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Sessió 8 de la CPJ

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

sis minuts. Presideix Ignacio Martín Blanco, acompanyat de la vicepresidenta, Esperanza 

García González, i de la secretària en funcions Aurora Madaula i Giménez. Assisteix la Mesa 

la lletrada Clara Marsan Raventós.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, Blanca Victoria Navarro Pacheco,  

Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; 

Aurora Madaula i Giménez, Antoni Morral i Berenguer, Jordi Munell i Garcia, Mònica Sales 

de la Cruz i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Gemma Espigares Tri-

bó, Irene Fornós Curto, Núria Picas Albets, Rut Ribas i Martí i José Rodríguez Fernández, 

pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique i Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar, i Concepción Abellán Carretero, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

També hi són presents els membres de la comissió Laia Garrido Angarón, del G. P. de 

Ciutadans; Cinta González Sentís i Raquel Vernedas Parra, del G. P de Catalunya en Comú 

Podem; Pau Morales Romero, de les Joventuts d’Esquerra Republicana; Judith Riera Ro-

man, de la Joventut Socialista de Catalunya, i Georgina Rodríguez i Miró i Mònica Torralba 

i Fernández-Velilla, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de Pimec, 

Sílvia Miró.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la comissió.

2. Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen en el món

rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes (tram. 250-

00629/12). Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 81; esmenes: BOPC 337, 27).

3. Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció del suïcidi ju-

venil (tram. 250-00672/12). Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 261, 60).

4. Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’alco-

hol entre els joves (tram. 250-00677/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 65; 

esmenes: BOPC 337, 28).

5. Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la violència masclista en-

tre els joves (tram. 250-00718/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

votació (text presentat: BOPC 285, 51).

6. Sol·licitud de compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta dels Serveis Ocu-

pacionals i de Qualificació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 

informi sobre la formació relativa a l’ocupació en les petites i mitjanes empreses (tram. 356-

00394/12). David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i Forma-

ció de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la formació 

relativa a l’ocupació en les petites i mitjanes empreses (tram. 356-00395/12). David Bertran 

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

8. Sol·licitud de compareixença d’Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves Viticul-

tors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la 

vulneració de drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plantegen (tram. 

356-00572/12). Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la

sol·licitud de compareixença.

El president

Sí; bona tarda. (Remor de veus.) Bona tarda a tots, i ben tornats a la Comissió de 
Polítiques de Joventut.
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Elecció de la vicepresidenta de la comissió

Avui començarem, primer, amb l’elecció que ja teníem pendent de fer, ja, en algu-
na sessió, del vicepresident de la comissió. I, bé, votaríem la candidata del Sub grup 
Popular, la senyora Esperanza García.

Vots a favor de la seva candidatura? (Veus de fons.) Per assentiment, perfecte. 
(Rialles.) No, no..., ja m’està bé que es faci per assentiment, doncs, endavant. Senyora 
García, si vol prendre possessió...

(La vicepresidenta ocupa el seu lloc.)

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que 
viuen en el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones 
rurals a les zones urbanes

250-00629/12

Perfecte, doncs passaríem al segon punt de l’ordre del dia (remor de veus), que és 
la Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen al món 
rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes, 
presentada pel Grup Republicà, pel Grup Parlamentari Republicà. Per defensar-la, 
té la paraula la senyora Rut Ribas. Endavant, diputada.

Rut Ribas i Martí

Molt bona tarda; gràcies, president. Primer de tot, jo no puc deixar de començar 
aquesta intervenció sense mostrar tot el suport als joves que aquests dies han patit 
la brutal repressió policial, una violència provocada per una repressió de l’Estat, que 
ha deixat més de 600 ferits, 200 detinguts i 28 empresonats. I sense oblidar, tampoc, 
els cent anys de presó. I també, des d’aquí, mostrar tot el suport al nostre company 
Albert Garcia, que esperem veure’l ben aviat també al Saló de Plens, fent la seva 
feina com ha fet fins ara.

Dit això, passo a presentar-vos la proposta de resolució que presentem, com deia 
el president, sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen al món rural i els 
fenòmens de migració juvenil, rural-urbà. Tots sabem que l’envelliment de la pobla-
ció al món rural és una realitat, i que no ho podem ignorar més. La població juvenil 
al món rural és baixa, i s’ha d’analitzar degudament el que passa i trobar-hi la solu-
ció, d’aquest fenomen. L’èxode dels joves de les zones rurals cap a les zones urba-
nes apareix quan el jove inicia el seu projecte de vida, normalment és per la recerca 
d’oportunitats, primer formatives, després laborals. I malauradament, ens trobem 
que, després, aquests joves que han marxat a les àrees urbanes no retornen als seus 
llocs d’origen, d’on han nascut, al món rural. I a la vegada, també, a aquells joves 
que s’han criat a zones urbanes, doncs, els manquen incentius per poder iniciar el 
seu projecte al món rural.

Per altra banda, també creiem que no podem oblidar que la poca població també 
té conseqüències i dificulta el desenvolupament social, econòmic i cultural i, per tant, 
hi ha un desequilibri en la vertebració del territori en qüestió. Per tant, cal que també 
parlem del mercat laboral. Per una banda, són molts els oficis que estan en perill de 
desaparèixer, com són per exemple els artesans. I d’altres que són molt residuals, com 
és el sector dels ramaders i les ramaderes. Per això, calen polítiques que incentivin 
i que donin continuïtat a aquests oficis i així també garantir aquest relleu generacio-
nal que, a dia d’avui, encara ens manca. 

I per altra banda, també, són pocs els joves que busquen el seu futur al món 
rural, si no és que es vulguin dedicar al sector primari, perquè, malauradament, 
manquen moltes oportunitats que puguin defensar, que puguin donar vitalitat a 
al tres oficis que vagin més enllà d’aquí. Per això, també creiem que cal apostar i 
que cal millorar, també, perquè arribin les noves tecnologies, que siguin accessi-
bles per a tothom; i també, sense anar més lluny, les cobertures mòbils que, a dia 
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d’avui, encara manquen arreu. I tampoc, d’altra banda, no es pot oblidar, doncs, 
que hi ha una manca de xarxa de transports públics i també d’infraestructures, en 
general.

I per acabar, també, la proposta de resolució vol incentivar i millorar l’arrela-
ment de les dones al món rural. Suposo que és coneixedor de que s’està impulsant 
el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, perquè cal incorporar i im-
pulsar la veu de les dones de tots els àmbits, i també, doncs, en l’àmbit del món ru-
ral i així aconseguir aquesta igualtat efectiva entre homes i dones que, a dia d’avui, 
tampoc no és del tot present dins del món rural. I sense oblidar, doncs, que sense les 
dones tampoc no podrem garantir un relleu generacional.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, té la paraula, pel Grup de Ciutadans, el senyor 
David Bertran. Endavant, diputat.

David Bertran Román

Gràcies, president. (Veus de fons. Pausa.) 

El president

Perfecte, doncs... (Veus de fons.) Doncs, primer, dir que m’he oblidat de demanar 
les substitucions de cada grup. Si algun dels grups té substitucions per anunciar... 
(Pausa.) Senyora Sales...

Mònica Sales de la Cruz

Sí; president, en nom del meu grup parlamentari, comunicar-li que el diputat 
Toni Morral substitueix la diputada Anna Erra.

El president

Perfecte. Senyora Ribas...

Rut Ribas i Martí

Sí; pel Grup Republicà, el diputat Toni Comín és substituït per la diputada Irene 
Fornós.

El president

Perfecte. Senyor Bertran...

David Bertran Román

Sí; al Grup de Ciutadans, la diputada Blanca Navarro substitueix el diputat David 
Mejía.

El president

Perfecte. Senyor Gibert... (Pol Gibert Horcas nega amb el cap.) No? Perfecte. 
I pel Grup de Catalunya en Comú?

Concepción Abellán Carretero

Concha Abellán sustituye a Cinta González, que viene como especialista en temas 
de...

El president

Perfecte. Molt bé, gràcies. Llavors, hi havia esmenes, és veritat. Jo no sé si... 
(Veus de fons.) Senyor Gibert, crec que una de les esmenes és una transacció in voce. 
Si ens la vol comunicar, si ens en vol comunicar el contingut?

Pol Gibert Horcas

Si vol faig l’exposició ja de les esmenes, i ja faig l’explicació...

El president

Sí.
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Pol Gibert Horcas

I així no faig dos intervencions i ja està, diguem-ne. Per agilitzar la...

El president

No, jo crec que tot en una, ho pot fer perfectament.

Pol Gibert Horcas

D’acord. Doncs, diguem-ne, m’agafo al relat que ha fet la ponent sobre la proposta 
de resolució, perquè és que ho ha exposat molt clarament, no? Però el que volia fer el 
nostre grup parlamentari amb aquestes dues esmenes que hi han, és, per una banda, 
passar del «fomentar, reforçar, promoure, incentivar, apostar i seguir» a «pressupost», 
perquè, estem molt d’acord que s’activi, diguem-ne, per la via política, l’impuls a l’ac-
ció política, i més quan és un partit de govern, però el que sí que estem més d’acord, 
encara, és que hi hagin recursos per fer el que es diu en aquesta PR, no? 

Per tant, hi ha una esmena. Com us deia, l’esmena 1, que és un nou punt d’addició, 
que quedaria tal com està, menys el punt final: «creada pel Govern», que es suprimi-
rien aquestes tres paraules, «creada pel Govern», d’acord?

I l’esmena 2, queda tal qual: «serà representat»; la qual cosa la mantenim com està.

El president

Perfecte, senyor Gibert. Gràcies. Ara sí, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té 
la paraula el senyor Bertran. Senyor Bertran...

David Bertran Román

Gràcies, president. Nosaltres també, el Grup Parlamentari de Ciutadans, voldríem 
intervenir dient que condemnem les accions d’aquells que hagin volgut imposar una 
vaga. Sabem que a les universitats públiques catalanes hi ha hagut grups organitzats 
impedint físicament que d’altres joves, d’altres estudiants, poguessin exercir el seu 
dret a assistir a classes. Així com els uns tenen els drets a fer vaga, els altres que ho 
vulguin lliurement, i ho decideixin, poden tenir el dret a assistir a aquestes classes, 
i és per això que condemnem aquelles persones que, físicament, hagin volgut impe-
dir aquesta llibertat d’acció.

D’igual forma que volem posar..., en referència al que ha comentat la diputada 
d’Esquerra Republicana, que hi ha un dret a manifestació pacífic, que nosaltres po-
sem en valor, estiguem d’acord o no estiguem d’acord, evidentment, amb les reivin-
dicacions d’aquells que es manifesten. Però, d’altra banda, el que no podem tolerar 
i acceptar com a democràtic és que aquells que volen provocar aldarulls i que vo-
len, fins i tot, doncs, posar en risc la llibertat d’altres ciutadans a la lliure circulació, 
etcètera, o que fins i tot posen en risc la integritat física dels cossos de seguretat, 
que això sigui una cosa acceptable en democràcia. I per tant, la nostra condemna a 
aquest tipus d’actuacions.

Sobre la proposta de resolució que ens porten avui els partits d’Esquerra Repu bli-
cana i de govern, nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució. Creiem 
que el despoblament rural és un problema, doncs, en molts sentits, entre altres, per 
exemple, per a la gestió del medi ambient. Com hem vist, doncs, recentment, els in-
cendis que hi ha hagut a la Ribera d’Ebre, que es podien haver gestionat millor, amb 
una millor prevenció.

Creiem que s’ha de garantir la igualtat d’oportunitats, que tots aquests joves que 
vulguin ho puguin fer, puguin formar-se arreu del territori, que si un jove de la Vall 
de Boí vol anar a estudiar polítiques a Barcelona, pugui fer-ho d’igual forma que un 
jove de Barcelona pugui, doncs, venir a Lleida, per exemple, a estudiar agrònoms, 
forestals o veterinària, pugui fer-ho i pugui desenvolupar la seva carrera professio nal 
al conjunt de la província. I que, a més, que tingui possibilitats d’èxit laboral. 

També creiem que aquesta connexió digital hauria de ser millorada. Per què?, 
doncs per a casos, per exemple, com els serveis sanitaris, ja sabem que hi ha visites 
mèdiques, per exemple, dermatològiques, que es poden fer a distància i online, que 
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seria una cosa que si hi hagués una molt bona connexió a internet, es podria fer. I evi-
dentment, tenir en compte que això no seria una cosa que eximiria de tenir uns bons 
serveis hospitalaris presencials.

També volem posar en valor la importància de desenvolupar el teixit empresarial 
–que també surt a la proposta de resolució–, que hi hagi un teixit empresarial robust 
i competitiu i que sigui capaç, a més, d’aprofitar-se del fet que som dintre de la Unió 
Europea, d’un mercat únic, un mercat que és lliure d’aranzels, i que els nostres joves 
de les zones rurals, que es dediquin o no, perquè també, evidentment, hi ha el sec-
tor industrial i el sector terciari, però que es dediquin al sector de la ramaderia i de 
l’agricultura, que puguin fer-ho i que puguem ser..., continuar essent, doncs, exporta-
dors d’agricultura i de ramaderia; per exemple, de porc, com a la província de Lleida, 
que som uns grans exportadors de porc.

Entre d’altres coses, nosaltres, una de les mesures pròpies que tenim és la de la 
reducció de l’IRPF, en un 60 per cent, per a aquells que resideixin a zones rurals, 
molt poc poblades, que ja ho vam presentar, doncs, per a les darreres eleccions al 
Congrés dels Diputats. Volem posar en valor aquest tipus de mesures. I bé, en defini-
tiva, doncs, dir que donarem recolzament un altre cop a tots els punts de la proposta 
de resolució, en tant que creiem que Catalunya ha de ser una comunitat autònoma 
ben cohesionada i on tothom tingui igualtat d’oportunitats, i on tothom pugui desen-
volupar el seu canvi vital, independentment d’on hagi nascut.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Bertran. A continuació, pel Grup Socialistes i Units per Avançar... 
(Veus de fons.) Bé, ja han fet la seva intervenció. Perfecte. Llavors, la paraula la tin-
dria, pel Grup de Catalunya en Comú Podem, la diputada... (Veus de fons.) O la..., 
perdona, la representant de joves. (Veus de fons.) Perfecte. Endavant, té la paraula.

Cinta González Sentís

Gràcies. Estem d’acord amb aquesta proposta de resolució i hi votarem a favor. 
I sí que és veritat que és evident que cal donar respostes a les persones joves a les 
zones rurals. I de fet, és un dels exemples on veiem que, realment, donar respostes 
per a les persones joves és donar respostes per a tothom, per a tot el territori i per a 
totes les persones que hi viuen, per a les seves infraestructures i per al desenvolupa-
ment correcte de la seva economia.

També és veritat –i ho volem assenyalar– que, tot i que hi estem d’acord, ens preo-
cupa com s’està abordant la qüestió de l’empleabilitat de les persones joves, ja que molt 
sovint, quan parlem d’aquestes qüestions i de dinamitzar el teixit empresarial, al final 
amb el que ens trobem és que ens centrem molt en donar ajudes o facilitats fiscals a les 
empreses que contracten joves, i no pas en vetllar pel correcte compliment dels drets 
laborals del jovent, que és, al final –tal com apuntava la diputada que presentava la 
resolució– és al final el que ajuda que les persones es vulguin quedar en l’àmbit rural 
per desenvolupar –o a qualsevol àmbit que així ho desitgin– els seus projectes de vida. 

Creiem, en canvi, que, per exemple, la proposta número 6, que parla de facilitar 
l’accés a les terres, sí que és un gran encert. I realment sí que és una aposta per l’ar-
relament a la zona rural i per desenvolupar els oficis rurals. En aquest sentit, per tant, 
és bastant important tenir en compte quin és el desenvolupament de la PAC que s’està 
fent. Sabem que és una competència estatal i que, en general, per exemple, Unió de 
Pagesos ja ha denunciat en diverses ocasions que el desenvolupament de la PAC que 
s’està duent a terme per part de l’Estat no està sent el correcte. I en aquest sentit, crec 
que és molt important, per tant, que el Govern tingui una posició bastant ferma, per 
protegir totes les persones que viuen i treballen a l’àmbit rural a Catalunya. 

També volíem comentar que, pel que fa a la formació, el que cal és una aposta 
ferma per les escoles rurals, que és una eina que ja existeix. I és un agent indispen-
sable per assegurar l’arrelament dels infants i també dels joves. El Grup Socialistes 
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parlava de la importància de desenvolupar, diguem-ne, a nivell pressupostari, o de 
qüestions concretes. I per tant, creiem que és veritat, i algunes eines, com per exem-
ple, l’Escola de Pastors, que són eines que ja existeixen, podrien ser, sens dubte, 
una..., no ho sé, un mecanisme a través del qual desenvolupar aquestes polítiques 
transversals tan poc concretes, que ens suggerien a la proposta de resolució.

Per acabar, veiem com a l’exposició de motius sí que es parlava de les noves tecno-
logies, i també a la proposta de resolució, en cadascun dels punts. I, en canvi, a l’expo-
sició de motius també es parlava del transport públic, però no s’arribava a res concret, 
sobre el transport públic. Creiem que, en properes ocasions, seria interessant poder 
explorar de quines maneres es podria desenvolupar un transport públic que sigui des-
centralitzat, que tingui en compte les necessitats de cadascun dels territoris i les es-
pecificitats de les persones joves que hi viuen i s’hi volen dedicar, als oficis rurals.

El president

Perfecte; gràcies per la seva intervenció. I a continuació, per últim, té la paraula, 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la senyora Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Bé, aquesta és una setmana excepcional i no ho podem nor-
malitzar. Com a portaveu de Junts per Catalunya, el meu rebuig a la sentència, i en 
aquesta Comissió de Joventut, tot el suport als jóvens que aquests dies surten al car-
rer per mantenir viu l’esperit i l’anhel de llibertat del poble català, així com també 
per expressar el seu rebuig a aquesta sentència, que és injusta, que és subjectiva i 
que està plena d’arbitrarietats.

El meu rebuig, també, a la violència, vinga d’on vinga, però també la meua peti-
ció d’arribar fins al final en aquells casos de desproporcionalitat, sobretot en jóvens. 
No tolerarem la criminalització del moviment independentista, perquè som cons-
cients que el nostre camí és pacífic, i hem de mantindre viu, des de la unitat, este 
desig de llibertat.

Pel que fa a la proposta de resolució, tenir sempre la mirada posada sobre el món 
rural és necessari i tenir-la sobre els jóvens que hi viuen, encara més. Aquesta PR 
posa en relleu aquest desenvolupament dels jóvens del món rural i la seua migració 
cap a zones urbanes. I he de dir que el Pla de govern de la dotzena legislatura té en 
compte aquesta mirada sobre el món rural amb el programa «País viu, país d’opor-
tunitats», que ha començat a desplegar, per exemple, en comarques com la Terra 
Alta o la Ribera d’Ebre.

Des de la transversalitat dels departaments –Economia, Empresa–, teixit pro-
ductiu, es treballa per fomentar l’emprenedoria i l’ocupabilitat dels jóvens, que tenen 
també al seu abast les oficines joves i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Pel 
que fa al programa Odisseu, per exemple, que també es comenta, hi ha la volun-
tat de reforçar-lo i incrementar la dotació pressupostària amb l’objectiu de generar 
oportunitats socioeconòmiques al territori i promoure aquest talent jove a empreses 
d’àmbit rural.

Amb relació a xarxes de comunicació a zones rurals, hi ha mesures detallades 
des del Departament de Polítiques Digitals, millores 36 i 46, i desplegament de xar-
xa pública de molt alta capacitat. 

I per tant, el món rural ens interpel·la, som conscients d’això, ens vol al seu cos-
tat. Hi ha hòmens i dones que hi tenen cabuda per desenvolupar la seua activitat en 
aquest àmbit. I el Govern, de manera coordinada, no defuig de la seua responsabili-
tat i, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sales. Ara, crec que hauríem de saber, senyora Ribas, si al final..., 
què és el que votem; si votem amb la transacció acceptada del Partit dels Socialistes, 
o que ens esclareixi què és exactament el que votarem.
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Rut Ribas i Martí

Exacte. A la primera esmena hem arribat a una transacció amb el diputat del PSC 
i la segona esmena no l’acceptem.

El president

Perfecte; molt bé.
Doncs passem a la votació.
Vots a favor?
És unanimitat, vaja, perfecte. (El president riu.) No, és que no veia el vot de Cata lu-

nya en Comú Podem.
Perfecte, doncs, la proposta queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció del 
suïcidi juvenil

250-00672/12

Bé; doncs, passem a la segona proposta de resolució, al següent punt de l’ordre del 
dia, que és una proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció 
del suïcidi juvenil, presentada pel Grup Parlamentari Republicà. Per defensar-la, té 
la paraula la senyora Ribas. Senyora Ribas, endavant...

Rut Ribas i Martí

Gràcies, president. Doncs com ara ja ho plantejava el mateix president, un cop 
més, tornem a parlar de salut mental i la prevenció del suïcidi juvenil. Aquesta..., 
val a dir, doncs, que aquesta proposta de resolució fa uns quants dies que la teníem 
entrada a Registre. Després, doncs, ja vam poder celebrar el Ple monogràfic..., ai, 
perdoneu, la comissió de sessió monogràfica sobre salut mental i la prevenció del su-
ïcidi juvenil, on –suposo, doncs, que estic agafant la paraula per tothom– vam poder 
enriquir més els nostres coneixements al respecte.

En tot cas, considerem important, doncs, seguir-la presentant, perquè crec que 
mai ens podem cansar de parlar-ne, sobre la salut mental i la prevenció del suïcidi, 
ja que tots sabem que és la primera causa de mort entre els joves de catorze a trenta-
cinc anys. Que en són molts, els joves que afirmen haver passat per la consulta mè-
dica arran de símptomes i trastorns emocionals o mentals. I també, doncs, un dels 
temes que tampoc no podem amagar sota la catifa és que el 80 per cent dels joves 
afirmen haver patit algun tipus de discriminació arran d’alguna patologia o de tras-
torn o de salut mental en general.

Per tant, creiem que –tot i que després ja vam poder informar-nos-en més– és 
important, doncs, seguir-ne parlant. Perquè també porta punts a destacar, que crec 
que s’han de tenir en compte, com el..., comporta el tema del tabú, i que els pugui 
tractar ja de forma més normalitzada i no silenciada, com s’està fent ara. I, per això, 
proposem la creació de noves campanyes de sensibilització, atenció i prevenció. 

També fem referència, doncs, que cal lluitar contra la pressió estètica i, així, treba-
llar per tal d’evitar els trastorns de la conducta de l’alimentació. I també, doncs, dema-
nem millores en l’educació emocional, per tal de formar i prevenir, ja, des de l’arrel. 
I com deia al principi, doncs, deixar de silenciar la salut mental i el suïcidi juvenil.

Gràcies, president.

El president

Perfecte, Gràcies, senyora Ribas. A continuació, per defensar la seva posició, té 
la paraula el Grup de Ciutadans, la senyora Blanca Navarro...

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. En esta propuesta de resolución, se están planteando, bueno, 
aspectos que hacen referencia a temas educativos... –a ver, un momento, un momen-
to, perdón, presidente–, y va mezclando temas de educación, temas sociales, temas 
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sanitarios... y realmente, la pregunta es: ¿Por qué no están haciendo todas estas in-
tervenciones que están planteando en esta moción? 

Realmente, todo lo que se plantea, tanto las campañas en los centros educativos 
como el acceso a los centros de salud mental, infantil y juvenil y de adultos, como la 
sensibilización y la lucha en los trastornos de la conducta alimentaria, como avanzar 
en el plan estratégico, es algo que el propio departament lo puede seguir aplicando. 

Entonces, realmente, las situaciones que nos planteamos..., efectivamente, dare-
mos apoyo a la moción y adelante.

El president

Gràcies, senyora Navarro. A continuació, tindria la paraula, pel Grup Socialistes 
i Units per Avançar, el senyor Pol Gibert. Senyor Gibert...

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Com ha dit la ponent, aquesta proposta de resolució va ser 
presentada abans de que tinguéssim la sessió de compareixences aquí a la Comissió 
de Joventut i jo hagués..., crec convenient que hagués sigut millor, potser, retirar-la 
i fer una proposta de resolució conjunta de tots els grups, donat que hi va haver una 
compareixença sobre aquest tema, i acordar-la. Entenc que el grup ha volgut tirar 
endavant i, per tant, la mantenen, no? 

Evidentment, amb els punts que es proposen estem d’acord amb el contingut, per 
tant, no entrarem a debatre sobre aquest. Però sí que crec que està bé que, si fem 
una... (Remor de veus.) M’espero que es restableixi l’ordre. (Remor de veus.) Sí? Però 
sí que és veritat que, després de que vam tenir aquí una sessió llarga i intensa so-
bre el suïcidi juvenil, crec que hagués estat bé, amb el paraigua també del Consell 
Nacional de la Joventut, tenir una proposta de resolució conjunta, abordant conjun-
tament aquest tema, no? 

Dit això, donarem suport a la proposta de resolució, com no pot ser d’una altra 
manera.

El president

Gràcies, senyor Gibert. A continuació, té la paraula el Grup de Catalunya en Co-
mú Podem...

Cinta González Sentís

Sí; nosaltres també..., bé, també comentem, no?, el fet d’aquesta moció, la Moció 
105/XII, que és la que es va aprovar l’11 de juliol. Coincidim, de fet, amb el que apun-
tava el company del Grup Socialistes, i ens sorprèn que si aquesta era la línia, si la 
línia que segueix el Grup d’Esquerra Republicana és la que presenta en aquesta reso-
lució, en la moció aprovada en el Ple de juliol no s’assumís..., en les transaccions que 
finalment van quedar de les esmenes que vam presentar des del nostre grup parla-
mentari, no s’assumís, per exemple, una proposta de recollir les dades dels centres de 
salut infantil i juvenil i dels centres de salut mental d’adults, per agrupar-les en grups 
d’edat, per poder abordar de manera correcta i fer-ho més fàcil, per les persones d’en-
tre setze i vint-i-nou anys. Això és una proposta molt concreta, que no..., bé, dins de 
les transaccions no va acabar prosperant en la moció, en el redactat final de la moció. 

D’altra banda, també l’aposta, per exemple, de crear un programa específic sobre 
suïcidi juvenil en les formacions descentralitzades del programa Salut i Escola. Clar, 
veiem que està molt bé que el Grup Republicà tingui bones intencions, però realment 
el que necessitem són recursos tangibles, agrupar dades o unes partides pressupos-
tàries per crear campanyes concretes. I, per tant, estaria bé que aquestes bones in-
tencions es converteixin, també, en, diguem-ne, en bones accions, en que el Govern, 
del qual forma part aquest grup parlamentari, tiri endavant propostes concretes amb 
aquest desplegament real de capital humà i de recursos pressupostaris. Així que, a 
part de continuar parlant d’aquest tema –que sens dubte és importantíssim– també 
cal animar-nos a començar a actuar en aquest tema.
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El president

Perfecte, gràcies. A continuació, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula la senyora Mònica Sales. Endavant, senyora Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Bé, és molt important crear campanyes de prevenció de suïci-
di i de lluita social contra estereotips i estigmes socials. Crec que després d’aquella 
jornada que vam impulsar des de la mateixa comissió per abordar el tema, tots te-
nim més present encara la importància d’aquesta prevenció del suïcidi i els temes de 
salut mental. I és per això que cal aquesta coordinació de tots els agents implicats, 
també el Departament d’Educació, que ja ofereix, en el marc del servei comunitari, 
una atenció especial a través, per exemple, de l’acció tutorial. 

Hi ha coordinació entre Educació i Salut, entre els EAPs i els centres de salut 
mental amb unitats funcionals per a l’atenció dels infants i els joves amb TEA o amb 
TDAH, per exemple. Hi ha, també, suport de docents en hospitals de dia per a ado-
lescents; hi ha suport dels CSMIJ als SIEI i als AIS, com a espais terapèutics i edu-
catius. Cal també apuntar la importància del programa Salut i Escola, amb promoció 
de la salut i prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç, on s’hi tracten temes 
com salut mental, salut afectiva i sexual, consum de drogues, alcohol i tabac, i amb 
programes que lluiten directament contra l’estigma. 

Amb relació a l’educació emocional hi ha el programa Convivència, per exemple, 
del Departament d’Educació, així com també el programa «Aquí prou bullying», per 
millorar les relacions interpersonals i intrapersonals. I pel que fa al pla estratègic del 
Pla de salut mental i addiccions, es treballa per la seva actualització i perllongament 
de la vigència. Per tant, és un tema que preocupa i ocupa, i el Govern hi treballa de 
manera coordinada. Cal, malgrat tot, estar sempre atents. I nosaltres, com a grup 
parlamentari, així ho farem. 

I el nostre vot serà favorable a aquesta proposta de resolució.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sales. A continuació, m’agradaria conèixer l’opinió també del 
Consell Nacional de la Joventut. Ho he comentat amb la lletrada, no hem acabat d’es-
catir si realment forma part del procediment habitual, però imagino que ningú no 
té cap problema a sentir la seva opinió, en la mesura que són membres de ple dret, 
també, de la comissió? (Pausa.) Endavant, senyora Torralba.

Mònica Torralba i Fernández-Velilla 

Gràcies, president. Bé, bona tarda. Primer de tot, i abans d’entrar, no?, en aquesta 
proposta de resolució, ens agradaria fer-vos la reflexió general de que podeu comptar 
amb nosaltres per a totes les propostes de resolució que feu, que estem totalment dis-
ponibles; que els nostres discursos venen de períodes de reflexió i d’espais conjunts 
amb totes les entitats que en formen part i que, per tant, doncs, quan venim i fem..., 
us representem, i tenim aquesta veu, és de processos molt llargs, assemblearis, i que, 
per tant, a totes aquelles propostes de resolució que vulgueu fer ens teniu per a qual-
sevol cosa.

Respecte a aquesta proposta de resolució en concret, doncs, hi estem molt d’acord. 
Ja des del principi vam mostrar la nostra manera de veure-ho i la nostra necessitat 
de que es parlés d’aquest tema en aquesta comissió, de que es pogués fer un mono-
gràfic com el que es va fer, que donés, doncs, a les consegüents resolucions i creiem 
que era essencial poder-ho tenir en el marc d’aquesta comissió. Pel que fa a la línia 
del consell en aquest tema, que és un dels temes, doncs, que abordem amb prioritat 
i amb aquesta emergència que és necessària, creiem que la moció aprovada al juliol 
anava molt més lluny i anava totalment en la línia del consell.

I voldríem continuar treballant en aquest tema i en aquest aspecte i poder-ho con-
tinuar, no? També felicitem tots els grups parlamentaris que durant tot el monogràfic 
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hi van estar presents, van treballar i van acabar veient també aquesta necessitat de 
poder-ho abordar, que avui ens porta a aquesta proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Torralba.
A continuació, passaríem a la votació.
Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Bé; perfecte, unanimitat... abans que la senyora Tarrés no em cridi l’atenció per 

la meva falta d’atenció. (El president riu.) Doncs per unanimitat, queda aprovada la 
proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats 
del consum d’alcohol entre els joves

250-00677/12

I passaríem, llavors, al proper punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’alcohol entre els joves, 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I per defensar la seva posició en 
aquesta proposta de resolució, té la paraula la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Esta propuesta de resolución va en la misma línea que enten-
demos que se ha presentado la anterior, que es la distancia que hay entre los docu-
mentos del departament, en la línea del Plan director de salud mental y adicciones, 
la distancia que hay entre todas las buenas intenciones que están reflejadas en el plan 
estratégico y en el plan director, y la distancia abismal que hay en su aplicación en 
la población, en cómo todos estos buenos planes funcionales, planes estratégicos, se 
traducen en recursos para mejorar la salud de las personas.

Realmente, son problemas que pensamos que es imprescindible, de la misma ma-
nera que los otros temas de salud mental y el suicidio, poner el foco en la necesidad 
de avanzar en el tema de la prevención de las adicciones en los jóvenes. Estamos en 
una situación en que ocho de cada diez menores, de entre catorce y dieciocho años, 
han consumido alcohol en el último año, y la mayoría se inician en la edad de trece 
años. O sea, es impresionante. Y todavía es más preocupante el cómo se inician en 
el consumo de alcohol, que es o bien en los botellones o bien en juegos de compe-
tición, con todo el riesgo que estos conllevan para desarrollar un coma etílico. Y lo 
más grave de todo es que el que queda fuera de estos juegos, el que queda fuera de 
estos patrones de consumo, se convierte en un bicho raro. 

Sabemos que en nuestra cultura, el consumo de alcohol está normalizado, y que-
remos puntualizar que está tan tan normalizado que, a la hora de preparar esta pro-
puesta de resolución, pues hemos podido ver que, así como en otras comunidades 
autónomas durante todo este verano se han publicado en sus periódicos, en sus no-
ticias, episodios preocupantes, alarmantes, de consumo de alcohol en jóvenes, en 
Cataluña no ha habido ni una sola noticia en ningún medio de comunicación alertan-
do sobre este consumo. Realmente, no vamos a pensar que no lo ha habido, porque 
sabemos que en Cataluña han crecido en un 17 por ciento, en los últimos cinco años, 
las urgencias por abuso de alcohol y drogas; siendo el alcohol la droga más utilizada, 
habiendo 4.500 episodios por abuso de alcohol, que sería el 80 por ciento del total de 
episodios atendidos en jóvenes en los servicios de urgencias.

Entonces, pensamos que estamos ante un grave problema de salud pública, y que 
bueno, comentamos, está..., sí que viene recogido en el Plan interdepartamental de 
salud pública, pero lo que falta es avanzar en la implementación de estas buenas in-
tenciones en recursos. Y, por eso, pues proponemos toda una serie de medidas para 
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que, efectivamente, se pueda conseguir el prevenir el consumo de alcohol, sobre 
todo en los más jóvenes.

Gracias.

El president

Perfecto; gracias, señora Navarro. A continuació té la paraula, per defensar les 
esmenes presentades, la senyora Mònica Sales, del Grup de Junts per Catalunya. 
(Veus de fons.) La senyora Anna Tarr... (veus de fons). Perfecte, doncs, a continuació 
té la paraula la senyora Núria Picas, per defensar les esmenes presentades pel Grup 
Republicà.

Núria Picas Albets

Bona tarda. Estem d’acord que l’ús i l’abús en el consum d’alcohol i cànnabis i 
altres drogues no només ens preocupa a tots, sinó que afecta directament el desenvo-
lupament dels nostres joves en el conjunt de la nostra societat. També estem d’acord 
en que cal una reflexió col·lectiva sobre les principals circumstàncies o motius que 
porten un bon nombre de joves a caure en l’abús d’aquestes substàncies.

Sobre el primer punt, pensem que s’ha de seguir «apretant» i fent campanya a 
xarxes socials, conscienciant els nostres joves dels efectes nocius. De fet, des de la 
Direcció General de Joventut, com també des de l’Agència Catalana de la Joventut, 
ja  s’impulsen diverses iniciatives que tenen com a objectiu conscienciar sobre els 
efectes nocius del consum d’alcohol, a través d’Instagram, Facebook, Twitter, com en 
altres canals corporatius, com per exemple el portal Jove.cat.

Pel que fa al segon punt, referent a la posada en marxa d’una campanya de cons-
cienciació en mitjans de comunicació, es pot dur a terme, sempre que no tingui efec-
tes pressupostaris. De totes maneres, es podria vincular a campanyes institucionals 
com ara les que s’han anat fent amb el 012, on es podria emmarcar en una de les col-
laboracions estables que es duen a terme als mitjans de comunicació.

Pel que fa al punt 3, que és continuar reforçant les mesures de control, sobretot en 
espais on es concentra aquesta major part, doncs, de joves, com són festes majors, con-
certs, i sobretot, evitar la venda d’alcohol als menors de divuit anys. La nostra volun-
tat és continuar impulsant les diferents actuacions de foment d’hàbits saludables i de 
prevenció de les conductes de risc entre la població adolescent i juvenil. I des d’aquí, 
trenco una llança a favor de l’esport per reconduir aquests bons hàbits. I creieu-me que 
funciona, feu-me cas.

Bé, i per últim, parlar d’esport és impulsar aquestes accions de prevenció i detec-
ció i abordatge psicològic en diversos àmbits, que tenen a veure amb el desenvolupa-
ment dels joves, com és ara els clubs esportius i de lleure. I bé, sabem, doncs, moltes 
vegades de les dificultats pressupostàries de tots els clubs del nostre país per tirar 
endavant.

Però sobre el Manual per a la prevenció i l’abordatge del consum d’alcohol, es 
tracta d’una eina adreçada, fonamentalment, a professionals de la salut. Per tant, més 
que una guia per pautar les actuacions que es duen a terme des de les entitats esporti-
ves o de lleure i des d’altres àmbits que incideixen en el desenvolupament dels joves, 
s’hauria de considerar com un recurs d’acompanyament.

Votarem a favor dels quatre punts.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Picas. A continuació, sí, té la paraula la senyora Sales, pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Estic d’acord amb la intervenció de la diputada Picas. És cert 
que, en temes d’alta complexitat com aquests, és bo apropar-se als jóvens a través de 
les plataformes socials que més utilitzen, així com treballar amb ells als instituts i 



DSPC-C 355
22 d’octubre de 2019

Sessió 8 de la CPJ 14

als centres educatius, tal com es fa de manera transversal i col·laboracionista entre 
departaments.

Els perfils de xarxes socials de Joventut compten amb molts seguidors i hem d’apro-
fitar aquestes xarxes per arribar amb aquests missatges. I també hi ha campanyes molt 
potents, a les quals es podria vincular aquest abordatge d’aquesta problemàtica.

Coincidim en la diagnosi de la problemàtica sobre la necessitat de fer un consum 
responsable d’alcohol i un consum informat sobre les possibles conseqüències per a la 
salut del consum habitual d’alcohol, tabac i altres drogues. Salut; Educació, Treball, 
Afers Socials i Famílies treballen de manera coordinada en campanyes que fomen-
ten hàbits saludables i prevenen conductes de risc. Es podria destacar, per exemple, 
el programa Nits Q i entitats com Energy Control o Creu Roja. I, per tant, davant 
d’aquesta problemàtica, que és evident, demanem que es continue treballant en aques-
ta línia del que ja es duu a terme, i si es pot, que es faça sempre una mica més i que 
aquestes tasques de conscienciació continuen desenvolupant-se.

I nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sales. A continuació, té la paraula, pel Grup Parlamentari So-
cia listes i Units per Avançar, el senyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Agrair al Grup de Ciutadans que presenti aquesta proposta de 
resolució, que aborda una problemàtica que som conscients que afecta el país, que 
afecta cada vegada més, com bé diu l’exposició de motius; que afecta cada vegada 
gent més jove i també que amb la recuperació econòmica afecta més gent. També 
s’ha de dir que és un tema cíclic; quan hi ha, també, recuperació econòmica hi ha 
més consum d’alcohol i de drogues, no?

I sí que comentar un tema que m’ha sorprès, perquè s’ha comentat que donarien 
suport, els grups del Govern, a campanyes, sempre que no involucressin pressupost. 
Em sembla que quasi s’estan per inventar aquestes, diguem-ne, no?; les campanyes 
que no portin pressupost són complicades d’executar, evidentment. I si volen arri-
bar a aquest públic, cal una campanya molt concreta, que arribi a aquest públic en 
concret, no?

Evidentment, estic absolutament d’acord amb el que deia la senyora Picas, sobre 
que l’esport és un condicionant indispensable; ella ho sap sobradament, no? Però que 
és un element, també, a posar en valor per combatre aquest tipus de pràctiques, no 
només campanyes que atempten contra el tema, sinó també alternatives que podem 
donar als joves perquè no caiguin en aquest tipus de consums, no?

I una consulta tècnica, no sé si l’esmena que presentava el Govern s’ha acceptat 
o no ha estat acceptada, no sé com ha quedat. Era una pregunta per saber, quan vo-
tem, què votem.

Gràcies.

El president

Bé, després ho acabem d’escatir, aquest tema. Primer, sentirem la intervenció del 
Grup de Catalunya en Comú Podem. Endavant...

Cinta González Sentís

Gràcies. Sí; nosaltres també votarem a favor de la proposta de resolució i consi-
derem, com tothom, que és un tema a tenir en compte. Però alhora, sobretot, pel que 
fa a l’exposició de motius, veiem que..., bé, qualsevol tipus de pràctica addictiva, si-
gui el consum de substàncies o altres pràctiques com, per exemple, una qüestió que 
està a l’ordre del dia, com és com acudeixen les persones joves a les cases d’apostes 
–per posar un exemple bastant, diguem-ne, conegut per totes i tots avui en dia– cal 
abordar-les, sens dubte, des de la perspectiva juvenil. 
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Però de totes maneres, cal tenir en compte que, si això s’està donant, ve donat per 
una manifestació de problemes que són complexos i profunds i que són estructurals. 
Tenen a veure amb l’estructura i, per tant, cal que ens allunyem d’idees i discursos, 
diguem-ne, que posen la culpa en les persones joves, o en les persones, joves o no, 
afectades per aquestes situacions. Perquè, al final, consumir alcohol –o altres subs-
tàncies, com deia abans– o desenvolupar aquestes conductes addictives no converteix 
ningú en una persona menys íntegra o en algú que no està exercint la seva respon-
sabilitat social, sinó que, de fet –tal com apuntava fins i tot la diputada presentant 
la seva resolució– són les institucions les que, al final, han de ser responsables i han 
de ser valentes i enfrontar-se a les situacions que porten algú a aquestes pràctiques.

Un bon exemple, que ja s’ha exposat, és la manca d’alternatives d’oci que por-
ten, doncs, a que sembli, a que sigui aparent, que participar en un botellón és una 
alternativa d’oci. I cal tenir en compte que, molt possiblement –o potser no tan pos-
siblement–, i sens dubte és un fet, que les manques de respostes per part de les ins-
titucions, pel que fa a assegurar el correcte desenvolupament dels projectes de vida 
de les persones joves, fan que vegin també en el consum d’alcohol una eina per alie-
nar-se d’una realitat dura, d’una realitat, diguem-ne, que fa que el desenvolupament 
de la seva vida sigui més complicat.

Simplement, també volíem afegir que considerem necessari acabar amb una as-
sociació entre el que és la joventut i l’alcohol, o la joventut i les pràctiques..., i les 
conductes addictives en general, perquè s’està utilitzant o s’ha utilitzat –de fet, de 
tota la vida–, i és una cosa que aparentment ens fa tenir la sensació que això és una 
cosa que va lligada a l’edat, quan –encara que, evidentment, és molt preocupant que 
passi en persones molt molt joves– és una manifestació de problemes complexos, 
que ens afecten a totes per igual i que, evidentment, com més aviat abans s’abordi, 
com més aviat puguem tractar-ho en les persones joves, també abans posarem una 
solució, en general, a la resta de la societat.

El president

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la senyora Navarro, per posicionar-se 
sobre l’esmena que comentàvem.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Agradecer al Grupo d’Esquerra Republicana y Junts per Ca ta-
lunya que hayan presentado la «esmena» para mejorar nuestra propuesta y agradecer-
les también..., porque viendo que tienen interés en mejorar la propuesta de resolución, 
pues bueno, la verdad es que la pregunta que nos surge es, como en la propuesta de 
resolución anterior, que, bueno..., que ¿cómo es que tenemos que estar hablando de 
esto y no están ya trabajando para, desde el Departament de Salud, implementarlo?

Lo que comentaban las compañeras dels comuns, efectivamente, es, bueno..., ade-
lantarles que Ciudadanos también ha presentado..., Ciutadans también ha presentado 
una propuesta de resolución en la que pone el peso en el municipalismo como, tam-
bién, herramienta para poder prevenir patrones de consumo como el botellón o como 
todo este consumo en fiestas mayores. Y también..., bueno, hemos presentado tam-
bién otra propuesta de resolución para avanzar en el abordaje de las adicciones sin 
sustancia, como son las adicciones a pantallas y a apuestas, porque realmente esto es 
algo que, actualmente, volvemos a lo mismo: la red de recursos del tratamiento de las 
adicciones está muy lejos de dar solución.

Y aceptamos la enmienda y agradecemos a los grupos el interés por esta propuesta.
Gracias.

El president

Gracias, señora Navarro.
Bé, passem a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Perfecte; doncs, s’aprova per unanimitat.
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A continuació, passem ja al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt cinquè, 
amb la Proposta de resolució sobre la prevenció i el... (Veus de fons.) Ara us veig. 
(El president riu.) 

Perdoneu-me, eh? Perdoneu, que no és el més ortodox, però podríem sentir, ja 
que no tenen vot, l’opinió del Consell Nacional de la Joventut, sobre la proposta de 
resolució anterior? (Pausa.) O si hi ha algun problema..., que jo crec que ho podem 
fer, i entono el mea culpa, perquè us hauria d’haver donat la paraula abans. 

Endavant, senyora Torralba.

Mònica Torralba i Fernández-Velilla

Gràcies, president; i gràcies a tothom que voleu sentir-nos. Per poder comentar 
aquesta PR, sí que li passaré a la meva..., bé, la paraula a la meva companya, la se-
nyora Rodríguez.

Georgina Rodríguez i Miró 

Gràcies. Dir que des del consell creiem que, efectivament, és un problema de 
salut pública, però no un problema de salut pública únicament pels joves, sinó que 
l’abús és un problema generalitzat, com ja comentaven les companyes. I per tant, el 
que demanaríem, també de cara al futur, seria potser una visió menys paternalista 
o culpabilitzadora, entenent que aquest abús o consum, o patró de consum, pot ser 
degut a molts factors, molt més enllà de l’edat.

I que, precisament per això, potser ens hauríem de fixar més en empreses o dis-
tribuïdores, no?, que, de fet, fan servir els joves més com a principal població diana 
que no pas com a receptors responsables. 

I seguint aquesta línia, també, demanaríem que el llenguatge, també, de nou, fos 
menys estigmatitzant o culpabilitzador. Perquè de fet, creiem que ja prou estigma-
titzant és la imatge que se’n dona, d’aquest consum, als mitjans de comunicació. De 
fet, des del consell també estem treballant un estudi respecte d’aquesta imatge. Però, 
efectivament, creiem que el consum d’alcohol no et fa un ciutadà o un noi jove menys 
responsable o íntegre, sinó que, ho repetim, seria l’abús o el patró, en tot cas. 

I, per últim, dir que també ens agradaria que les activitats de conscienciació –que 
també se n’ha estat parlant– no caiguessin en patrons de prohibicionisme, perquè ja 
s’ha demostrat que tampoc no són ni útils ni eficaços, sinó més en un consum res-
ponsable i entenent que les persones joves podem, també, ser ens capaços de prendre 
decisions. I, per tant, basar aquestes campanyes més en aquesta capacitat que no pas 
en aquesta prohibició o estigmatització, ja que, com dic, som persones autònomes, 
informades, i, per tant, podem entendre els límits que tenim, etcètera.

I per últim, en un futur, doncs, emplaçar a fer propostes potser més empodera-
dores, basades en una millora de l’educació en aquest consum responsable i sí, apro-
par-se als joves des de les xarxes socials és magnífic, ens agrada molt que ho feu. 
Però, si us plau, no ho feu només com a receptors, sinó que també tracteu-nos com 
a subjectes capaços de decidir i de prendre decisions.

Gràcies.

El president

Perfecte, gràcies i perdoneu, eh?

Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la violència 
masclista entre els joves

250-00718/12

Després, passem a la proposta..., al punt 5 de l’ordre del dia, amb la Proposta de 
resolució sobre la prevenció i el tractament de la violència masclista entre els joves, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I per defensar-la, 
té la paraula la senyora Judith Riera. Endavant, senyora Riera.
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Judith Riera Roman

Gràcies, president. Bé, com tots i totes sabeu, perquè teniu la proposta de resolu-
ció, aquesta proposta de resolució té l’objectiu bàsic de trencar amb tot el patriarcat 
que tenim instal·lat des que naixem. I, per tant, creiem que és molt important, do-
nat que les xifres, any rere any, van augmentant i que ens trobem que, actualment, 
el 45 per cent de l’atenció de víctimes de violència masclista han estat comesos per 
menors d’entre catorze i disset anys, creiem que és molt necessari i realment priori-
tari començar a trencar els rols masclistes i treballar amb els infants i els i les ado-
lescents, educant-los en les relacions sanes i que aprenguin a estimar-se des de ben 
petits i petites.

El pacte d’estat, de fet, en matèria de violència de gènere, estableix que cal refor-
çar, precisament, les accions educatives, precisament per educar en igualtat i tren-
car aquests rols dels que parlàvem, no? Sí que és veritat que nosaltres demanem al 
Govern i instem el Govern a fomentar la coeducació, a incorporar educació primària 
relativa a relacions afectives, però sobretot el que volem destacar és que necessitem 
que la formació als formadors sigui de la màxima qualitat possible, perquè, si no, no 
estarem avançant en aquest camí.

Des del 2018, hem rebut molts milions del pacte d’estat, concretament 12,8 mili-
ons el 2018 i 13,7 milions el 2019, que han estat transferits per l’Estat. Són recursos 
suficients per poder tenir un pla d’acció amb qualitat i que ens permeti anar a l’arrel 
del problema, no? L’arrel del problema creiem que és des de que naixem; per tant, 
creiem que s’ha d’establir un pla de formació als formadors; que la implementació 
d’aquests projectes ha de ser el més seriosa i acurada possible; que s’ha de fer des 
dels zero a tres anys, i que hem d’atacar l’arrel dels problemes.

Tenim mitjans suficients, econòmics, per fer-ho i només cal que el Govern de-
mostri que, tal com diu una i altra vegada, aquesta és la seva prioritat i que, per 
tant, la posi al centre de la gestió i desenvolupi les accions que calen, amb recursos 
propis, també, i aprofitant, evidentment, tots els diners que ens han arribat des del 
pacte d’estat.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Riera. A continuació, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula la senyora Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Bien; la violencia machista es la principal lacra social que 
tenemos en este momento en nuestra sociedad actual. Recordemos que desde 2010 
han sido asesinadas más de mil mujeres a causa de la violencia machista y, entre jó-
venes, las cifras en Cataluña –de violencia machista– han sufrido un gran aumento.

Así se lo trasladé yo, personalmente, a la presidenta de l’Institut Català de les 
Dones. Ella me contestó –la señora Balada– que esto era debido a que los jóvenes 
ahora mismo denunciaban más que anteriormente, y por eso las cifras iban en au-
mento. Nosotros nos seguimos alarmando de estas cifras, y pensamos que debe-
mos trabajar unidos, todos, desde los poderes públicos e instituciones y sociedad 
civil, para erradicar esta lacra. Urgen avances: en este sentido, se firmó el pacto de 
estado para erradicar la violencia machista, en el que estamos trabajando desde el 
Congreso de los Diputados para impulsar políticas eficaces.

Hemos impulsado políticas en materia de formación a los jueces; también al perso-
nal de la Administración, además de medidas para que las víctimas no tengan que cru-
zarse en las mismas dependencias judiciales con los agresores. Esperamos que pronto 
se pueda retomar la legislatura en el Congreso de los Diputados y podamos seguir 
trabajando en esta línea. Aquí en concreto, en Cataluña, estamos trabajando, también, 
para impulsar políticas, además de para realizar un control exhaustivo de actividad 
de Gobierno.
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En cuanto a la actividad de Gobierno, queremos decir que no basta con hacer 
depender la Igualdad del Departamento de Presidencia para dar una visión de trans-
versalidad, que, en la realidad, pues, no refleja medidas eficaces. Medidas eficaces, 
pensamos que no se está haciendo..., en cuanto a las medidas pensamos que no se 
están haciendo muchísimas cosas en Cataluña. Bueno, tenemos constancia de que 
no se están haciendo.

Como he indicado, se ha reducido el 30 por ciento, desde 2010, en materia de 
igualdad. Las políticas sociales no pensamos que sean una prioridad de este Govern. 
Falta liderazgo por parte del Institut Català de les Dones. Aquí ha venido el Institut 
Català de les Dones a presentarnos una estrategia y realmente no nos presentó la es-
trategia en materia de igualdad. No tenemos datos suficientes, los datos son de 2016 
y los conocemos a través de las entidades. En el pacto catalán para erradicar la vio-
lencia machista, no se ha hecho nada en un año; así me lo reconoció la consellera 
de la Presidencia, la señora Budó. ¿Qué más? Pues faltan recursos, faltan SIEs para 
atender a las mujeres, hay inequidad en los recursos, hay territorios donde la aten-
ción está duplicada a las mujeres víctimas de violencia machista, y hay territorios de 
Cataluña en que esta atención no existe. Nos parece lamentable.

En cuanto a la formación en materia afectiva y de género que refleja esta propues-
ta, nos parece fundamental, igual que en la educación sexual y reproductiva. Los ado-
lescentes no pueden basar sus relaciones afectivas en la pornografía, no creemos que 
este sea el modelo y creemos que refleja un sometimiento de la mujer que no es be-
neficioso para los adolescentes y los jóvenes.

Nos preocupa que este tipo de formación se haya dejado durante años en manos 
de la voluntad únicamente de los profesores. Que está muy bien, pero no solo pode-
mos dejar esta educación en manos de los profesores, ni del colegio, tampoco de la 
zona geográfica donde esté ubicado el colegio, sino que debemos implementar esta 
formación de manera transversal y de manera eficaz. 

Por tanto, todo nuestro apoyo a la propuesta, y seguiremos trabajando.
Gracias.

El president

Gràcies, senyora Valencia. A continuació, pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula la senyora Mònica Sales. (Veus de fons.) Tens tota la raó, 
Mònica..., senyora Sales, perdona. A continuació, pel Grup Parlamentari Republicà, 
té la paraula la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Perdó, president. Si no hi ha esmenes, no van els comuns?

El president

Sí; té tota la raó. Doncs, a continuació, té la paraula... (Veus de fons. El president 
riu.) I si no, el Consell ja... No, té la paraula el Grup de Catalunya en Comú Podem.

Cinta González Sentís

Gràcies. Nosaltres també votarem a favor de la proposta de resolució, però sí que 
volíem fer un parell d’apunts. Primer de tot, que és molt important, quan ens adre-
cem a les qüestions que afecten les persones joves, intentar fer-ho fora de l’estigma. 
I en aquest sentit, per exemple, es parla de que els menors escolten cançons que nor-
malitzen les agressions sexuals. És una cosa que ha passat tota la vida, en aquest 
sentit, i per dir-ho d’una manera fàcil, C. Tangana no és ni més ni menys masclista 
que els Rolling Stones.

I per tant, qualsevol tipus de rol masclista que es dona en la cultura juvenil ac-
tual és la mateixa cultura masclista que s’ha donat en totes les societats masclistes 
al llarg de la història. En aquest sentit, per tant, el que sí que és necessari –tal com 
apunta la resolució– és educar, una coeducació que formi persones crítiques, que si-
guin capaces d’accedir a la cultura amb aquesta actitud crítica. I a més a més –i això 
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és molt important–, incloure dins del sistema educatiu una visió de gènere, de fet, 
que sigui transversal, que sigui, per tant, inherent a totes les matèries que es donin, 
diguem-ne, en l’escola i en l’escolarització de les persones.

L’educació sexual, per cert, ha de ser una educació afectivosexual, que, per tant, 
inclogui també la dimensió emocional en les relacions sexuals. Perquè ara, majori-
tàriament, es parla exclusivament de reproducció, a més a més, des d’una visió total-
ment heterosexista, que no inclou tota la diversitat que té, diguem-ne, la població, no 
només la juvenil. En aquest sentit, estem d’acord en que els recursos que s’han distri-
buït, no?, del que ha arribat del pacte d’estat, sí que s’han distribuït tard i d’una mane-
ra molt poc, diguem-ne, planificada. I, per tant, ha sigut d’una manera improvisada.

I per tant, no ens ha permès, diguem-ne, continuar o començar a treballar de la 
millora manera per erradicar aquesta xacra.

El president

Gràcies. Ara sí, a continuació, pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la 
senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. I més enllà del catastrofisme que algun dels grups –imagino 
que volgudament– ha volgut situar i, a més, desvirtuant totalment la proposta de 
resolució, entenem que el PSC ho situava en el marc educatiu, i és del que entenc 
que estem parlant, i algú ha volgut tirar coets cap aquí i cap allà. Parlant de l’àmbit 
educatiu, i entenent la proposta que es feia, nosaltres hi donarem suport, sent cons-
cients que el pacte d’estat, més enllà de fer-lo, és bo que hi hagi algú governant, que 
coordine les accions, i això tampoc ho hem trobat i crec que també és bo que en 
siguem conscients.

Perquè no es tracta de posar-hi diners de forma puntual, sinó que són uns diners 
que haurien de ser consolidats als pressupostos i de forma transversal per poder fer 
accions continuades en el temps. I crec que en això, hi estarem d’acord. Crec que és 
bo, també, veure que en el marc –des de que la proposta de resolució es va fer– ja hi 
ha hagut alguna prova pilot. De fet, el Departament d’Educació –que per això deia 
que ho contextualitzava– ja ha incorporat a primària formació amb relació a la pro-
posta de resolució que parlem.

I, per tant, si els resultats d’aquesta prova pilot funcionen, també això es podrà 
incorporar al document d’organització i gestió de centres. Sobretot, en dos línies: 
en la línia de les tutories i com a forma transversal. Això –i deixeu-me que ho digui 
així– no ha de ser un bolet solt, sinó que ha de tenir una continuïtat amb tot..., amb 
les competències o amb el currículum. Per tant, vinculat a tutories i vinculat, tam-
bé, al currículum. I sobretot per donar més visibilitat a aquesta igualtat de gènere i a 
aquesta educació afectivosexual, a les dues coses, com bé situava la companya.

I un element més a afegir, i seria la part del personal docent. Crec que en tot això 
també cal que els docents assumeixin el repte social que tot això significa, i amb el 
model paternalista que abans ens situava el Consell Nacional de la Joventut en l’altra 
proposta de resolució, és perfectament aplicable també en aquest model. Per tant, 
se’ls ha d’oferir, també, un pla de formació per tractar això en les diferents etapes. 
I, òbviament, els materials educatius que ho han d’acompanyar, perquè així també 
hi haurà un fil que ho lligarà tot.

Per tant, entenent tres premisses bàsiques: la primera, trencar estereotips –i aques-
ta és claríssima–; la segona, la de coeducar –i ho situàveu vosaltres a la proposta de 
resolució–, i la tercera, fer-ho des de la igualtat d’oportunitats i amb aquest model 
inclusiu.

Donarem suport a aquesta proposta.

El president

Gràcies, senyora Espigares. A continuació, pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula la senyora Mònica Sales.
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Mònica Sales de la Cruz

Ara sí; gràcies, president. Bé, l’educació afectiva i sexual està prevista d’incorpo-
rar ja en documents per a l’organització i la gestió dels centres el 2020-21, per treba-
llar-se com a eix transversal, tant des de la tutoria com des d’altres àmbits curriculars. 
Aquest curs ja hi ha un pla pilot experimental arreu del territori. El que es pretén és 
que es vinculen igualtat de gènere, coeducació, educació afectiva i sexual amb els 
currículums d’educació infantil, primària i secundària i també amb el de batxillerat.

Potenciar la igualtat real d’oportunitats i eliminar les discriminacions per raó de 
sexe són objectius educatius i la pedagogia que es té en compte està basada en pers-
pectiva de gènere, respecte a la diversitat sexual i diversitat funcional. Avançar cap 
a un model de sistema educatiu inclusiu és l’horitzó i per això els PEC dels centres 
han d’incloure la igualtat de gènere i la coeducació. La formació al personal docent 
és també molt important, i el departament ha previst activitats, així com l’elabora-
ció del protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista 
entre iguals. I aquest protocol preveu recursos i orientacions, com mesures, protec-
ció, detecció, seguiment, etcètera. Aquest tema, evidentment, és molt important, s’ha 
d’abordar des de la transversalitat i cal fer-ne un seguiment exhaustiu a mesura que 
es vaja implantant i incorporant als centres aquesta formació.

Nosaltres hi votarem favorablement, i no puc acabar sense dir que, malgrat aques-
ta desfocalització intencionada, l’Institut Català de les Dones està duent a terme una 
gran tasca en aquest tema tan complex, i sobretot es fa des de la transversalitat i la 
coordinació. I, sobretot, vigilen amb les lliçons que alguns volen donar aquí en ma-
tèria de violència masclista, perquè hi ha festejos partidistes amb l’extrema dreta que 
els desacrediten ràpidament, a vostès.

Nosaltres seguirem treballant amb totes les campanyes, amb totes les campanyes 
que es facen. Com per exemple, amb el «No en passem ni una», que es fa des d’In-
terior, i també amb el «Malamente», que es treballa des de Joventut, sempre amb 
el suport de l’Institut Català de les Dones. I treballarem intensament per erradicar 
aquesta violència masclista.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sales. A continuació, escoltarem també l’opinió del Consell 
Nacional de la Joventut. Endavant, senyora Torralba.

Mònica Torralba i Fernández-Velilla

Com abans, dono la paraula a la meva companya, la senyora Rodríguez.

El president

Perfecte. 

Mònica Torralba i Fernández-Velilla 

Gràcies.

Georgina Rodríguez i Miró

Ens alegra veure una proposta amb aquest objectiu. Òbviament, des del Consell 
Nacional de la Joventut compartim totalment la preocupació i la lluita contra les vio-
lències masclistes i, de fet, és un –potser– dels nostres eixos principals en els darrers 
anys. I també considerem que l’educació, efectivament, és la base per lluitar contra 
això. Però sí que voldríem fer una valoració general, potser, de tota la proposta de 
resolució. I és que, de nou, torna a caure potser en aquesta visió paternalista, que 
dona poca agència, diguéssim, a la joventut o al jovent com a persones amb capaci-
tat de decidir i de prendre accions.

En aquest sentit, també, dir que hem trobat que potser en una resolució d’aques-
tes característiques el vocabulari hauria de ser potser més inclusiu i no fer servir el 
masculí com a plural, ja que la manca de referents en aquest sentit creiem que també 
pot dur a situacions de, podríem dir, violències masclistes. I també per aquest camí, 
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creiem que, en tot cas, es generalitza en les causes d’aquestes violències. Com bé co-
mentava la companya, no? El fet d’escoltar una música determinada no té per què dur 
a violència masclista, si l’entenem només com una cançó, sinó que..., hem d’entendre 
l’estructura en la que vivim tots i totes, que, en aquest cas, efectivament, és masclista 
i patriarcal. Però les joves no són més masclistes del que són les persones adultes, 
sinó que vivim exactament en la mateixa societat. I per tant, la manera de lluitar ha 
de ser la mateixa. És a dir, no per escoltar una cançó en concret direm que aquesta 
persona jove és masclista.

I res, per últim, també emplaçar que les accions no només es centrin a infantil i 
primària. Recordem que el jovent és una etapa més llarga de la vida i que, a més a 
més, es faci també des d’altres àmbits i entenent que les violències masclistes han pres 
altres formes i que, ho repeteixo, no és que ara siguem més masclistes, però sí que 
potser el masclisme es mou per altres vies, com poden ser les xarxes socials, no? I, per 
tant, aquestes noves altres vies requereixen altres maneres de lluitar.

I, per últim, també òbviament emplacem i demanem al Govern que aporti més 
recursos a projectes que abordin aquestes violències. I tornem a demanar també que 
ens tingueu en compte de cara a fer futures propostes en aquests temes, perquè ens 
agradaria poder formar part de la redacció des del principi.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Rodríguez.
A continuació, passem a la votació.
Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Bé, doncs, la proposta queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta 
dels Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, perquè informi 
sobre la formació relativa a l’ocupació en les petites i mitjanes empreses

356-00394/12

I passem ja al següent punt de l’ordre del dia, però us volia demanar, si us sem-
bla, com que una de les compareixences, una de les sol·licituds de compareixença, al 
final la substanciarem immediatament després de la votació, que és la número 7, us 
demano que votem la 6 i la 8 –les sol·licituds de compareixença– i després, ja farem 
l’última i la posterior substanciació.

D’acord, doncs passem al punt 6, que és la sol·licitud de compareixença d’Imma 
Estivill Balsells, presidenta dels Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, per 
informar sobre la formació relativa a l’ocupació en les petites i mitjanes empreses, 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. O sigui, per defensar la... (Veus de 
fons.) No.

Senzillament, passem a la votació.
Vots a favor de la compareixença?
Bé, doncs, la compareixença queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’Eudald Planella Cutrina, portaveu de 
Joves Viticultors del Penedès, perquè informi sobre la vulneració de 
drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plantegen

356-00572/12

I la següent, passem al punt 8, que seria la sol·licitud de compareixença d’Eudald 
Planella Cutrina, portaveu de Joves Viticultors del Penedès, per informar sobre la 
vulneració de drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plantegen, 
presentada pel Grup Parlamentari Republicà. Sí, senyora Ribas, té la paraula per 
justificar la sol·licitud de compareixença.
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Rut Ribas i Martí

Gràcies, president. Seré molt breu, simplement per plantejar-vos a la resta de di-
putats per què presentem aquesta compareixença. Suposo que n’esteu al cas, a finals 
d’agost, al territori del Penedès, vam rebre un fort cop al saber que grans empre-
ses del sector del vi i del cava, doncs, feien públic que pagarien a preus ruïnosos el 
quilo del raïm. Per tant, avui portem aquí a votar la sol·licitud de la compareixença 
d’aquesta nova plataforma, creada a partir d’aquesta vulneració de drets, dels Joves 
Viticultors del Penedès, que són tot de joves que es dediquen a la pagesia, a la vinya 
del Penedès, que, davant d’aquesta vulneració de drets... –que, al cap i a la fi, és del 
que s’alimenten i del que volen viure la resta de la seva vida–, doncs, veuen que, da-
vant d’aquests preus ruïnosos que paguen les grans empreses, no poden fer front al 
seu dia a dia, perquè estan per sota dels costos del manteniment de la pagesia. 

Per tant, us demano el vot a favor de la plataforma i així, doncs, poder..., que vin-
guin aquí, en seu parlamentària, a explicar la seva situació i com podem escoltar-los 
i trobar la sortida des del Parlament.

El president

Perfecte; gràcies, senyora Ribas.
A continuació, passem a la votació.
Vots a favor de la sol·licitud de compareixença?
Queda aprovada per unanimitat, la sol·licitud de compareixença.

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques 
d’Ocupació i Formació de Pimec, perquè informi sobre la formació 
relativa a l’ocupació en les petites i mitjanes empreses

356-00395/12

I a continuació, passem a votar el punt 7 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud 
de compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de 
Pimec, davant la comissió perquè informi sobre la formació relativa a l’ocupació en 
les petites i mitjanes empreses, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. No 
sé si el senyor Bertran vol fer alguna justificació de la proposta, de la sol·licitud...

David Bertran Román

Molt breument; estem encantats de poder tenir avui, doncs, i si s’aprova la com-
pareixença de Pimec..., perquè ens parli, doncs, de formació i ocupació. I vaja, només 
instar que puguem parlar-ne i debatre’n, sobre, bé..., temes com és la formació pro-
fessional dual en aquest fòrum, que és la Comissió de Polítiques de Joventut.

El president

Gràcies, senyor Bertran.
Llavors, passem a la votació de la sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Perfecte, doncs, per sort queda aprovada per unanimitat, perquè si no... (Rialles.) 

Compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i 
Formació de Pimec, per a informar sobre la formació relativa a l’ocupació 
en les petites i mitjanes empreses

357-00626/12

Tenim aquí la senyora Miró i, si us sembla, podríem començar ja a substanciar 
la compareixença.

Senyora Miró, té la paraula per un temps aproximat –tot i que seré flexible– 
d’uns vint minuts, mitja hora, eh? Endavant, té la paraula.
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Sílvia Miró (directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de Pimec)

Moltes gràcies. Gràcies per acceptar també aquesta sol·licitud de compareixença 
per exposar davant de la comissió quina és la visió que, des de Pimec, com a repre-
sentants de les petites, micros i mitjanes empreses de Catalunya, tenim al voltant 
d’una qüestió tan rellevant i estratègica com és la formació professional. 

Com es tracta d’una qüestió molt extensa, vam acordar, doncs, d’acotar-ho sobre-
tot en l’àmbit de la formació professional dual, sobre la qual recentment també s’ha 
aprovat un acord, del que també els parlaré. I el que..., una mica l’estructura de l’ex-
posició, per tampoc allargar-la massa, serà la següent: faré una primera part de con-
textualització; una segona, de quin és el posicionament concret de Pimec entorn de 
la formació professional dual; i aprofitaré l’avinentesa –si m’ho permeten– per fer, 
en el darrer punt, un anunci sobre un congrés que hem organitzat al voltant, també, 
d’aquesta mateixa qüestió.

Bé, en primer lloc, com a representants de les pimes a Catalunya, ens preocupa 
especialment la qüestió dels desajustos que existeixen entre oferta i demanda. És una 
qüestió, doncs, que no és només d’ara, sinó que la portem arrossegant forces anys; és 
el que nosaltres, a vegades, anomenem «la bretxa de talent», que constitueix, com els 
deia, una problemàtica i una xacra que continua sense resoldre’s i, amb conseqüèn-
cies que estan impactant directament tant sobre les persones com sobre les empreses, 
que veuen o viuen en un context paradoxal on hi ha un elevat índex d’atur –concre-
tament, doncs, en aquesta comissió parlaríem de l’atur juvenil–, davant de posicions 
vacants a les empreses que no poden cobrir-se, no poden atendre’s, tant sigui per 
qüestions de relleu generacional com per afrontar, també, les noves necessitats de 
les que també aquí s’ha fet esment anteriorment, relacionades amb tots els canvis que 
venen en el mercat de treball. 

I concretament, si bé no sabem, en un futur, quines seran aquestes posicions que 
necessitarem, el que sí que sabem –com a mínim–, que les actuals demandes que es-
tan sense cobrir estan especialment relacionades amb perfils de formació professio-
nal. De fet, tenim dades que confirmen que la demanda de perfils professionals amb 
formació professional és superior a la dels perfils universitaris actualment.

Pimec, precisament, va publicar un estudi que posava de manifest que hi havia, 
bé, que hi ha un desajust, justament, en les professions de perfil mitjà. Ho he portat 
imprès. (L’oradora mostra un gràfic.) Sento que poder no es veurà, però sí que aques-
ta informació està publicada en un estudi de Pimec, està a la nostra pàgina web, el 
poden trobar. Però penso que és important mostrar-ho... No sé si se sent bé? (Veus de 
fons.) Sí? Ah, d’acord. És important mostrar aquest desajust que existeix en les fran-
ges mitjanes, de quin és..., en taronja veureu la necessitat de les empreses pel que fa a 
perfils mitjans i en blau, quina és la cobertura que hi donem, per part de la població.

És a dir, aquí veiem que la població a Catalunya està especialment formada o qua-
lificada en els nivells alt i baix; i, en canvi, si parlem dels nivells alts, per exemple, sí 
que veiem que les posicions, els llocs de treball de les nostres empreses, no poden ab-
sorbir tant nombre de perfils universitaris com el sistema produeix, per entendre’ns. 
En canvi, en aquesta franja mitjana, si bé tenim molts d’aquests llocs de treball que 
veieu aquí, ocupats, no estan ocupats per persones amb la qualificació adient. Això 
què comporta? Doncs bé, situacions, doncs, com de sobrequalificació professional, 
frustracions personals, i a més a més, també un sobreesforç per part de les empreses 
en formar aquestes persones per aquella formació més tècnica que requereixen per a 
aquestes posicions.

També, si atenem el rànquing comunitari en termes de competències desenvolu-
pades i assolides, per part, doncs, dels països, existeix l’European Skills Index, que 
publica el Cedefop, que el que mesura és, precisament, aquesta correspondència entre 
les competències desenvolupades i adquirides a través de la formació, a través del sis-
tema formatiu, i la seva correspondència efectiva amb les necessitats competencials 
del mercat de treball; és a dir, la seva activació. I en aquest..., en la darrera publicació 
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dels resultats, se situava Espanya en la darrera posició. Per tant, és una qüestió que 
no només ens preocupa i ens ocupa a Pimec, sinó que realment és una qüestió, doncs 
–podríem dir–, de país, eh?, és un tema absolutament estratègic.

I altres dades, doncs, preocupants tenen a veure amb la previsió, també, de la 
Unió Europea sobre l’increment de gairebé 1 milió de vacants de perfils tècnics di-
gitals, l’any 2020. Per tant, doncs, ho tenim ja aquí mateix. És, per tant, doncs, un 
tema rellevant, que afecta el sistema de formació professional en totes les seves mo-
dalitats, impacta sobre el nostre teixit empresarial, impacta sobre la nostra societat i 
obliga a crear un sistema que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí 
de qualsevol política de formació i qualificació. 

Així mateix, davant d’això sí que continuem veient com l’escàs interès per la for-
mació professional perdura. De fet, la inscripció als estudis de formació professional 
continua sent limitada. Si atenem les dades del curs acadèmic 2017-2018, que són les 
darreres que té publicades el Departament d’Educació, mostren que només el 20,6 
per cent dels alumnes que finalitzaven ESO cursaven un cicle formatiu, respecte al 
62,6, que continuava optant pel batxillerat. I d’altra banda, també cal tenir present 
que hi ha una bona part dels alumnes que inicien cicles formatius de grau mitjà que 
no el completen amb èxit. 

Entre el 49 i el 79 per cent dels graduats de grau superior està treballant als sis 
mesos d’haver finalitzat aquests estudis; índex d’inserció que, a més a més, es veu 
incrementat en aquells estudiants que cursen la formació professional en la modali-
tat dual. Per tant, eh?, una mica, doncs, per situar. 

Cal també dir que estem en un moment en què s’està desplegant la Llei de forma-
ció professional de Catalunya, s’ha constituït la comissió rectora de la que els agents 
socials, doncs, en formem part. I aquí s’ha tancat..., el 31 de juliol es va tancar un 
document de bases del model de formació professional dual a Catalunya. És un do-
cument consensuat, on hi ha uns criteris generals que han d’acabar de concretar-se 
i que han de ser el fonament per a les regulacions que cada departament –el d’Edu-
cació i el de Treball– hauran de tenir en compte, de cara, doncs, a les seves norma-
tives, que han de ser d’aplicació l’any 2020. 

I aquí passaríem al segon punt, que seria el posicionament de Pimec, el que hem 
estat defensant en tot aquest procés, doncs, de concertació que els comentava, a través 
de quatre idees força, que són clau per consolidar un model factible i real de formació 
professional dual, que atengui i s’adapti a la nostra realitat del mercat de treball; mer-
cat de treball entès com teixit empresarial i les persones que en formen part.

En primer lloc, si atenem una de les definicions de formació professional dual, que 
crec que és important també situar ara, a l’inici, la que compta amb major consens 
és, precisament també la del Cedefop, que la defineix en sentit ampli com: «Aquella 
educació formal on l’aprenentatge es desenvolupa de manera alternativa, en el lloc de 
treball i en la institució educativa i que condueix a una qualificació professional reco-
neguda oficialment». Per tant, és important diferenciar la formació professional dual 
de les pràctiques, eh? Aquí no estem parlant d’empreses que posen a disposició llocs 
de pràctiques, per posar en pràctica els coneixements adquirits en el centre formatiu, 
sinó que hi ha una part de la formació que les persones desenvolupen, adquireixen, 
en les empreses, en el si dels centres de treball de les empreses.

I aquí vindria la primera idea força de Pimec, que té a veure amb el paper de 
l’empresa. Si parlem de que el model ha d’impulsar la corresponsabilitat de tots els 
actors que en formen part, aquí nosaltres el que demanem és que s’impulsi, precisa-
ment, la participació de l’empresa, reconeixent el seu paper com a agent formatiu del 
sistema i fomentant el seu compromís amb nivells més alts de compartició de les res-
ponsabilitats formatives, que no poden estar limitades a posar a disposició de llocs, 
no? –com dèiem abans– de pràctiques, sinó que aquí realment estem parlant de po-
sar a disposició del sistema tota una sèrie de recursos, portant, doncs, experts, instal-
lacions, materials..., de tal manera que –i recollint el tema de la corresponsabilitat 
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que els esmentava– l’empresa ha de participar en el codisseny, en el coseguiment i en 
la coavaluació dels alumnes. És una qüestió, doncs, que sembla de sentit comú, però 
actualment no és així. 

Aquest paper formatiu de l’empresa també s’ha de potenciar –pensem en altres 
mesures que caldria analitzar, eh? Tal com dèiem, si es posen a disposició del siste-
ma una sèrie de recursos, doncs, home, també podrien tenir un impacte en qüestions 
fiscals o beneficis a la seguretat social, o bé avantatges via ajuts. Igual que existeixen 
ajuts per la internacionalització o per I+D, haurien de preveure’s ajuts per invertir en 
formació, perquè no deixa de ser una inversió que es fa en el sistema formatiu i que, 
a més, la necessitem, tot el sistema; així com altres reconeixements de tipus social.

En segon lloc, la segona idea força, com no podia ser d’altra manera, és el suport 
a les petites i microempreses, eh? Aquí, separo, com veuen, les mitjanes empreses 
perquè en el model sí que el que veiem és que les dades actuals de participació i la 
formació professional dual ens mostren que pràcticament el 80 per cent, de l’1 per 
cent d’empreses que participen... Començo des del principi: actualment, participa un 
1 per cent de les empreses catalanes en la formació professional dual, dada que ja és 
prou representativa. Doncs bé, d’aquestes empreses que participen, el 80 per cent, 
aproximadament, són empreses mitjanes i grans, eh? D’aquí ve el tema que els co-
mentava, de que centraria aquesta segona idea força en les petites i microempreses, 
donat que la seva participació és molt residual actualment. I té una lògica pel que 
fa, doncs, a les qüestions organitzatives, qüestions de suport i tot el que comporta 
participar en un programa de formació professional dual. 

En aquest sentit, sí que el que nosaltres, doncs, considerem és que, per realment 
donar un impuls a la formació professional dual, cal impulsar, precisament, aquesta 
participació de les petites i microempreses. I el que des de Pimec hem estat defensant 
en els darrers anys –i inclús, doncs, hem presentat propostes al respecte– és crear o 
preveure una figura que en diem «la tutoria mancomunada», que faria de suport o de 
nexe entre el centre formatiu i una agrupació de petites o microempreses, de tal ma-
nera que les empreses assumeixen, lògicament, la tutorització de l’alumne, és a dir, 
la instrucció, la formació, però totes aquelles qüestions que tenen més a veure amb la 
coordinació, amb el disseny, amb el seguiment..., les qüestions més administratives, 
les podria assumir aquesta figura, que podria estar situada, per exemple, atenent el 
nostre teixit empresarial, en un gremi o en una associació i facilitaria la tasca tant..., 
no només a les empreses, sinó també als mateixos centres formatius, eh?

Perquè no és el mateix tenir un grup d’alumnes en dues empreses –tenir, doncs, 
deu i deu alumnes, en dues grans empreses, per exemple– que tenir-ne vint en vint 
empreses diferents. Per tant, doncs, aquesta seria l’estructura de suport que nosaltres 
defensem. Això ha estat recollit en aquest document de bases que s’ha concertat i 
que es va aprovar el 31 de juliol a la comissió de govern de la formació. Tanmateix, 
no es preveu cap recurs, cap finançament per a aquesta figura, eh?, de tal manera 
que si no es preveu un finançament, difícilment s’assumirà, perquè no està clar qui 
ha d’assumir aquesta tutoria mancomunada.

La tercera idea força té a veure, doncs, amb la flexibilitat; flexibilitat que nosal-
tres considerem que ha de tenir tot el sistema de formació professional, i més con-
cretament la formació professional dual. És a dir, aquest model dual ha de ser prou 
flexible per adaptar-se a la diversitat i composició del mercat de treball, atenent, 
doncs, tant a la mida de les nostres empreses, del nostre teixit empresarial català, 
com als col·lectius de persones que tenim en la nostra població activa.

En aquest sentit, s’haurien d’incloure elements facilitadors per adaptar-se, doncs, 
a les necessitats reals, tant d’empreses com de persones, facilitant la transició del món 
educatiu al laboral i superant els desajustos actuals que els comentava a l’inici de la 
meva exposició. Així mateix, cal no perdre de vista la importància que tindrà el tutor 
o tutora d’empresa en aquest model. I aquí també serà absolutament imprescindible 
una formació o un pla formatiu que permeti també garantir la qualitat i els resultats 
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de l’itinerari dual en les empreses. Aquesta formació, per tant, hauria d’incloure, tam-
bé, continguts de caràcter pedagògic, que també facilitin les tasques, no només les 
d’instrucció, sinó també les d’avaluació dels alumnes per part de les empreses. 

I la quarta i darrera idea força de Pimec, amb relació a aquesta qüestió, és la ne-
cessitat de posar els recursos necessaris perquè el model dual es consolidi com a ins-
trument que contribueixi a la millora de l’ocupabilitat de les persones, a la reducció 
de l’atur juvenil i a la reducció de l’abandonament escolar prematur. L’element que 
ha de facilitar l’encaix entre l’oferta i la demanda, en aquest cas, és claríssima ment 
l’orientació professional, que ha d’actuar com a porta natural d’entrada a qualsevol 
acció de formació o qualificació professional, i en la que s’ha de situar les necessitats 
de les persones en el centre del sistema, cercant els instruments més adients per a 
cada perfil, per tal d’assolir els millors resultats possibles.

I per últim, en darrer terme, els anunciava, doncs, que volíem també aprofitar 
l’avinentesa per informar que Pimec organitza el I Congrés de Formació Professional 
a Catalunya, el proper 21 de novembre a Barcelona, amb l’objectiu que sigui un punt 
de reflexió i palanca que alineï els elements estratègics i les prioritats del sistema de 
formació professional amb l’escenari actual i futur del mercat de treball. Hi esteu tots 
convidats.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Miró. Bé, ara obriríem un torn de preguntes, intervencions i 
opinions i, en tot cas, adreçades a la senyora Miró. I aquesta intervenció, la primera, 
la farà el Grup Parlamentari de Ciutadans. La senyora Laia Garrido té la paraula. 
Senyora Garrido...

Laia Garrido Angarón

Hola, bona tarda. Gràcies, president. Gracias, señora Sílvia Miró, por venir hoy 
aquí a la Comisión de Juventud y compartir con nosotros, pues, lo que son las nece-
sidades de las pymes, y también cómo veis vosotros que hay que adaptar la forma-
ción a las pymes, que al final es el tejido más importante en Cataluña y que tenemos 
que tener en cuenta si queremos que los jóvenes, cuando acaben de formarse, entren 
en el mercado laboral.

Para nosotros, Ciutadans, es un tema muy importante. Llevamos ya más de diez 
años en la crisis económica, y a pesar de llevar ya más de diez años los jóvenes en 
Cataluña –aún un 25 por ciento de ellos– no encuentra un trabajo en el mercado la-
boral. Esto significa que uno de cada cuatro jóvenes en Cataluña se forma y cuando 
va a entrar en el mercado laboral no tiene ninguna oportunidad. Eso significa, a nivel 
profesional, que no te puedes realizar, pero a nivel personal significa que no tienes 
acceso a un alquiler de una vivienda, que no tienes acceso a tener hijos, si eso es lo 
que deseas; es decir, a crear tu proyecto vital. Entonces, para nosotros, este tema es 
fundamental y agradecemos, una vez más, que venga hoy aquí a exponer, un poco, 
la visión de las pymes y cómo, juntos, podemos trabajar para fomentar la inserción 
laboral juvenil y asegurar que la formación realmente sea un camino hacia el empleo 
y no un camino hacia el fracaso, la frustración y todo lo que usted ha mencionado 
en su intervención.

Hace unos meses nos reunimos con usted, también, para hablar de este tema, y 
me gustaría destacar tres aspectos que comentó en esa reunión y que, esta vez, pues, 
ha comentado directamente o indirectamente. El primero es el tema de la orienta-
ción académica y laboral. No puede ser que en Cataluña tengamos un 25 por cien-
to de desempleo juvenil y, al mismo tiempo, tengamos sectores económicos donde 
hace falta personal cualificado. Esto es una cosa que es inaceptable, porque es un 
desajuste que, realmente, se podría tocar y mejorar.

Bueno, nosotros creemos que la principal razón por la que pasa eso es porque 
nadie coge realmente la responsabilidad de la orientación de los jóvenes. En las es-
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cuelas secundarias, las personas principales que están a cargo de esto son los psico-
pedagogos, que tienen que lidiar, pues, con casos difíciles en el colegio, que no tienen 
suficientes horas y que, además, tienen que ayudar a los jóvenes a encaminar su ca-
mino profesional. Y creemos que, en este aspecto, hay muchas cosas a mejorar. 

Un segundo tema que también comentó en esa reunión y hoy también ha tocado 
es un poco el desajuste en lo que viene siendo la oferta formativa y las necesidades 
del mercado laboral. Yo me voy a referir a unos estudios de la Fundación BCN FP, 
que realizó en el 2017 y en el 2018, en los que exponía y analizaba, pues, diferentes 
sectores económicos emergentes en Cataluña. Y analizaba el caso del sector quími-
co y de la industria 4.0, dos industrias que están en alza, que cada vez tienen más 
empleo, y analizaba la falta y el desajuste que hay entre estos sectores que están cre-
ciendo y la FP actual. Para especificar, en estos estudios mencionaba cinco profesio-
nes en las que no había absolutamente ningún tipo de formación para formar a gente 
y poder realizar esas profesiones, ¿no?, como era, por ejemplo, pues la formación en 
big data y otros temas tecnológicos. Creemos que en ese aspecto hay que dar gran-
des pasos, que no podemos ir lentos; la economía cada vez se desarrolla más rápida-
mente y es importante tener una respuesta cada vez más rápida. Y hasta ahora, no se 
ha dado una solución a ese aspecto.

Un tercer punto, en el que se ha centrado hoy, ha sido todo el tema de la FP dual. 
Nosotros estamos completamente de acuerdo con que la FP dual es un programa 
que tenemos que impulsar, que es un programa que asegura la inserción laboral de 
los jóvenes. Y creemos, también, que en este aspecto no se está haciendo suficiente. 
Actualmente, tan solo representan el 7 por ciento de los jóvenes de FP, los que ha-
cen FP dual, sabiendo que esta formación, pues, ha llegado a insertar hasta el 70 por 
ciento de los jóvenes de un año. Y creemos que, en este aspecto, pues, toca muchas 
cosas a mejorar. 

Dicho esto, que estamos de acuerdo con todos los puntos que ha mencionado, 
nosotros, en uno de los plenos pasados, lo que hicimos fue no solo quejarnos sobre 
este tema, sino también hacer una propuesta, una propuesta que llevamos al pleno, 
haciendo una batería de medidas para impulsar la orientación profesional; para im-
pulsar la FP y la FP dual. Y en unanimidad, con todos los partidos, se aprobaron 
todas las medidas. Entre las medidas que nosotros proponíamos, pues, era dotar 
de más recursos económicos, pero también de formación, a esas personas que es-
tán encargadas en las escuelas de orientar a nuestros jóvenes. Porque, como vemos, 
actualmente, pues los psicopedagogos no tienen suficiente tiempo, ni recursos, ni 
formación, ni conocimiento, para hacer una labor tan fundamental como es esta. 
También propusimos que se hiciesen más campañas de difusión de la FP y de la FP 
dual.

En relación con el tema del desajuste de la formación con las necesidades del 
mercado laboral, pues volvimos a reclamar que la agencia que se aprobó ya en el 
2015 –que ya van siendo cuatro años–, que se empiece a desarrollar más rápidamen-
te, que se dote también un presupuesto y que se lleve a cabo. Y también propusimos 
el hacer unos estudios anuales, en los que vayamos analizando, en base a sectores, 
qué necesidades tienen los diferentes sectores económicos y adaptemos la FP dual 
a las necesidades de cada sector, porque la FP dual y la FP en general no deben ser 
homogéneas, pero deben dar respuesta a las necesidades de cada sector.

Y, finalmente, también propusimos el aumentar la oferta de FP dual en Cataluña 
y decíamos que en cinco años deberíamos tener el objetivo de que el 50 por ciento 
de los alumnos de FP cursen esta modalidad. Y a parte, también proponíamos una..., 
bueno, una variedad de medidas para apoyar este objetivo, como era, por ejemplo, 
impulsar los asesores territoriales que están ahora mismo en Cataluña y que tienen 
como objetivo ayudar a centros educativos y a empresas a desarrollar sus primeros 
programas de FP dual. En Cataluña solo hay veinte personas que lo hacen, actual-
mente, y creemos que esto también se tendría que aumentar. 
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También pensamos que los tutores son una parte fundamental de la FP dual, que 
toca aumentar la formación que se ofrece a estos tutores y que esta formación no 
debe solo basarse en cosas administrativas y técnicas, sino entrar mucho más en la 
parte de formación, en la parte de seguimiento, en la parte fundamental de lo que es 
la FP dual.

Bueno, pues, propusimos todo esto, fue en febrero de este año. Todos los parti-
dos estaban de acuerdo y la respuesta del Govern fue, principalmente, pues que todo 
esto ya se hacía o estaba en el programa para realizarlo a lo largo de este año o el 
año que viene. Bueno, han pasado ya ocho meses de ese Pleno, no se ha desarrollado 
una propuesta presupuestaria para dar respuesta a todas las medidas que proponía-
mos y tampoco se han desarrollado herramientas nuevas para fomentar la orienta-
ción, la FP o la FP dual. Entonces, vemos que el Govern, pues, actualmente en este 
aspecto está haciendo promesas muy grandes, pero no está pasando a la acción.

A nosotros, lo que nos gustaría pedir al Govern en este aspecto es que pase de 
promover grandes proyectos, como la agencia y otras cosas, a la acción. Porque al 
final, hoy en día –22 de octubre del 2019– hay 77.000 jóvenes que están en el des-
empleo, que no tienen la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida y que están 
esperando una respuesta clara y contundente del Govern de Cataluña.

Una vez dicho esto, también me gustaría, pues, plantear unas preguntas para ti. 
En mi intervención, pues, he hablado del tema de la orientación laboral y también 
de la actualización de los ciclos. Y nos gustaría saber un poco, también, cuál es la 
visión de Pimec, de qué rol deben tener las empresas en estos aspectos, en temas de 
orientación laboral y de la actualización de los ciclos. Una de las respuestas que tie-
ne ahora mismo el Govern para la actualización de los ciclos es la creación de esta 
agencia, que esperamos, pues, que no vuelva a tardar otros cuatro años para llevarla 
a cabo. Y queríamos preguntar, en ese aspecto, si cree que es suficiente, esta agen-
cia, para actualizar los ciclos constantemente, ya que el mercado laboral –como ha 
explicado usted– cada vez se desarrolla más rápido y necesitamos respuestas rápi-
das, no pueden ser burocráticas y tienen que reflejar realmente las necesidades del 
mercado laboral.

Otra pregunta también que le quería hacer es el tema de la formación a los tutores 
de empresa. Actualmente, el Govern hace esas formaciones, pero lo que nosotros he-
mos recibido por parte de empresas y de centros educativos es que esta formación se 
queda muy en la superficie y toca temas administrativos, temas, pues, de burocracia, 
pero no toca en lo que es la formación y ayudar a esas empresas a ser formadoras y 
no simplemente personas que te dicen «haz esto» o «haz lo otro». Queríamos saber 
tu opinión en ese aspecto y cómo se podría mejorar.

Muchas gracias.

El president

Gracias, señora Garrido. Bé, a continuació, té la paraula el Grup Socialistes i 
Units per Avançar. Té la paraula la senyora Riera, endavant.

Judith Riera Roman

Gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Sílvia Miró. La veritat és que estem 
totalment d’acord amb les seves paraules, i si ens ho permet, m’agradaria centrar 
aquesta intervenció en el que creiem que vam fer una aposta molt important, com va 
ser la formació professional dual, l’FP dual, però que creiem que ens hem quedat a 
la superfície i que no estem sent capaços de treure-li tot el rendiment que es podria 
treure, no?

Creiem que cal, realment, una feina molt coordinada entre el Departament de 
Treball, el Departament d’Educació i el sector empresarial. Precisament per això, 
perquè no ens passi que hi hagi sectors que estan o sobredimensionats i que no po-
den absorbir, doncs, aquests estudiants que han de fer les pràctiques i que després es 
poden reubicar al mercat laboral, o perquè tinguem uns altres sectors a Catalunya 
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que estan demanant rebre aquests estudiants i que no poden tenir-los perquè o no 
s’està donant el cicle o no tenim aquesta formació.

Per tant, creiem que no hi està havent aquesta coordinació i bàsicament perquè..., 
posaré un exemple: el cas de la formació sociosanitària, per exemple, és una forma-
ció que té molt bona rebuda per part de les empreses, sobretot de les empreses pe-
tites; és molt fàcil trobar empreses que vulguin rebre aquests estudiants i aquestes 
estudiants per fer les pràctiques; però ens trobem que, per una banda, el Departament 
de Treball ens diu que necessiten donar aquesta formació, però, per una altra banda, 
el Departament d’Educació diu que està sobredimensionat i que, per tant, no poden 
obrir més línies de cursos. I, per tant, s’està quedant la gent..., els estudiants s’estan 
quedant fora. 

Vull dir, crec que és molt important que –més enllà de quin és el sector econò-
mic que ens està demanant la formació– que hi hagi una coordinació molt clara en-
tre tots els agents implicats: Educació, Treball i, per descomptat, el sector econòmic, 
no?, totes les empreses petites i mitjanes.

I també volíem posar de manifest el que comentava: costa molt trobar empre-
ses que estiguin disposades –sobretot les més petites– a rebre aquests estudiants i 
aquestes estudiants, però jo crec que en molts casos és per una manca d’informació, 
perquè potser ni coneixen que al seu voltant hi ha centres educatius que estan donant 
aquesta formació dual, i també per una manca d’incentius, evidentment, molt clara. 
I que, en molts casos, estan assumint molts ajuntaments de Catalunya, per intentar 
reubicar els i les joves dels seus municipis que estan fent formació professional dual, 
en empreses que estan al seu voltant, no? Per tant, crec que aquí també s’ha de fer 
una aposta realment decidida per trobar incentius i permetre, doncs, que puguem 
seguir creixent en aquest sentit, perquè és una sortida molt important i hi ha sectors, 
com comentava la companya de Ciutadans, que necessiten aquesta formació dual 
i que és un camp per explorar, i que no ho estem fent.

I per últim, i per acabar, creiem que és molt important continuar amb aquestes 
tutories: és una bona iniciativa la tutoria mancomunada i, evidentment, sense recur-
sos és molt difícil que es puguin impulsar aquestes noves coses, no? Per tant, per 
part del nostre grup, res més. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Riera. A continuació, pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la senyora Abellán..., o no? (Veus de fons.) Perfecte. 

Cinta González Sentis

Sí, sí.

El president

Doncs endavant.

Cinta González Sentis

Gràcies. Moltes gràcies, senyora Miró, per ser avui aquí amb nosaltres. Estem 
d’acord en algunes coses que s’han exposat anteriorment, en algunes potser no tant. 
També perquè, de les coses que s’han valorat, per exemple, ens agradaria apuntar 
que possiblement també el fet de que hi hagi menys persones que s’inscriguin a l’FP 
també pot ser a causa de l’augment de les taxes per accedir-hi, de la mateixa ma-
nera que passa amb altres estudis postobligatoris com són els universitaris, perquè 
també s’ha augmentat el preu de les taxes de l’FP. Per tant, també pot ser una cosa 
a tenir en compte. 

Ens agradaria preguntar sobre el..., quan parlava del paper de l’empresa, sí que 
és evident que s’han de posar a disposició del sistema educatiu les necessitats que té 
l’empresa, i, per tant, saber quines necessitats té i també, al servei de l’empresa, 
aquesta gent que pot oferir el sistema educatiu, però alhora ens preocupa que, al final, 
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aquest ànim s’acabi traduint en que persones estudiants, que al final el que estan allà 
és per desenvolupar uns coneixements, acabin cobrint llocs de feina que s’haurien de 
cobrir amb persones contractades, diguem-ne, pròpiament contractades i no amb es-
tudiants que estan cursant aquests estudis en concret. 

Llavors, clar, això ens preocupa, perquè si bé és veritat que, evidentment, les per-
sones joves estem passant per un moment bastant complicat, al cap i a la fi, cursar 
unes pràctiques –encara que evidentment, tal com apunten les dades, sí que hi ha 
una inserció laboral major que, per exemple, en altres tipus d’estudis com són, no?, 
els superiors o els universitaris, com molt bé mostrava vostè amb les seves dades– 
tampoc és el que ens permet, al final, tirar endavant els nostres projectes de vida.

Llavors, ens interessaria saber això, també perquè els mateixos estudiants i tam-
bé els sindicats de classe han mostrat la..., bé, la seva preocupació respecte a quin 
acaba sent, al final, el paper de les empreses en el desenvolupament dels programes 
de l’FP dual.

El president

Perfecte, gràcies. A continuació, té la paraula la senyora Ribas, pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana.

Rut Ribas i Martí

Moltes gràcies. Primer de tot, agrair la presència de la Sílvia Miró i que avui pu-
gui estar aquí, no?, portant la veu de tots aquells empresaris, emprenedors i que fo-
menten la creació d’ocupació i també exposar les inquietuds i les oportunitats d’avui, 
concretament, en l’àmbit de la formació professional, que no deixa de ser un dels te-
mes més rellevants entre els joves, i cal tenir en compte i conèixer aquelles necessitats 
existents avui, en matèria d’FP i també, doncs, explicar-nos aquesta connexió entre 
l’oferta i la demanda dels perfils professionals.

Jo voldria posar, també, una mica l’accent –i en la seva intervenció ja hi feia refe-
rència– que cal dignificar l’FP. Ens trobem, malauradament, de fa molts anys ençà, 
fins ara, que malauradament no està dins d’una mateixa balança equilibrada aquell 
jove o aquella persona que està graduada en un grau de formació professional o en un 
grau universitari. Per tant, crec que també –i és un dels nostres posicionaments– que 
aquesta visió, que al cap i a la fi no deixa de portar aquest grau de discriminació, cal 
erradicar-la. I també comentava, doncs, que ens trobem amb sobrequalificació uni-
versitària, que després quan assumeixen el seu lloc de treball no acaben realitzant 
aquelles tasques per les quals s’han format, sinó que, de nou, han de formar-se tècni-
cament per dur a terme la feina en qüestió que facin dins del seu lloc de treball. Per 
tant, crec que és molt important, doncs, que en el mercat laboral, i també ja des de 
l’arrel, s’hagi de dignificar l’FP per tal de que després aquells joves que s’han graduat 
en formació professional no pateixin certa discriminació, a diferència dels joves que 
s’han graduat en un grau universitari.

També, doncs, feia referència, no?, que les petites empreses –m’ho he anotat– són 
aproximadament un 20 per cent les que participen en formació professional dual, i 
des del nostre punt de vista és interessant, això, revertir-ho. Perquè, al cap i a la fi, 
és interessant, doncs, que totes aquelles empreses micros i petites arreu del territo-
ri puguin participar-hi, ja que és la manera d’arrelar els joves arreu del territori, en 
certes empreses o en un cert mercat laboral o en certes formacions concretes, que 
potser no són les mateixes a la comarca del Berguedà que al Baix Llobregat. I, per 
això, també creiem que és interessant que aquest 20 per cent de micros i petites em-
preses, doncs, es pugui ampliar per tal de que hi hagi un ventall més ampli i que, al 
cap i a la fi, generi oportunitats a tots els joves d’arreu del país. 

També volia fer referència a que... –ja ho ha deixat clar, eh?–, que s’ha de dife-
renciar les pràctiques de la formació dual, però també volia agafar el fil de la com-
panya d’En Comú Podem, que no podem caure en el marc de ser mà d’obra barata. 
Per tant, sí que és cert –i això ho englobo en un tot, eh?, també en les pràctiques i 



DSPC-C 355
22 d’octubre de 2019

Sessió 8 de la CPJ 31 

en l’FP dual– que cal lluitar, doncs, perquè també hi hagi aquesta dignificació i que, 
al cap i a la fi, actualment els joves estem en una situació econòmica molt precària i 
no podem caure en la nostra vulneració de drets i, com dic, suposo que no amb les 
millors paraules, però ser mà d’obra barata de certes empreses.

Dit això, doncs, crec que s’ha de seguir apostant per la formació professional 
dual. També és cert que hi ha aquest triangle creat entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Educació i el teixit empresarial que, al cap i a la fi, és una 
gran aposta per poder crear aquesta coordinació i cooperació que ens ha de donar 
bons fruits i resultats, perquè la voluntat és que l’FP, doncs, atengui i s’adapti a tot el 
teixit empresarial i sobretot també a aquells joves que tenen la voluntat de poder-se 
crear formativament en certes empreses, no?, del món laboral.

Per tant, crec que aquí ens posaríem d’acord, doncs, que cal consolidar l’FP dual, 
perquè, al cap i a la fi, com vostè ja deia, ajudarà a reduir aquest atur juvenil en per-
centatges tan elevats i també a anar reduint l’abandonament prematur escolar.

Per tant, agrair-li la seva compareixença i a la disposició pel que faci falta.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Ribas. A continuació, té la paraula, pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya... (Veus de fons.) Perdona, eh?, endavant...

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, president. Bé, gràcies a la senyora Miró per aquesta exposició que ens ha 
fet. I a més a més, doncs, amb propostes per endavant. Per tant, felicitem, en aquest 
cas, a Pimec, també, perquè ens vingui a explicar, però a més a més, a ser proposi-
tius. Per tant, permeti’ns que els felicitem per la iniciativa que porten en aquest tema.

Compartim, evidentment, la diagnosi. Ens ha agradat molt aquesta frase o aques-
ta paraula que vostè fa servir de «la bretxa de talent» que existeix al nostre país. De 
fet, el desajust entre l’oferta i la demanda, doncs, no és d’ara, és històrica malaura-
dament, eh? I per tant, doncs, durant molts anys –lamentablement molts– la forma-
ció, l’escola, eh?, entenem que ha estat estanca respecte al món laboral, al món de 
l’empresa, no?

I, per tant, penso que això ho continuem patint quaranta anys més tard, doncs, 
de..., o quaranta-cinc anys més tard de les situacions que va heretar aquest país, no? 
De fet, han set compartiments estancs, eh? Acabaves l’escola i apareixies en un món, 
doncs, que no sabies què hi havia, perquè mai hi havia hagut el contacte de permeabi-
litat; que s’ha intentat corregir, amb les dificultats que comporta i amb els èxits..., que, 
com deia abans, al cap d’aquests tants anys encara ens trobem en una situació que no 
és la ideal, eh?

I de fet, com dèiem abans, hi ha hagut intents: jo recordo fins i tot, als anys no-
ranta, quan es va crear l’Institut Català de Noves Professions, això ja és segurament 
arqueologia en el camp de la política, però bé, en tot cas ja era un intent de corregir 
un defecte que tenia el sistema, que és que avançava més ràpid, com està passant 
també avui dia, el món de l’empresa. Per tant, l’oferta laboral avança més ràpid que 
no pas la capacitat de l’Administració, del sistema educatiu, de reaccionar, no? I per 
tant, apareixen noves necessitats professionals o empresarials que no són cobertes 
pel sistema, molt estanc, molt encoixinat, eh?, del sistema educatiu. I per tant, jo 
crec que això ho estem patint, encara avui dia. 

De fet, també durant molts anys es va produir aquella dicotomia de quan acaba-
ves l’EGB, doncs, l’FP o el batxillerat, no? En aquells moments es deia: «Els que no 
serveixen per estudiar se’n van a l’FP.» Jo crec que això encara ho estem patint avui 
dia, aquest desprestigi de la formació professional. I avui dia ho estem patint en el 
camp universitari, eh? Hi ha molta més demanda universitària i també l’atur juvenil 
universitari és superior a l’atur juvenil de moltes persones que han acabat un cicle 
formatiu, sobretot de grau superior, eh?
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Jo formo part d’una institució, soc patró d’una institució privada, que fem for-
mació de cicle formatiu de grau superior, i vam ser la primera a fer l’FP dual a 
Catalunya; es diu la Fundació Eduard Soler, que era un model copiat d’Alemanya. 
I, de fet, sortim amb un cent per cent d’ocupats cada curs, des de fa deu cursos –cent 
per cent d’ocupats. Quin és el problema nostre? La matèria primera –la matèria pri-
mera–: ens arriben nens i nenes d’arreu de Catalunya, però molt poquets, eh?, una 
mitjana de quinze, setze per any. Però surten cent per cent ocupats.

I quant la demanda empresarial del sector industrial –nosaltres treballem en el 
sector mecatrònic, robòtica, metal·lúrgia–, la demanda ens supera en el doble o el tri-
ple, ens falta matèria primera. Per què? Doncs perquè els nens i nenes prefereixen 
altres estudis, eh?, perquè continua –jo crec– encara aquella tendència de presti giar 
més, doncs, segurament, anar a una universitat que no pas a un cicle formatiu de 
grau superior –primer grau mitjà i després grau superior–, que et donaria un cent per 
cent d’ocupació laboral.

Per tant, jo crec que aquí tenim encara, doncs, molta feina a fer; molta feina pe-
dagògica; molta feina des de l’escola; molta feina, també, des de la societat, des de 
les mateixes famílies, eh? I per tant, en aquest sentit, jo agraeixo a Pimec, també, 
com deia abans, aquesta part propositiva, no? 

Vostè feia menció d’aquests quatre factors força, o punts força. Jo li faré també 
unes preguntes força, no? (L’orador riu.) Vostè diu: «Hi ha un 1 per cent d’empreses 
que participen en l’FP dual». Bé, és només l’argument per la manca d’incentius, o la 
manca d’ajuts? O faltaria també una mica de filosofia, una mica de pedagogia també 
en el món empresarial, eh?, dels avantatges de l’FP dual? No tot s’acaba rebent ajuts, 
l’ajut el pots rebre després en forma d’uns bons operaris, uns bons treballadors, uns 
bons encarregats, uns bons futurs directius, no? Per tant, en aquest sentit, fer aques-
ta pregunta.

Segona, una altra dada que em preocupa és: l’enquesta de població activa del se-
gon trimestre del 2019 apunta dades positives; hem reduït l’atur juvenil, estem per 
sota del 20 per cent, que feia deu anys o onze que estava, doncs..., era molt greu 
–encara ho és, però s’ha reduït–, però, com també deia la meva companya del Grup 
Republicà, hi ha molta precarietat, per tant, es generen molts contractes que són pre-
caris. Per tant, això no ajuda en el món juvenil.

Però també una altra dada que em preocupa, que és que el 82 per cent dels joves 
ocupats, de setze a vint-i-nou anys, segons l’enquesta de població activa, estan en el 
sector serveis, eh? I en canvi, doncs, estem en un país en el qual hem treballat i estem 
treballant perquè el sector industrial sigui el gran generador de PIB; per sobre del 20 
per cent, cosa que estem aconseguint. Hem fet un Pacte nacional per a la indústria, 
apostem per la indústria com un sector resilient, davant de les oscil·lacions de l’eco-
nomia, però el 82 per cent dels nostres joves, de setze a vint-i-nou, estan en el sector 
serveis, eh? I per tant, això estimula, doncs, moltes vegades, això que també comenta-
va la companya, eh?, dels sous més baixos, els cíclics, no?, en sector serveis a vegades 
són cíclics: el comerç, el turisme... 

I per tant, doncs, què més podem fer, què més pot fer també el sector empresarial, 
la Pimec, eh?, per derivar, que la contractació de joves també se’n vagi a un sector 
més resilient, d’alta ocupabilitat, més especialitzada que una altra activitat com és la 
indústria, no? Per tant, aquí també tenim un repte, també de país, en el qual també 
ens hi ha d’ajudar, doncs, el sector professional, no?, en aquest cas, empresarial, eh?

I per tant, amb això acabaria, felicitant-la també, doncs, per aquesta iniciativa del 
congrés que fan al novembre, en el qual hi serem presents i..., perquè ja hem rebut 
la informació, eh? I per tant, bona feina i endavant.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Munell. I a continuació, té la paraula el Consell Nacional de la 
Joventut, la senyora Torralba o... (Veus de fons.) No? Doncs..., perdó, eh? Perfecte, 
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serà la companya, que ara ja no en recordo el nom; però en tot cas, té la paraula el 
representant del Consell Nacional de la Joventut.

Mònica Torralba i Fernández-Velilla

Gràcies, president, però en aquesta compareixença ens enduem dades per po-
der-les veure i analitzar també a nivell nostre. Però ara mateix, doncs, no tenim cap 
pregunta.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Torralba. Bé, doncs, a continuació, té la paraula de nou la se-
nyora Miró per donar resposta i afegir o dir el que consideri oportú, també en un 
torn d’uns deu minuts, si li sembla oportú? (Pausa.) Endavant, senyora Miró.

Sílvia Miró

Molt bé; doncs, gràcies de nou, i gràcies també per les apreciacions que s’han re-
alitzat al voltant del tema. Intentaré donar resposta a tot, crec que..., m’he pres així..., 
notes, sí, aniré seguint més o menys l’ordre, tot i que hi havia alguna cosa, doncs, 
que més o menys es repetia, però bé, en qualsevol cas, sí que els demano que si al 
final m’he deixat alguna qüestió no dubtin en demanar-me-la.

En primer lloc, ha sortit el tema de quin ha de ser el rol de les empreses en l’ori-
entació i l’actualització dels cicles. Bé, precisament en tot aquest desplegament que 
parlàvem de la Llei de la formació professional, s’està portant a terme un procés de 
concertació on la nostra aposta és perquè en tot el que ha de ser l’instrument pros-
pectiu del model, és a dir, aquell instrument que permeti conèixer quines són les 
realitats, les demandes del mercat de treball, per tal d’ajustar l’oferta formativa, tant 
des del punt de vista de quins són els cursos que s’oferten anualment com des del 
punt de vista de quines són les actualitzacions que hem de realitzar en les diferents 
especialitats formatives, com els deia, la nostra aposta és la de que aquí hi ha de 
participar, evidentment, l’empresa –això està previst–, però, sobretot, que estigui re-
presentada la petita i mitjana empresa, eh?

Vull dir, si estem parlant, doncs, de que es preveu la creació d’uns consells secto-
rials, que han d’analitzar l’evolució dels diferents sectors i quines són les seves neces-
sitats, evidentment que hi han de formar part dels grans empreses, per descomptat, 
però també han d’estar-hi representades les petites i mitjanes, com a generadores del 
70 per cent de l’ocupació de Catalunya i del 65 per cent del PIB, eh? Per tant, doncs, 
representem més del 95 per cent de les empreses, però en aquests entorns no sempre 
tenim els mitjans o els canals per arribar-hi. Aquí, doncs, entenem que el nostre pa-
per sí que aquí és clau, igual que el paper dels gremis i associacions que formen part, 
també, de la nostra organització i de..., bé, de Catalunya, vaja.

Es parlava també de l’entorn canviant i d’aquesta necessitat de donar resposta rà-
pida; efectivament –i aquí el paper de les empreses, de nou, torna a ser clau– i més 
enllà d’això, no?, de quins..., com d’alguna manera organitzem tot aquest sistema i 
com escoltem o fem participar les empreses en el sistema, sí que aquí és essencial..., 
s’ha mencionat la creació de l’agència, l’Agència Pública de Formació i Qualificació, 
que, efectivament, està prevista. És a dir, això més..., en aquesta mateixa comissió 
rectora que va tenir lloc el 31 de juliol es va aprovar que entre les prioritats dels pro-
pers dos anys hi ha la creació de l’agència pública. Però, evidentment, aquesta agència 
pública, que, a més, absorbirà, per entendre’ns, l’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals –al que també es feia esment i que avui en dia, doncs, encara existeix–, 
necessitarà uns recursos, no?

Més enllà dels propis de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, ne-
cessitem uns recursos perquè aquesta agència ha d’anar més enllà, no? No podem 
quedar-nos amb el que tenim fins ara, perquè està clar, doncs, que els resultats que 
tenim no són els adients, i per tant, s’hi ha de fer un canvi; un canvi que ha d’anar, 
sobretot, en primer lloc, cap a la integració de la formació professional, eh? Aquí 
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s’ha parlat, també, doncs, de quan s’oferta en determinats territoris..., doncs bé, una 
de les problemàtiques és que, és clar, com aquí estem parlant de dues conselleries i 
cadascuna té la seva pròpia autonomia i la seva pròpia metodologia en la planifica-
ció i en l’oferta, ens podem trobar amb casos en què, si això no està integrat, que és 
el paper precisament de l’agència, en un territori quedi una oferta descoberta o al 
contrari, no?, sobrecoberta.

Més temes..., bé, sí; també es parlava de la formació als tutors d’empresa, que 
és absolutament clau. És una de les qüestions que tots els agents socials hem estat 
absolutament d’acord amb que s’ha de reforçar, i així va quedar recollit també en 
aquest document de bases de la formació professional dual, i evidentment, doncs, 
entenem que això ha de ser així, eh?, incloent-hi els elements, també, més enllà dels 
pròpiament administratius, és a dir, elements pedagògics, tal com ja he esmentat 
anteriorment. 

Es parlava també de que per tal, doncs, de treure tot el rendiment a la formació 
professional dual, cal una feina molt coordinada entre els departaments i les em-
preses, i tot el tema de la coordinació de l’oferta formativa també ha tornat a sortir. 
Aquí, la clau per nosaltres està en la funció d’aquesta agència que preveu la llei i 
que de moment, doncs, està encara en previsió de creació. I sobretot, doncs, que ne-
cessita aquest finançament, aquest pressupost, per tal de fer-la realitat amb totes les 
finalitats que preveu la llei per a aquesta agència.

Es parlava també d’aquesta dificultat per trobar empreses per participar en la 
formació professional dual i de quines són les qüestions, no?, o els motius per a no 
participar per part de les empreses. Efectivament, aquests motius no són motius eco-
nòmics exclusivament. De fet, vàrem presentar fa tot just dues setmanes un estudi, 
que hem realitzat conjuntament amb el Departament d’Educació, amb Foment del 
Treball i amb la Fundació Bertelsmann, a iniciativa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que és l’estudi de La formació professional dual a Catalunya des del punt 
de vista empresarial. I justament el portava, per si em calia, donat que són dades que 
acaben de ser presentades. I una de les conclusions, una de les gràfiques, el que mos-
tra són els motius per no oferir formació professional dual per part d’aquelles empre-
ses que no hi participen, que són majoritàriament petites i microempreses, les que 
responien aquest qüestionari.

Els llegiré tan sols les top, no?, les principals, les quatre primeres. Diuen: «No 
podem acompanyar adequadament la persona durant el seu projecte d’aprenentat-
ge.» Aquesta és la primera..., el primer motiu al que apel·len les empreses. Per tant, 
el tema, doncs, de capacitat, recursos, que també ha sortit anteriorment. «El procés 
de formalització de l’FP dual és massa burocràtic»; per tant, continua sent una li-
mitació, sobretot, per part de les petites empreses, totes les qüestions que suposen..., 
burocràtiques. «No coneixem prou bé com funciona el sistema de FP dual»; per tant, 
manca d’informació. «No podem impartir els mòduls professionals que exigeix el 
centre formatiu», eh?; per tant, tornem a qüestions, doncs, de capacitat. N’hi ha d’al-
tres, però, per exemple, la qüestió econòmica surt en darrer lloc, que diu: «La for-
mació professional dual és massa cara.»

Jo el que entenc o concloc d’aquests resultats és que, efectivament –i com des de 
Pimec hem dit nombroses vegades–, la formació professional és..., certament que 
ara parlarem, del tema, doncs, de que hi ha manca de prestigi a nivell social, però 
per part de les empreses és justament al contrari. Les empreses tenen necessitats, i 
aquestes necessitats les veuen molt relacionades, justament, amb oficis i professions 
de la formació professional. I en aquests moments, havent-hi com hi ha, aquesta ne-
cessitat de cobrir determinades posicions, veuen en la formació professional dual 
una oportunitat per poder, d’una banda, acabar seleccionant persones per a un futur, 
futurs treballadors, i d’altra banda també, contribuir aportant aquelles competències 
que el mateix sistema, per la mateixa rapidesa amb què evoluciona el mercat de tre-
ball i que el sistema formatiu..., mai podrà tampoc assolir. Perquè això..., bé, en són 
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vostès també coneixedors: un lloc de treball, antigament, podia canviar en quatre, 
cinc anys. Actualment, aquests canvis es poden donar en dies. Per tant, és absoluta-
ment impossible de tenir un sistema que canviï tan ràpidament. 

I és aquí on el paper de les empreses creiem que és fonamental. Les hem d’im-
plicar en tot això, perquè són elles les que disposen de les darreres tecnologies, dels 
darrers canvis... i és en l’entorn de l’empresa on es poden desenvolupar determina-
des competències que difícilment es podran posar en joc, inclús, en l’aula, no?, en 
l’entorn del centre educatiu i formatiu.

D’altres qüestions que sortien: es parlava, també, doncs, de les taxes que sí, cer-
tament, poden representar una limitació en l’accés, però bé, nosaltres també  creiem 
que, si bé aquesta pot ser una limitació, de la mateixa manera que parlàvem abans de 
la limitació econòmica, si podia ser limitant per participar les empreses o no, segur 
que, en certa manera, deu afectar, però nosaltres creiem que la principal causa o el 
principal motiu pel qual els joves no estan formant-se en el sistema de formació pro-
fessional atén principalment a la manca d’orientació, a la manca d’un model d’orien-
tació que sigui capaç d’informar d’una manera transversal sobre totes les modalitats 
formatives i totes les famílies formatives que hi ha, quines sortides professio nals te-
nen, i atengui, també, sobretot –com deia, perquè és igual d’important– les neces-
sitats i expectatives i capacitats de la mateixa persona. És a dir, que sigui capaç 
també de desenvolupar el propi talent, individual i personal, eh? Per això necessi-
tem un model prou desenvolupat i prou potent –si em permeten utilitzar aquest ter-
me– per acabar, doncs, adequant, no?, i abordant aquesta bretxa del talent de la que  
parlàvem. 

Parlàvem també de la preocupació que existeix sobre que els joves que partici-
pen en la formació professional dual estiguin ocupant llocs de treball, o que pugui, 
això, representar una qüestió, doncs, de mà d’obra barata. Certament, és una qüestió, 
doncs, que genera controvèrsia i ha generat molt de debat al voltant del tema, però 
atenent totes les qüestions comentades, eh?, des de la mateixa necessitat que tenim 
de que les empreses participin en el sistema, per tenir o per donar realment resposta 
i ajustar aquestes competències que els dèiem a l’inici, que actualment no estan..., 
no van en concordança, necessitem l’aportació de l’empresa. I per garantir que real-
ment, doncs, això no s’estigui utilitzant d’una manera, podríem dir, fraudulenta, sí 
que caldrà també desenvolupar una sèrie d’indicadors de qualitat, que vagin més 
enllà dels indicadors o dels resultats que tenim actualment, que tenen únicament els 
índexs d’inserció en FP dual. És a dir, hem d’avançar, eh?, nosaltres també és una de 
les consideracions que fem al voltant del model, pel que fa, doncs, a que necessitem 
un sistema amb indicadors qualitatius pel que fa a l’aprenentatge de les persones.

Estar també més orientant i acompanyant les empreses amb relació a què entenem 
per formació professional dual i poder dir, en un moment determinat: «Escolti’m, 
doncs, vostè no pot participar en formació professional dual; si vol acollir alum-
nes en pràctiques és una altra cosa.» Però hem de deixar molt clar què entenem per 
formació professional dual. És absolutament clau i hem d’incloure, com dic, també 
elements que permetin garantir la qualitat dels aprenentatges i els resultats de par-
ticipar en aquesta modalitat.

Parlàvem també del..., bé, sí, de la qüestió de la dignificació i del prestigi de l’FP. 
Efectivament, és una mica al voltant del mateix, eh? És un problema d’orientació, 
però no només als joves, sinó, com també s’ha comentat, a les mateixes famílies. De 
fet, els joves actuals són fills de generacions, doncs, que ens feien creure, eh?, que el 
que anava a FP era aquell que no servia per estudiar. I bé, és una cosa, doncs, que 
tenim encara molt interioritzada. I, per tant, s’ha de fer moltíssima pedagogia, espe-
cialment als pares i mares dels joves, eh?, perquè coneguin realment quines són les 
oportunitats que dona aquesta formació, quina metodologia utilitza també i, sobre-
tot, quines són les sortides professionals i les oportunitats que dona per als joves, per 
a les persones en general.
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Sí; bé, les darreres..., anava una mica en la mateixa línia, eh?, el tema, doncs, dels 
motius per no participar per part de les empreses i què podem fer per generar interès 
als joves cap a professions relacionades o vinculades a la indústria. Per nosaltres, la 
clau continua sent l’orientació.

No sé si tenen més preguntes o més qüestions....

El president

Sí; de fet, senyora Miró, ara el que faríem és obrir un petit torn, també, per fer 
algun suggeriment o algun comentari. Un breu torn de tres minuts, com a màxim, 
per grup parlamentari. I començaria, de nou, el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
amb la senyora Laia Garrido.

Laia Garrido Angarón

Gràcies, president. Muchas gracias por todos los detalles, la verdad es que creo 
que nos estás trayendo mucha información sobre la FP dual y cómo poder mejorarla. 
Has comentado medidas específicas de cosas que se tendrían que mejorar, y también 
el tema del presupuesto, ¿no?, que estas medidas tienen que estar, pues, acompaña-
das de un presupuesto. Y en ese aspecto, pues, también queríamos preguntarte si 
crees que el Gobierno actual de Cataluña está haciendo todo lo posible en sus manos 
para fomentar la FP dual en Cataluña, y cuál es tu opinión en ese aspecto.

El president

Gràcies, senyora Garrido. El senyor Gibert no... Senyora Ribas? (Pausa.) Senyor 
Munell? Endavant, senyor Munell.

Jordi Munell i Garcia

Afegir una cosa també: en els temes de flexibilitat i adaptabilitat, també, doncs, 
expressar que quan hi ha hagut algun intent de modificar plans d’estudi per adap-
tar-los al que l’empresa demana ens trobem moltes vegades amb que hi ha una bar-
rera; la barrera és que l’homologació l’ha de continuar donant el ministerio, i no es 
pot fer des d’aquí. I per tant, amb un ministerio que està molt allunyat, moltes vega-
des, de la vida real, de l’economia catalana i de la indústria catalana, ens trobem a 
vegades amb una barrera mental, segurament, eh?, que dificulta o que triga de vega-
des un any o dos a donar resposta a una necessitat que hauria de ser bastant imme-
diata, perquè és el que l’empresa t’està demandant, eh? 

I parlo, per exemple, de l’experiència personal que hem tingut amb la mecatrò-
nica: ara està implantada a molts centres de Catalunya, en el cas que jo els referia, 
vam ser la primera a implantar-ho a l’Estat espanyol, i les dificultats perquè ens do-
nessin, ens acceptessin, doncs, el pla d’estudis d’una cosa que era demandada i que 
era lògica, com s’ha vist després, van ser increïbles. 

O per exemple, l’any passat, també, al demanar una reorientació de la meca-
trònica cap a la robòtica, també les dificultats per homologar aquest pla d’estudis, 
doncs..., no va en la mateixa línia de velocitat de la que estem parlant aquí o que 
estem discutint aquí, amb un tipus de formació dual, que..., això, les empreses i el 
món empresarial i professional van amb molta velocitat i després tota l’estructura 
que hi ha al darrere, no només del departament o dels departaments implicats, sinó 
també, en aquest cas, per exemple, per homologar uns plans formatius, també són 
molt dificultosos, eh? Per tant, també m’agrada expressar-ho aquí, en aquest sentit.

El president

Gràcies, senyor Munell. No sé si el Grup de Catalunya en Comú Podem vol fer 
alguna intervenció? (Pausa.) No? Doncs, llavors, la senyora Miró tancaria aquesta 
compareixença amb una última intervenció. Té la paraula, senyora Miró.

Sílvia Miró

Molt bé, gràcies. Bé, en primer lloc es parlava de la..., se’ns preguntava sobre 
la nostra opinió amb relació a si el Govern està fent el suficient per impulsar l’FP 
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dual. Home, jo entenc que sí; bé, nosaltres el que podem respondre és davant, doncs, 
dels diferents esdeveniments que han vingut en els darrers mesos, en els que –com 
els deia– finalment, s’ha posat fil a l’agulla pel que fa al desplegament de la Llei 
10/2015. Això ha derivat en una estratègia que és a deu anys vista, situació, doncs, que 
ens va també portar a demanar o a instar el Govern a que s’establissin unes prioritats a 
més curt termini, perquè, bé, la qüestió és urgent i ens hi juguem molt. Per tant, doncs, 
dins d’aquestes prioritats que, finalment, es van també aprovar hi ha la formació pro-
fessional dual, per tant, amb això ja..., nosaltres, com a mínim veiem la voluntat, si 
més no, de que s’impulsi. 

És més, al mes d’abril d’aquest any es va publicar una resolució sobre un canvi 
en el model de formació professional dual, per part del sistema educatiu, que va ser, 
doncs, podríem dir, criticat per part nostra i de la resta d’agents socials, perquè es 
publicava en un moment en què estàvem, precisament, treballant i desenvolupant 
aquest model i es va fer sense comptar amb el consens i el diàleg social que entení-
em que havia d’haver-hi.

Això, finalment, doncs, va quedar aturat. Per això també es va accelerar aquest 
consens en aquest Document de bases per a la formació professional dual, i el timing 
està en 2020, per desenvolupar o per implementar aquests canvis. Per tant, entenem 
que, bé, sí, nosaltres evidentment voldríem que això ja hagués estat fet de molt abans, 
no?, però sí que, com a mínim, veiem que la voluntat és la d’anar avançant en aquest 
aspecte. 

I pel que fa, doncs, a les limitacions en l’actualització curricular, doncs sí, també 
ho patim i compartim les penes i les frustracions en la dificultat per fer adaptacions 
curriculars, que, a més a més, no són competència autonòmica, com bé dèieu, sinó 
que, a més a més, són competència estatal, i això no sé si algun dia aconseguirem 
canviar-ho.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Miró, per les seves reflexions i per haver mantingut aquesta 
compareixença. Sempre serà benvinguda aquí a casa...

Sílvia Miró

Gràcies.

El president

...de tots els catalans, el Parlament.
I bé, sense cap punt més a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió. Gràcies a tots.

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