fet, la qüestió de destinar els 42,5 milions d’euros, o els 14,5. S’estan execu-
tant. El mateix diputat Moreno ho ha dit. Per tant, aquests són aspectes que s’estan 
executant. Lògicament, saben perfectament que aquest és un compliment d’un acord 
i que l’únic que fem avui és donar compliment a aquest acord de «ho portem aquí, i 
ho votem aquí, perquè també hi hagi..., no sigui només una qüestió d’un govern». És 
una qüestió dels diferents grups parlamentaris. I de fet, abans de presentar-la, es va 
comunicar a tots els grups parlamentaris si en volien formar part, d’aquesta proposta 
de resolució, com també..., per presentar-la conjuntament.

L’altra qüestió a què també s’ha fet referència, la qüestió de les competències. 
Lògicament que volem les competències. Les competències les volem perquè les 
necessitem, perquè si tenim les competències... I com a diputats i diputades d’aquest 
Parlament, haurien de votar a favor de tenir aquestes competències, perquè vostès 
tindran també la possibilitat d’exercir-ne un control. I per tant, amb aquest trasllat 
de competències, sortiríem..., no només el Govern de la Generalitat, que és qui les 
reclama, sinó també nosaltres, com a diputats i diputades, que podríem exercir un 
major control i també una major responsabilitat sobre aquestes decisions.

I ja per anar acabant, la qüestió... I ara, deixi’m sincerar-me moltíssim davant de la 
diputada De la Calle: a vegades em fas patir; em fas patir, perquè entres en un clima 
de tensió que em fas patir. Jo crec que no cal utilitzar aquest llenguatge de «perros y 
vagos»; no cal. Nosaltres mai hem utilitzat aquest llenguatge, perquè no el compar-
tim. (Remor de veus.) I nosaltres no podem utilitzar, en aquesta cambra, aquest llen-
guatge. Per tant, demano una disculpa, unes excuses, si us plau, perquè ni perros ni 
vagos. Mai, mai ens hem dirigit en aquests termes. 

I segona qüestió, si vol li passo la meva agenda de viatges que faig per veure la 
meva família de Navarra, per allò de que «no salimos de Cataluña». O els que fa la 
companya diputada Jenn Díaz, o els que fa el mateix company, el Ferran Civit, que 
té família també a d’altres països. O vol que li expliqui la Najat? (Veus de fons.) Clar, 
si us plau, deixem de banda aquests termes i aquestes qüestions i focalitzem en la 
qüestió que és objecte d’aquesta proposta de resolució. Per què? Perquè no li fa cap 
bon favor a la política. I l’hi dic sincerament –i l’hi dic sincerament. 

Bé. No acceptem les esmenes, i per tant, doncs, aquest és el posicionament que 
nosaltres mantenim.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. (Noemí de la Calle Sifré demana per parlar.) Sí, diputada 
De la Calle, trenta segons. Entenc per..., per què?

Noemí de la Calle Sifré

Al·lusions.

La presidenta

Trenta segons, diputada.
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Noemí de la Calle Sifré

Lo que no le hace ningún bien a la política ni a la sociedad son discursos popu-
listas y peligrosos como decir que la España subsidiada vive a costa de la Cataluña 
productiva; o investir a un presidente supremacista que dice que Cataluña corre el 
riesgo de disolverse como un azucarillo por culpa de la avalancha inmigratoria o 
que llama bestias taradas a una parte de la sociedad, o decir que tenemos taras en 
el ADN.

Entonces, eso sí es lo que no le hace ningún favor a la política, ni en ningún caso 
a la sociedad.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució, 
amb el redactat original, ja que no han estat acceptades les esmenes presentades pel 
Grup dels Socialistes i Units per Avançar. 

Per tant, vots a favor de la proposta de resolució?
10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà.
Vots en contra?
8 vots en contra, dels grups parlamentaris de Ciutadans i Socialistes i Units per 

Avançar.
Abstencions?
Una, del Grup de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, aquesta proposta de resolució queda aprovada.
Sense cap més tema a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i deu minuts. 
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