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Sessió 11 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les deu del matí i vuit minuts. Presi-

deix Yolanda López Fernández, acompanyada de la vicepresidenta, Carmen de Rivera i Pla, 

i de la secretària, Irene Fornós Curto i del secretari en funcions José Rodríguez Fernández. 

Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio, Ferran Domínguez García i Clara Mar-

san Raventós.

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, José Maria Cano Navarro, Jean 

Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Elisa-

beth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de 

Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Josep Costa i Rosselló, Josep Maria Forné i 

Febrer, Glòria Freixa i Vilardell i Anna Geli i España, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni 

Castellà i Clavé, Najat Driouech Ben Moussa, Elena Fort i Cisneros, Jordi Orobitg i Solé, Rut 

Ribas i Martí i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. Republicà; Rosa Maria Ibarra Ollé, Alícia 

Romero Llano i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar i Esperanza 

García González, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a Cata-

lunya de Save the Children; Sonia Ruano Ramos, portaveu de comunicació de l’Associació 

Son Nuestros Hijos i Ana María Miramontes Roel, responsable del comitè jurídic de l’Asso-

ciació Son Nuestros Hijos.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 

garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat  sensorial 

(tram. 200-00001/12). Govern de la Generalitat. Elaboració del Dictamen (text presentat: 

BOPC 118, 5; esmenes presentades: BOPC 353, 7; informe: BOPC 425, 5).

2. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als funcionaris in-

terins de l’Administració de justícia (tram. 250-00554/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 231, 106; esmenes: BOPC 263, 43).

3. Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del torn 

d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la pun-

tualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes (tram. 250-00695/12). Grup 

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

presentades (text presentat: BOPC 267, 33; esmenes: BOPC 302, 16).

4. Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell (tram. 250-00699/12). Grup 

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

presentades (text presentat: BOPC 273, 43; esmenes: BOPC 314, 6).

5. Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en funcionament 

del jutjat número 7 de Girona (tram. 250-00702/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 273, 47; esmenes: BOPC 314, 6).

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Bebès Robats de Catalu-

nya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de les famílies afecta-

des per casos de bebès robats (tram. 356-00496/12). Yolanda López Fernández, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

7. Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de Save the Chil-

dren, davant la Comissió de Justícia per a presentar la proposta de model de casa dels 

infants Barnahus, d’atenció especialitzada integral en abusos sexuals a la infància (tram. 

357-00021/12). Comissió de Justícia. Compareixença.

8. Compareixença d’una representació de l’associació Son Nuestros Hijos davant la 

Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels menors i les famílies per gestació 

subrogada (tram. 357-00270/12). Comissió de Justícia. Compareixença.
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La presidenta

Diputats, diputades; bon dia, comencem la Comissió de Justícia.
Hi ha algun diputat que..., o sigui, canvi de grup o algun canvi de portaveu o al-

guna cosa?

María Francisca Valle Fuentes

Bon dia, sí, el Grup de Ciutadans tenim dues substitucions: la Múnia Fernández, 
la diputada Múnia Fernández per la diputada Laura Vílchez; i la diputada Lorena 
Roldán pel diputat Josep Maria Cano.

La presidenta

Sí, Jordi?

Jordi Orobitg i Solé

Sí; el Grup Republicà també comunica dues substitucions. En aquest cas, la dipu-
tada Rut Ribas substitueix la diputada Adriana Delgado; i en aquest cas, també el 
senyor José Rodríguez, el diputat José Rodríguez, substitueix la secretària de la co-
missió i diputada, la senyora Irene Fornós.

La presidenta

Molt bé, gràcies.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Sí, i en el nostre cas, la diputada Geli substitueix la diputada senyora Geis, i la 
diputada Elena Fort, substitueix la diputada Marta Madrenas.

La presidenta

Molt bé, moltíssimes gràcies.

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial

200-00001/12

Comencem l’ordre del dia, que és, com sabeu, la votació del Projecte de llei del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

Comencem, si us sembla bé, per votar en bloc les esmenes recomanades? (Pausa.)
Molt bé.
A favor de les esmenes recomanades?
Queda aprovada per unanimitat.
Molt bé.
Votem les transaccions.
També les farem en bloc, si hi ha algú que no...
(Esperanza García González demana per parlar.)
Digues...

Esperanza García González

Sí; presidenta, nosaltres demanaríem la votació separada de les esmenes del PSC, 
la 22 i la 24. I de Catalunya en Comú Podem, la 13.

La presidenta

Gràcies.
(Pausa llarga.)
Molt bé, si us sembla bé, comen... (Remor de veus.) Si...

Jordi Orobitg i Solé

Les votem en bloc, entenc, aquestes tres?
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La presidenta

Aquestes tres en bloc, exactament. (Veus de fons.) Les transaccionades, és a dir, 
votarem en bloc les esmenes del Partit Socialista, la 22 i la 24; i de Catalunya en 
Comú Podem, la 13. (Veus de fons.) I després votarem la resta.

Vots a favor d’aquestes esmenes?
Vint vots a favor.
Vots en contra d’aquestes esmenes?
Un vot en contra.
I no hi ha abstencions.
Ara votem, en bloc, la resta d’esmenes transaccionades.
Vots a favor?
Unanimitat.
(Pausa.)
Ara votem la nova esmena.

Jordi Orobitg i Solé

La CUP no hi és i, per tant, no poden haver-n’hi 21 vots. Hem fet malament el 
recompte. Dic que no hi és el portaveu de la CUP i, per tant, el resultat no pot ser 
21...

La presidenta

Rectifiquem, és...

Jordi Orobitg i Solé

M’informa el meu company Marc Sanglas, que el resultat de la votació anterior 
també deu ser erroni, perquè també s’havia computat...

El lletrat

Era unanimitat.

Jordi Orobitg i Solé

Bé; clar, però no eren 21? (Remor de veus.) Val, val, unanimitat, sense més...

La presidenta

Aquesta última..., les votacions de les transaccions, tant les que hem dit per se-
parat, com la resta, queden per..., no, no..., les separades queden: 19 vots a favor i 
1 vot en contra.

Ara votarem la nova esmena, que es va passar a tots els portaveus dels grups 
i s’afegirà al text final.

Vots a favor de la nova esmena?
Queda aprovada per unanimitat dels presents.
Ara hauríem de passar a la votació de les esmenes no recomanades.
Si us sembla bé, jo aniré nomenant grup per grup i dieu si les retireu o si no.
Les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

o de Junts per Catalunya...

Jordi Orobitg i Solé

Es van presentar conjuntament amb Junts per Catalunya i...

La presidenta

Les presenteu conjuntament?

Jordi Orobitg i Solé

Ambdós portaveus manifestem..., bé; parlo pel meu company, les retirem.

La presidenta

Molt bé. Del Grup Socialista, les esmenes no recomanades?

Rosa Maria Ibarra Ollé

Les retirem, només n’hi ha una...
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La presidenta

Molt bé. I queden les del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, les es-
menes no recomanades, que les retirem, també.

Ara passarem a votar la resta del text.
Vots a favor, de la resta del text?
Queda aprovada per unanimitat dels presents.
Queda aprovat el dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei de la modifi-

cació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, per tal de garantir la igualtat dels 
drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

Passem al següent punt del dia, que..., a veure, era una proposta de resolució que 
ha quedat... (Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.) Jordi...

Jordi Orobitg i Solé

Si em permet, senyora presidenta, com que no se m’ha donat torn de paraula, no-
més d’una forma molt breu, com que he estat el relator, doncs, per agrair a tots els...

La presidenta

Té la paraula, diputat.

Jordi Orobitg i Solé

Gràcies; per agrair a tots els ponents, doncs, la seva predisposició, el fet que hà-
gim accelerat els treballs, tant en ponència com fent les reunions adients per poder 
bastir el text; i als que ens han prestat la seva confiança perquè, evidentment, com 
que el seu grup no és gaire nombrós, doncs, no poden arribar a tot arreu, no? I també 
especialment també al lletrat, que ens ha assistit d’una forma encomiable i que ens ha 
ajudat a bastir textos que, probablement, si depengués de nosaltres, haguéssim tardat 
molt més temps.

Moltes gràcies a tothom.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputat. Té la paraula el diputat de Junts per Catalunya.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Senzillament, per posar en coneixement que el diputat senyor Forné substitueix 
la diputada senyora Geli.

La presidenta

Gràcies, diputat. Moltíssimes gràcies per les paraules que ha tingut el ponent i 
em sumo a tot el que ha dit.

Passarem al següent punt del dia, que era una proposta de resolució de Ciuta-
dans, que era sobre l’elaboració d’un pla de formació per als funcionaris interins de 
l’Administració de justícia. L’ha retirat el grup, així que...

La lletrada

No ho ha fet...

La presidenta

Ah, d’acord. Li dono la paraula.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, presidenta. Aquesta proposta la posposem per a una altra comissió. Posposada, sí.
(Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.)
Diputat?

Jordi Orobitg i Solé

No, no..., només de forma molt breu. Desconec el motiu de la posposició i és 
evident que el grup pot fer allò que li sembli més adient. L’únic que demanaríem 
que, si és un fet –que ho desconec, si és així, eh?– que sabia amb prou antelació, de-
manaria que, en la mesura del possible, tots plegats tinguin la deferència de comu-
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nicar-nos-ho, perquè, home, tot exigeix treball i dedicació i probablement podríem 
destinar aquest temps a altres coses més pràctiques, eh?

I no és un retret al grup en concret, eh?, també ho podem fer nosaltres el dia que 
adoptem aquestes decisions.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, Jordi.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions 
dels advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, 
la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la puntualitat 
en el pagament de totes les quanties reconegudes

250-00695/12

Passem al següent punt del dia, que és la Proposta de resolució sobre l’actualització 
de les retribucions dels advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió dels 
mòduls per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes les quanties 
reconegudes. El proposant és el Grup Parlamentari de Ciutadans, li dono la paraula al 
diputat perquè faci la seva exposició.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, des del Grup de Ciutadans volem 
agrair a tots els advocats i procuradors, especialment a tots els professionals adscrits 
al torn d’ofici, la seva tasca, que fan dia a dia, i que, en molts casos, està infrafinan-
çada, està menystinguda pels successius governs de la Generalitat, especialment en 
els últims anys de la crisi econòmica, i agreujada pel procés separatista. Que, men-
tre es dedicaven recursos públics a obrir ambaixades o fer campanya política, els 
advocats del torn d’ofici i els procuradors havien de patir una situació d’infrafinan-
çament dels mòduls de compensació.

La realitat és que portem des de l’any 2011 amb una retallada del 5 per cent que, 
en principi, havia de ser del 10 per cent; però el Govern dels millors retalladors, en el 
seu moment, va fer una retallada que, fins ara, no s’ha recuperat. En tots els mòduls i 
en totes les matèries, sobre una base que, ja en si mateixa, era del tot insuficient. Amb 
aquelles primeres retallades, després no es van fer grans canvis, únicament ens cons-
tava una actualització corresponent a l’IPC de l’any 2016, per aplicar-lo a l’any 2017, 
que va ser a l’anterior legislatura, amb el senyor conseller Mundó.

Però, en canvi, d’ençà no s’ha fet absolutament res, no? I per tant, el que sí que 
considerem és que hi ha un menysteniment per part de la Generalitat de Catalunya i 
pel Departament de Justícia, encapçalat per la senyora Capella, respecte als advocats 
del torn d’ofici. 

Com es pot observar, nosaltres, en la proposta d’acord, demanem que la conselle-
ria signi ja el conveni; era de l’any 2019, però sembla que no arribarà a temps i ja hau-
rem de pensar en el 2020 i que es compensi la rebaixa patida durant tots aquests anys.

També –no és nova aquesta petició– perquè durant les darreres legislatures, la del 
senyor Mas i la del senyor Puigdemont, els meus companys, també, del meu partit, 
vam demanar l’actualització d’aquests mòduls i actualitzar-los al nivell de vida real.

En segon lloc, també, sol·licitem actualitzar les retribucions en base a la compen-
sació, adequant-los al nivell de vida, com he dit, real; i al nivell de vida actual, no 
dels anys vuitanta.

Els advocats del torn d’ofici tenen el costum, també, de pagar factures i de men-
jar i també de pagar despeses i no tenen unes retribucions dignes. L’any 2016, es va 
aprovar aquesta pujada de l’1,3 per cent, que he explicat abans, però és que també 
no arriben els pagaments dintre del termini d’un mes des de la seva justificació. En 
molts casos, ens trobem que es paga fins a dos mesos i mig.
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En tot cas, també, demanem que es pugui garantir que, dintre d’aquest termini 
d’un mes des de la justificació, pugui arribar el pagament d’una manera adequada. 
I també, que es garanteixin les actuacions justificades en un sol pagament, en el cent 
per cent. Però és que, curiosament, quan revisem una mica les dades dels darrers 
mesos i anys, curiosament, només amb el 155 es va pagar al cent per cent de les re-
tribucions dels advocats del torn d’ofici. I en canvi, la Generalitat no fa la seva tasca.

També demanem coordinar la revisió dels mòduls impagats o infrafinançats. I ens 
consta que els col·legis d’advocats de Barcelona i de Catalunya, el CICAC, està revi-
sant i està fent aquesta tasca, que properament lliurarà a la conselleria de Justícia. Hi 
ha casos com, per exemple, les ampliacions de les execucions, o les impugnacions a 
les oposicions de les execucions, que no es paguen. O en el cas d’assumptes penals, 
a les matèries del –per exemple– el 544 bis, que en canvi, no es paga; i el 544 ter, que 
és la compareixença de les ordres d’allunyament, sí que es paguen, no?

Hi ha mòduls que els advocats del torn d’ofici han d’assumir, però en canvi, no 
estan pagats degudament. No demanem cap almoina, demanem respecte i reco-
neixement als professionals del torn d’ofici. Volem, també, donar visibilitat a tots 
aquests professionals i volem reconèixer la tasca de tots ells que han patit durant 
tots aquests anys la crisi econòmica en primera persona i les retallades, i han donat 
resposta a les persones que han patit la situació de crisi econòmica, amb menys re-
cursos i sortides a problemes seriosos, com les execucions hipotecàries.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Hi ha esmenes? (Pausa.) Com... (Veus de fons.) No la aceptáis...? 
(Remor de veus.) Pero no la acepta...

La lletrada

Bueno, pero tiene que defender las enmiendas, ¿eh?

La presidenta

Vale. Para defender las esmenes presentadas, de Junts per Catalunya y Esquerra 
Republicana, la diputada Elena Fort. (Remor de veus.) Es que pensaba que era ella. 
Bé, per Esquerra Republicana, és el diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Bé, moltes gràcies. En qualsevol cas, compartim la preocupació expressada pel 
portaveu de Ciutadans. També és un col·lectiu, el dels advocats d’ofici, al que mos-
trem el nostre respecte i la nostra admiració; entre altres coses perquè no només jo, 
crec que moltes de les persones que estan avui en aquesta sala exercint de diputats, 
tenen la condició d’advocats i han exercit en el torn, eh? I entre ells.., i sabem el dur 
que pot arribar a ser i el sacrifici que exigeix. I que, en definitiva, és un servei im-
prescindible, doncs, per al benestar de la comunitat jurídica i també de tots aquells 
que es veuen afectats per processos judicials.

Però hi ha una realitat que no podem obstar, que totes aquestes peticions que 
s’han formulat, d’una manera molt raonable i raonada, venen condicionades per una 
provisió econòmica que faci possible afrontar aquestes necessitats. S’ha utilitzat la 
paraula «menysteniment» per part de la consellera. Jo crec que el menysteniment, 
si existeix –que no crec que ningú vulgui menystenir el col·lectiu–, si existeix, és 
col·lectiu, perquè és deure de tots els grups parlamentaris i de tots els ciutadans que 
existeixin les partides pressupostàries per fer front a les necessitats dels diferents 
col·lectius del nostre país.

I en aquest cas, específicament, dels advocats d’ofici. És més, procedir a uns pa-
gaments sense que vinguin emparats amb una partida pressupostària és un delicte 
que persegueix la llei. I per tant, seria un delicte contra l’Administració i, com a 
tal, jo crec que és lògic que no puguem exigir als nostres representants polítics que 
adoptin decisions d’aquesta mena. Les nostres esmenes, precisament, han anat en la 
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línia no de rebutjar la necessitat, sinó d’establir aquest ordre natural de les coses, que 
existeix una necessitat i que han d’existir els recursos que facin possible afrontar-la, 
no? I, des d’aquest punt de vista, totes aquestes esmenes feien la prevenció que, en el 
cas que existeixi la disponibilitat pressupostària per afrontar-les, doncs, fer realitat 
aquestes necessitats i compromisos.

Desconeixem i intuïm, no? pel que hem vist, que aquestes esmenes no seran ac-
ceptades, i això comportarà, en tot cas, que demanem una votació separada dels di-
ferents punts fent palès, evidentment, com ja ho he fet de manera explícita, doncs, 
el nostre ple respecte pel col·lectiu i també, amb ple reconeixement que mai estarà 
retribuït a l’alçada de les prestacions que realitza.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara té la paraula la diputada Elena Fort, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

Elena Fort i Cisneros

Moltes gràcies, presidenta. Jo m’adhereixo pràctica..., bé, al cent per cent a les 
paraules del meu company. La tasca dels advocats d’ofici és una tasca de servei so-
cial, de caire voluntari i evidentment, amb una compensació econòmica molt per sota 
del que podrien rebre els mateixos advocats en l’exercici, podríem dir, ordinari de la 
professió. Els advocats adscrits al torn d’ofici resulten una pota més del que és l’es-
tat social i l’estat de dret i representen la garantia de l’accés de tots els ciutadans a la 
justícia en igualtat de condicions.

Són, per això, un col·lectiu necessari per garantir aquest estat de dret, i també els 
drets individuals de tots els ciutadans a una tutela judicial efectiva. Per tant, mereixen 
tot el reconeixement per part del Parlament, de totes les entitats i de tota la societat 
i, especialment, també, el reconeixement des de la vessant econòmica. Amb relació 
a la proposta de resolució que se’ns presenta, i a les concretes peticions que s’hi fan, 
és evident que no podem més que manifestar l’acord absolut, pel que fa a la seva in-
tenció i al seu objectiu. Tot el que es demana, hauríem de poder subscriure-ho aquest 
Parlament, per unanimitat.

Però, malauradament, aquestes propostes i les seves intencions, des del vessant 
econòmic plantejades, i que –ho repeteixo– compartim en el fons i en l’objectiu, no 
són realitzables en els termes plantejats. En primer lloc, voldria recordar l’infrafinan-
çament de la Generalitat, i especialment, del Departament de Justícia per part de l’Es-
tat. Quan l’Estat no fa arribar ni un sol euro a la Generalitat de Catalunya, dels entre 
quaranta i seixanta milions anuals que recapta en concepte de pagament de les taxes 
judicials a Catalunya, quan haurien de ser destinats, precisament, a cobrir aquestes 
despeses. Que no ho oblidem, ascendeixen aproximadament a 65 milions d’euros anu-
als. Per tant, poc podem dir més.

En segon lloc, també, parlem evidentment, com el meu company ha comentat, de 
la manca d’un pressupost que ens permeti acceptar totes aquestes propostes que es 
fan des del Grup de Ciutadans. En aquest sentit, hem fet les esmenes als punts 2 i 4, 
que no han estat acceptades. Per tant, el nostre sentit de vot serà el vot en contra als 
punts 2, 4 i 5 i acceptarem els punts 3 i 6. En aquest sentit, reitero la petició de vota-
ció separada d’aquests dos darrers punts.

I, en tot cas, abans d’acabar, sí que vull recordar el gran esforç que s’ha fet, des de 
la Generalitat i des del Departament de Justícia els darrers anys de la crisi, per anar 
pal·liant la problemàtica i cobrir d’alguna forma aquestes mancances econòmiques de 
la justícia gratuïta. Tenim, per exemple, un pagament mensual, pràcticament al dia, 
que no és una situació habitual en altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol. 
I s’han acordat, en els darrers anys, augments lineals dels mòduls, com a mínim, fins 
al 2017. Situacions que no s’han donat en altres –hi insisteixo– en altres comunitats 
autònomes.
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Per tant, agrair la tasca i l’esforç que s’ha fet des de la Generalitat i el Departa-
ment de Justícia.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. A continuació, té la paraula la diputada Rosa María Ibarra, 
del Grup Parlamentari del Partit Socialista.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, un model..., si volem un país amb un model de justícia 
de qualitat, en el que tothom tingui dret a la millor assistència jurídica possible, 
aquesta tasca s’ha de reconèixer expressament. I, evidentment, s’ha de reconèixer 
formalment, com es fa en el punt sisè de la proposta de resolució; però sobretot, s’ha 
de reconèixer econòmicament, no? perquè els professionals vegin el fruit de la seva 
tasca, que fan, no només per interès econòmic, evidentment, sinó que fan, sobretot, 
per un interès en què tothom tingui la millor assistència jurídica i el millor accés a 
la justícia possible.

És per això, que creiem que aquesta proposta de resolució és coherent, i nosaltres 
hi votarem a favor; però sí que és veritat que passa igual en aquesta proposta com me 
sembla que a les següents, i és que el tema dels terminis no lliguen. Fins i tot en els 
terminis de les esmenes que presenten els grups que donen recolzament al Govern; 
perquè es parla dels pressupostos del 2019, que ja han passat a la història, diguem-ne, 
i es parla aquí, també, de convenis que es poguessin signar el 2019.

Per tant, nosaltres recolzarem la proposta, perquè entenem que és, sobretot, una 
declaració d’intencions i una voluntat de posar en valor aquesta magnífica tasca que 
fan els advocats d’ofici, i hem d’entendre, també, que no només els advocats, sinó 
tots aquells tècnics, també, que fan funcions pericials en el marc dels processos ju-
dicials, però entenem que serà poc efectiva, en el sentit que les dates... (Forta remor 
de veus.)

La presidenta

Diputats, se sent molt i estan parlant...

Rosa Maria Ibarra Ollé

Ja acabava, presidenta...

La presidenta

Continua, continua...

Rosa Maria Ibarra Ollé

Deia que serà poc efectiva, perquè les dates, realment, que estableix tant la pro-
posta com les esmenes, doncs, pràcticament estan acabades. I per tant, no serà efec-
tiva.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Nosaltres no intervindrem, Catalunya en Comú Podem, i la dipu-
tada del Partit Popular no hi és, ni del Grup..., per tant, passarem..., li torno la paraula 
per a la rèplica al grup proposant, al diputat Manuel Rodríguez.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyora presidenta. Bé, evidentment, d’una banda veiem que hi ha grups 
que parlen de tasca social de caire voluntari, però en canvi, les paraules només són 
paraules i mai arriben a consolidar-se o materialitzar-se com a fets, no? La realitat 
és que les concretes peticions que diuen que no són realitzables en els termes plante-
jats, curio sament, quan el senyora Torra va decidir donar vint milions d’euros extres 
per TV3, en aquell moment no era necessària una partida pressupostària, ni tampoc 
es cometia cap delicte, no?
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El que sí que recomano als partits independentistes, si volen també dotar de més 
finançament el torn d’ofici, que s’asseguin al Consell de Política Fiscal i Financera. 
Jo crec que ja porten molts anys sense seure i crec que seria un bon pas per comen-
çar a treballar, no? En tot cas, també volem reconèixer a tots els professionals i per 
tant, evidentment, no acceptarem l’esmena que proposa el Grup Republicà i el Grup 
de Junts per Catalunya, perquè també hi ha una gran pèrdua patrimonial des de l’any 
2011 fins ara, no? És a dir, tots aquests diners que han anat perdent els advocats i els 
procuradors del torn d’ofici, no els recuperaran mai, no?

I en tot cas, comentar –amb relació al que ha comentat el PSC, no?– que arriba 
tard, doncs, que aquesta proposta de resolució es va presentar el mes de febrer i ar-
riba vuit mesos després, no? I per tant, com he dit al començament, haurem de co-
mençar a treballar de cara al 2020, no? En tot cas, hi ha una petició molt concreta, i 
és que sí que demanaria si es pot llegir el punt 2.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Abans de votar aquest punt, no?, diputat? (Veus de fons.)
Abans, alguns diputats han demanat votació separada, si...

Jordi Orobitg i Solé

Nosaltres demanaríem la votació separada dels punts 3 i 6, que es poden votar 
conjuntament. Dos blocs.

La presidenta

La resta es podrà votar tot junt? (Veus de fons.) Molt bé.
Doncs passarem a votar. (Veus de fons.)
Passarem, abans de res, a la lectura del punt 2, que el llegirà el secretari de la 

Comissió.

El secretari

Gràcies. Passo a llegir el punt 2 de la proposta de resolució: «A partir de esa com- «A partir de esa com-
pensación, actualizar las retribuciones que perciban los abogados de turno de oficio, 
en todos los ámbitos jurisdiccionales, así como los abogados que realicen asistencia 
al detenido, adecuándolos al coste de la vida real.»

La presidenta

Gràcies, secretari.
Passarem a la votació.
Passem a votar els punts 1, 2, 4 i 5.
Vots a favor?
Vuit vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Partit Socialista i Cata-

lunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Deu vots en contra, dels grups parlamentaris d’Esquerra Republicana i Junts per 

Catalunya.
Abstencions?
No n’hi ha.
Els punts 1, 2, 4 i 5, queden rebutjats per 10 vots en contra, del Partit...

La lletrada

Ja està, ja ho has dit.

La presidenta

Sí, ja ho he dit. És veritat.
Passarem a votar els punts 3 i 6.
Vots a favor?
Aprovada per unanimitat dels presents.
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Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12

I passem al següent punt del dia, que és la Proposta de resolució número 4, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, que diu: Proposta de resolució sobre els jutjats de 
Martorell. Té la paraula per defensar la proposta de resolució, la diputada Maria Fran-
cisca del Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidenta. Bueno, esta propuesta, que ya es bastante redundante en esta 
comisión, todos sabemos de qué estamos hablando, se presentó –mi compañero la es-
tuvo trabajando, mi compañero, Manuel Rodríguez, la estuvo trabajando– y llegamos 
a presentarla en febrero de 2019. Resulta que, por aquel entonces, a los juzgados de 
Martorell se les habían caído los falsos techos, tenían fuga de agua, apuntalamiento 
de techos. Es decir, un potencial peligro para quienes allí trabajan y quienes acuden 
a buscar justicia a estas instalaciones.

El Consejo General del Poder Judicial tuvo que suspender la actividad de estos 
juzgados por las graves deficiencias. Varios informes, realizados por técnicos, consta-
tan que el estado de los edificios supone un riesgo para la seguridad de las personas, 
es decir, se están infringiendo las más elementales normas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. Porque, es que no existen ni métodos de prevención y evacua-
ción de edificios, en caso de incendio; tienen en un mal estado las instalaciones eléc-
tricas, como digo, hay un comunicado de las distintas asociaciones judiciales, donde 
se señaló que había un informe de los bomberos, indicando que había riesgo poten-
cial para los trabajadores, porque se afecta la estructura, estas deficiencias afectan a 
la estructura del edificio.

Ante la gravedad de la situación, nosotros, nuestro grupo hizo preguntas a la con-
sellera, hizo preguntas por escrito, pero también las hizo orales. Y nos encontramos 
con que, compareció el pasado mes de julio y, con una total desfachatez, nos min-
tió. Mintió en algo tan importante como negar la evidencia cuando se le preguntó si 
había deficiencias estructurales. Ella dijo que no. Y puede verse perfectamente en el 
vídeo. Es una grave irresponsabilidad, porque estamos hablando de la salud de estas 
personas, de personas que están trabajando en los juzgados, y de personas que acu-
den a los juzgados.

Nosotros, con esta propuesta estamos proponiendo algo tan básico, como una ca-
lendarización, en que de forma urgente –de forma urgente, repito– se ponga en mar-
cha la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones. De tal forma 
–fíjense que no pedimos tanto– que en el año 2021 puedan estar finalizadas. Y mien-
tras tanto, estas personas que están ahí trabajando, al menos tengan un lugar, unas 
instalaciones bien acondicionadas, y donde puedan desarrollar un trabajo en condi-
ciones dignas.

Ustedes, se lo voy a decir claramente, están incumpliendo las más elementales 
reglas de un gobierno. Me refiero al Govern de Cataluña. Y ya no digo de un buen 
gobierno, digo simplemente de un gobierno. Un gobierno, lo que tiene que hacer es 
gestionar, con los recursos de que dispone, priorizando y buscando soluciones a los 
problemas. Y este tema que está hoy aquí, encima de la mesa, es un fiel reflejo de 
que los partidos que están dando soporte al Govern de la Generalitat, de lo que lle-
van haciendo ustedes durante toda esta legislatura –y me atrevo a decir que incluso 
en la anterior– que es, tirar balones fuera y mirar hacia otro lado, ante los problemas 
de los catalanes.

Miren, nosotros, en Ciudadanos, realmente hemos venido a trabajar. Aquí, al Par-
lament, nosotros hemos venido a trabajar. A intentar mejorar la calidad de vida de 
los catalanes. Y tengo que decirles que ustedes no, y se lo voy a decir con estadísti-
cas: de 11.100 iniciativas parlamentarias, el Grupo de Esquerra Republicana ha pre-
sentado 122. Y el Grupo de Junts per Cat, 96. De lo peorcito, de lo peorcito.
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Por tanto, ustedes no han venido aquí a trabajar, porque no hay excusa, tampoco. 
Ustedes no pueden decir que no tienen suficiente personal para trabajar, tienen bas-
tantes diputados. Por tanto, no sólo no hacen propuestas, sino que, además, las que 
hacemos, ustedes nos las bloquean, como posiblemente hagan con esta, para que no 
salga adelante. De una encuesta, también sacada de la valoración de la gestión que está 
haciendo el Govern de Cataluña, hay un 90 por ciento de los encuestados que está di-
ciendo que es una pésima gestión. Y no es un invento de esta diputada. (Veus de fons.)

Voy concluyendo, sí presidenta. Me gustaría que ustedes me respondiesen, aun-
que sé que no lo van a hacer, pero al menos se respondan a sí mismos: ¿cuántas pro-
puestas han hecho, en esta comisión? ¿Han hecho alguna propuesta? ¿Han hecho, ni 
tan siquiera alguna propuesta para sus votantes, dentro de la Comisión de Justicia? 
Fíjense que, ni siquiera, cuando intentamos transaccionar con ustedes, cumplen. Por-
que hemos llegado a algunas transacciones, y les pongo, por ejemplo, el Juzgado de 
Sabadell, donde recientemente llegamos a una transacción con ustedes y, sin embar-
go, no han cumplido.

Dijimos que se pondrían en marcha los juzgados 9 y 10, de Sabadell, en el tercer 
trimestre, y ni siquiera han cumplido eso. Hemos finalizado el tercer trimestre, y tam-
poco lo han cumplido.

Gracias.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades dels grups parlamentaris de Junts per Ca-
talunya i Esquerra Republicana de Catalunya, la diputada... (Veus de fons.) Comen-
ça ella? Bé, parlaran les dues... (Veus de fons. La presidenta riu.) El diputat Marc 
Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Com apuntava la senyora Valle, és cert, hi ha una preocu-
pació i hi ha una certesa, diguem-ne, de la preocupació de l’estat de la situació dels 
jutjats de Martorell. Per això, diguem-ne, el Govern ja fa dies que ja està treballant 
en trobar una solució. Però, com vostè comprendrà, si no hi ha els recursos necessa-
ris, no és possible tirar endavant.

Vostès que són tan ferms defensors de la llei, necessitem partides pressupostàries 
que, en aquests moments, no tenim. Acollim, eh?, i estem contents que ens facin una 
proposta, i la podríem votar. Nosaltres els hem presentat una contraproposta, els hem 
presentat una esmena, la qual recollia, en part, els terminis que vostès ens planteja-
ven. Nosaltres, el que estem fent, és plantejar una situació possibilista. És veritat, els 
jutjats de Martorell estan escampats i repartits per la ciutat en diversos edificis, i el 
que es planteja, el projecte, diguem-ne, del departament, és construir un palau de jus-
tícia amb cinc mil metres quadrats.

Com vostè comprendrà, en ciutats diguem-ne, amb la pressió com Martorell, tro-
bar unes ubicacions que puguin acollir espais de cinc mil metres quadrats no és fà-
cil. En tot cas, el departament hi està treballant, conjuntament amb l’ajuntament, per 
trobar aquest espai. S’ha trobat un espai, s’ha d’adequar, primer, des del punt de vis-
ta urbanístic; per tant, les coses no són tan ràpides com a vegades alguns voldrien, 
eh? –o voldríem, eh?– però, en tot cas, cal fer algunes qüestions. Sí que, al desembre 
del 2018 el Govern va prendre un acord de garantir una partida pressupostària de 
vuit milions d’euros per al projecte i la construcció d’aquest palau de justícia.

I per tant, des d’aquest punt de vista, anem avançant, no estem tirant pilotes fora, 
com algú apuntava. Pel que fa a..., hi ha una previsió de l’inici de les obres, al juliol 
del 2021 i que finalitzin al març del 2023, i poder posar en funcionament aquest edi-
fici el 2024. El Govern fa alguna cosa més? Sí, el Govern fa algunes coses més, i les 
hi explicaré: en aquests moments, i, és veritat, davant de la situació, el que està cer-
cant, conjuntament amb l’Ajuntament de Martorell, són espais alternatius que perme-
tin ubicar la totalitat o almenys, alguns dels jutjats que estiguin en pitjors condi cions, 
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però no ens hem quedat aquí, aquesta és la feina que s’està fent, una feina ingent que 
s’està treballant des del departament; però no ens hem quedat aquí. S’han fet, també 
–perquè és evident que hi ha algunes qüestions que no estan en condicions–, s’ha fet 
un requeriment a cadascun, eh?, i no li llegiré la tirallonga de propietaris que hi ha, 
però s’ha fet un requeriment a cadascun dels propietaris d’aquests locals, perquè ade-
qüin, perquè facin algunes obres necessàries per millorar les condicions de treball, 
també, dels treballadors i dels diferents operadors jurídics que treballen allà.

I per tant, s’hi està treballant; no hem abandonat absolutament res. I després 
–aquesta és l’explicació pel que fa a aquesta proposta en concret– i després li aclari-
ria alguna cosa, senyora del Valle: en aquest Parlament, diguem-ne, nosaltres som el 
grup que dona suport al Govern, per la qual cosa nosaltres no presentem iniciatives 
aquí, sinó que les presentem a través del Govern. Per tant, és molt normal i això passa 
a qualsevol grup parlamentari que doni suport. Segur que vostès, en algun parlament 
autonòmic també ho deuen fer així; els grups que donen suport al Govern, no presen-
ten iniciatives parlamentàries, sinó que les vehiculen a través del Govern. No em sem-
bla tan estrany, eh?, és un criteri lògic. I em sembla que és ràpidament aplicable i jo 
crec que ho entén tothom.

Nosaltres no fem propostes al Parlament, sinó que el Govern aplica aquestes pro-
postes. En tot cas, que vostès tenen tantes ganes de treballar, m’agradaria saber a 
quantes de les seves alcaldies han tirat propostes per treballar endavant.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per continuar amb la defensa de les esmenes, té..., la dipu-
tada Glòria Freixa, de Junts per Catalunya.

Glòria Freixa i Vilardell

Bon dia a tothom. Bé, pel que fa a la proposta de Ciutadans, és evident que nosal-
tres estarem d’acord en tot allò que suposi millorar les condicions laborals dels tre-
balladors. En aquest cas, els treballadors de l’Administració de Justícia. I per tant, 
amb propostes com aquestes sempre tindran el suport, sempre que siguin assumi-
bles. Ara bé, no podem fer les coses sempre amb la rapidesa que voldríem, perquè a 
vegades, el pressupost de què es disposa, en aquest cas, el Departament de Justícia, 
no és el que voldríem, potser, per fer front a aquesta situació amb la rapidesa que 
seria realment necessari.

Ja sé que vostès voldrien TV3 tancada, i sempre se’n van cap a altres camps, 
quan estem parlant d’un altre tema, però deixin de portar-ho, si us plau, tot sempre 
al mateix sac. O sigui, estem parlant, ara mateix, de justícia. No acabo d’entendre la 
seva posició. En totes les comissions que estic demanen, demanen, però mai donen, 
no donen; és a dir, volen eliminar tots els barracons, volen acabar amb les llistes 
d’espera, o sigui, volen un seguit de coses que tots, evidentment, tots voldríem, i que 
cap aquí és cap on va el Govern, perquè és la nostra obligació; però és clar, per po-
der gestionar tots aquests serveis, cal un pressupost.

I, curiosament, si sumem totes les peticions justes, no podem assolir totes aques-
tes pretensions amb el pressupost actual que tenim; i ho saben. I, per tant, el que 
haurien de fer és obrir-se, negociar els pressupostos per millorar la situació dels 
serveis de tots els catalans. Entre ells, els de justícia, i, en aquest cas, sobretot, la 
construcció d’aquest nou jutjat de Martorell. Que, com vostès han exposat, és extre-
madament necessari.

Estem totalment d’acord amb com vostès proposen d’establir un calendari per 
determinar les fases de construcció de l’edifici dels jutjats de Martorell, en el ter-
mini de tres mesos. I també, evidentment, que això s’ha d’informar al Parlament. 
Ara bé, necessitem que les dates siguin assumibles, que no es proposi un calendari 
tan ajustat com que el projecte es pugui licitar en tres mesos; les obres, executar-se 
el 2020 i començar a funcionar el 2021. Per a això, vostès haurien de fer també, 
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de part seva, i sumar-se a la negociació dels pressupostos, per aconseguir aquests 
objectius.

Però, com el seu objectiu no és aquest, no és tampoc millorar les condicions dels 
treballadors de l’Administració de Justícia, sinó fer caure aquest Govern al preu que 
sigui, doncs, és clar, comptem amb el pressupost que comptem i posem, per tant, so-
bre la taula, un pla d’execució de l’edifici dels nous jutjats al més ajustat a la realitat 
possible, el que podem assumir. El pla està en marxa, els solars ja estan determinats, 
en ser propietat de Ferrocarrils, ja s’ha fet la petició d’adscripció al departament; 
l’ajuntament ja està tramitant l’expedient de planejament urbanístic; té l’aprovació 
provisional; el pla econòmic financer, aprovat en acord de Govern de desembre de 
2018, ja ha assignat vuit milions d’euros a la redacció i execució d’obres de la nova 
seu judicial i preveu el començament i acabament d’aquestes obres.

I, com ha dit el diputat senyor Sanglas, pel que fa a la possibilitat de traslladar-se 
de manera provisional, no hi ha edificis a Martorell que tinguin les característiques 
adequades per dur a terme aquest trasllat. I per això, el departament, gens indife-
rent a la situació que viuen aquests jutjats, s’ha posat en marxa per millorar-ne les 
condicions i ha sol·licitat –com ha comentat el diputat– als propietaris dels edificis, 
un seguit de reformes amb caràcter urgent, especialment, les relatives a tancaments, 
com ara les finestres. I en el cas del jutjat que té problemes amb l’accessibilitat amb 
els seus ascensors, s’ha demanat a la propietat que hi hagi un ascensor alternatiu.

També s’ha fet un pla de millores relatiu a reparar les deficiències detectades a 
les avaluacions de riscos i les visites d’inspecció, realitzades pel mateix departa-
ment, així com també un calendari de lliurament de material que necessiten aquests 
edificis, completament detallat, entre el 2019 i el 2020. Així doncs, el departament 
avança per solucionar el problema dels jutjats, amb un calendari i un pressupost ja 
planificat per a la construcció del nou edifici. I ens agradaria que, quan es demani 
que aquests tràmits s’accelerin i es proposa un calendari en un temps gairebé impos-
sible, es sumin els esforços del grup proposant perquè això pugui ser així.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. A continuació, serà el posicionament de la resta de grups par-
lamentaris, li dono la paraula a la diputada Rosa María Ibarra, del Grup Partit So-
cialista de Catalunya.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, com deia la proposant, realment els jutjats de Martorell 
són, diguem-ne, un habitual de les nostres comissions de justícia o dels plenaris. El 
nostre grup també va preguntar, a la sessió de control al Govern, a la consellera, so-
bre el tema, no? I realment ens preocupa la situació dels jutjats, en els que hi va haver, 
doncs això, l’esfondrament del sostre; però també la dispersió de seus, una dispersió 
que no és exclusiva dels jutjats de Martorell, eh? Jo recordo constantment, no?, la si-
tuació en la que tenim els jutjats a Tarragona, a la ciutat de Tarragona.

Per tant, és cert que tenim un problema important amb les seus judicials. Saba-
dell, és un altre tema, que també surt tot sovint sobre la taula, diguéssim, del ràn-
quing de necessitats en infraestructures de justícia i per tant, entenem que s’ha de fer 
un pas més, entenem que s’ha de dotar econòmicament i s’ha de fer un pla d’actua-
ció en aquest sentit. Deien els grups que donen recolzament al Govern, que això ja 
està en marxa, que s’han fet algunes actuacions, que hi ha d’haver uns pressupostos 
perquè això pugui ser així. De fet, creiem que ja haurien d’haver hagut uns pressu-
postos el 2018, però el Govern no va tenir a bé ni aprovar-los en el comitè executiu 
i portar-nos-els a l’aprovació i per tant, esperem que això pugui ser així en aquest 
2020, de cara al 2020.

Per tant, nosaltres, en aquesta proposta de resolució, tot i que estem totalment d’a-
cord amb l’esperit que proposa o amb l’objectiu que proposa, que és donar sortida a 
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aquestes necessitats dels jutjats, de les seus judicials a Martorell, entenem –com  dèiem 
ja abans– que els terminis que planteja no quadren, no? I per tant, nosaltres demana-
rem votació separada i ens abstindrem en el primer punt; perquè evidentment, la lici-
tació de les obres el 2019 no es podrà fer i, difícilment l’execució de les obres es podrà 
portar a terme el 2020, només el 2020, no?, una actuació d’aquesta envergadura.

Però sí que creiem que hem de votar a favor del punt número 2, que és destinar 
els recursos pressupostaris, i evidentment, del número 3, que és reubicar els jutjats de 
Martorell en unes seus que garanteixin la total salubritat i la total seguretat, tant dels 
treballadors com dels justiciables.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Pel Grup de Catalunya en Comú Podem, no intervindrem; no 
hi són els subgrups del Partit Popular ni de la CUP. Li torno a donar la paraula a la 
diputada Valle, que és del grup pro..., perquè es pronunciï sobre les esmenes.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidenta. Bueno, voy a empezar diciéndoles que había una noticia del 
16 de enero de 2019, donde se señalaba que, mientras no se dispusiese del nuevo edi-
ficio, el Departamento de Justicia ha previsto un plan de actuaciones para hacer re-
paraciones. Y pocas semanas después, se cayó el techo. Imagínense lo que ustedes 
habían hecho. Y quiero empezar por ahí, porque les voy a decir una cosa: el señor 
Sanglás dice: hace días que están trabajando en buscar una solución. ¿Hace días? Oi-
gan, me parece..., en fin, de una poca seriedad increíble. ¿Que hace días que están 
buscando una solución, cuando a estas personas se les cae un techo encima?

Me dicen, también, que no hay recursos, para TV3 sí, y para embajadas, sí que 
tienen recursos; para las condiciones dignas de trabajo de los funcionarios, no. No 
encuentran ubicaciones y yo pregunto: bueno, si no encuentran ubicaciones, ¿quién 
está gobernando, quién está gobernando?, ¿quién tiene esa responsabilidad? Son uste-
des. Por lo tanto, ¿hasta cuándo tenemos que esperar, hasta cuándo tienen que esperar 
estas personas, hasta el año 2024, como dicen ustedes? Y luego, nos lo tenemos que 
creer, ¿no? Porque ya les he dicho antes, que los juzgados 9 y 10, nos dijeron que se 
pondrían en funcionamiento en el tercer trimestre, y ya ha pasado el tercer trimestre, 
y aquí no hay visos de que esto se ponga en marcha.

Y lo que es peor, siguen pagando un alquiler, desde el año 2017, un alquiler por 
una ubicación vacía. Hombre, por favor, bonita excusa nos ponen, además de la que 
nos han puesto. Que resulta que ustedes las iniciativas las presentan a través del Go-
bierno. Ah, pues muy bien, ¿y qué iniciativas ha presentado el Gobierno, una? ¿Una 
iniciativa legislativa, una ley? ¿Una ley, se ha aprobado, durante todo este tiempo?

La señora Freixa dice que no entiende que nosotros pidamos, que pidamos; por 
supuesto que pedimos, es nuestra obligación. Estamos aquí para fiscalizarles a us-
tedes y para que hagan su trabajo. Y son ustedes los que lo deben hacer. Nos dicen, 
también, que no tienen recursos, ya se lo he contestado antes; pero es que además di-
cen que les demos apoyo a los presupuestos. ¿A qué presupuestos? ¿Acaso han presen-
tado alguno? En fin, en definitiva, que no se pueden aceptar unas enmiendas que son 
papel mojado, como casi todo lo que hacen, que no incitan a garantía alguna, no nos 
merece ningún tipo de garantía, esto que nos presentan, porque ya se lo he expuesto.

Y que, por lo tanto, como ustedes no son fiables para nada, pues evidentemente, 
no podemos aceptar unas enmiendas que sabemos que no van a cumplir.

La presidenta

Gràcies, diputada. Hi ha... (Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.) (Veus de 
fons.) ¿para qué? Diputat Orobitg, per què...?

Jordi Orobitg i Solé

Per una qüestió d’ordre. No, només per fer avinent a tots els...
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La presidenta

No, d’ordre no, eh? 

Jordi Orobitg i Solé

Només per fer avinent a tots els membres de la comissió..., home, jo crec que en-
tre els diputats ens hem de nomenar pel nostre nom, i el meu company es diu Marc 
Sanglas, no Marc «Sanglàs», com tothom insisteix a dir-li. Únicament per a això.

La presidenta

(La presidenta riu.) Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. A part, dues qüestions: una, per demanar votació separada 
dels tres punts, i així segur que no ens enredem. I per contradiccions, bàsicament, per 
dir-li a la senyora del Valle que, a finals d’any estan acabades les obres a Sabadell. 
Que en aquests moments, els locals no estan buits, s’hi estan fent treballs. I per tant, 
diguem-ne, és evident que un local no s’ocupa fins que estan fent obres. Vull dir, miri, 
la convidarem abans de final d’any a fer una visita d’obres (Veus de fons.)

Senyora Valle, li estem dient que això, abans d’acabar l’any estarà en funciona-
ment. Per tant, estaran convidats tots els portaveus.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies diputat Sanglas. Ha dit que votació separada de cada punt, 
de tots els punts, no? (Pausa.) Molt bé.

Passarem a la votació, per separat, del primer punt.
Vots a favor?
Sis vots a favor, del Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
Deu vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup 

d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Abstencions?
Tres abstencions, del Grup del Partit Socialista i del Grup de Catalunya en Comú 

Podem.
Per tant, queda rebutjada pels vots..., com s’ha quedat.
(María Francisca Valle Fuentes demana per parlar.)
Digues...

María Francisca Valle Fuentes

Presidenta, una cuestión, ¿ha dicho usted cinco votos a favor?

La presidenta

Seis, seis.
Pasaremos a la votación del segundo punto.
¿Votos a favor del segundo punto?

La lletrada

¿Tu también votas o no?

La presidenta

Ah, sí...
Per unanimitat.
I disculpen, que me olvido de votar, muchas veces, és veritat. (La presidenta riu.) 

I..., per unanimitat dels presents.
I passarem a la votació del tercer punt.
Vots a favor?
Nueve votos a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari 

Socialista i del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
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Vots en contra?
Deu vots en contra, dels Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i d’Esquer-

ra Republicana.
Per tant, aquest tercer punt queda rebutjat.

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada 
en funcionament del jutjat número 7 de Girona

250-00702/12

I passem al següent ordre del dia, que és el punt número 5. Proposta de resolució 
sobre el compromís fefaent per a l’entrada del funcionament del jutjat número 7 de 
Girona; grup parlamentari proposant, Ciutadans; té la paraula, diputat.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, presidenta. Aquesta proposta avui, com a prèvia inicial, dir que 
ha quedat extemporània des de la data de presentació fins que es va generar una 
ordre ministerial que va generar el decret on hi havia ja un compromís de data per 
acabar veient una realitat a Girona. És una evidència que la sobrecàrrega de treball 
del jutjat de Girona, amb només un jutjat de família, es triplica.

Això ho va evidenciar ja la realitzada per l’Audiència Provincial, l’any 2017, que 
la sobrecàrrega que estava assumint era més del 200 per cent. Entenem, i hem de 
posar de manifest que aquest mòdul no recomanat, en cap cas, perquè ja hi ha un 
marcatge molt recomanat pel Consell General del Poder Judicial. I en aquest cas, 
hem de vetllar –també des de la Generalitat– perquè aquestes coses no es produei-
xin, perquè els nostres jutjats funcionin amb viabilitat i perquè demanem –sempre, 
des d’aquest grup parlamentari– una coherència i una responsabilitat en com i de 
quina manera invertim, també, per trobar solucions, també en l’àmbit de la justícia i 
en l’àmbit de la responsabilitat que, en aquest cas, assumeix la Generalitat.

Per això, entenem que els ciutadans de Girona no poden estar esperant des 
d’aquelles dates, que era el 7 d’octubre del 2017, on tot va començar a generar-se. 
I veiem aquella acumulació de feina i les conseqüències que els ciutadans de Girona 
varen haver de patir en l’àmbit de separacions, divorcis..., i no només en aquests dos 
àmbits, sinó que hem de pensar en tots aquells menors a qui creem perjudici perquè 
estan darrere d’aquestes tramitacions i d’aquests expedients. Escolti’m, hem de tre-
ballar amb responsabilitat; no vull enumerar com i de quina manera gestionen vos-
tès, quan parlem de TV3, inversions en ambaixades no existents i altres, però també 
els vull recordar una cosa: he sentit parlar, ara fa molt poc, de pressupost.

Pressupost serà quan vostès ens presentin pressupostos definits, s’asseguin a pre-
sentar-los, esperin aquelles esmenes que, des dels grups parlamentaris podran en-
riquir i millorar, també, aquelles partides que ens presentin i, en aquest moment és 
quan s’obrirà un diàleg, hi haurà un pressupost real i vostès, com a compromís i el 
Govern com a compromís, s’asseurà amb els diferents grups parlamentaris a fer la 
seva feina. La que, per responsabilitat, li pertoca. I deixar que els grups parlamen-
taris que donen recolzament al Govern, veiem com s’omplen la boca de fum, quan 
parlen que nosaltres votem o estem al cantó d’un pressupost que, com els deia, a dia 
d’avui, ni han presentat, ni s’han assegut a debatre per trobar solucions.

Mirin, jo no m’allargaré gaire més, perquè hem pogut arribar a una transacció. 
Agrair, també, al diputat Sanglas, el tracte i on hem pogut arribar, també entenent 
que uns demanàvem que ho tinguéssim fet al juny del 2020; altres deien i parla-
ven que era la proposta d’esmena, que ho tinguéssim fet l’any, en l’exercici 2020; 
però també vàrem trobar aquest ordre ministerial, que ens generava un compromís, 
també, per tenir i veure aquesta realitat, al setembre de 2020.

Entenem que hem pogut arribar a aquesta transacció, agrair als diferents grups 
parlamentaris que hem pogut arribar-hi; Junts per Catalunya i Esquerra Republica-



DSPC-C 345
3 d’octubre de 2019

Sessió 11 de la CJ 19 

na, però també advertir-los, estarem a l’aguait, estarem amatents i estarem amatents  
que, al setembre de 2020 aquesta transacció, aquest compromís i aquest compro-
mís que agafen avui, juntament amb nosaltres, es converteixi en una realitat i una 
solució, també, per als ciutadans de Girona.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat Castel. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula el 
diputat Marc Sanglas, del Grup Esquerra Republicana.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Bé, no entraré, diguem-ne..., el senyor Castel ha fet ja una 
mica de relat dels fets. Hi havia un compromís, hi havia una ordre de tirar enda-
vant aquest jutjat número 7 de Girona. Hi ha un compromís i segueix havent-hi..., 
hi havia i segueix havent-hi un compromís del Govern de la Generalitat de tirar-lo 
endavant.

De fet, s’està executant i per tant, pot sonar a excusa, però és una mica..., tor-
nem al mateix raonament que en el cas de Martorell. A vegades, trobar les ubica-
cions necessàries per a aquests nous edificis judicials no és possible. Hi ha hagut..., 
va haver-hi unes primeres dificultats per trobar aquesta ubicació; després s’han 
hagut de buscar els recursos per fer les obres, i en tot cas..., i tenint en compte, 
especialment, diguem-ne, la problemàtica la qual ocupa aquest nou jutjat, que el 
Govern hi ha posat tot l’èmfasi i tota la necessitat de poder executar, perquè és evi-
dent que resol, diguem, uns àmbits molt, molt concrets, en els quals, diguem-ne, 
hi ha mancances i en els quals cal estar, cal posar-hi segurament més atenció que 
en d’altres casos.

En tot cas, la previsió –com vostè planteja– hem arribat a aquest acord que això 
es faci efectiu, aquesta entrada en funcionament a partir del setembre del 2020. 
Agrair, també, la voluntat de transacció i la voluntat d’arribar a un acord del senyor 
Castel i per tant, en aquest sentit, em sembla que la transacció ja s’ha fet arribar a la 
Mesa, situaríem aquest acord a fer possible l’entrada en funcionament del jutjat de 
primera instància número 7 al setembre del 2020.

La presidenta

Gràcies, diputat. A continuació, li dono també, per posicionar-se, per defensar 
les esmenes, a la diputada de Junts per Catalunya, Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Bé; poc a afegir al que ha comentat el diputat Sanglas. Només m’agradaria pun-
tualitzar que va ser el departament qui va demanar la creació del jutjat número 7, ho 
dic per allò que sempre se’ns acusa una mica de si estem pendents o no del que passa 
en aquest país. Penso, justament, que és un govern que està preocupat i que coneix 
molt bé tot el seu territori i totes les seves dificultats. I per tant, va ser el mateix De-
partament de Justícia qui va demanar la creació d’aquest jutjat número 7.

Això es va concretar, finalment, en aquell Reial decret 902/2017, que vostès ma-
teixos també mencionen en la seva proposta. I per tant, m’agradaria que aquesta 
informació també quedés clara, perquè sinó és com que sempre estan girant, una 
mica, la informació com va. No és que l’Estat crea el jutjat amb el Reial decret i per 
iniciativa pròpia; sinó que l’Estat pren nota de les peticions de la Generalitat, i ho 
afegeix al Reial decret, quan està creant aquests noranta-tres jutjats.

Respecte a l’ordre a què fan menció, bé, ja ho hem comentat abans amb el dipu-
tat Castel, que fem una transacció per deixar el text més organitzat i treure aquesta 
ordre que no fa referència a aquest jutjat. I bé, el departament és conscient de la si-
tuació a Girona, es compromet a posar en funcionament el jutjat número 7 durant el 
2020. Recordem que s’estan fent tots els tràmits necessaris; s’està traslladant prèvia-
ment el jutjat mercantil a un altre edifici per poder situar, després, el jutjat número 7 
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dins d’aquest edifici; és a dir, amb tota la dificultat logística que suposa un trasllat 
de jutjats.

S’ha aprovat, ja, la plantilla de funcionaris per a aquest nou òrgan judicial i, des del 
desembre de 2018 que ja hi ha una cobertura econòmica per a les obres previstes, com 
ja hem comentat, al primer trimestre de 2020 i finalitzades al segon trimestre. Agrair, 
doncs, la seva voluntat d’arribar a aquesta transacció i res, moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. A continuació, és el torn dels següents grups parlamentaris; 
dono la paraula a la diputada Rosa Maria Ibarra, del Grup Parlamentari del Partit 
Socialista de Catalunya.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí, gràcies presidenta. Bé, crec que tot el que s’havia de dir i les reflexions que 
s’havien de fer, sobre la necessitat i els temps per fer-la realitat ja s’han dit. I per tant, 
nosaltres simplement indicar el nostre vot a favor de la proposta.

La presidenta

Molt bé. Nosaltres, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, no in-
tervindrem. No hi és el Subgrup Parlamentari de la CUP, ni del Partit Popular.

Passarem... (Veus de fons.) Li torno la paraula per a la rèplica al diputat Jean 
Castel, de Ciutadans.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, presidenta. Rèplica entenc que no; hi ha un consens, hem arribat a l’acord, 
hem pogut arribar a aquesta transacció que, com deia abans, garanteix un futur i ga-
ranteix als ciutadans de Girona que, al setembre de 2020, veurem realitzat i veurem 
una realitat de gestió, també en l’àmbit judicial, que ens donarà garanties de sortida a 
tants de problemes que portem acumulats des de 2017.

Moltes gràcies i agrair als dos grups parlamentaris la transacció a què hem po-
gut arribar.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat.
Doncs, a continuació, passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució, sen-

cera; només té un punt.
Vots a favor?
Doncs queda aprovada per unanimitat dels presents.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Bebès Robats 
de Catalunya perquè informi sobre la situació de les famílies afectades 
per casos de bebès robats

356-00496/12

A continuació, continuarem amb el següent ordre del dia, que és la sol·licitud –el 
punt número 6–, Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Bebès 
Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació 
de les famílies afectades per casos de bebès robats. És una proposta de comparei-
xença del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

La posem a votació, algú vol parlar, dir...
Vots a favor d’aquesta compareixença?
Doncs queda aprovada la compareixença, per unanimitat de tots els presents.
Com que som molt eficients i fa vint minuts..., fem deu minuts de recés i encara i 

així anirem..., perquè vingui, si hi ha algun diputat, algun canvi, i per anar a buscar 
la compareixent.
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La sessió se suspèn a les onze del matí i dotze minuts i es reprèn a dos quarts de dotze 

i sis minuts.

La vicepresidenta

Continuem amb la comissió.

Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància 
de Save the Children, per a presentar la proposta de model de casa 
dels infants Barnahus, d’atenció especialitzada integral en abusos 
sexuals a la infància

357-00021/12

I la reprendrem amb la compareixença de la senyora Emilie Rivas, responsable 
de polítiques d’infància de Save the Children, davant la Comissió de Justícia per a 
presentar la proposta de model de casa dels infants Barnahus, d’atenció especialit-
zada integral en abusos sexuals a la infància.

Té la paraula la senyora Emilie Rivas.
(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-

den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Emilie Rivas (responsable de polítiques d’infància de Save the Children)

Molt bon dia a tothom, moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquesta comissió. 
És una gran oportunitat per a nosaltres estar aquí avui, comparèixer en aquesta co-
missió i brindar la veu, no?, portar la veu dels infants a la Comissió de Justícia. Avui 
us faré una breu presentació de l’informe «Sota el mateix sostre», que analitza, per 
una banda, el circuit català d’atenció als nens i nenes víctimes d’abús sexual i per l’al-
tra, proposa una possible solució a les mancances detectades en aquests circuits.

Però, primer de tot, per entendre bé la problemàtica de l’abús sexual i infantil a 
Catalunya, volia destacar tres dades, no? Primer de tot, a Catalunya, una de cada dues 
víctimes d’abús sexual és menor d’edat. Segons les dades del 2018, dels Mossos d’Es-
quadra, s’han denunciat uns vuit-cents casos d’abús sexual contra menors; però quan 
mirem els estudis científics en la matèria, ens alerten que estem parlant d’un proble-
ma molt més gran que afectaria una de cada cinc persones.

Quan preguntem als adults si han passat, si han viscut algun tipus de violència 
sexual en la seva infància, doncs, una de cada cinc ens diu que sí. Per tant, estem 
parlant d’un problema que és molt gran, molt extens, que té conseqüències molt 
greus sobre les seves víctimes, però que també és molt invisibilitzat. Però, malgrat 
ser una problemàtica tan àmplia, i malgrat que, a banda de representar la meitat de 
les víctimes, el circuit català d’atenció a les víctimes d’abús sexual, no està adaptat 
a les necessitats dels nens i de les nenes.

Això significa que, per exemple, un nen que ha patit un abús sexual, hagi de des-
plaçar-se a tots els serveis implicats en aquest cas. Ha d’anar a la policia, ha d’anar a 
l’hospital, ha d’anar al jutjat, ha d’anar al servei de protecció i, a cada lloc, ha d’ex-
plicar la seva història a un professional diferent. Això és molt dolent per a l’infant, 
perquè ha de tornar a viure la seva experiència traumàtica una vegada darrere de l’al-
tra, i això dificulta molt el seu procés de recuperació; però, a més a més, això és molt 
perjudicial per al procés judicial, ja que cada cop que el nen explica la seva història, 
es va alterant el seu testimoni.

I moltes vegades, el seu testimoni serà l’única prova que tindrem de cara al judici, 
perquè, en tractar-se d’un tema tan tabú, i que a més a més és un crim que és con-
demnat pel Codi penal, l’abús sexual infantil sol ocórrer quan l’adult està a soles amb 
el nen, no?, en la intimitat, a l’esfera privada. Per tant, després, a l’hora de jutjar els 
fets, serà la paraula del nen contra la paraula de l’agressor, de l’adult. Si no tenim cura 
del nen, si no tenim cura del seu testimoni, si li preguntem moltes vegades la mateixa 
cosa, i si no utilitzem els protocols d’entrevista necessaris, que no indueixen respostes, 
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doncs, al cap i a la fi, no tindrem un testimoni, unes proves suficientment vàlides per 
poder inculpar l’agressor.

I això, és el que passa avui a Catalunya. Avui, això podria ser un cas típic, un cas 
típic és la Lia, que té dotze anys; té dotze anys, li diu a la seva mestra que està sent 
abusada a casa; la mestra ho diu al director, el director ho vol comprovar per sí ma-
teix, parla amb la Lia, truquen la mare; la mare va a Serveis Socials; Serveis Socials 
les deriven a l’hospital; de l’hospital després declara a Mossos d’Esquadra, declara al 
jutge de guàrdia; després se li fa el que es diu la prova preconstituïda, que és aquesta 
entrevista gravada, no?, per evitar-li el judici; però després, com que passa molt de 
temps, el jutge la cita a declarar un altre cop al judici oral.

I al final, què passa? Al final el que passa és que han passat tres anys. La Lia ha 
declarat una vegada al judici oral, se li ha fet la prova preconstituïda, i també molts 
informes de perits públics i privats. I, entre tots aquests elements, hi ha molts ele-
ments de discordança. Per tant, el jutge no pot inculpar l’agressor i l’absol. Això és 
el que passa moltes vegades i massa sovint, a Catalunya, on set de cada deu casos 
oberts per motiu d’abús sexual infantil, se sobreseuen per manca de proves.

Al final, la nena ha parlat amb deu persones, durant tres anys, ha passat per qua-
tre departaments diferents, però no tenim proves suficients. Per tant, tenim un pro-
blema aquí.

A Catalunya, sí que tenim recursos molt valuosos per atendre els nens i nenes vícti-
mes d’abús sexual. Tenim les unitats especialitzades en el diagnòstic de l’abús  sexual, 
no?, les UFAM, la pediatria social als hospitals, també tenim les oficines d’atenció a 
la víctima i els equips d’assessorament tècnic penal, no?, que fan les entrevistes als 
nens i a les nenes. Però el major problema que tenim és que aquests recursos treballen 
de manera isolada. I això repercuteix directament en l’infant. Podem tenir els millors 
recursos del món; si aquests no treballen de manera coordinada, sense voler-ho, esta-
ran revictimitzant l’infant. I el pitjor, gairebé pitjor, seria que també estan invalidant 
proves necessàries de cara al judici.

Per tant, és necessari un canvi de model. Si volem realment que la justícia sigui 
més garantista amb els drets de les nenes i dels nens i si volem que el sistema de 
protecció els protegeixi millor, hem de canviar el xip i hem de proposar un canvi 
de sistema. Aquest canvi de model ja l’han fet molts països. Des dels anys vuitanta, 
existeixen als Estats Units els Children Advocacy Centers, que són centres que ate-
nen tots els nens i totes les nenes víctimes d’abús sexual i maltractament, des d’una 
unitat centralitzada.

Allà el que volen, en aquests centres, és agrupar en el mateix espai tots els recur-
sos que intervenen en un cas d’abús sexual infantil, volen també reduir les avaluacions 
i les proves que es fan a l’infant a través d’equips interdisciplinaris; volen proporcio-
nar a l’infant un entorn amigable i també volen disposar de professionals altament 
formats.

Què passa? Passa que, als anys noranta, el director de la DGAIA islandesa marxa 
als Estats Units per conèixer aquest model, i l’any 98 es crea a Reykjavík, a Islàndia, 
la primera Barnahus, que significa «casa dels infants», en islandès. A més dels ele-
ments fonamentals dels centres americans, que eren tots els recursos sota el mateix 
sostre, un entorn amigable, professionals altament formats, a més de tot això, el cen-
tre islandès afegia una cosa nova, que era la possibilitat de gravar l’entrevista forense 
per evitar que el nen vagi a judici.

Allà naixia la prova preconstituïda i allà naixia, també, el model Barnahus, que 
són aquestes cases que agrupen tots els serveis dins de la mateixa..., sota el mateix 
sostre. Hi ha la policia, el jutjat, fiscal, departament de salut, atenent l’infant, no?, es-
tan allà per atendre l’infant des d’un únic lloc. I al final, el que és molt destacable del 
model Barnahus, és que d’aquest model tothom surt guanyant; no només l’infant, però 
també la seva família, que està més acompanyada; també el sistema judicial, el siste-
ma de protecció; perquè tot el procés s’agilitza.
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Des que s’ha creat, a Reykjavík, s’ha anat escampant per tot el nord i tot l’est 
d’Europa, i ara existeixen unes cinquanta cases arreu del nord i de l’est d’Europa. Ja 
veureu, Catalunya està pintat, ara us explicaré el perquè, el com i tal, no? Això són 
els països que tenen una o vàries Barnahus al seu territori.

En aquestes cases, el nen ha de parlar una única vegada, i ho fa des d’un entorn 
agradable. Aquesta entrevista és vista per tots els professionals que intervenen en el 
cas, i a més a més, està gravada justament per evitar que el nen vagi a judici. Això és 
millor per al nen, perquè això facilita la seva recuperació; però a més a més, és millor 
per al procés judicial, ja que el seu testimoni, en fer-se abans i en fer-se en aquestes 
condicions i amb aquests professionals formats, el seu testimoni té més qualitat, té més 
detalls, té més informació i per tant, serà una prova de millor qualitat de cara a judici.

Aquí podeu veure una sala d’entrevista, on s’entrevista el nen. I aquí és la sala 
d’observació adjacent, on els diferents professionals estan veient l’entrevista i on s’es-
tà gravant també. El jutge i els altres professionals poden fer arribar les seves pre-
guntes al psicòleg forense, que està entrevistant l’infant, a través d’un «pinganillo». 
A Islàndia, des que s’han implementat les Barnahus, s’han duplicat les investiga-
cions, s’han triplicat les acusacions i s’ha duplicat, també, el nombre de sentències 
favorables a l’infant.

A Islàndia, en la mesura que s’anaven implementant les Barnahus, s’incremen-
taven també les notificacions de sospites d’abús sexual. I als Estats Units, s’han fet 
estudis que demostren que la utilització dels Children Advocacy Centers, dupliquen 
la taxa d’acusació; en alguns llocs, va passar del 10 al 23 per cent, i també que mi-
lloraven les sentències, que en alguns llocs es triplicaven. Per tant, el que proposem 
és passar d’aquest circuit que tenim, d’aquest procés a aquest procés que posa l’inte-
rès superior del menor, de l’infant, al centre. En aquest nou procés, no és el nen que 
s’adapta al sistema, sinó que és el sistema que s’adapta a l’infant.

La molt bona notícia és que l’any passat, al desembre de l’any passat, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, en aquest mateix Parlament, va anunciar la imple-
mentació d’un projecte pilot de Barnahus, a Tarragona, per a aquest any. El projecte 
proposat pel Govern és un projecte que s’implementaria a Tarragona, al final d’any, 
i que està liderat per la Direcció General de la Infància i l’Adolescència, que és qui 
té l’encàrrec institucional de fer-ho, en consonància amb l’article 93 de la Llei d’in-
fància, que diu que la Direcció de Protecció de la Infància ha de crear els recursos 
especialitzats per atendre els nens i les nenes víctimes d’abús sexual.

Aquest encàrrec, a més a més, ha sigut reforçat per una resolució d’aquest ma-
teix Parlament, l’any passat, on es diu que aquests recursos han de prendre la forma, 
han de prendre el model Barnahus. Per tant, aquí tenim les bases per poder arrencar 
el projecte. És molt important que aquest projecte pilot es faci de la millor manera 
possible. Per què? Perquè serà el primer de tot Catalunya, perquè serà el primer de 
tota Espanya, perquè serà, fins i tot, el primer de tota l’Europa occidental, ja que a 
Portugal estan en fase d’estudi d’un projecte pilot. A Catalunya, s’està començant i 
realment, si volem seguir sent pioners en temes d’infància, sí que hem de dotar de 
qualitat, de la màxima qualitat aquest projecte pilot.

El projecte que s’està planejant tindria aquests departaments, no?, el Departament 
de Treball, Afers Socials i Família; els departaments de Justícia, Interior i Salut. 

És important destacar que el model Barnahus no és un model fix ni estàtic, sinó 
que és un model que s’adapta a tots els contextos, no? Hi ha cases dels infants que 
estan liderades per la Direcció General de la Infància, d’altres liderades pel Depar-
tament d’Interior, d’altres pel Departament de Salut; s’adapta a qualsevol context. Hi 
ha algunes cases que fan tractament terapèutic i d’altres que no.

A Islàndia, per exemple, hi ha una única casa, a Reykjavík, que està liderada per 
la DGAIA islandesa i hi treballen, de manera permanent, vuit persones, que són 
persones de la DGAIA. I després, els professionals dels altres departaments venen 
quan han de fer la seva tasca. A Suècia existeixen unes trenta cases, i les cases depe-
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nen dels municipis. Cada municipi busca la forma de fer-ho, en funció dels recursos 
que té. A l’Linköping, que és una ciutat de la mida de Girona, la casa està liderada 
totalment pels serveis socials locals, en col·laboració amb el Departament de Salut; 
això és la casa de Linköping, la sala d’entrevista, la sala adjacent d’observació, la 
sala de reunió –és molt important que hi hagi una sala de reunió molt gran, perquè 
el model Barnahus posa molt d’èmfasi en la coordinació, la col·laboració interdepar-
tamental. Per això és important que hi hagi una sala gran per rebre a tothom.

La sala de tractament, molt adaptada a les necessitats dels infants. A Estocolm, 
que és una ciutat que és gran com Barcelona, la casa està liderada al cent per cent per 
policia, pel Departament d’Interior. De fet, hi treballen de manera permanent uns 
quaranta policies i unes setanta persones dels altres departaments. Hi ha molts poli-
cies, per què? Perquè, des de 1979, a Suècia tenen una llei que protegeix els infants 
contra qualsevol forma de violència. Per tant, en aquesta casa s’atenen, en qualsevol 
forma de violència. Una estirada d’orelles? El nen passa per allà, fa la prova precons-
tituïda i tot això, no? Això és considerat violència, per Suècia, és un delicte.

Aquí podeu veure la casa dels infants d’Estocolm: la sala d’espera; l’altra sala que 
diuen de contenció familiar, perquè, com bé podeu imaginar, quan es fa la revelació 
d’un abús sexual –i encara pitjor, quan es tracta d’un abús sexual entre familiars, que 
és un de cada dos casos, un de cada dos casos és intrafamiliar–, doncs, és necessari 
tenir aquests espais i aquests professionals formats per poder fer contenció familiar; 
sala d’examen mèdic i sala de tractament. En totes aquestes cases es fa la prova pre-
constituïda, es fa tractament mèdic, sí, examen mèdic i es fa, també, tractament tera-
pèutic i contenció familiar. Són aquestes quatre activitats que es fan. 

A Dinamarca, el que és destacable del model danès és que han modificat la seva 
llei de serveis socials per poder fer obligatori l’ús de la Barnahus. A través de quatre 
principis, han creat quatre principis, que han incorporat a aquesta modificació nor-
mativa, perquè la Barnahus sigui dins de la cartera de servei. Els quatre principis 
són aquests: l’one door principle, que diu que totes les sospites i notificacions s’han 
de derivar a aquest únic servei; no? No en pot existir un altre. Si volem, realment, 
reduir les avaluacions, reduir les entrevistes, i reduir la victimització dels infants, hi 
ha d’haver un procés clar que comença en el mateix lloc.

Un entorn amigable a l’infant: està dit en aquesta modificació normativa, que tots 
els infants han d’estar entrevistats en un entorn amigable. La coordinació interdepar-
tamental ha de constar en un protocol que especifica clarament les tasques, respon-
sabilitats i recursos que posaran, cada departament. I finalment, l’infant ha d’estar 
al centre de totes les decisions i de tots els procediments, i sempre per sobre de les 
exigències burocràtiques.

A més a més, a Dinamarca l’interessant és que han creat una taula nacional per 
coordinar i homogeneïtzar les Barnahus. Són cinc Barnahus a Dinamarca, i han creat 
aquesta taula, per donar suport als professionals, per poder també fer sensibilització 
als agents de detecció i per, també, poder recollir les dades. Un punt fort del model 
danès és que, des de l’inici, han elaborat una sèrie d’indicadors i tot un sistema d’ava-
luació molt potent, perquè amb la Barnahus, també, volien aprofitar aquesta ocasió 
per poder conèixer millor la problemàtica d’abús sexual infantil, no?

Quines són les víctimes, quins són els agressors, on ocorre, per què, a quina 
edat? De cara a millorar la prevenció, perquè es tracta sempre, quan parlem de vio-
lència contra la infància, d’evitar aquests casos, que no passin. Per tant, també, la 
Barnahus en aquest sentit, no només és una mesura d’actuació, sinó també que pot 
facilitar millorar la detecció i la prevenció, sobretot. Aquí són, bé..., unes fotos de la 
casa de Næstved, a Dinamarca. Són aquestes sales on els nens i nenes parlen amb 
els psicòlegs. Aquí podeu veure, també, les sales d’observació. És molt important, la 
sala gran per a les reunions departamentals. Cada persona que participa en aquestes 
reunions té el seu nom i el seu càrrec i de quin departament forma part, això facilita 
molt, no?, l’intercanvi d’informació.



DSPC-C 345
3 d’octubre de 2019

Sessió 11 de la CJ 25 

I hi ha sempre aquests quadres, a les sales, perquè el jutge sàpiga, en funció de 
l’edat del nen, el que li pot preguntar o no, en funció del seu desenvolupament cog-
nitiu no? Per exemple, un nen de set anys no podrà dir quan li ha passat, o en quin..., 
hi ha preguntes que no es poden fer a un nen, perquè encara, no...?, la seva maduresa 
no li permet respondre aquestes preguntes. Per tant, sempre, a totes les sales d’en-
trevista i d’observació tenim aquests quadres que expliquen una miqueta què pre-
guntar-li i com a un infant, no?

Aquesta és una proposta que hem volgut fer a l’Administració catalana sobre els 
possibles equips que haurien de tenir, no? les cases dels infants a Catalunya. Sempre 
hem de diferenciar entre l’equip fix, que està sempre a les cases i l’equip mòbil, que 
ve per realitzar les seves tasques. L’equip fix hauria de ser composat per: un criminò-
leg, que seria la persona que coordinaria la casa, és molt important que hi hagi una 
persona coordinadora; un treballador social, que seria la persona que parlaria amb 
els familiars, o amb la família que l’acolliria, però també la persona que fa la prime-
ra entrevista de cribratge, de valoració de la situació de l’infant per veure si és una 
sospita fonamentada o no, per veure si realment s’ha de seguir amb el procés o no.

I sobretot, hauria d’haver-hi un parell o més de psicòlegs clínics, que serien les 
persones que ofereixen tractament terapèutic als infants. L’equip mòbil seria el jutge 
d’instrucció, policia, fiscal, pediatre –acompanyat d’un metge forense per fer l’exa-
men mèdic– i el psicòleg forense, que és qui entrevista l’infant. Nosaltres, hem afegit 
també aquesta figura de l’advocat especialitzat en infància víctima de violència, per-
què creiem que els nens i les nenes i les seves famílies, necessiten aquest acompanya-
ment, no?, aquest acompanyament d’una persona que els expliqui com és el procés 
judicial, amb què es trobarà la persona que estigui especialitzada, no? i que pugui 
representar el nen, en el cas que hi hagi un abús intrafamiliar, on hi hagi conflicte 
d’interès amb l’altre familiar.

A més a més dels professionals..., no, una cosa molt important, també, dels pro-
fessionals, és la formació. Si els professionals no estan ben formats, al final no ser-
virà de res, no? És important la formació, formació amb especialització en infància, 
en victimització infantojuvenil, formació en el procés penal, formació en l’estatut de 
la víctima i en drets de la infància. A més a més, els psicòlegs forenses han d’estar 
formats en el protocol d’entrevista Nichd, que és l’únic protocol internacional que ha 
demostrat la seva validesa pel que fa a la recollida d’informació a través de les en-
trevistes. Per tant, els psicòlegs forenses han d’estar formats i han d’utilitzar aquest 
protocol.

A més a més, els psicòlegs clínics, de la mateixa manera, hi ha un únic tracta-
ment, que ha demostrat la seva validesa pel que fa a la recuperació psíquica de l’in-
fant, que és la teràpia cognitiva basada en el trauma. Per tant, els psicòlegs clínics 
també haurien d’estar formats en aquesta teràpia. I el jutge, fiscal i les altres perso-
nes, també, de l’àmbit de la justícia, òbviament, haurien d’estar formats també. Que 
això és una assignatura pendent que tenim, no?, a Espanya, l’especialització del jut-
jat en matèria d’infància.

Un altre tema important és on posar aquestes cases. On haurien d’estar ubicades. 
Si seguim les recomanacions del model Barnahus, seria molt important que aquestes 
cases estiguin ubicades en una zona residencial, allunyada de seus judicials, de cen-
tres sanitaris, de comissaries. Perquè aquests nens no estan malalts, ni tampoc són 
delinqüents. I qualsevol nen, a partir dels tres anys, sap perfectament que qui va a 
l’hospital és qui està malalt, i que qui va a comissaria és qui ha comès una infracció. 
Per tant, si volem disminuir, no?, el sentiment de culpabilitat, que ja porten, ja carre-
guen de per si aquests nens i nenes que són víctimes, però que se senten culpables, 
doncs, hem d’allunyar, hem de desvincular aquestes cases d’aquestes institucions.

A més a més, és molt important l’entorn, no? Ho he dit moltes vegades, però l’en-
torn és molt important; i és molt important crear un entorn que sigui adaptat als nens 
més petits, però també als adolescents. Per tant, aconsellem que hi hagi dues sales 
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d’espera. Una, per als nens petits, una per als adolescents. Dues sales d’entrevista, 
amb el mateix..., i dues sales de tractament, per poder atendre les diferents edats. 

Finalment, els usuaris, en un primer moment, haurien de ser els nens i nenes víc-
times d’abús sexual infantil, però a poc a poc, no?, haurien de poder atendre tots els 
nens i totes les nenes víctimes d’altres formes de violència, no? perquè segurament 
també esperem que s’aprovi l’Avantprojecte de llei de protecció integral de la vio-
lència contra..., sí, contra la violència contra la infància, que sí que estipula que tot 
és violència contra la infància, no? per tant, hauria d’anar adaptant-se a aquest nou 
paradigma.

Per tant, ja per tancar, ara què ens queda per fer? Tenim el compromís de l’Exe-
cutiu català de posar en marxa un projecte pilot. Ara, el que necessitem és un full de 
ruta clar, que digui com es desplegarà aquest projecte en els diferents territoris i que 
expliqui, també, quines garanties, no?, posarem; quines mesures posarem per dotar 
de qualitat aquest model. Perquè aquest model, ha de respectar els estàndards de qua-
litat del model europeu. Hi ha un òrgan europeu, que es diu el Promise Project, que 
està vetllant i promovent el model Barnahus a tot Europa.

I allà han creat deu estàndards de qualitat que s’haurien de respectar en el projec-
te català. En aquest sentit, es podria, podríem començar, no?, prenent com a exem-
ple el cas danès, no? Modificant la normativa, la nostra normativa, perquè l’ús de la 
Barnahus sigui obligatori. Perquè està demostrat que funciona, què esperem, no?, al 
final, si funciona? Per tant, seria interessant poder modificar la nostra normativa per 
fer-lo obligatori, i també crear una taula nacional per poder coordinar les diferents 
cases, homogeneïtzar les diferents pràctiques i donar suport als professionals, també.

També seria interessant, potser, la creació d’un observatori independent a l’Ad-
ministració, que pugui avaluar el compliment dels estàndards, no? Podria ser un 
observatori compost pel síndic de greuges, experts independents, no?, que puguin 
real ment encarregar-se d’aquesta avaluació. Un pas necessari, en tractar-se d’un tema 
inter departamental, seria, òbviament, un protocol interdepartamental, que digui qui 
fa què, com, amb quins recursos, i la rectificació dels protocols de maltractament i 
abús sexual infantil, perquè la Barnahus sigui l’únic interlocutor encarregat de valo-
rar l’abús sexual infantil, fent el diagnòstic, però també fer la prova preconstituïda, 
també fer tractaments. És molt important el tema que hem dit abans, de l’one door 
principle, perquè realment, si volem millorar la situació, hem de fer que tots els ca-
sos entrin pel mateix lloc, no? I això, millorarà, també, molt, la recollida de dades. 
I per tant, el nostre coneixement sobre la matèria, que és molt, molt dèbil ara mateix. 

La formació –ho he dit abans– però jo crec que és molt important veure com el 
jutjat i el personal de la justícia es poden formar en temàtica d’infància, perquè els 
nens i les nenes són un col·lectiu especialment vulnerable, que té unes necessitats molt 
específiques i uns drets específics.

Per tant, aquesta assignatura de drets de la infància és encara pendent pel que fa 
a la formació del jutjat. I finalment, crear un torn d’ofici, especialitzat en infància 
víctima de violència als col·legis d’advocats. Tal com existeix un torn d’ofici per a les 
dones víctimes de violència de gènere, els nens i les nenes són víctimes de moltes 
formes de violència. Per tant, és urgent que es creï aquest torn d’ofici. Finalment, ja 
per tancar, deixar clar que, des de Save the Children estem convençuts que, després 
d’haver analitzat molt aquest projecte, d’haver viatjat molt, d’haver parlat amb molta 
gent, estem convençuts que el model Barnahus és el millor model del món, realment, 
per atendre els nens i nenes víctimes d’abús sexual. Perquè la seva eficiència està 
demostrada, hi ha molts informes que diuen que millora la recuperació de l’infant i 
el procés judicial. Perquè és una obligació legal, recollida a la nostra Llei d’infància; 
però també la Llei d’estatut de la víctima i, fins i tot, la Llei d’enjudiciament criminal 
parla, també, de gravar la prova i tot això. Per tant, podríem ja fer-ho, bé..., seguir en 
aquesta via. És una recomanació internacional, que ens ve del Consell d’Europa, de 
la Comissió Europea i el Comitè dels Drets dels Infants.
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No es tractaria d’una inversió molt gran; una inversió..., perquè al final, els re-
cursos existeixen, es tractaria d’agrupar-los sota el mateix sostre. Per tant, és una 
inversió inicial, sí, potser; però després, ja, al final, ja estan funcionant. I jo crec 
que perdem molts més diners si calculem, no?, les hores que passa cada professio-
nal, ho multipliquem pels altres departaments, al final, el nivell de cost/eficiència, 
jo crec que en el model actual estem perdent, no? Per tant, no seria una inversió 
tan gran.

I, finalment, potser el més important és que aquest model Barnahus ens dona 
l’oportunitat de pensar en el model d’intervenció que volem. Perquè posa la llavor 
de la col·laboració interdepartamental, i això és, realment, la gran carència, no?, de 
l’Administració pública. Moltes coses no funcionen bé, perquè hi ha aquest isola-
ment dels departaments, no? Per tant, aquí tenim l’oportunitat de provar una cosa 
que és molt, molt important, no? I en aquest sentit, treballar amb la infància té aquest 
sentit una miqueta màgic, perquè moltes vegades, quan fem una inversió, quan fem 
una aposta per la infància, molts altres col·lectius se’n beneficien, no?

Doncs, aquí seria també..., es tractaria d’això. Doncs, jo crec que ja està, moltes 
gràcies per la vostra atenció.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Rivas. Ara és el torn dels grups parlamentaris, per formular 
preguntes o demanar aclariments. En primer lloc, té la paraula la senyora Yolanda 
López Fernández, com a grup proposant de la compareixença; gràcies.

Yolanda López Fernández

Gràcies, vicepresidenta. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerle a Emi-Emi-
lie Rivas que haya aceptado la invitación y que haya venido aquí a explicarnos y 
agradecerle la intervención, la buena intervención que ha hecho. Desgraciadamen-
te, pues del modelo de protección a la infancia va acusando, pues, muchos déficits, 
entre los cuales se encuentra el qué hacemos con los recursos para niñas y niños 
abusados sexualmente.

Sabemos, por informes de Save the Children y del Síndic de Greuges, que lo 
poco que se ha desplegado es insuficiente territorialmente. Y además, de las pocas 
unidades que existen, algunas han actuado de forma negligente hacia los intereses 
de los y las menores, de las víctimas. Y en segundo lugar, desde el Parlament –ya lo 
ha dicho también Emilie– llevamos años intentando que el Govern de la Generalitat 
aborde los cambios que deben asumirse en el sistema de protección a la infancia.

Este Parlament ha dictado, mediante varias resoluciones, que exista un compro-
miso por parte del Govern para que la Casa dels Infants se ponga en desarrollo y 
ha asumido el modelo Barnahus, como un buen referente a aplicar. Reiterar que mi 
grupo parlamentario creemos que es el mejor modelo y vamos a luchar y vamos a 
hacer todo lo posible para que así sea, y para que sea una realidad. Pues va siendo 
hora, después de tantas comparecencias, de aspectos sobre el área, y tantas resolu-
ciones, creemos que ya, el Govern y el departament comiencen a promover de una 
vez todos los cambios en el sistema de protección.

Entonces, creemos que lo único que nos falta saber es la fecha, la fecha del inicio. 
Por eso, me gustaría preguntarle a Emilie si les ha dado el Govern una fecha exacta 
sobre cuando se iniciarán las acciones necesarias para poner en marcha el proyecto 
este inicial. Y, por otro lado, también me gustaría destacar que, de las recomenda-
ciones específicas por área que recogen en su informe Ulls que no volen veure, algo 
que realmente agradecemos, porque señala una hoja de ruta muy clara, que se debe-
ría ya estar asumiendo por parte del Govern. Me gustaría preguntarle que, si de esos 
puntos de recomendaciones que elabora en este informe, en relación con el ámbito 
judicial, tiene constancia de si el Govern o el departamento están desarrollando ya 
alguno de ellos.

Muchísimas gracias.
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La vicepresidenta

Gràcies, senyora López. A continuació té la paraula la senyora Elisabet Valencia, 
del Grup Parlamentari Ciutadans.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bien, desde nuestro grupo, queremos agradecer a Emilie Ri-
vas su comparecencia y su colaboración con los grupos parlamentarios para impul-
sar iniciativas que consideramos muy necesarias en el ámbito de la infancia. Hoy nos 
vienen a hablar del modelo Barnahus, como un modelo especializado, un espacio 
único, donde el menor, el niño o niña, no tendrá que duplicar entrevistas y evitaría-
mos así la revictimización de las víctimas.

Es un modelo que nosotros lo hemos hecho nuestro, hemos presentado muchas 
iniciativas, hemos impulsado un pleno específico, en el mes de diciembre de 2018, 
que antes se hacía referencia a esta fecha para hacer énfasis en que había que im-
plementar y había que ir hacia este modelo. Sabemos que esta es..., por aquí pasa la 
solución, pero en el momento actual, pues tenemos muchos déficits, como has indi-
cado en tu análisis, en relación, pues, con la prevención, la detección y el tratamien-
to de los abusos sexuales infantiles.

Nosotros queremos –y es nuestra voluntad desde que iniciamos el trabajo parla-
mentario– proteger a los menores de cualquier forma de violencia. Por eso, tanto en 
el Congreso de los Diputados –ya lo hemos dicho muchas veces– estamos colabo-
rando en la ley integral para proteger a los menores de cualquier forma de violencia. 
Y aquí hemos presentado nuestra ley específica para elevar la protección y no sólo 
tener los protocolos, que actualmente no están funcionando, sino blindar a los me-
nores ante cualquier forma de violencia. Dentro de nuestra ley, tenemos el modelo 
Barnahus, y lo hemos recogido como propio, porque lo vemos fundamental.

Aspectos que vemos fundamentales, y no se están realizando: pues, por ejemplo, 
el trabajo interdepartamental lo vemos clave, tú has hecho referencia, el Comité inter-
departamental para la prevención, para la detección y tratamientos de los abusos no se 
está reuniendo con la periodicidad que se debería reunir. Nosotros pedimos las actas 
de este Comité interdepartamental y tenemos sospechas de que el trabajo, pues no se 
está realizando. Claro, tú vienes aquí a explicar pruebas piloto, y el papel, pues es muy 
interesante todo el proyecto, pero nosotros dudamos que el Govern lo implemente efi-
cazmente.

Aspectos claves que también consideramos muy necesarios: pues, la implemen-
tación del RUMI, del Registro Único de Maltrato Infantil, que es un aspecto, pues, 
que es fundamental en los profesionales, tanto..., sobre todo en los de salud, porque 
así pueden ver si este menor, pues, ha tenido algún caso anterior de maltrato y evi-
taríamos, pues, una catástrofe como la que ha pasado, pues, en algún municipio de 
Cataluña recientemente.

Aspectos clave que no se están realizando: pues, falta formación a los profesiona-
les, tanto del ámbito sanitario, como del ámbito educativo, como personal de seguri-
dad. Nosotros queríamos hacerte preguntas en relación a..., pues también a fechas de 
implementación del plan piloto. Sobre todo, a recursos, porque claro, nosotros cuan-
do pedimos algo nos dicen que no hay presupuesto. Y entonces, quería saber cómo 
van las conversaciones con el departament en ese sentido.

¿Qué más? Pues falta, también, dar a conocer el teléfono de Infància Respon, que 
no vemos muy clave para, también, evitar..., y para tener un teléfono al que se pueda 
acudir ante cualquier caso de posible maltrato infantil. Y tenemos que indicar, pues, 
que en este Parlamento estamos trabajando mucho para la prevención de este mal-
trato infantil y hemos creado, también, una comisión específica para el tratamiento 
y la prevención de diversos casos que ha habido, como el caso Maristas, y que ahora 
están saliendo muchos casos más, a raíz del primer caso, que ya conocemos todos, 
del señor..., bueno, del señor Benítez, del Colegio Maristas.
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Están saliendo muchos casos más, y vemos que también dar reconocimiento a 
las víctimas es muy importante, y hemos impulsado resoluciones en el Parlament, 
para dar el reconocimiento social a las víctimas y visibilizarles.

Bueno, gracias por tu trabajo, y estamos en contacto.

La vicepresidenta

Gracias, señora Valencia. A continuació, té la paraula, en representació del Grup 
PSC i Units per Avançar, la senyora Rosa María Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. Bé, en primer lloc, també agrair-li la seva compareixença aquí i l’expli-
cació, perquè realment és un tema, malauradament, molt interessant, no? Ens ha dit 
que és un tema molt extens, però també que és molt desconegut, perquè..., pel ma-
teix tipus de tema, no?, s’intenta amagar moltes vegades, el menor se sent culpable i 
no ho vol expressar. I per tant, entenem que és un tema molt important, el qual s’ha 
de treballar.

Ens comentava que el factor més important és posar el menor al centre de l’actu-
ació, no?, que ell no s’hagi de desplaçar, més enllà d’anar a la Barnahouse, que se-
ria, diguéssim..., Barnahus, perdona, que seria precisament el lloc on se l’atendria de 
manera integral, i que fossin els equips..., ja fossin els que estiguessin allà de manera 
fixa o els que poguessin desplaçar-se, els que actuessin. Però, perquè això es pugui 
fer, es necessita, evidentment, una coordinació, no? I ho comentaves, una coordina-
ció entre els diferents departaments. Dèiem: Justícia, Serveis Socials, bé..., tot el..., 
Interior, possiblement també, diferents departaments de la Generalitat.

I es necessita un protocol d’intervenció. Creiem, però, que no només hi ha d’haver 
una coordinació entre els departaments de la Generalitat, sinó entre la mateixa Gene-
ralitat, el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, no? perquè clar, aquí també 
intervenen, diguem-ne, persones que corresponen a l’Administració central, no? Com 
poden ser els jutges o els fiscals. I, per tant, a l’actuació hi ha d’haver aquesta coor-
dinació. A més, a nosaltres ens consta que, des de l’Alt Comissionat per a la Infància 
ja s’ha parlat, també, d’aquests temes o d’introduir el model Barnahus a la Comunitat 
Valenciana, a Cantàbria o Castella la Manxa, no? Per tant, jo crec que és molt inte-
ressant que això es pugui fer de manera general.

Parlaves, també, que calia aquest protocol interdepartamental i creiem nosaltres 
que és fonamental, no? Perquè el protocol d’actuació dels diferents professionals ens 
poden evitar alguns casos, per exemple, de la detecció d’una síndrome d’alienació pa-
rental, no?, que no existeix, no? però que si no s’actua de manera correcta i no s’actua 
de manera ràpida, es pot produir en els infants. També ens comentaves que hi hau-
rà un projecte pilot a Tarragona, i ens sembla molt interessant, ens agradaria que ens 
expliquessis si vosaltres feu el seguiment de com està evolucionant aquest projecte, 
de la seva implementació. Perquè comentaves que seria interessant tenir un observa-
tori independent per a l’avaluació, però clar, tot està molt a les beceroles, no s’ha fet 
res, i per tant, seria interessant saber si vosaltres, que realment heu fet aquest estudi 
tan ampli i en diferents països i teniu el coneixement sobre el tema, teniu aquesta 
relació amb el Govern de la Generalitat, amb els diferents departaments, que és qui 
hauria de liderar o lidera aquest projecte de la casa a Tarragona.

I, evidentment, també, com creus que s’hauria d’orientar la formació –jo crec que 
aquí hem de parlar amb Justícia, amb el Departament de Justícia, perquè és el que ens 
toca, no?, en aquesta comissió– però com creus que s’hauria d’orientar la formació als 
diferents professionals, entenem que jutges i fiscals, són els professionals, però que hi 
pot haver altre personal, diguéssim, de l’Administració de Justícia, que també hi ha-
gués d’intervenir.

I per últim, si teniu relació, a nivell de Consell de l’Advocacia de Catalunya, dels 
diferents col·legis d’advocats, per..., doncs per introduir aquest tema i poder-ne parlar.

Gràcies.

Fascicle segon
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La vicepresidenta

Gràcies, senyora Ibarra. A continuació, té la paraula la diputada Ruth Ribas, en 
representació del Grup Parlamentari Republicà.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, vicepresidenta. Emilie, benvinguda de nou al Parlament, sempre és un 
plaer escoltar-te i rebre les teves aportacions. I també celebro, doncs, que avui ens 
puguem trobar en una altra comissió que no sigui la d’Infància, perquè com sem-
pre hem dit que les polítiques d’Infància són transversals i no únicament s’han de 
centrar en la Comissió d’Infància, sinó que si realment ens creiem els drets i el 
benestar dels infants, ha de ser transversal en el si de tots els departaments de la 
Generalitat.

Per això avui estem aquí, però també que la tasca sigui repartida i que hi hagi 
aquest engranatge entre les diverses comissions que conformen el Parlament. Així 
doncs, crec que ha sigut molt interessant la intervenció. Com deia en més d’una ocasió 
ja t’hem escoltat presentant-nos el model Barnahus, però crec que era molt interes-
sant, doncs, també fer-ho des d’aquesta perspectiva de justícia, perquè malaurada-
ment, a dia d’avui, l’abús sexual en la infància és molt present, està ocult sota una 
catifa, està molt silenciat i per tant, encara estem molt lluny de capgirar aquesta rea-
litat. I cal, doncs, posar tots els esforços per erradicar-ho.

Bé, s’ha comentat, en moltes ocasions, que cal reforçar aquesta resposta del siste-
ma català davant l’abús sexual infantil i que ens hem d’adaptar a les situacions dels 
infants. Ja explicaves, en la teva intervenció, quin és l’actual model i procediments 
i és necessari, doncs, que posem l’infant i l’adolescent al centre i que siguin els pro-
fessionals qui s’adaptin a les seves necessitats i no a l’inrevés, que l’únic que es crea 
és més victimització, més durada del procés i per tant, doncs, no estem prioritzant 
la recuperació de l’infant i això és el principal objectiu que crec que tots ens hi hem 
de posar.

Ens hem meravellat amb certs projectes de la resta de països, als països nòrdics, 
d’Estats Units, i en feies la presentació i per tant, sí que creiem que la millor solució, 
doncs, és aglutinar tots aquests departaments sota el mateix sostre, que és, de fet, 
com es diu el projecte que presenteu i així, doncs, garantir aquest benestar de l’in-
fant. Perquè també dèiem que no únicament deixem de victimitzar l’infant, sinó que 
també hi ha aquest procés de recuperació de tot l’entorn. I bé, no cal posar més èm-
fasi en el que explicaves, de tot el que comporta si l’infant ho ha d’explicar en més 
d’una ocasió. 

D’altra banda, també, crec que és interessant i més si estem aquí a la Comissió 
de Justícia, que tota persona que ha patit o pateix abús sexual necessita aquesta res-
posta, i també una resposta des de la justícia i el que creiem que tots ens hi hem de 
comprometre, és que quan una persona decideix fer el pas i denunciar els seus fets, 
encara que sigui passats fa trenta anys enrere, cal trobar aquesta resposta, que, a dia 
d’avui, no hi és. Per tant, des d’aquí faig aquesta demanda a tots els grups, que tin-
guem representació al Congreso de los Diputados, perquè es modifiqui el Codi penal 
i que el delicte no prescrigui i sempre hi pugui trobar aquesta resposta la persona que 
fa el pas de denunciar, perquè si no donem les eines necessàries, doncs, no contri-
buïm a trencar aquest silenci, sinó que quedi en el secretisme, sempre, de la persona 
i de l’abusador.

Per tant, tot el suport i estem en aquesta línia, que cal reforçar els mecanismes i 
la millor detecció perquè els abusos es notifiquin i després, doncs, donar-hi respos-
ta. S’ha parlat de les cases d’infants de Catalunya. És cert que hi ha la prova pilot 
al Camp de Tarragona. Des d’aquí, nosaltres també esperem la posada en marxa, 
en breu, i com sempre, us hem estès la mà per poder fer aquesta cadena d’engranat-
ge entre les vostres demandes que feu al Parlament i notificar-ho, doncs, als nostres 
companys que estan al Govern, perquè, realment, també és la nostra priorització, 
doncs, que es posi en marxa i poder aglutinar tots aquests recursos en una mateixa 
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casa i com deia, doncs, que l’infant i l’adolescent estiguin al centre i no que hagin de 
repetir-ho i repetir-ho en diverses ocasions.

Per tant, aquesta unitat integrada ha de tenir l’objectiu de no victimitzar l’infant 
i per tant, doncs, també és necessari que hi hagin aquestes exploracions perquè els 
professionals de la judicatura, doncs, n’estiguin al cas, i aquest també és un compro-
mís que hi ha des del Govern. I creiem que aquesta unitat també ha de tenir, sobretot, 
com tres objectius principals, que és això: la reducció de les exploracions, per tant, 
que hi hagi aquest espai amigable, que és el que esperem que sigui la qüestió més 
adequada per atendre l’infant; però també que es compleixi tota la informació neces-
sària perquè es pugui adaptar, des de la idea de les Barnahus que explicaves, doncs, 
a la legislació vigent que tenim aquí, i doncs, poder donar les màximes eines perquè 
els infants se sentin adequats dins del marc legal en què estem tots situats ara.

I per tant, doncs, cal avaluar els impactes que això produiria als infants i a les fa-
mílies, que esperem que sigui el més adequat possible, quan aquest canvi es posi en 
marxa. Per tant, creiem que és molt necessari que es treballi conjuntament, amb això 
no vull dir que no s’estigui fent fins ara, però sí que cal aquesta entesa i que es treballi 
in situ, al mateix lloc, i no de forma coordinada, que a dia d’avui, doncs, ens porta a 
tres anys vista i multiplicar les intervencions, sinó que tot estigui aglutinat en un sol 
lloc i per aquesta manera, doncs, com deies, evitar la repetició de proves i s’elaboraria 
un informe conjunt que, al cap i a la fi, seria minimitzar l’impacte de l’infant i l’ado-
lescent i el seu entorn i, a la vegada, doncs, també es proporcionarien més eines per 
procurar aquesta recuperació de l’infant i l’adolescent.

Per tant, la idea que hi ha sobre la taula és que aquesta unitat integrada, doncs, 
tingui aquest horari flexible i que hi hagin guàrdies i que pugui atendre totes les ne-
cessitats que es demanin, amb els seus estàndards de qualitat. I res més, com sem-
pre, ja sap que li estenem la mà. Vull insistir en això, que hem pres nota de totes 
aquestes demandes que considereu que són necessàries per aplicar, per tal de tras-
lladar-ho i que, el dia de demà, doncs, si han de contribuir al benestar de l’infant, 
doncs, siguin una realitat.

I de nou, moltes gràcies i ens veiem d’aquí uns dies, a la Comissió d’Infància, per 
parlar-ne més detalladament.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Ribas. A continuació, té la paraula, en representació del Grup 
Junts per Catalunya, el senyor Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. Moltes gràcies, senyora Rivas, per la seva 
exposició i venir a presentar l’informe; també remarco que és d’agrair que ens hagin 
fet arribar l’informe amb anterioritat als membres de la comissió i així ho hem pogut 
mirar amb més detall. I demanaria, si fos possible, a través de la gestió de la Mesa, 
si ho poguéssim tenir, també en PDF.

Efectivament, el tema del tractament dels abusos, en aquest cas se centra molt en 
l’abús sexual, encara que efectivament la violència sobre els infants té molts altres 
aspectes i efectivament, cal una regulació global de totes les possibles violències so-
bre els infants. Però, concretament, els abusos sexuals és, de fet, molt recentment, 
com a societat que hi ha hagut consciència i denúncia d’aquesta situació. I per tant, 
les víctimes ho vivien coetàniament amb total reserva, amb total secret i amb aquest 
sentiment, sempre, de culpabilitat. Precisament la senyora diputada de Ciutadans ha 
fet referència a un dels casos que va començar a causar més alarma social i a través 
del qual es va denunciar i això és realment socialment molt recent.

Després, arran d’aquí, doncs, han anat apareixent més casos, alguns relacionats 
amb l’Església, altres relacionats amb altres àmbits i, com molt bé vostè ha posat 
en relleu, una gran majoria d’aquests casos –de fet les dades que tenia jo eren fins i 
tot superior al 50 per cent, es produeixen en l’àmbit familiar o en l’àmbit relacional 
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familiar– és a dir, que introdueix un factor de complexitat en el tractament. Bé, de 
fet, el que planteja el Barnahus és absolutament lògic. És a dir, perquè parteix del 
que és realment el concepte legal de com s’ha de tractar el tema de la infància. La 
nostra actual Llei de protecció a la infància i l’adolescència ja situa l’interès superior 
de l’infant per sobre de tot. I per tant, efectivament, fa que sigui lògic que hagi de ser 
el sistema i la totalitat d’elements que han d’intervenir que s’han d’adaptar a l’infant.

Perquè, a més a més, cal una solució global. Efectivament, es pensa en l’àm-
bit penal, en l’àmbit judicial, en l’àmbit de persecució i penalització, evidentment, 
doncs, de l’abusador, però també –i sobretot– s’ha de pensar en l’àmbit de tracta-
ment i recuperació de l’infant i també del seu entorn familiar. Perquè aquí hi ha una 
victimització, tant, no?, una multivictimització, tant de la mateixa víctima de l’abús, 
com també –i quan no n’és el causant o fins i tot essent un dels membres de la fa-
mília el causant– del propi entorn familiar, que també necessita tractament, perquè 
sense el tractament d’aquest entorn familiar, tampoc tindrem un tractament adequat 
per a la recuperació de l’infant.

Per tant, el que es planteja és de tota lògica i, ho reconec, efectivament, com a 
societat, i per tant, també l’Administració, malgrat tenir serveis que vostè ha posat 
en relleu, que ja existeixen, que són eficaços i que són bons però que, falta per ex-
plotar-los adequadament. Evidentment, dimensionar-los més, segur, i a més a més, 
aquesta tasca coordinada.

I de cara a aquesta tasca coordinada, jo el que veig és una especial complexitat 
en l’àmbit precisament que toca la nostra..., de la nostra, la comissió on som ara, que 
és la de Justícia. És a dir, per una banda, si va bé, doncs, el tractament psicològic, 
el tractament mèdic, de recuperació..., però quan entrem en l’àmbit de la justícia, la 
justícia persegueix aquí un altre objectiu; la justícia no és tant la protecció de l’in-
fant en sí mateix, com la persecució, en aquest cas, doncs, del presumpte delinqüent. 
I aquí és on veig que hi pot haver unes dificultats serioses de coordinació. En primer 
lloc, el marc legal actual, doncs, ja no contempla o no està coordinat amb aquest 
tractament integral.

Tenim el tema de –molt interessant i molt lògic– per evitar aquesta multivicti-
mització, evitar aquesta repetició de la declaració; aquesta repetició de la vivència 
de la situació que ha provocat, que provoca el trauma que s’ha de tractar i que pot 
ser totalment contraproduent amb el tractament, aquesta reiteració. I, a més a més, 
al llarg d’anys; que a més a més provoca, efectivament, discordances amb la decla-
ració; que no vol dir que s’hagi falsejat, sinó que senzillament, doncs, tots sabem les 
fragilitats de la memòria i que coincideix, també, amb l’evolució de l’evidència de la 
situació per part de la víctima.

I aquí juguem, per exemple, amb la Llei d’enjudiciament criminal, on tenim una 
llibertat d’apreciació de la prova per part del jutge, i que aquesta prova preconsti-
tuïda, en el cas d’infants, doncs, no està previst legalment que ja sigui d’obligatò-
ria admissió, per part del..., hi ha jutge que pot considerar, doncs, en el marc legal 
perfectament correcte des del seu punt de vista, no admetre aquesta prova precons-
tituïda com a vàlida, o no admetre determinats informes. Efectivament, així com 
ja s’ha avançat i tenim jutjats especialitzats en família, mercantil..., i tenim jutjats 
especialitzats en violència contra les dones, no hi ha jutjats especialitzats de l’abús 
de menors.

I no hi ha jutjats especialitzats en l’abús de menors, sinó que aquesta especialitza-
ció ja s’estén a tots els àmbits, també a l’àmbit, doncs, de la part de l’advocacia, per 
tant, efectivament aquí sí que veig complicada la coordinació d’aquest tractament in-
tegral en l’àmbit aquest, específic, de la justícia. I l’altre, com molt encertadament po-
sava de referència, doncs, la diputada del Grup Republicà, és també de regulació legal 
la prescripció. 

Aquí estem en un àmbit on no s’acaba de produir la reparació o també la part 
no vist en el sentit, en absolut, de venjança, però la part de reparació que també té 
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la víctima, que el culpable, diguem-ne, passi pel corresponent procés judicial. I al-
menys, passi comptes davant de la societat.

I si és el cas, que..., salvant sempre la presumpció d’innocència, doncs, pugui ha-
ver-hi una eventual condemna. I aquí és important la referència, que només tres de 
cada deu casos –la resta se sobreseuen– arriben finalment a una possible  condemna; 
aquí és on entra l’institut de la prescripció que, malgrat que puguem pensar que és 
ampli, en aquest cas concret, acaba produint una altra victimització, que és que s’aca-
ba veient la impunitat de l’abusador.

Per tant, sí que m’agradaria, doncs, la seva opinió en la mesura del possible en 
l’àmbit aquest de la coordinació en tots aquests aspectes, juridicojudicials que li 
he comentat. I per últim, celebrar que, eh?, per part del Govern, es posi en marxa 
un projecte pilot. Reconec que, com a societat anem endarrerits, encara, que bé..., 
sempre hi ha les comparacions, comparativament amb els països del nostre entorn, 
doncs, celebrem, doncs, que lògicament ens han passat per davant els Estats Units 
i tots els països escandinaus, com és habitual; però almenys, doncs, ja es posi en 
marxa aquest projecte pilot.

I també celebro que, per una vegada, alguna cosa es posi en marxa per primera 
vegada a les comarques de Tarragona. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Campdepadrós. Ara, té el torn de paraula de la compareixent, 
per donar resposta als diferents plantejaments, els grups parlamentaris. 

Té la paraula la senyora Rivas.

Emilie Rivas

Doncs, són moltes preguntes molt interessants, intentaré contestar-les totes. Pri-
mer de tot, sobre el projecte pilot, perquè jo crec que interessa a tothom, doncs, des 
de l’inici d’aquest any, des del febrer d’aquest any, sí?, s’han engegat les reunions de 
coordinació al territori. Jo he estat en aquestes reunions, on hi era tothom, tots els pro-
fessionals dels diferents departaments. I la veritat és que va ser un goig veure-ho. Tot-
hom estava disfrutant molt d’aquestes primeres, no?, reunions, de veure com ho fem 
tots plegats, no? I vaig veure, també, vaig visitar el lloc on es pensava fer, els plànols, 
els vaig presentar els plànols i tal.

Jo crec que, del que vaig veure al febrer i març, quan vaig anar-hi, hi havia molt 
bona predisposició i estaven ben encaminats. A més a més, nosaltres ens vam reunir 
amb el president de l’Audiència de Tarragona, vam fer una reunió amb una jutgessa 
islandesa, no?, perquè puguin compartir experiències i tal, i és veritat que comptà-
vem, estem comptant tots amb el suport d’aquesta persona tan important en la im-
plementació de la casa, allà a Tarragona.

També l’experiència que té aquesta persona, pel que fa a la justícia amigable amb 
els infants, ha sigut clau per poder fer el projecte pilot a Tarragona. Comptar amb el 
president de l’Audiència, no?, comptar amb el seu suport, en aquest sentit, ha sigut, 
jo crec, clau. A més a més, és més fàcil començar un projecte d’aquest caire en una 
ciutat més petita. A Barcelona serà segurament més complicat, no? Pel que fa a les 
dates d’inici i tal, estava previst per al final d’any. Jo crec que potser s’endarrerirà una 
miqueta, però pel que vaig parlar amb la directora i amb la persona que està portant 
el projecte a la Direcció General de la Infància, estan movent moltes fitxes; estan ara 
contractant personal i tal.

I bé.., hi ha coses que s’estan fent. No sé ben bé el tema obres, ni res, però en això 
es poden fer unes preguntes, no? suposo?, a la directora general, perquè les contesti. Jo, 
del que vaig veure en persona, al febrer març, vaig tenir molt bona sensació, la veritat. 

Què fem, nosaltres? És veritat que una de les coses molt importants és tota la 
implicació de la justícia, no?, que no és una administració pública catalana, llavors, 
sabem perfectament que s’han de sensibilitzar els jutges, perquè no poden acceptar 
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sempre la prova preconstituïda. De fet, moltes vegades no l’aproven, només en un 
de cada trenta-tres casos es fa la prova preconstituïda aquí, a Catalunya, per tant, hi 
ha més de..., bé, gairebé en el 70 per cent dels casos d’abús sexual infantil no es fa 
prova preconstituïda, quan estan tots els requisits, no?

Però què passa? Que els equips d’assessorament tècnic penal són infrarepresen-
tats, hi ha molt poca gent, tenen unes llistes d’espera de sis mesos a Barcelona i d’al-
guns mesos a les altres capitals de les províncies. Per tant, el problema de recursos 
aquí ja hi és. I si volem que el projecte Barnahus, simplement tiri de la millor ma-
nera possible, el tema recursos serà molt important, perquè no es creï un embut, no?, 
que no es faci això, no? 

Què fem, des de Save the Children per involucrar la justícia, no?, la justícia en 
aquest sentit? Primer de tot, estem treballant de la mà del Centre d’Estudis Jurídics, 
ja vam fer una gran jornada per a tot el personal de l’Administració de Justícia, van 
venir quatre-centes persones. El proper any, de cara al 2020, en farem una altra; es-
tem treballant allà, directament amb el Centre de Formació.

A més a més, estem intentant fer formació, això si em podríeu ajudar, jo ho agrai-
ria molt, també, a l’Escola Judicial. A l’Escola Judicial és molt difícil entrar, però cre-
iem que és on hem d’estar, són moltes les directrius europees que diuen que la justícia 
s’ha d’adaptar, no els nens i les nenes. Són moltes les recomanacions a favor d’una 
justícia amigable amb els infants. Els canvis que ha fet la normativa espanyola sobre 
aquest tema han sigut molt tímids, no? Pel que a la Llei d’Enjudiciament Criminal, 
que diu, que «es pot prendre declaració pels mitjans tècnics» i tal..., bé, l’Estatut de 
la Víctima sí que ho millora una miqueta. I esperem, en aquest sentit, que l’avantpro-
jecte de protecció integral contra totes aquestes formes de violència contra la infància 
sí que sigui realment un avenç, no? Per què?, perquè hi ha un article que diu que s’ha 
de fer prova preconstituïda per a tots els menors de catorze anys, no?

A més a més, sí que hi ha una especialització dels jutjats en infància, i el tema 
de la prescripció, també, de l’edat del delicte. Aquí també hi és, no?, ampliar fins als 
trenta anys, bé, coneixeu l’avantprojecte. Doncs jo crec que nosaltres posem molta 
esperança en aquest avantprojecte de llei, que sí que podria solucionar, pal·liar les 
mancances que tenim, no?, pel que fa al marc jurídic ara.

Què més? El tema del RUMI, jo crec que és molt important, de fet, s’havia avan-
çat moltíssim. Jo crec que era el 2010 o 2011, no?, que s’havia creat aquest registre. 
Des de la DGAIA havien creat ja la plataforma online, el que m’explicaven, no?, que 
faltava només endollar els altres departaments, no?, cap a aquesta plataforma digital, 
estava tot enllestit; faltaven diners, pel que sé jo, faltaven diners per poder engegar-lo. 
I faltava adequar els indicadors dels altres departaments. Però sí que hi havia una bona 
feina feta. És molt important, si volem fer visible el tema de l’abús sexual infantil, hem 
de saber de quants casos estem parlant. I quan els preguntem directament a la gent, 
doncs, surten una de cada cinc persones. Doncs estem parlant de molts casos que són 
invisibilitzats, no?

És cert que Catalunya seria la primera comunitat autònoma, però hi ha interès 
per moltes comunitats autònomes: la directora general d’Infància de la Comunitat 
Valenciana vindrà la propera setmana al Palau Macaya, perquè estem fent un espai 
de diàleg amb una fiscal d’Islàndia que vindrà aquí, i explicarà com funciona a Is-
làndia; la directora general de la DGAIA valenciana hi estava molt interessada; tam-
bé venen de Madrid, no sé ben bé qui ve de Madrid, però estan molt interessants; 
Galícia, també han demostrat interès.

I és cert que la directora de l’Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil va ve-
nir l’any passat a la presentació del nostre informe i ens va comunicar que, des de 
l’Al to Comisionado també estaven molt interessats i ho volen impulsar, no? De fet, 
vam parlar directament amb ells de pressupostos, quan costaria i tal. Hi ha molt 
d’interès i tothom està mirant a Catalunya. Perquè clar, jo vaig allà dient que a Cata-
lunya quasi el tenim, no? (L’oradora riu.) I és veritat que tothom està mirant a Ca-
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talunya. Per això, jo crec que hem de posar-nos les piles –el Govern– per fer-ho de 
la millor manera possible. Però del que vaig veure fa temps, estava bé; ara, no tinc 
notícies fresques, no? 

El tema de l’Observatori, nosaltres què fem des de Save the Children? Nosaltres 
no volem implementar cap casa dels infants, no ens interessa, el que ens interessa 
és proposar coses que veiem que funcionen bé, perquè Save the Children va engegar 
les cases dels infants a Suècia, les va gestionar i tal, i per tant, tenim molta experièn-
cia, no? Per tant, el que volem és proposar coses que funcionen. Aquí està el nostre 
interès. I fer formació, perquè veiem que el tema de la formació és important, no?, 
almenys al principi.

Per tant, què estem fent? Estem fent formació, sobretot en l’àmbit de justícia; hem 
proposat formació en l’àmbit de la salut, però en aquest sentit he de dir que no ens 
han respost res; mentre que era una formació molt potent, fer venir una persona dels 
Estats Units per formar en aquest tractament, que és l’únic tractament que funciona, 
per a la recuperació psíquica dels infants, no sabem res. També proposarem, al de-
sembre, una formació per a psicòlegs forenses. Nosaltres estem posant diners nostres 
per formar la gent aquí, a Catalunya, perquè ho facin de la millor manera possible.

I aquí estem. Jo crec que realment l’impuls d’un comitè extern seria bo; seria bo, 
perquè a final, el millor és que la Generalitat de Catalunya assumeixi, no?, el lide-
ratge i el projecte, però després, que hi hagi una garantia per experts o pel Síndic de 
Greuges, això nosaltres no hi volem ser, eh?, per ser-hi; podem ser-hi, però no és el 
nostre interès, no? Però sí que hi hagi sempre un òrgan, i estem per l’avaluació. Ja 
que tenim aquests estàndards de qualitat; hi són, existeixen, és molt fàcil saber com 
fer-ho bé, no? Per tant, jo crec que seria interessant.

Les recomanacions que fem aquí, d’adaptar i impulsar la modificació de la Lecrim 
i tal, el que estem fent, tenim un grup de treball amb personal del món jurídic: jutges, 
fiscals, catedràtics de dret penal, de dret civil, molta gent, no? I estem veient l’encaix 
legal, no?, del projecte, els canvis normatius que s’haurien de practicar i tal. I de fet, 
per això ve la fiscal islandesa la propera setmana, per poder veure què s’hauria de 
canviar aquí per poder encaixar el model. Però també es podria no canviar res, així 
tal qual es podria implementar; hi ha molts països on es fa així, encara que no hi hagi 
la normativa adequada, no? Jo sempre poso l’exemple de Dinamarca, perquè ho han 
fet molt bé, i han adaptat la normativa...

Us convido el proper divendres, que serà el dia 11, sí?, divendres, 11, a l’ICAB, 
fem una jornada sobre el model Barnahus. La fiscal islandesa presentarà el model 
islandès. Vindrà Jorge Cardona, exmembre del Comitè dels Drets dels Infants de les 
Nacions Unides, ens parlarà de com la Barnahus fomenta el dret a ser escoltat dels 
nens i de les nenes, i com fomenta l’interès superior del menor. Bé, serà una jornada 
molt enfocada a anar creant aquest torn d’ofici. Aquesta creació del torn d’ofici, sí 
que estava en contacte amb la Comissió d’Infància i Adolescència de l’ICAB i també 
amb el Consell Català de l’Advocacia, perquè és una assignatura pendent des de fa 
molt de temps. És que no té sentit, és molt estrany que no existeixi...

Jo, quan vaig a aquests països i que sents: ai, sí, nosaltres, tots els nens tenen un 
representant nomenat per les Corts, que és un advocat especialitzat en infància..., a 
mi se me cae la cara de vergüenza, no?, perquè realment no tenim uns jutjats espe-
cialitzats, no tenim uns advocats especialitzats. Per tant, sí que la jornada del proper 
divendres va encaminada a anar fomentant aquestes bones pràctiques, no? No sé si 
m’he deixat alguna cosa? Crec que no, no?

D’acord; doncs, moltes gràcies a totes i a tots.

La vicepresidenta

Gracias, señora Rivas.
Un minuto para despedir a la compareciente y recibir a los nuevos compare-

cientes.
Gracias.
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La sessió se suspèn a tres quarts d’una del migdia i es reprèn a tres quarts d’una i deu 

minuts.

La presidenta

Damos, antes de nada..., pasamos al siguiente orden del día, al siguiente punto 
del orden del día, que es la comparecencia de una representació de l’Associació Son 
Nuestros Hijos davant la Comissió de Justícia, perquè informi sobre la situació dels 
menors i les famílies per gestació subrogada.

Compareixença d’una representació de l’associació Son Nuestros Hijos 
perquè informi sobre la situació dels menors i les famílies per gestació 
subrogada

357-00270/12

Damos la bienvenida a la señora Sonia Ruano, coach, és portaveu de comuni-és portaveu de comuni-
cació de l’associació Son Nuestros Hijos i mare per gestió subrogada; i a la senyora 
Ana Miramontes, advocada de família i especialitzada en gestació subrogada, res-
ponsable del comitè jurídic de l’associació Son Nuestros Hijos.

Ellas harán la exposición, ¿vais a turnaros? Tienen veinte minutos y luego se lo 
reparten como ustedes vean, ¿de acuerdo? Luego será el turno para los diputados de 
los diferentes grupos parlamentarios, para hacerles preguntas, dudas, comentarles, 
¿de acuerdo?

Muchísimas gracias.

Sonia Ruano Ramos (portaveu de comunicació de l’Associació Son 
Nuestros Hijos)

Molt bon dia, moltes gràcies per donar-nos l’oportunitat d’estar aquí, en aquesta 
Comissió de Justícia, per defensar el nostre model de família. 

Soc la portaveu de l’associació Son Nuestros Hijos. És una associació creada per, 
aproximadament, sis-centes famílies que s’han construït gràcies a la gestació subro-
gada i defensem els drets dels nens nascuts mitjançant gestació subrogada.

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

Com veureu a la foto, la gestació subrogada és una realitat social. Fa tres, quatre 
anys, a la trobada de Nadal que fèiem, pràcticament, no hi havia cotxets, pràcticament, 
no hi havia nens; la trobada de Nadal de l’any passat vam tenir feina per trobar un local 
on cabessin tants cotxets i tants nens, no? Això, el que representa és que és una rea-
litat, que cada vegada més famílies patim d’infertilitat i hem de recórrer a la gestació 
subrogada. 

No és la nostra intenció avui debatre sobre la necessitat d’una possible regulació 
de la gestació subrogada, no estem aquí per parlar d’això ni tampoc per parlar del 
model de família i del model de gestació subrogada ètica i garantista que, des de l’as-
sociació defensem, però el que sí que m’agradaria és posar en context que la gestació 
subrogada és una tècnica de reproducció assistida en la que hi ha una donació de la 
capacitat de gestar i que, des de l’associació, només defensem aquells models que són 
completament ètics i garantistes per a totes les parts.

Estem totalment en contra de l’explotació de la dona, estem totalment en contra de 
la mercantilització de la dona. Aleshores, això és important, perquè darrerament, és 
un missatge que s’està donant i per a nosaltres és molt important deixar aquest punt 
molt clar. De fet, som els primers a denunciar aquells processos que no es fan amb 
absoluta ètica i també som conscients que, fruit que no hi hagi una regulació aquí, de 
la gestació subrogada, cada vegada hi ha més agències, més intermediaris que s’apro-
fiten de la part, especialment, emocional i fan processos que són de dubtosa ètica.

Nosaltres denunciem aquests processos i demanem ajuda, també, per poder de-
nunciar aquests processos. Sabem que el debat de la gestació subrogada és un debat 
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que s’ha de fer amb tranquil·litat, sabem que és un tema que genera molta controvèr-
sia, és un tema que té moltes arestes i en algun moment, sí que ens agradaria poder 
obrir aquest meló i asseure’ns a veure quin és el model que podem regular aquí, a 
casa nostra. El que sí que és cert és que la medicina reproductiva avança, la ciència 
avança i que tenim una llei de tècniques de reproducció humana assistida de l’any 
2006. Això és quelcom que és molt important de tenir-ho en compte, perquè mol-
tes vegades, la societat va per davant del legislador. Aleshores, aquest és un tema, 
doncs, que n’hem de prendre consciència, no?

El fet que no estigui aquí regulat, fa que les persones que patim d’infertilitat, bé 
sigui per una malaltia com és en el meu cas, o infertilitat estructural en el cas de pa-
relles del mateix sexe, ens veiem obligats a marxar a l’estranger, a països on sí que 
està regulat, a països on fa més de trenta i quaranta anys que hi ha una regulació 
i països on es fan bones pràctiques de gestació subrogada. Perquè aquest és l’únic 
model que nosaltres defensem. 

I m’agradaria compartir amb vosaltres la meva història, que em va portar a mi a 
ser mare per gestació subrogada, eh? Jo soc supervivent del càncer, a mi, amb trenta-
vuit anys em van diagnosticar càncer, i després de passar per setze sessions de quimio-
teràpia i sis operacions, li vaig guanyar la batalla a la malaltia, però em vaig haver 
d’enfrontar al dol de la infertilitat, si? Sempre he dit que el càncer em va robar la pos-
sibilitat de gestar, però no el somni de ser mare, no? Aleshores, vam tenir la gran sort, 
el Javier i jo, el meu marit, de conèixer la Cristine, la Cristine va ser la dona que ens 
va ajudar a crear la nostra família. La Cristine va haver de recórrer a la medicina re-
productiva a Chicago –ella és de Chicago– per tenir les seves bessones, conjuntament 
amb el seu marit, el Brian.

I quan ens vam conèixer, la Cristine deia, mira, jo ho vaig passar tan malament 
de veure que vaig estar a punt de no ser mare, que no puc entendre com algú que té 
aquest desig, aquest somni, no pugui dur-ho a terme. Ella va decidir, lliurement i vo-
luntàriament, ajudar-nos a crear la nostra família. Durant tot el procés, vam crear una 
relació espectacular amb ella, amb el seu marit i amb tota la seva família. 

El marit ens deia que veure la seva dona fer això per nosaltres li feia estimar-la 
encara més. La Cristine va estar compartint –com podeu veure a les fotografies–, 
setmana rere setmana, com anava avançant l’embaràs, ens enviava vídeos..., nosal-
tres vam viatjar a Chicago per estar amb ella a les ecografies, li volíem mostrar tot 
el nostre suport, li volíem mostrar que nosaltres la recolzàvem en qualsevol decisió 
que ella volgués prendre.

I va ser una relació preciosa i el vincle que es va generar amb ella, amb el seu ma-
rit, amb la seva família, a dia d’avui, encara el tenim. Les nostres filles tenen ja tres 
anys i mig, i diumenge passat estàvem fent un skype amb ella, per veure com estaven 
les seves nenes, per com veure com estaven les nostres, és a dir, són relacions que no 
només duren durant el procés de gestació subrogada. Per a nosaltres és molt impor-
tant la revelació d’orígens biològics i explicar als nostres fills com han vingut al món. 
De fet, a les nostres filles, els preguntes: «– On has nascut?», i et diuen: «– A Chica-
go». «– I a quina panxa estaves?» I et diuen: «–A la panxa de la Cristine.» I van a casa 
a buscar fotografies que tenim per casa.

És a dir, nosaltres estem normalitzant el nostre model de família. Perquè, per a 
nosaltres és molt important. Aquí teniu fotografies de tot just quan van néixer les ne-
nes, com el marit de la Cristine venia a la nostra habitació a donar-nos consells de com 
cuidar de la bessonada que havíem tingut; perquè ell també era pare, no?, de bessons.

I fins i tot quan van néixer les nenes, a les seves xarxes socials van publicar com 
se sentien d’orgullosos d’haver-nos ajudat a crear la nostra família. Això és una reali-
tat, això és una realitat de la gestació subrogada. Hi ha molts mites entorn a la gesta-
ció subrogada, sí? Un d’ells és que es diu que sempre són dones que tenen necessitat 
econòmica, que fem explotació de la dona. Aquí podeu veure la casa de la Cristine 
i del Brian, a Chicago. És una casa espectacular, que el meu marit i jo no tindrem 
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mai aquí, si no és que ens toca la grossa de Nadal, d’acord? Perquè aquest és un altre 
mite, el mite de que només els rics i els famosos recorren a la gestació subrogada.

Nosaltres estem hipotecats per a tota la vida per poder fer el procés en un país 
que oferia màximes garanties legals, als Estats Units no ens oblidem que la sanitat 
és privada. Per tant, el cost del procés va ser molt elevat. I és una llàstima, perquè 
aquí a casa nostra, tenim els millors professionals, els millors metges, els millors 
hospitals, els millors psicòlegs, els millors advocats; però, com que la realitat és que 
aquí, a casa nostra, no ho podem fer, hem de recórrer a l’estranger.

No podem obviar els aspectes emocionals que té haver de recórrer a un procés 
de gestació subrogada, havent d’estar lluny de la teva família, lluny dels teus amics, 
amb una càrrega econòmica important. Això també s’ha de tenir en compte, perquè, 
avui per avui, no ho podem fer aquí, a casa nostra. I aquesta és la realitat de les fa-
mílies per gestació subrogada. I em direu: uau, aquest procés teu és únic i no hi ha 
més processos com el teu. Bé, aquí a la sala hi ha moltes famílies creades per ges-
tació subrogada, que avui també ens han volgut acompanyar per defensar els drets, 
no?, dels nostres fills.

I hi ha moltíssima diversitat familiar, sí? La Carmela té dos pares, el Javier i el 
Gerard; la Carmela va néixer al Canadà. I l’any passat van anar al Canadà per estar 
amb la seva família d’allà. A dia d’avui, continuen amb aquest vincle, continuen te-
nint skypes, és a dir, les gestants no desapareixen de la nostra vida, un cop ha nascut 
el nadó. Per a nosaltres són les dones més importants de les nostres vides, després de 
les nostres mares. I també les volem defensar, a elles.

Per tant, el discurs d’odi que a vegades, també es diu, i la terminologia que s’uti-
litza, també les està insultant a elles, i per nosaltres és molt important, també, de-
fensar-les. 

Mireu, veient fotografies..., i no n’he posat més, perquè sinó ocuparia tot el temps 
de la comissió, mostrant-vos les famílies, però el que sí que vull és que veieu que 
no només surten nens, sinó que surten les relacions amb les gestants, perquè estan 
presents a la nostra vida. 

I la Marta, per exemple, va patir també un càncer i és mare, juntament amb el 
Dalmau, de la Mar i la Bruna; la Sofia, la Ivet i el Teo, també té dos pares, el Raül 
i el Patrick.

El Miquel és un model de família monoparental, també el tenim aquí avui a la 
sala, és el pare de l’Eloi i de l’Emma, va tenir un procés preciós. Els pares de la Mar i 
el Benji són la Gala i el Benja; també la Gala va patir un dol d’infertilitat molt fort. 
I bé, aneu veient conforme..., les famílies són una realitat que els nens cada vegada 
es van fent més grans... La Maria, també té dos pares, el Víctor i l’Arnau; el Pere i el 
Xavi són els pares de la Lola i l’Andreu. I en aquesta fotografia podeu veure com que 
ja hi ha un nen que ja té deu anys i està a punt d’entrar a l’adolescència. I aquest nen i 
tota la resta ja s’assabenten del que s’està dient fora. I a què s’estan enfrontant aquests 
nens? Aquests nens, s’estan enfrontant als prejudicis que hi ha entorn a la gestació su-
brogada. I han de veure fotografies que suposen un dur atac cap a les seves persones.

Aleshores, la terminologia importa. Sí, és molt important. Parlem de gestació 
subrogada. Per què? Perquè així ho defineix l’OMS; així ho defineixen les princi-
pals societats mèdiques; la Societat Espanyola de Fertilitat; la nostra pròpia Llei de 
tècniques de reproducció humana assistida, que com us deia, era de l’any 2006. Fins 
ara, jo crec que ha plogut bastant i que la medicina ha avançat bastant com per revi-
sar potser aquesta llei. No ens podem permetre que els nostres representants polítics 
facin afirmacions com les que esteu veient a la pantalla. Ens estan acusant de tràfic 
d’òrgans; ens estan acusant de compravenda de nens; ens estan acusant de burrades 
que, tot això està sortint als mitjans de comunicació.

I les famílies que estem avui aquí, i el perquè jo també estic avui aquí, és per de-
fensar això. Perquè podem estar a favor o en contra de la gestació subrogada, però la 
terminologia ha de ser impecable. Per què? Perquè hi ha uns nens, i l’interès superior 
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del menor està per sobre de tot. I això és quelcom que no estem prenent conscièn-
cia de quin és l’impacte que pot tenir tot això en els nostres fills. Aquests fills estan 
aquí, la gestació subrogada és una realitat, ha vingut per quedar-se.

I com bé veieu, ens continuem trobant amb tots aquests missatges, no?, aquests 
atacs dels mitjans de comunicació que..., estem aquí per dir prou. Estem aquí per 
dir: basta. Basta, perquè aquests nens no s’ho mereixen, perquè aquests nens han 
nascut, des del profund amor i des de la generositat d’una dona que ens ha volgut 
fer una donació de la seva capacitat de gestar, perquè això és el que és la gestació 
subrogada.

Hi ha campanyes d’assetjament a xarxes socials, amb fotografies tan impactants 
com les que veieu aquí, a la pantalla, sí? Nadons posats en carrets de la compra..., això 
no ho podem permetre. No ens podem permetre que els nostres representants polítics 
estiguin donant aquest missatge a la societat. Pensem que els nostres representants po-
lítics sou els principals responsables per portar un missatge a la societat que no sigui 
un discurs de l’odi. Perquè aquest és el discurs que, avui dia, les nostres famílies es-
tan rebent. I per això estem aquí, perquè això no ho podem permetre. Més campanyes 
d’assetjament..., i jo, personalment, he rebut atacs personals, durs atacs personals per 
mostrar el meu model de família als mitjans de comunicació, per defensar les meves 
filles, per normalitzar un model de família.

Bé, jo, el que us puc dir és, que si vaig tenir les forces per guanyar-li la batalla 
al càncer, i vaig tenir les forces per enfrontar-me a un procés de gestació subrogada, 
també les tinc per lluitar amb les moralines d’aquelles persones i d’aquells represen-
tants polítics que estan atacant el meu model de família, que estan atacant les meves 
filles. Això no es pot permetre, i aquest és el motiu pel qual nosaltres estem aquí, 
avui, en aquesta compareixença.

Això suposa estigmatitzar els nostres fills, això suposa un missatge de discrimi-
nació. I el que sentim és que és de justícia social que els drets dels menors estiguin 
respectats, que no hi hagi cap missatge que vulneri els seus drets, i això és amb el 
que ens estem trobant avui per avui. I aquesta última fotografia, que comparteixo 
amb vosaltres, és el que representa la gestació subrogada, les meves filles, les nos-
tres filles, les filles del Javier i meves, embolcallades de les mans i dels braços de les 
persones que han fet possible que elles estiguin en aquest món. I per elles estic aquí; 
i per elles i per tots els nens que heu vist a les fotografies, les famílies ens continu-
arem mobilitzant i continuarem demanant audiències i compareixences per poder 
defensar el nostre model de família.

Estic disposada, després, a qualsevol pregunta. I ara, li cedeixo la paraula a la 
meva companya, l’Ana Miramontes, que és advocada de família, especialitzada tam-
bé en gestació subrogada. I ella abordarà tot l’aspecte més jurídic i tots els aspectes 
legals del procés.

(Remor de veus.)
Aquest és el llibre de revelació d’orígens que els hem fet a les nostres filles. És un 

llibre que jo poso a la vostra disposició, no és un llibre que s’estigui comercialitzant, 
és simplement el recull de tot el xat, de Whatsapp que vam tenir durant tot el procés 
de gestació subrogada, amb totes les fotografies. Això és la història de les nostres fi-
lles, i això és el que elles tindran de regal en el seu futur. I jo el poso a la vostra dis-
posició, per si algú troba algun missatge que la Cristine no va fer aquest procés des de 
la seva més absoluta llibertat, com a dona i com a persona, de fer el que volia amb el 
seu cos, d’ajudar-nos a crear la nostra família. El poso a la vostra disposició.

Ana Miramontes Roel (responsable del Comitè jurídic de l’Associació Son 
Nuestros Hijos)

Buen día, muchas gracias a la comisión; muchas gracias a los diputados y las dipu-
tadas aquí presentes y a las familias que nos han venido a acompañar. Lamento no 
poder hacer la presentación en catalán, no soy de aquí, no vivo aquí, me tenéis que 
perdonar, pero..., así es. (Remor de veus.)
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Bueno, en primer lugar, aunque Sonia ya lo ha enmarcado un poco, quiero definir, 
desde el punto de vista jurídico, cuál es…, los procesos de gestación subrogada qué 
son para nosotros, qué son para Son Nuestros Hijos. Voy a dar unas pinceladas muy 
cortas, porque el tiempo es muy corto, también, pero ahí queda..., está un poco más 
pormenorizado para quién lo quiera ver. 

Se trata de una técnica reproductiva enmarcada dentro del conjunto de los de-
rechos reproductivos de las personas, que requiere de tres personas, de la voluntad 
libre y informada de una mujer, que quiere llevar adelante un embarazo para hacer 
padres a otros, padres o madres.

Defendemos que esos procesos se desarrollen siempre dentro de una regulación 
absolutamente garantista para los derechos de esas mujeres y de los niños que van a 
nacer. Y siempre, en concordancia con nuestro sistema ético y de valores. Hablamos 
de unos sistemas de carácter altruista, ¿eh?, porque así tiene que ser, porque esa volun-
tad de la mujer nunca va a ser movida por el dinero. 

Hacemos un poco de historia, en cuanto a la situación legal de la gestación su-
brogada en nuestro país, y a la situación social. Hace algo más de diez años, quizá 
doce, trece, empiezan tímidamente a aparecer familias que han nacido o que han 
crecido por gestación subrogada y a hacerse visibles en nuestro país, en otros, hace 
treinta o cuarenta años, como dice Sonia, ya son una realidad, asentada y respetada 
socialmente. La legislación de base aplicable de aquel momento a esos procesos, a 
esos nacimientos y a la inscripción en el Registro de estos nacimientos, es la misma 
que tenemos a día de hoy. El Código de Familia de Cataluña, el Código Civil, la le-
gislación del Registro Civil, la Ley de las técnicas de reproducción humana asistida, 
y todo ello, aplicable y interpretable, a la luz del principio del interés superior del 
menor, que es transversal en nuestro ordenamiento jurídico, como sabéis, y que por 
tanto... Y además es un orgullo de nuestro ordenamiento jurídico, que lo hace para-
digmático, pero que tiene que ser llevado a la práctica. 

Esa timidez inicial de las primeras familias nacidas por gestación subrogada 
desa parece, en cuanto se encuentran con los primeros problemas para llevar las ins-
cripciones de sus hijos al Registro Civil español. Se encuentran con unas negativas, 
basadas no en criterios legales, sino en criterios ideológicos. Y la fuerza y la razón 
de esas familias lleva a convencer a la Dirección General de los Registros y el Nota-
riado en nuestro país que emite, el 5 de octubre de 2010, la primera instrucción, en 
la que la gestación subrogada tiene unas bases, que hace que los nacimientos puedan 
ser llevados a nuestro Registro Civil, y los niños convertirse en españoles directa-
mente, asentándose la certificación de nacimiento extranjera en la nuestra, siempre 
que exista una sentencia, sin necesidad de exequatur, siempre y cuando el encarga-
do del registro interprete que se reúnen una serie de requisitos desarrollados en esa 
instrucción, puede directamente –como digo– positivizarla en los libros de asiento.

Pero goza de un defecto fundamental, que es que lo deja al arbitrio y a la interpre-
tación subjetiva del encargado del Registro que tiene que ver cada caso. Este grupo 
de familias, que llegaron a convencer a la Dirección General del Registro, era el ger-
men de Son Nuestros Hijos, era la asociación Nuestros Hijos Son Españoles. Bueno, 
la agrupación de familias Nuestros Hijos Son Españoles, de la que nació después: 
Son Nuestros Hijos.

Bueno, seguimos: el Tribunal Supremo, con todo esto que tenemos, dictó sus pri-
meras resoluciones, con toda esta base normativa y demás. Sus primeras resoluciones 
son la sentencia de 2014 y el Auto dictado dentro de ese mismo proceso, en el 2015, 
por el Plenario, la Sala de lo Civil en Pleno, se consideró lo suficientemente impor-
tante el caso, para que el Pleno de la Sala de lo Civil, dictase una resolución en la que 
reconoce nuevamente la gestación subrogada, saben que está aquí, y reconocen que el 
interés superior del menor hace que tenga que ser inscrita.

Tengo que decir que este caso es anterior a la instrucción, y no se solicitó la ins-
cripción con base en ella, sino con anterioridad. Sin embargo, el Tribunal Supremo 
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lo reconoce, y reconoce que el derecho de esos niños es estar asentados y ser trata-
dos como españoles y ser reconocidos como tales y con plenitud de derechos. Tam-
bién el Tribunal Supremo, en la sala de lo social, a lo largo de todo este tiempo, ha 
venido diciéndonos lo que la Administración no nos quería decir. Es decir, los niños 
son iguales que cualquier otro hijo de español y, por tanto, tiene que gozar de los 
mismos derechos en todos los aspectos. Y fundamentalmente, a ser cuidados por sus 
cuidadores primarios, por sus padres y sus madres, que tienen que tener el derecho 
a recibir las contraprestaciones que el sistema social español tiene reconocidos para 
ellos, y que fundamentalmente se basa en el interés superior del menor, eh?, en los 
niños. Es decir, el derecho es reconocido para los niños, no para los padres, aunque 
sean los padres los que las perciban. 

Una de las magistradas que dictó estas sentencias, decía: «Podemos hablar de nu-
lidad en el contrato, los niños nunca serán nulos.» Es bastante expresiva por parte de 
una magistrada del Tribunal Supremo.

Entonces, el panorama: existen niños nacidos por gestación subrogada en países 
en los que hay una sentencia judicial que permite que vayan al registro directamente; 
como digo, depende del encargado del registro el que vayan o no, esta situación es 
bastante fluctuante, precisamente, debido a esa indefinición de la instrucción. Y tam-
bién empiezan a llegar niños nacidos en países con resolución administrativa. Aquí, 
la legislación de la que antes hablaba, hace que el registrador, el encargado del re-
gistro, recoja la documentación y el reconocimiento paterno, dentro del expediente 
registral, que lleva a concluir la inscripción de esos niños a nombre del padre y de la 
gestante como madre.

Después, el segundo progenitor o la madre tendrá que adoptar en nuestro país 
y enfrentarse nuevamente a otro proceso ante el juzgado, esa era la situación. Si-
multáneamente, en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va dictando 
resoluciones. Y los altos tribunales de los otros estados europeos, con legislaciones 
mucho menos beneficiosas para el interés superior del menor que la nuestra, van 
recogiendo lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos está diciendo, y 
construyendo este castillo de protección de los niños nacidos por gestación subroga-
da, gracias al interés superior del menor que obligan a aplicar.

Alemania, Francia e Italia tienen legislaciones infinitamente peores que la nues-
tra en cuanto al reconocimiento de los derechos. En cambio, han ido tomando nota 
de lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, porque es prevalente para 
la norma, y construyendo y reconociendo a esos niños sus derechos y su inscripción, 
su nacionalidad. Esta es la situación hasta febrero de 2019, conviven ambos tipos de 
procesos, tenemos que sufrir los vaivenes en cuanto a la aplicación de la instrucción 
de la Dirección General de Registros, puesto que, por momentos se suspende la apli-
cación, o cónsules que deciden, o encargados de registro que deciden no aplicarla.

El Registro Civil Central, incluso, también tiene ciertas dificultades para llevarla 
adelante en vía de recurso. Pero nuestras autoridades siempre que se ha ido reco..., 
con carácter general, vamos a hablar, han tomado constancia de la voluntad libre e 
informada de la mujer gestante, constancia de su conformidad libre y voluntaria tras 
el nacimiento, y han inscrito a los niños en base a esos dos sistemas que convivían.

Pero, hete aquí que llega febrero de 2019, nos levantamos el 14 de febrero con una 
gran alegría, la Dirección General de Registros, después de un trabajo arduo, muchas 
reuniones, vamos..., una labor en la que participamos activamente como asociación, 
emite una instrucción que lanza directamente a los encargados de los registros en 
la que, en veinte páginas recoge toda la interpretación del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, toda nuestra normativa, hace una redacción cautelosa y precisa y 
concluye que: «La gestación subrogada es una realidad» como ha dicho Sonia, está 
aquí, ha venido, se va a quedar y vamos a seguir con ella, la protección de los meno-
res y de las mujeres justifica esa instrucción y le da base legal y los menores deben 
ser reconocidos en la forma más sencilla y eficaz.
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Todas estas fórmulas de inscripción que convivían de una manera así, como un 
poco susceptibles de interpretación y de aplicación subjetiva, incluso de aplicación 
por las propias convicciones individuales del sujeto que llevaba a caso las inscripcio-
nes, dejan de ser posibles. Es decir, esa instrucción da pautas firmes y claras para que 
el encargado del registro inscriba, en un caso y en el otro, con determinadas condi-
ciones. Sin embargo, nos duró cuatro días, cuatro días duró esa alegría. Cuatro días 
en los que tuvimos que escuchar a las ministras, a los altos cargos de nuestro Gobier-
no decir auténticas barbaridades en los periódicos, incluso en notas de prensa salidas 
de los ministerios. Atacando a las familias y, como consecuencia, a los menores.

Y consiguen que el mismo firmante de la instrucción del 14 de febrero de 2019, 
después de todo ese trabajo, en una sola carilla, en un solo folio, con una introduc-
ción auténticamente –a mi juicio– aberrante y carente de toda base jurídica, se des-
diga de lo que dijo el 14 de febrero y diga que los niños..., la instrucción de 2010 
continua viva, con la misma indefinición que ya tenía, y «los niños que nacen en 
países donde su inscripción viene de una resolución administrativa, no van a poder 
ser inscritos. Va a ser denegada su inscripción, su acceso al registro, denegada su 
nacionalidad, aunque sean hijos de españoles, y les conste, ¿eh?, y tendrán que acu-
dir a otras vías del derecho para poder reconocer su situación.»

Con esto, estamos ahora. Estos ataques de los que hablaba Sonia en prensa y polí-
ticos, han llevado a esta situación. En los países en los que hay una sentencia judicial, 
mal que bien, vamos consiguiendo inscribir, siempre que tengamos un encargado del 
registro civil mínimamente comprensivo o por lo menos, mínimamente responsable 
con su trabajo. Estamos sometidos, en todo caso, al criterio subjetivo de ese encar-
gado del registro; pero en los países con sentencia judicial, esto es, Canadá, Estados 
Unidos, vamos consiguiendo inscripciones.

Sin embargo, en países en los que hay resolución administrativa y que el certi-
ficado de nacimiento del niño se basa en un procedimiento administrativo previo, 
registral, en el cual se solicita la inscripción de los menores en el Registro Civil Es-
pañol, pese a que conste que son hijos de españoles, se convierten en apátridas. Se 
suspende esa inscripción, y se les envía a las autoridades del país donde han nacido 
a que soliciten la nacionalidad para sus hijos.

Evidentemente, la concesión de una nacionalidad no es un proceso ni corto ni 
simple. Cuando los padres y las madres de esos niños consiguen una nacionalidad 
extranjera para sus hijos, y un pasaporte para volver a España, llegan a España y no 
son sus padres, son sus guardadores de hecho. Con todo lo que ello contiene. Es de-
cir, dificultades para pedir prestaciones, dificultades para conseguir que sean benefi-
ciarios de la seguridad social, suyos. Dificultades a otros niveles. Y no quiero hablar 
del caso de que alguno de los dos o ambos fallezcan, porque no son ni sus herederos.

Y esta es la situación que tenemos ahora. Esos padres, esas madres, tienen que ir 
al juzgado en una y normalmente en dos ocasiones, con los tiempos que los juzgados 
de aquí nos llevan, para conseguir ser reconocidos como tales en el Registro Civil 
Español, y para conseguir la nacionalidad de sus hijos. 

Mientras, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice lo contrario a lo que 
ahora mismo estamos haciendo. El interés superior del menor justifica que los niños 
tengan que ser inscritos, lo contrario vulnera el artículo 8 de la Convención Europea 
de los Derechos Humanos, ojo, no en relación con los padres, no en relación con la 
familia constituida que se han convertido en padres a través de la gestación subroga-
da, sino con sus hijos, impone sanciones y la obligación de permitir esa inscripción a 
los países que lo han negado en principio: léase Francia, léase Alemania, léase Italia.

Positiviza, por tanto, la situación nuestra anterior al 18 de febrero de 2019, siem-
pre permite el control del Estado, por supuesto, de los procesos y de la voluntad libre 
e informada de la gestante. Incluso, en la opinión consultiva de 2019, a consulta del 
Tribunal de Casación francés, dice que: «Además, los procesos de regulación, si son 
necesarios dentro del propio estado, deben ser eficaces y rápidos.» Además, a nues-
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tro alrededor, entidades tan poco sospechosas como la Convención de la Haya, de 
derecho internacional privado, lleva años intentando crear un protocolo, que permi-
ta un acuerdo internacional, siguiendo el modelo del Convenio de Adopción Inter-
nacional, para darle eficacia transfronteriza a los acuerdos de gestación subrogada.

La Organización Mundial de la Salud lo considera como una técnica de repro-
ducción asistida más, en la que interviene un tercero para ayudar, como en el caso 
de los donantes. La Sociedad Española de Fertilidad, incluso cuelga un modelo, una 
propuesta de regulación como entidad independiente. Países parecidos a nosotros, 
Países Bajos, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, llevan un sistema de 
gestación subrogada con absoluta normalidad y con orgullo, como nosotros estamos 
orgullosos de estas familias.

Venimos a llamar la atención de los diputados y las diputadas; venimos a con-
taros lo que está pasando en la calle, lo que está pasando socialmente y lo que está 
pasando legalmente. Creo que nosotros peleamos, pelearemos, pero os necesitamos 
para ayudarlos. Por ellos, toca estar aquí y os toca actuar.

La presidenta

Gracias. Ahora será el turno de los diputados y de las diputadas. Rogaría..., va-
mos a dar solo tres minutos. No he querido cortar a las comparecientes, ya que han 
tenido la amabilidad de venir. He preferido..., creo que son ellas las que tenían que 
exponer todo y hay diputados que tienen luego comisiones a las tres; hay letrados 
que tienen comisiones a las tres..., así que rogaría por favor, brevedad.

María Francisca Valle Fuentes

Presidenta, disculpe..., nosotros necesitamos más tiempo. Entendemos todo lo que 
usted ha dicho, pero el Reglamento dice diez minutos y como mínimo, necesitamos 
siete.

La presidenta

A ver, nos atenemos al Reglamento, pero le ruego, diputada, que piense en lo que 
he comentado, los compañeros que tienen que ir y que lo haga lo más rápido posible.

María Francisca Valle Fuentes

Mi compañera se ceñirá y si es posible, lo hará en cinco minutos.
Gracias.

La presidenta

De acuerdo. A ver... (Pausa.) Doy la palabra a..., por quién..., ¿sí, tú, Jordi? Al 
diputado Jordi Orobitg, que es el diputado del Grupo proponente, que es del Grupo 
Esquerra Republicana de Catalunya.

Jordi Orobitg i Solé

Molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, donar les gràcies a 
les compareixents per haver vingut, especialment a la Sonia, fa poc temps vam tenir 
l’ocasió de parlar-ne, i a tots els pares que ens acompanyen. I també, com no dir-ho, 
doncs, felicitar la Sonia per la seva història de superació personal, que evidentment, 
fa que avui pugui estar entre nosaltres i explicar-nos la història de la seva vida i de 
les seves filles, no?, que certament, com a experiència personal i de parella, doncs, 
és colpidora. I alhora, entenc que molt gratificant pel resultat final, no?, que en defi-
nitiva, tots aquells que som pares sabem que no hi ha res millor a la vida, no?

Bé, jo em cenyiré bastant al temps. Compartim la necessitat d’abordar aquesta 
temàtica, no podem defugir una realitat com la que tenim sobre la taula. Lamenta-
blement, el legislador sempre anem darrere de..., i és cert que, probablement, tota 
la legislació relativa a la gestació subrogada, a dia d’avui, està obsoleta precisament 
perquè no preveu aquestes situacions. Però nosaltres, és evident que tenim tot l’in-
terès i tota la voluntat d’entrar-hi, precisament perquè hi ha unes persones o perso-
netes, no?, que són els menors, que, evidentment, no podem deixar de banda. I en 
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aspectes tan fonamentals com el de les prestacions, la cura, tots els drets que, com 
a tals, mereixen, no? 

Des d’aquest punt de vista, com vosaltres bé sabeu, la passada legislatura hi va 
haver un consens, amb preparació d’una proposta de resolució, que per a nosaltres, 
crec que tothom s’hi pot sentir còmode. Perquè, sí que és cert que és un tema que 
no té tant a veure amb filiacions polítiques i ideològiques com, moltes vegades, amb 
el sentir i ser de cada un de nosaltres, no? Nosaltres sabem quin és el nostre món, la 
nostra parella, la nostra situació i probablement, no trobarem unanimitat dins dels 
grups polítics respecte de com cal abordar aquesta situació. Però el que sí que és cert 
és que hem de fer-ho. Per tant, nosaltres, el marc d’aquella proposta de resolució, pel 
fet que, precisament, no?, el que feia era instar qui té la capacitat normativa i regu-
ladora, a dia d’avui –tant de bo la tinguéssim nosaltres, però la realitat és que la té 
l’Estat, el Congrés dels Diputats– i l’instava, per tant, a crear una comissió d’estudi, 
eh?

No estem parlant en cap cas que creï ja una ponència per abordar-ho, però sí una 
comissió d’estudi per abordar de quina manera s’han d’abordar totes aquestes pro-
blemàtiques, no? I per tant, nosaltres –com ho he dit abans, no?– amb l’ànim de no 
estendre’m més, ens solidaritzem completament amb les situacions personals de cada 
un de vosaltres, sense definir quin ha de ser el nostre model, però sí que creiem ne-
cessari abordar-ho, tant en seu parlamentària del Parlament, com del Congrés i, per 
tant, teniu la nostra simpatia en aquest sentit.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn de la resta de grups parlamentaris, li dono la pa-
raula a la diputada Noemí de la Calle, del Grup Parlamentari Ciutadans.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. En primer lugar, quería dar la bienvenida a la señora Rua-
no, a Ana María Miramontes y al resto de miembros de la asociación Son Nuestros 
Hijos. Es una buena noticia que estéis aquí para que se pueda escuchar vuestra voz, 
porque hay mucho desconocimiento, ¿no?, sobre vuestra realidad. A mi, tengo que 
reconocer –y ya lo he expresado en otras comisiones– que me preocupa mucho la 
deriva conservadora y antiliberal de algunos sectores supuestamente progresistas, 
respecto al derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo. Porque, a la vez 
que aun defienden la interrupción voluntaria del embarazo, le niegan la autogestión 
de su propio cuerpo a otros colectivos de mujeres, como las mujeres que ayudan a 
otras mujeres, o a miembros del colectivo LGTBI a cumplir sus sueños de ser padres 
mediante la gestación subrogada.

Además, nos preocupa, también, ¿no?, la utilización de expresiones deshumani-
zantes, cosificantes, con adjetivos, pues, horribles, terminología, frase y discursos 
basados en prejuicios, en desconocimiento y que, en nada tienen que ver con la reali-
dad de la gestación subrogada. Terminología, como vientres de alquiler, niños com-
prados, granjas de mujeres, son patologizantes y peligrosos y se está utilizando para 
hacer daño sin medir las consecuencias estigmatizantes que conlleva. La mujer –yo, 
como mujer tengo que decir– que no nos hemos sacudido la tutela del varón para asu-
mir ahora la tutela de otras mujeres. La moralidad de unos pocos no puede prevalecer 
por encima de la obligación de los legisladores de preservar el derecho de la mujer a 
decidir sobre su propio cuerpo.

Creo que a nadie se le escapa que, precisamente en el debate de la interrup-
ción voluntaria del embarazo había un sector que pretendía imponer su moral por 
encima de, ¿no?, de legislar estos derechos. Pues ahora no podemos permitir que 
otro sector ponga su moral por encima de los derechos de las mujeres. Porque la 
humanidad no progresará mientras algunos sigan emperrados en conservar y per-
petuar la moralidad de los siglos XIX y XX, porque ya..., desde entonces ya, tanto 
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los ciudadanos como las formas de concebir y los nuevos modelos de familia han 
evolucionado.

Y cerrar los ojos ante esa evidencia, es cerrar los ojos a la luz que ilumina nuestro 
progreso como sociedad y como Estado. Y como decía, por parte de Ciudadanos es-
tábamos muy preocupados por esta deriva conservadora y antiliberal, que parecía que 
estaba arrastrando a una parte de la sociedad, o a algunos partidos que –hasta hace 
poco– pues, estaban abiertos, como mínimo, a iniciar un debate sobre la regulación 
de la gestación subrogada. Tengo que decir que me alegro de haber escuchado la inter-
vención del diputado de Esquerra, porque tenía..., estaba preocupada, estaba preocu-
pada porque hubo una intervención en un pleno, en un hemiciclo, de la diputada Jenn 
Díaz en el que habló de cosificar, de ovarizar los cuerpos de las mujeres.

Y la verdad es que nosotros creemos que estamos..., o sea, queremos que esa pro-
puesta de resolución que todos conseguimos..., bueno conseguimos firmar algunos 
grupos, por parte de..., bueno, los dos grupos que daban apoyo a Junts pel Sí, que en 
aquellos entonces era Catalunya Sí que es Pot y Ciudadanos, pues, no sólo no se reti-
re ninguna firma de esa propuesta de resolución, sino que pudiésemos intentar sumar 
la firma de algunos grupos parlamentarios que sé que en el seno..., en su seno interno 
de partido, están bueno..., pues todavía..., han abierto un debate.

Ojalá pudiésemos, también, sumar algún grupo parlamentario más en esa pro-
puesta de resolución. Y como he dicho, pues, me alegro mucho. Nadie duda, o no 
es ningún secreto que Ciudadanos está a favor de una gestación subrogada altruis-
ta y garantista, y que hemos presentado una propuesta de ley en el Congreso de 
los Diputados. Pero, como he dicho, a nosotros nos preocupa mucho porque, hace 
unos años, nuestra actividad en este sentido –actividad política– era intentar con-
seguir apoyos para sacar adelante esta regulación. Y lo que nos está pasando en los 
últimos años, sobre todo en el último año, es que la gran mayoría de nuestra energía 
va encaminada a defender los derechos de los niños de los ataques que reciben estas 
familias, ¿no?, es como una involución.

Entonces, de verdad que me alegro y me alegraré mucho si conseguimos firmar 
esa propuesta de resolución, llevar al Congreso de los Diputados ese debate, para 
seguir sumando, que podamos seguir sumando fuerzas para conseguir regular esta 
realidad, que existe. Y no queremos que el discurso del odio del Partido Socialista 
arrastre a otros grupos. Desde Ciudadanos, no podemos entender cómo el Gobierno 
de Pedro Sánchez y sus..., bueno pues, sus instrucciones atentan contra la Conven-
ción de los Derechos del Niño –es una convención adoptada por Naciones Unidas, 
ratificada por España en el año 90– negándoles a los niños a tener los mismos pa-
dres en todos los países, a tener una nacionalidad.

Para finalizar, no voy a decir nada que no sepáis ya, Ciudadanos nos tenéis a 
vuestra disposición, no sólo en el trabajo, que sabemos qué hay que hacer para con-
seguir el apoyo suficiente para sacar adelante una regulación de la gestación subro-
gada, ojalá que el debate no sea sí o no, sino el modelo, qué modelo de gestación 
subrogada se lleva adelante. Nosotros defendemos una gestación subrogada altruista 
y garantista, pero también nos vais a tener a vuestro lado para defender a las fami-
lias de los ataques intolerables, crueles, gratuitos, de aquellos que criminalizan la 
gestación subrogada –termino presidenta– porque, ante la ausencia de un proyecto 
político, necesitan tener una serie de enemigos para sacar réditos electorales, aunque 
sea a costa de mermar el derecho de decisión de la mujer.

A nosotros nos van a encontrar en contra de ese tipo de discursos. 
Gracias.

La presidenta

Gracias, diputada. Y disculpe por haberle hecho (la presidenta riu) que hablara 
tan deprisa. Continuamos con el resto de los demás grupos parlamentarios, ahora 
es el turno de la diputada Rosa María Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Socialista i Units per Avançar.
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Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. I intentaré cenyir-me al temps: una prèvia, abans de comen-
çar, i els demano disculpes, perquè –i agrair-los que avui estiguin aquí– perquè ja sé 
que, diguéssim, les compareixences són perquè els grups parlamentaris interlocutem, 
d’alguna manera, amb els compareixents, però sí que no puc deixar passar les afirma-
cions que ha fet la diputada Noemí de la Calle, quan ha parlat que nosaltres, el Partit 
Socialista, feia un discurs d’odi.

Això és tan absurd i tan ofensiu, com si nosaltres diguéssim que Ciutadans el que 
fa és el discurs o és la veu d’aquells lobbies que pretenen treure benefici d’una realitat 
i d’unes necessitats d’algunes famílies que volen ser mares, volen tenir fills a través 
d’aquest mètode, de la gestació subrogada. Per tant, d’entrada, aquesta consideració.

Bé, ens han vingut a fer aquesta compareixença i vostè ens ha explicat la seva 
situació personal i evidentment, davant d’una situació personal tan colpidora i, de la 
qual, ens alegrem, doncs, que finalment hagi tingut un desenvolupament o un final 
feliç, se’ns fa difícil, diguem-ne, tenir una visió més externa i explicar o pretendre 
explicar quins són els nostres posicionaments sense que un se senti o una se senti 
ferida, eh? Jo entenc perfectament la seva voluntat de ser mare –jo sóc mare– i per 
tant..., i a més a més, mare amb voluntat de ser-ne, per entendre’ns, i per tant, difí-
cilment se’m fa pensar, no?, o se’m fa difícil pensar que no ho hagués pogut ser, no?

I per tant, jo crec que ens hem, tots plegats, o almenys, la meva voluntat és trans-
cendir el seu cas concret, o el cas concret de les persones que avui ens acompanyen 
i posar el focus en el nostre posicionament, no? El tema de la gestació subrogada, 
per nosaltres, va més enllà de casos –com he dit– concrets, experiències boniques, 
no? Vostè ens ha ensenyat aquí unes fotografies fantàstiques; va més enllà d’això, 
perquè hi ha una altra realitat, eh?, darrere la gestació subrogada. Hi ha una realitat 
de països en què es comercialitza amb el cos de les dones; hi ha una realitat de paï-
sos on hi ha espais –i fa..., potser ahir o abans-d’ahir, fa pocs dies– hem vist espais 
en un país africà on les dones eren obligades a gestar i a tenir fills, que no eren els 
seus, no?, per a d’altres.

Per tant, hi ha una altra realitat, de tot això. I per tant, nosaltres, per a nosaltres, 
creiem que s’ha de determinar on són els límits al mercat sobre el cos humà. No 
 només del dret de les dones a fer allò que volen amb el seu cos; perquè sempre –o en 
la majoria dels casos– hi ha una compensació econòmica. Què ens podem trobar? 
Que moltes dones acaben fent aquest pas per la compensació econòmica. Jo crec 
que aquí és on hem de posar, diguem-ne, el plantejament, quin és el límit a aquestes 
pràctiques.

Des de la política, almenys des del nostre partit, entenem que s’ha de denunciar 
com el mercat, el neoliberalisme vol fer un negoci, inclús, de la capacitat de ges-
tar de les dones. I se m’entengui, eh?, perquè jo ja entenc molt bé els seus plante-
jaments personals, però entenc que hi ha, doncs, tota una indústria, o un negoci al 
voltant d’aquests fets, no? I per tant, nosaltres el que denunciem és això, denunciem 
que siguin les persones, diguem-ne, amb menys recursos, siguin les persones o les 
dones amb pitjor situació personal, les que acabin veient-se abocades a fer aquest 
tipus de situacions, no?, aquest tipus de prestacions.

Per tant, evidentment, entenc que el que vostè planteja nosaltres no tenim capa-
citat de fer-ho; és a dir, ens transcendeix, al Parlament de Catalunya i al Govern de 
la Generalitat. És un tema que es parla, o que s’ha de treballar en el Congrés dels 
Diputats. I per tant, entenc que vostès, doncs, faran els passos que hagin de fer per-
què sigui en un altre lloc on es canviï la regulació. Perquè la regulació..., està regu-
lat, està prohibida la gestació subrogada en el nostre país.

Res més, gràcies.

La presidenta

Continuamos con los demás grupos parlamentarios. Ara es el torn de la diputada 
Elena Fort, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.
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Elena Fort i Cisneros

Gràcies, presidenta. Jo, com vostè, crec que la que ha de tenir la paraula són les 
compareixents i les persones que ens acompanyen. Intentaré ser molt, molt breu. En 
primer lloc, donar-vos les gràcies, ens vam trobar fora d’aquesta sala i en vam parlar. 
Òbviament, felicitar-te i felicitar-vos per totes les situacions personals i el bon resul-
tat que heu tingut en cadascun d’ells. Admetre que aquesta realitat que ens plantegeu, 
com sempre passa amb tot, els legisladors, aquells que hem de donar solucions a la 
realitat, sempre anem molt per darrere i sempre ens costa adequar-nos i trobar les 
solucions adequades.

Jo vull adherir-me, per no repetir-me amb el que ha comentat el meu company 
d’Esquerra Republicana, en Jordi, nosaltres aquí no entrarem en posicionaments de 
grup, perquè crec que és d’aquells temes molt, molt específics, dels pocs que hi ha, 
o dels molts que hi ha, que, més enllà de les opcions polítiques de grup, són molt 
personals i entren en àmbits molt propis de cadascú. Sí que entendre que la tasca 
que tenim aquí, des d’aquest Parlament, que com ja us hem dit, no som els compe-
tents per donar-vos resposta, però aquesta tasca sí que ha de ser, per a nosaltres, per 
sobre de tot, vetllar per l’interès del menor. Entenc que la proposta que s’havia fet 
en el seu dia, de resolució, ja tenia tot aquest consens mínim, dels grups, en aquest 
sentit.

Que ens tindreu al costat en tot aquest procés, essencialment també, pel que dic, 
perquè l’objecte són aquests menors, d’aquesta realitat que ja existeixen. No només 
de les futures, sinó aquestes que ja existeixen. Ens vas explicar, ens vàreu explicar 
en la compareixença, situacions de menors actuals, de dotze anys, tretze, apàtrides. 
I per tant, sí que des de la política, des del legislador, el competent; però també des 
d’aquí, amb el que puguem aportar, necessitem donar resposta a aquestes situacions.

I res més, agrair-vos la compareixença. Molta sort en la vostra tasca.

La presidenta

Gràcies, diputada; i gràcies, també, a la Rosa María Ibarra, per la brevetat; a les 
dues. I ara tenen la paraula les compareixents; més o menys en uns cinc minuts o el 
que sigui, breu. Però bé, no les tallaré si es passen per contestar les preguntes dels 
diputats.

Sonia Ruano Ramos

Doncs, moltíssimes gràcies. És tot un plaer escoltar-vos parlar amb la terminolo-
gia respectuosa de la gestació subrogada. I això, per mi, va per davant de tot. Volia 
dirigir-me a vostè: i és que, estem totalment d’acord; estic totalment d’acord amb vos-
tè, que aquella altra realitat d’aquells altres processos que no es fan des d’una abso-
luta ètica i garantistes, nosaltres tampoc hi estem d’acord. Per tant, estem més a prop 
del que ens pensem, sí?

No defensem aquests processos, no defensem on hi ha una explotació de la dona. 
I precisament perquè no volem això, sentim que el que cal és fer una regulació, pre-
nent el pols de la societat; perquè aquesta és una realitat social. I la medicina repro-
ductiva ha avançat i cada vegada som més les persones que patim d’infertilitat. I voler 
posar portes al camp, doncs, no ens ajudarà. La prohibició o la no regulació d’una 
realitat social no serà la solució. Aleshores, estem d’acord que nosaltres no defensem 
aquests processos; estem d’acord que l’ètica no la posen els països, l’ètica la posen les 
persones. És a dir, es poden fer processos ètics i no ètics als Estats Units, o a qualse-
vol altre país. El que hem de vetllar és per quin seria el model que aquí, a casa nostra, 
funcionaria. Agafant com a referència models que fa més de trenta i quaranta anys 
que funcionen, de països que no són dubtosos de fer lleis per explotar les seves dones, 
com és Estats Units, o Canadà, o Regne Unit.

I veure com aquestes regulacions les podem adaptar aquí, a casa nostra. Nosal-
tres, estem totalment en contra de l’explotació de la dona, per això li dic que estem..., 
les nostres posicions en això estan molt properes. Aleshores, el que sí que no podem 
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admetre és aquest discurs d’odi que, per part del Govern central s’estan fent decla-
racions que no podem permetre, perquè vulneren l’interès superior del menor. S’està 
parlant que estem fent compravenda de nens; s’està parlant que estem fent tràfic d’òr-
gans; s’estan dient burrades, que això provoca el bullying als nostres fills.

Aleshores, podem estar d’acord o no d’acord en quin seria el model de regulació 
que podríem portar aquí, a casa nostra, però el que jo crec que vostè estarà d’acord 
amb mi que la terminologia ha de ser impecable; perquè hi ha nens darrere i l’inte-
rès superior del menor està per davant de tot. La meva cosina, la meva veïna, algunes 
amigues, haguessin fet una donació de la capacitat de gestar per mi, si això hagués 
estat regulat aquí, a casa nostra. Qui li ha de dir, a elles, el que poden o no poden fer? 
Ens trobarem com quan no teníem la llei de l’avortament, al final, què havíem de fer 
les dones? Ens n’havíem d’anar a l’estranger, qui tenia diners. I la que no, ho feia aquí, 
amb tots els riscos que això suposava.

Doncs, al final, això caurà pel seu propi pes, i mentre no sigui possible, les per-
sones ens veiem obligades a anar a l’estranger on sí que hi ha una bona regulació. 
Ajudeu-nos a aturar totes aquestes agències que aquí, a Catalunya, en tenim una de 
ben gran, que està enganyant, que està enganyant les parelles i que nosaltres, com a 
associació, som els primers a denunciar-los, perquè no estem a favor d’aquest tipus 
de processos de gestació subrogada.

I sap què passa? Que el fet que aquests, els mitjans de comunicació donin cober-
tura a aquest tipus de processos, fa que la resta, tota la resta de persones que fem 
processos ètics i garantistes, i que respectem les nostres dones gestants, ens poseu al 
mateix sac. I jo crec que estareu d’acord que hi ha molts polítics que són corruptes, 
i no podem posar tots els polítics al sac de la corrupció. Aleshores, hi ha processos 
de gestació subrogada que es fan de forma ètica i garantista, i aquests són els que 
defensem; als altres, no els defensem.

Aleshores, li agraeixo moltíssim el respecte amb el que ha parlat i la veritat és 
que és d’agrair. És d’agrair i especialment, transmetre aquesta terminologia que vos-
tè ha utilitzat a la resta de companys polítics del seu grup, que són els principals que 
ens estan atacant, i són els principals..., la ministra d’Igualtat, en les seves primeres 
declaracions, que va estar dient que estàvem fent compravenda de nens; això no és 
tolerable. Això fa discurs d’odi, i una ministra d’Igualtat no pot estar generant desi-
gualtat amb els fills; i això és quelcom que s’ha de tenir en compte.

Aleshores..., i l’últim punt, parlava de la compensació econòmica. En la medici-
na reproductiva, la compensació econòmica a tercers no és quelcom nou: hi ha una 
compensació econòmica per als donants d’esperma, sí? Hi estem d’acord? Hasta 
donde yo sé, ser donante de esperma, los riesgos que tiene son poquitos, ¿sí? I el 
temps de dedicació...? (Veus de fons.) Bé..., i hi ha una compensació econòmica. Per 
a la donació d’òvuls hi ha una compensació econòmica; com no hi ha d’haver una 
compensació econòmica per a una dona que et fa una donació de la seva capacitat 
de gestar, amb el risc que està suposant. Atenció, no acceptem qualsevol procés de 
gestació subrogada; no acceptem qualsevol tipus de compensació; però aquella com-
pensació de les despeses mèdiques, de..., això ha d’estar contemplat; està contemplat 
també en la indústria farmacèutica en els voluntaris sans que entren en estudis de 
fase 3, estudis clínics.

Aleshores..., però parlem-ne, parlem-ne, obrim el debat, obrim el debat de quin 
seria el model de regulació que funcionaria aquí, a casa nostra. Però, independent-
ment d’allò, avui estem aquí per un tema de mínims, i un tema de mínims són els 
nostres fills. I en això jo crec que estarem tots d’acord que els nostres fills es merei-
xen tot el respecte del món.

(Aplaudiments.)

Ana María Miramontes Roel

Sí; quería decir una cosa..., con respecto a la misma diputada que ahora me voy a 
dirigir. (L’oradora riu. Veus de fons.) Sí, creo que sí; pero reitero el agradecimiento 
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de la terminología, porque no estamos acostumbrados de tus compañeras de partido, 
a obtenerlo, eso que lo sepas. 

Ahora sigo: la ley. Dices que la gestación subrogada aquí está prohibida. La Ley 
de reproducción humana asistida dice que es nula, ¿sí? Los contratos son nulos, pero 
salva los efectos; que es lo que venimos a defender aquí, porque los efectos de estos 
contratos son los niños que tenemos, y que el propio Tribunal Supremo ha dicho, 
los niños no son nulos, señores del Gobierno, tienen que defender los derechos de 
esos niños.

Sin embargo, con la misma legislación de base que ya tenían cuando llegaron al 
Gobierno, y alguna de ella, que hicieron anteriormente, cuando no estaban, la están 
interpretando, por cuestiones de carácter ideológico, a la manera inversa. E inversa 
a como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está sentando base. Yo creo que 
eso es como para pensárselo un poquito, ¿eh? 

A parte de generar ese discurso de odio social, yo me voy a lo de la ley. O sea, si 
antes, en beneficio del interés superior del menor, que es transversal en nuestro orde-
namiento para legislar para interpretar, ¿eh?, y para tomar una decisión cuando va-
rias son posibles, están tomando ustedes la más extrema; es decir, negar el acceso al 
registro y a la nacionalidad a los niños, hay que mirárselo.

Porque es la misma ley que ya teníamos. ¿Qué ha pasado, para que se interprete 
en modo opuesto a lo que teníamos? Algo tiene que haber pasado; y lo único que ha 
pasado es una cuestión de carácter ideológico, impuesto por un sector de su partido, 
que está en este momento mandando en esta parte y denostando y provocando una si-
tuación que está afectando a niños. A niños que, en algunos casos hay aquí padres de 
niños casi adolescentes, ¿eh? Que ya están escuchando si eres comprado o eres alqui-
lado. Vamos a defender lo que es defendi..., y lo que tenemos que defender, además, 
porque la ley lo impone, el interés superior del menor, que es lo que hay.

Han tomado ustedes la opción opuesta, a la que la ley, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y la ética y la razón tendría que imponer, en estos momentos.

Nada más.

La presidenta

Damos por concluida la comparecencia y también damos por..., agradeciendo 
–vuelvo a repetir– las gracias a las comparecientes y a todos los acompañantes, a 
toda la asociación.

Y, por otro lado, damos por concluida la comisión.
Muchísimas gracias.

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