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Sessió 22 de la CE

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Pre-

sideix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Glòria Freixa i Vilardell, i de 

les secretàries en funcions Susana Beltrán García i Maialen Fernández Cabezas. Assisteix 

la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Manuel Losada Seivane, Igna-

cio Martín Blanco i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Jo-

sep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla i Jou, Mònica Palacín 

París i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña i Esther 

Niubó Cidon cha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem, i Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció de l’Escola En-

tença, de Barcelona (tram. 250-00853/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-

ció de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 370, 

13; esmenes: BOPC 425, 26).

2. Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Escola Isabel 

Besora, de Reus (tram. 250-00855/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

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

BOPC 370, 15; esmenes: BOPC 425, 26).

3. Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar als centres edu-

catius (tram. 250-00866/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 376, 

12; esmenes: BOPC 425, 29).

4. Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció educativa als alumnes 

en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (tram. 250-00904/12). Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 394, 36).

5. Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primària 

a la província de Girona per al curs 2019-2020 (tram. 250-00906/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 394, 38; esmenes: BOPC 438, 23).

6. Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades i l’amiant als cen-

tres educatius a l’inici del curs (tram. 250-00955/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 417, 21; esmenes: BOPC 462, 5).

7. Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la celebració del tras-

torn específic del llenguatge (tram. 250-00986/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

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

435, 13; esmenes: BOPC 475, 14).

El president

Bon dia. Benvingudes, benvinguts a la sessió de la Comissió d’Educació. Ben-
vingudes, benvinguts a tots els convidats que avui ens acompanyen. Els que ja són 
tradicionals, benvinguts, i la resta també sabeu que és casa vostra i que, quan vul-
gueu, podeu assistir en aquestes sessions de la de la Comissió d’Educació.

M’ha comentat el Grup Parlamentari de Ciutadans... Això està molt fort, no? 
M’ho sembla a mi o està...? Bé. (Veus de fons.)

Bé, el Grup Parlamentari de Ciutadans m’ha comentat que posposaven el punt 
número 4 de l’ordre del dia original. Hi ha alguna altra proposta de modificació de 
l’ordre del dia? (Pausa.) Sí... 
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Esther Niubó Cidoncha

Sí, si poguéssim avançar el punt 3 i fer-lo passar en primer lloc?

El president

Perfecte. Passaríem, doncs, el punt 3 al primer. Hi ha alguna substitució que 
s’hauria de comunicar? (Pausa.) Sí?

Marc Parés Franzi

Sí, a Catalunya en Comú Podem, Marc Parés substitueix Jéssica Albiach.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés.

Mònica Palacín París

Sí, president.

El president

Sí, senyora Palacín?

Mònica Palacín París

Al Grup Republicà, el diputat José Rodríguez substitueix el diputat Bernat Solé.

El president

Moltes gràcies. Alguna més?

Xavier Quinquillà Durich

Sí, per Junts per Catalunya, el diputat Narcís Clara substitueix el diputat Lluís 
Font.

El president

Moltes gràcies. Senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Sí; gràcies, president. Pel Grup de Ciutadans, el senyor Manuel Losada substitueix 
el senyor Martín Barra, i el senyor Nacho Martín pel senyor Jorge Feijóo.

El president

Perfecte. Moltíssimes gràcies. 

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar 
als centres educatius 

250-00866/12

Passaríem, doncs, si no hi ha res més, al tercer punt de l’ordre del dia original, 
que és la Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Esco-
la Isabel Besora, de Reus. I per defensar i per presentar la proposta té la... (Veus de 
fons.) Ah, d’acord! Perdó. És que el guió me l’han fet..., ja me l’han fet bé.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar als centres 
educatius, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Per de-
fensar i presentar la proposta, té la paraula la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; molt bon dia. Gràcies, president. En primer lloc, doncs m’agradaria comen-
çar saludant les mares, familiars d’infants amb malalties cròniques que ens acom-
panyen, també representants de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i 
alguns joves que també han volgut assistir a aquest debat.

La proposta que presentem sorgeix, precisament, de la seva feina, de la seva llui-
ta diària per aconseguir disposar de personal sanitari, infermeres concretament, a 
les escoles i als instituts, cosa que permetria, d’una banda, recuperar el programa de 
Salut i Escola, que és fonamental per la promoció de la salut, per la prevenció de si-
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tuacions de risc, detecció precoç, relacionades amb la salut sexual i afectiva, el con-
sum de drogues, prevenció de trastorns de conducta alimentària, per exemple, però, 
sobretot, com deia, de la promoció de la salut bucodental, vacunacions, en general.

Però, sobretot, i aquesta és la lluita que dona origen a aquesta proposta, per dotar 
els infants amb malalties cròniques de l’atenció sanitària que requereixen per garan-
tir, precisament, la igualtat d’oportunitats educatives.

Segons dades de la Federació Espanyola d’Epilèpsia, entre 0,8 per cent i l’1 per 
cent de la població infantil pateix aquesta malaltia, mentre que entre l’1 i el 5 per cent 
 des en volupa diabetis tipus 1. I, a més, segons l’Associació de Pediatria, un 8 per cent dels 
infants té alguna malaltia relacionada amb el sistema immune, un 12 per cent d’arrel 
muscular o esquelètica i un 10 per cent respiratòries, principalment asma.

I en aquest context, és el professorat, que no té cap tipus de competències en 
l’àmbit de la salut i tampoc en formació en l’atenció sanitària, que acaba afrontant 
diàriament aquestes malalties cròniques a les aules dels centres escolars.

Tant és així, que, actualment, hi ha molts casos d’infants amb aquestes malalties 
cròniques, oncològiques, rares o nens i nenes pluripatològics que han de ser atesos 
pels propis pares, normalment són mares que han de deixar la seva feina per fer 
aquesta feina que tampoc els pertocaria. I o són els pares o són els docents que aca-
ben assumint aquestes feines assistencials que no els corresponen, i per les quals no 
estan formats.

Des del Grup Socialistes ens vam fer ressò d’aquesta problemàtica en una moció 
sobre el sistema educatiu inclusiu, que va ser aprovada, com tantes altres coses, però 
no n’hem vist els resultats. I el conseller d’Educació, en seu parlamentària, va anun-
ciar que s’estava preparant un acord entre el Departament d’Educació i el Departa-
ment de Salut perquè, a partir d’aquest curs, el 2019-2020, tots els centres escolars 
tinguessin un CAP de referència i un professional sanitari.

Per l’associació ACISE aquesta és una proposta insuficient perquè no s’ajusta a 
les necessitats d’aquests alumnes, que tenen malalties cròniques i que necessiten re-
bre una atenció sanitària de qualitat durant tota la jornada escolar.

Dir també que la infermeria escolar és una figura present a altres països del món, 
com són Finlàndia, Canadà o Estats Units, que Espanya també hi ha comunitats 
autò nomes, com Madrid, on el 100 per cent de les escoles tenen aquest servei, i això, 
doncs, pot generar també un greuge comparatiu en relació amb l’assistència que rep 
aquest alumnat.

I, en definitiva, presentem aquesta proposta, on volem reafirmar la necessitat 
d’incorporar una infermera a cada centre educatiu de Catalunya, i per això instem el 
Govern de la Generalitat a reconèixer els infants amb malalties cròniques i la seva 
necessitat de disposar d’atenció sanitària als centres escolars, tant des d’educació 
infantil de primer cicle, del 0 a 3, com fins als estudis postobligatoris. I per tant, in-
corporar aquesta atenció sanitària en totes les etapes, i també incloent el 0-3.

I, per tant, demanem que es presenti davant d’aquesta comissió, en un període 
de tres mesos, un pla per a la incorporació efectiva d’una infermera a cadascun dels 
centres educatius de Catalunya, amb un pla que hauria de definir quines han de ser 
les funcions de la infermera escolar, pel que fa a les tasques d’atenció sanitària als 
infants amb malalties cròniques, també de prevenció i de promoció de la salut i la 
seva relació amb el CAP de referència en el territori. I elaborar, conjuntament amb 
el Departament de Salut, un estudi sobre quin nombre, quines necessitats i quins 
centres hi ha amb aquests infants, per veure quina cobertura assistencial se’ls ha de 
donar.

I, per tant, per posicionar-me respecte a les esmenes, hem valorat les esmenes 
dels grups que donen suport al Govern i n’acceptarem unes, les que fan referència a 
l’elaboració d’un mapa de necessitats, d’un pla territorial per cobrir les necessitats 
mentre no hi ha una infermera a tots els centres, però no podem acceptar la resta, 
convençuts, doncs, de la importància de recuperar la figura de la infermera als cen-



DSPC-C 386
28 de novembre de 2019

Sessió 22 de la CE  6

tres educatius, per la tasca fonamental de garantir, com deia, la promoció de la sa-
lut, la prevenció i, sobretot, la igualtat d’oportunitats amb infants que tenen, doncs, 
aquestes malalties cròniques.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Xavier Quinquillà. 
No, no, ha canviat l’ordre. Senyor Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. La diputada Esther Niubó ha fet un bon diagnòstic de neces-
sitats que hi ha en els centres educatius de Catalunya, amb la diversitat d’alumnat i 
amb, vaja, la realitat que hi ha.

El que passa que no coincidim en la proposta que fa, diguéssim, per donar resposta 
a aquest diagnòstic o, com a mínim, no coincidim plenament en aquesta proposta que 
fa. Sí que en moltes de les propostes que ens fa coincidim, però en algunes, com, per 
exemple, tenir una infermera en cada centre, nosaltres creiem que podríem compen-
sar-la amb tenir una infermera de referència en un CAP per cada centre. 

I per tant, en aquest sentit, la nostra posició serà de, com que no s’ha admès en 
aquest tema concret l’esmena que proposàvem, la nostra posició serà d’abstenció, 
perquè no és que no veiem la necessitat, però sí que veiem una possibilitat de donar 
resposta a una necessitat de forma diferent.

Com que la disposició de la diputada ha estat molt bona en la resta d’esmenes, hi 
votarem a favor, tret de la número 1, i ja anticipo que demanarem vot separat, com a 
mínim, en les esmenes número 1... Un segon... La número 1, la 3 i la 4, eh?

Les podem votar totes conjuntament i la resta, la 2, la 5, la 6 i la 7, també les 
podem votar conjuntament, que votarem favorablement. En la 1, la 3 i la 4 ens abs-
tindrem.

El president

Moltes gràcies, senyor Forné. Per posicionar-se i defensar les esmenes presenta-
des en nom del Grup Parlamentari Republicà, senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs, ja ho deia la diputada que presenta la proposta de re-
solució... Bé, abans de res, saludar les persones que ens acompanyen, concretament 
pel debat d’aquest tema, que és important, no?

El juny del 19, ho deia la diputada que ens precedia, es va aprovar en aquest 
Parlament una moció sobre l’escola inclusiva, en què, precisament, un dels punts 
remarcables, que vam transaccionar i que vam arribar a acord, va ser, precisament, 
el de la incorporació i l’adscripció d’una infermera a l’escola, no?, en tots els nivells.

I en aquest sentit, era un pas important, perquè, certament, i els hi dic jo, que soc 
infermera, i per tant entendran que soc la primera interessada, com a professió, a 
que la infermeria tingui un paper molt més rellevant en tots els àmbits possibles, un 
d’ells la salut escolar, doncs, era important, precisament, perquè a l’incorporar o no 
una infermera a l’escola implica un canvi de model.

És a dir, no és una decisió fàcil, neta i que no tingui repercussions, sinó que im-
plica totalment un canvi de model, entre altres coses perquè cal una implicació de 
dos departaments, com és, en aquest cas, el d’Educació i el de Salut, per treballar 
conjuntament un pla d’incorporació d’aquestes infermeres o, com a mínim, de cobrir 
aquestes necessitats de salut a les escoles.

És una necessitat jo crec que òbvia, que ningú la qüestiona, i més quan es plan-
teja doncs, precisament, amb el debat, ja no només de promoció de la salut o de pre-
venció de malalties en l’àmbit infantil i en l’adolescència, sinó també quan el que vol 
és implementar una acció molt més concreta de tractament en aquells infants que 
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en aquests moments pateixen una malaltia crònica i que cal que hi hagi una atenció 
més específica o més experta en l’àmbit de la seva patologia.

Per tant, en aquest sentit, és una necessitat, com deia, que és òbvia. Però el que co-
mentava que implica un canvi de model va molt més enllà d’una proposta de resolució, 
fins i tot d’una moció. Entre altres coses perquè, prèviament, s’ha de fer una feina de 
decisió de quin és el paper que ha de tenir la infermera, si ha d’anar vinculada direc-
tament al centre primària de referència. Perquè, òbviament, una infermera sola en una 
escola doncs, segurament, les accions que pugui dur a terme, més enllà d’aquelles as-
sistencials concretes, han d’anar lligades a les necessitats de la comunitat a la que per-
tany l’escola i també el centre d’atenció primària o no, o si decidim que, precisament, 
al que se li dona importància al paper que fa aquesta infermera és a cobrir aquestes 
necessitats concretes de molts alumnes que en aquests moments estan escolaritzats. 

I, per tant, la diferència aquí implica a mitjà i a llarg termini una decisió que tin-
drà unes conseqüències importants concretament per a les persones, per a les infer-
meres que es puguin incorporar a les escoles.

I, per tant, aquí cal un treball conjunt, que em consta i crec que li consta a la 
diputada que presenta la proposta de resolució, i també a les persones que avui ens 
acompanyen, que els dos departaments estan fent un treball important.

El diputat Forné s’avançava en quines eren les votacions que faríem i en aquest 
sentit lamentem que no se n’acceptin tres que per nosaltres són substancials, entre 
altres coses perquè aquest tema no el podem ventilar amb una proposta de resolució, 
sinó que cal un acord molt més transcendent que vagi més enllà i que tingui, a més 
a més, una durada en el temps que cobreixi les necessitats de les persones que avui 
ens acompanyen.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Laïlla. Per posicionar-se la resta de grups parlamenta-
ris, en primer lloc pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. També des de Ciutadans, saludem les persones convidades. 
Aquesta moció que té a veure amb la salut i educació és prou important perquè li 
donem una atenció especial, no?

Certament, com deia el grup proposant, el Partit Socialistes, la situació dels es-
tudiants, dels alumnes que tenen malalties cròniques, el fet de que no hi hagi una 
infermeria escolar a les escoles això pot provocar que hi hagi diferències, desigual-
tat d’oportunitats amb la resta d’estudiants, a banda de com es deuen sentir aquests 
estudiants amb aquestes patologies, amb aquestes malalties cròniques en relació 
amb els altres estudiants, perquè segurament no poden fer, doncs, totes les coses 
que fan els altres. De manera que a nosaltres ens sembla molt important que hi hagi 
una atenció molt més gran, una cura molt més gran d’aquesta assistència sanitària 
dintre de les escoles.

Diu aquesta proposta que hi ha un acord que s’ha d’implementar o que s’ha d’estu-
diar, s’ha de concretar molt més, entre el Departament d’Educació i el Departa ment 
de Salut. Sovint també en altres matèries, el Govern presumeix que hi ha aquesta 
interrelació entre els diferents departaments en temes que són molt importants, però 
després a l’hora de la veritat veiem que aquesta coordinació no és tal i que sovint no 
treballen junts.

Ens agradaria equivocar-nos en aquest cas i que, efectivament, hi hagués aquesta 
coordinació entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació i tinguéssim 
molta més cura amb relació a aquests alumnes que tenen malalties cròniques.

Nosaltres votarem a favor de tots els punts d’aquesta moció. Ens fa por que aquesta 
abstenció que tindran els grups que donen suport al Govern després no es tradueixi, 
si al final tira endavant aquesta resolució, amb que el Govern farà les coses perquè 
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els alumnes amb malalties cròniques tinguin una atenció més gran. Voldríem que, si 
finalment tots els punts tiren endavant, doncs, això també tirés endavant, pel bé dels 
alumnes a les escoles.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Beltrán. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; bon dia. Donar la benvinguda també a les persones que ens acompanyen i ce-
lebrar la iniciativa d’aquesta proposta de resolució i la bona exposició que ha fet la 
diputada Niubó. Nosaltres la compartim plenament.

Dir també que tenim la sensació que ens omplim la boca de parlar d’escola in-
clusiva, de parlar de lluita contra la segregació escolar, però que després sembla que 
girem una mica el cap davant de certes demandes que fa temps que s’estan fent per 
activa i per passiva i que, a més, la forma d’implementació..., s’ha demostrat la seva 
validesa, com ha explicat la diputada Niubó, en altres indrets, no?, en altres països 
com Finlàndia i Estats Units, però també en altres comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol, com és el cas de Madrid.

Per tant, és una proposta que és viable, que funciona i que és evident que el pro-
fessorat no té la formació suficient ni pot atendre la diversitat en l’àmbit de la salut si 
no compta amb aquest recolzament de personal especialitzat, en aquest cas, doncs, 
d’infermeria.

Un element clau, que s’ha apuntat també, és com aquesta mesura, doncs, comba-
tria o s’hauria de prioritzar per la lluita contra la desigualtat, per afavorir la igualtat 
d’oportunitats dels alumnes i les alumnes que pateixen patologies diverses, especial-
ment malalties cròniques i que afecten el seu desenvolupament diari.

I volíem apuntar també un darrer element, que és el greuge comparatiu que exis-
teix en el sistema educatiu català en el moment en què moltes escoles privades i 
concertades sí que tenen infermera escolar i en canvi l’escola pública, doncs, no. 
Per tant, és un nou greuge que se suma a altres discriminacions que es pateixen, 
que s’afegeix a la vulnerabilitat econòmica dels alumnes i, per tant, insistim en com 
d’aquesta manera continuem agreujant les desigualtats.

Per tant, el nostre grup hi votarà a favor, i posant en relleu també que el que es 
proposa no és només que la infermeria serveixi, o que disposar d’infermers o infer-
meres als centres serveixi des d’un punt de vista assistencial o d’atenció a les perso-
nes, als alumnes i les alumnes que no necessiten, sinó també que poden cobrir una 
funció preventiva que per nosaltres és clau i és essencial des del punt de vista de 
comportaments nutricionals, d’addiccions, de salut sexual i reproductiva, etcètera.

Per tant, ens sembla una mesura clau i hi votarem a favor. Gràcies.

El president

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

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, el nostre grup també votarà favorablement aquesta pro-
posta de resolució, perquè efectivament incloure aquest recurs en els centres edu-
catius pot contribuir de forma eficaç a millorar l’educació en la salut en els centres 
educatius, pot millorar la prevenció des del punt de vista del que és un concepte 
integral de la salut i, sens dubte, també pot millorar l’atenció a aquells i aquelles 
alumnes amb necessitats específiques de salut en un moment determinat, evitant una 
sobrecàrrega innecessària de l’equip docent, evitant també una sobrecàrrega de les 
famílies, i també evitant aquelles disfuncions que una escolarització sense aquest 
tipus de suport pugui provocar en els mateixos alumnes i a les mateixes alumnes.
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Evidentment, si volem avançar cap a una escola inclusiva, una escola que tin-
gui capacitat d’atendre tots els alumnes i totes les alumnes, independentment de la 
seva situació personal o de les seves necessitats específiques, cal dotar l’escola de 
tots aquells recursos que permetin integrar i incloure aquesta diversitat, i aquesta és 
l’única manera d’avançar en el camí per tal de reduir la segregació escolar.

Amb tot, també volem indicar que creiem que aquest recurs per si sol i en sí ma-
teix tampoc solucionarà totalment el problema, perquè és un problema de concepció 
i de model de la salut pública i, concretament, de l’enfocament socioeducatiu i sani-
tari que ha de tenir un sistema de serveis públics de concepció integral.

Mirin, fa uns anys sortia un estudi en què se’ns indicava que els alumnes i les 
alumnes entre zero i disset anys amb algun tipus de necessitat especial tenien més 
del 50 per cent de la probabilitat de rebre atenció de set equips diferents o de set cen-
tres diferents del sistema de serveis socials, educatiu o sanitari, sense cap mena de 
coordi nació entre ells, tots ells orientats a la diagnosi i gairebé cap orientat al que és 
el tractament, i quan el tractament es donava no es coordinava. Això es fa especial-
ment dramàtic quan entrem en la problemàtica de la salut mental. 

Per tant, per més que augmentem recursos específics, si no hi ha un plantejament 
en xarxa socioeducatiu i sanitari, amb una estreta col·laboració entre tots els siste-
mes de provisió de serveis, ens continuarem trobant amb problemes de naturalesa 
similar, hi insisteixo, sobretot quan tractem la problemàtica de la salut mental, que 
es fa especialment evident a secundària.

Per tant, l’estreta col·laboració dels centres educatius –i acabo, president–...

El president

Si us plau.

Carles Riera Albert

...amb els centres d’atenció primària i amb els hospitals de referència, i amb els 
serveis específics, és una problemàtica afegida que aquesta proposta de resolució no 
solucionarà. Per tant, ens queda camí per córrer.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Senyora Niubó, vol aclarir... Si em podria aclarir 
exactament..., perquè s’ha parlat d’uns punts, però com que són subpunts, a veure si...

Esther Niubó Cidoncha

No era precisament per...

El president

Gràcies, així quedarà en acta.

Esther Niubó Cidoncha

...agrair el suport majoritari i per aclarir les esmenes que acceptem: són la número 
2, la 4, la 5, la 6 i la 7. (Pausa.) Perdó, 2, 5, 6 i 7.

El president

Molt bé. Aleshores, hi havia algun grup que volia..., senyora Laïlla?

M. Assumpció Laïlla i Jou

No, votació separada dels punts 1, 3 i 4.

El president

Un moment, un moment...

M. Assumpció Laïlla i Jou

Que serien...

El president

A veure, el punt 1 és un punt sol, i aleshores hi hauria el punt 2, 2.1, 2.2...
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M. Assumpció Laïlla i Jou

Doncs, serien... A veure, un segon...

El president

(Veus de fons.) Sí, no, però és que són subpunts,...

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí, sí...

El president

...entenc.

M. Assumpció Laïlla i Jou

D’acord. El punt 1, el punt 2.2. i el punt 2.3. Sí?

El president

2.2 i 2.3...

M. Assumpció Laïlla i Jou

Que es podrien votar conjuntament.

El president

El 2.2 i el 2.3, juntament amb l’1.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Amb l’1, per una banda. Llavors, la resta del 2...

El president

El 2.1, el 2.4, el 2.5 i el 2.6, a banda. D’acord. 

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí?

El president

Sí. A mi m’ha quedat clar. A la resta de grups també? (Pausa.) D’acord.
Doncs, passaríem a votar el punt 1, que és un punt sol –diguem-ho així–, junta-

ment amb els punts 2.2 i 2.3. Sí?
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquests punts i els dos subpunts següents han estat aprovats per 10 vots a favor 

i 10 abstencions.
Passaríem a votar la resta de la proposta de resolució, que serien els punts 2.1, 

2.4, 2.5 i 2.6. (La lletrada diu: «I 2.7.») I 2.7? Ah, perquè s’ha afegit.
Vots a favor?
Aquests punts han estat aprovats per la unanimitat de les diputades i diputats 

presents.

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció 
de l’Escola Entença, de Barcelona

250-00853/12

Passem al punt número 1 de la proposta del dia original, que és la Proposta de 
resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció de l’Escola Entença, de Bar-
celona –si em deixen un segon...–, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i té la paraula per exposar-la i defensar-la la diputada senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Bon dia, diputats, diputades i també a les persones que 
avui ens acompanyen.
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Desde hace tres años l’Escola Entença se encuentra en barracones, que ya saben 
que es uno de los grandes males que tiene el sistema educativo catalán, y están estos 
barracones ubicados en el recinto de la Escuela Industrial. Esta ubicación ha sido 
fuertemente criticada por las familias por diferentes motivos, como, por ejemplo, su 
proximidad a una subestación eléctrica; la falta de espacio exterior, tan importante 
para los alumnos, y también deficiencias en los barracones, como por ejemplo go-
teras.

El Consorci d’Educació de Barcelona acordó el traslado a los jardines de Marcos 
Redondo, lo que provocó la crítica de los vecinos, que veían reducido su escaso es-
pacio verde, que ya saben que es uno de los problemas que tenemos las personas que 
vivimos en el Eixample. El Consorci d’Educació de Barcelona se ha dedicado a hacer 
promesas que luego no ha cumplido, por eso nosotros pedimos que se dejen de ha-
cer promesas y que den solución a estos problemas, y que estas soluciones sean satis-
factorias para todas las personas implicadas, tanto las familias, como los niños –que 
son lo más importante–, como también los vecinos de la zona.

Gracias.

El president

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

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Bé, dir que compartim plenament l’esperit de la proposta de 
resolució i, en tot cas, nosaltres en aquestes esmenes el que hem introduït són alguns 
aclariments respecte a on radiquen les responsabilitats i què és el que ha fet cadas-
cun dels actors que aquí intervenen.

D’una banda, el que són les reformes necessàries perquè aquesta escola pugui te-
nir els espais adequats per atendre el creixement que va tenir en la seva implementa-
ció. Aquest curs ha començat a primer de primària i, per tant, calia una readequació, 
per exemple, del pati, poder tenir de forma discriminada un espai per a infantil, un 
espai per a primària, així com una ampliació lògica del que són aules, etcètera. Això 
el departament ho ha fet i ho ha fet en els tempos adequats.

Ara bé, evidentment, aquí tenim dos problemes i dos problemes que tenen un 
vector que ens situa justament en l’Ajuntament de Barcelona, que és l’actor que ne-
cessàriament ha de definir la ubicació definitiva, per tal que es pugui construir l’edi-
fici. El departament ha expressat de forma reiterada el seu compromís de que aquest 
edifici s’inclourà dintre del Pla d’infraestructures i s’executarà amb la màxima ce-
leritat possible, però cal, hi insisteixo, que l’Ajuntament de Barcelona determini la 
ubicació definitiva, cosa que no s’ha fet, a dia d’avui. Però tenim un segon proble-
ma, i és que la ubicació actual provisional no reuneix les condicions perquè aquesta 
escola, en el futur, pugui continuar assumint les ampliacions necessàries. I aquí és 
on entra un tema que ens està preocupant molt, i és que han sortit diverses opcions, 
una justament la dels jardins Marcos Redondo, una opció que a nivell de superfície 
podia ser raonable, al voltant d’uns 2.800 metres quadrats, que estaria dintre del que 
és la mitjana del que són les escoles a l’Eixample. Val a dir, una mitjana realment 
reduïda. Però, en qualsevol cas, estaria dintre dels estàndards. 

Ara mateix, el que s’està comentant és una nova ubicació a la zona de la pre-
só Model, amb una superfície aproximada d’uns 2.000 metres quadrats. Realment, 
una superfície que ens sembla del tot insuficient. Només una dada: l’ampliació que 
s’ha fet del pati, perquè hi pugui haver d’una forma discriminada infantil i primària, 
ha passat dels 727 metres quadrats als 1.457. És a dir, quasi 1.500 metres quadrats, de 
pati. I ara, el que l’Ajuntament de Barcelona sembla que està oferint, és una superfí-
cie aproximada d’uns 2.000 metres quadrats, per ubicar provisionalment edifici i pati 
de l’escola Entença.
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Dir només que ens abstindrem, havent explicat, diguem-ne, els matisos més enllà 
de que compartim l’esperit de la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies.

Xavier Quinquillà Durich

Perdó; l’1 el votem a favor, òbviament, perquè el departament ha fet els deures. 
En el cas del 2 i el 3, és on hem plantejat les esmenes. 

El president

(Veus de fons.) Sí. En nom del Grup Parlamentari Republicà, senyora Titón 
Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Bé, no cal que m’hi recreï, en l’explicació, perquè el senyor 
Quinquillà –que va tenir l’oportunitat de visitar aquesta escola, segons m’explicava 
també–, doncs, ha explicat a bastament quina és la situació en la que es troba en l’ac-
tualitat i quins són els escenaris de futur, que en aquest cas, doncs, depenen de la de-
cisió de la ubicació física, dels espais físics que ha de facilitar, doncs, l’Ajuntament 
de Barcelona.

En aquest sentit, i per no allargar-me més, nosaltres votaríem a favor del punt 
número 1, que compartim. El segon, en el cas que ens acceptés l’esmena, doncs, 
també el votaríem favorablement. I en el que ens abstindríem seria en el tercer, que 
parla de la inclusió en el Pla d’infraestructures i la immediata posada en funcio-
nament d’aquest centre, cosa que veiem una mica complicada, perquè òbviament, 
incorporar-se la construcció d’aquest nou edifici en el Pla d’infraestructures no vol 
dir que estigui construït i que s’hi pugui, doncs, començar a treballar immediata-
ment.

En aquest sentit, entenem què és el que vol expressar aquest punt, suposem. I per 
tant, en aquest sentit ens abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyora Laïlla. Per posicionar-se la resta de grups parlamenta-
ris, en primer lloc el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora 
Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. Des del Grup Socialista, compartim l’anàlisi i la crítica que fa la 
proposta de Ciutadans al govern Colau, a l’exposició de motius. I donem suport a 
la proposta. De fet, com a PSC mai vam tenir clara l’opció; mai vam veure clara 
l’opció provisional dels jardins Marcos Redondo, fins al punt que vam donar suport 
a la plataforma. I en aquest sentit, sí que voldríem posar èmfasi en l’engany que van 
patir les famílies, que van ser les últimes a assabentar-se de les dificultats tècniques 
d’aquella ubicació.

I també, denunciar la incertesa que va generar l’ajuntament durant un temps, en no 
disposar de la ubicació definitiva d’aquesta escola. És coneguda la posició del PSC: 
hem defensat la incorporació d’aquesta escola en el Pla director de la Model, el solar 
Provença-Entença, la qual cosa, doncs, no tindria massa dificultat; això sí, difícilment 
estaria per al curs vinent. Però, esperant, doncs, que aquesta proposta també pugui 
desencallar una mica la situació en què ens trobem, hi donarem suport. Esperem que 
la construcció de l’Escola Entença sigui una realitat aviat i sobretot que acabi amb el 
neguit de les famílies, dels docents i també dels veïns.

Gràcies.

El president

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

Sí; gràcies, president. Bé; el nostre grup comparteix la necessitat del que es plan-
teja en la proposta de resolució, la necessitat de la reubicació de l’escola, si bé ens 
sorprenen algunes de les esmenes presentades, sobretot l’esmena 1. Actualment, 
l’Ajuntament de Barcelona –govern Colau, diria, que amb el socis del PSC (l’orador 
riu), si no vaig equivocat–, pel que està apostant fort és per adquirir un solar propie-
tat de l’Hospital Clínic, a la cruïlla Provença amb Casanova, que pertany al Clínic, 
com dic, i que necessita el suport polític tant del Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, com de la Diputació de Barcelona.

Aquest és el punt on està la situació actualment i, per tant, cal una col·laboració 
d’aquestes tres administracions: ajuntament, Generalitat i diputació. I la realitat és 
que, ni la Generalitat ni la Diputació de Barcelona estan movent fitxa, estan actuant 
per facilitar aquest acord. Per tant, ens sembla fora de lloc l’esmena 1 presentada 
pel Grup de Junts per Catalunya i Grup Republicà, intentant carregar tota la respon-
sabilitat sobre l’Ajuntament de Barcelona, quan entenem que és una responsabilitat 
que ha de ser compartida entre aquestes administracions que, si es posessin d’acord, 
trobarien solució a la problemàtica.

Dir també..., nosaltres votarem favorablement el punt 1, perquè entenem, doncs, 
que ja s’hi ha donat resposta. Al punt 2, en funció del que succeeixi amb l’esmena, 
en cas que s’accepti l’esmena ens abstindríem. I en el punt 3, entenem que és raona-
ble l’esmena presentada, perquè creiem que és poc realista pensar, doncs, que el curs 
2020-2021 podria estar en funcionament una nova escola. I entenem que l’esmena 
que fa el Govern, en aquest cas, doncs, sí que és del tot raonable.

Res més, gràcies.

El president

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

Carles Riera Albert

Sí; nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, tot i que el 
seu plantejament no deixa d’enquadrar-se dintre d’una certa provisionalitat, pel que fa 
a les propostes que es fan, davant d’un problema que és d’una gran emergència i una 
gran urgència. Aquest problema fa molts anys que dura i les administracions públi-
ques considerem que no tenen la voluntat suficient per donar-li la solució que mereix.

I, si bé en general podem dir que, en les polítiques públiques, la participació de 
la comunitat és fonamental, en el cas de l’Escola Entença, em sembla que és impres-
cindible que qualsevol solució que es trobi compti amb la participació en primer lí-
nia de la comunitat educativa, i del conjunt de la col·lectivitat afectada per aquesta 
problemàtica, que té propostes, que està molt implicada, que fa anys que hi treballa 
i que ja ha proposat solucions. Per tant, em sembla que és d’aquells casos en que cal 
una articulació i una concertació amb la comunitat educativa implicada i reconèixer 
el seu treball i escoltar les seves propostes i fer-ho amb urgència, a més.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Per acabar el torn, senyora Sierra, si em fa un favor, 
a banda de posicionar-se i contestar, explicar-me, perquè aquesta Presidència s’ha 
perdut, ja no sé quants punts tenim i quantes esmenes...

Sonia Sierra Infante

Ho explicaré i segur que ho entén molt bé. Nosaltres estem d’acord amb el posi-
cionament que ha fet el senyor Quinquillà respecte de l’esmena 1. A més, vull afegir 
que aquesta ubicació a la Model, a més, seria provisional, amb la qual cosa encara 
el desgavell i el neguit de les famílies és més gran. I per aquest motiu, acceptem 
l’esmena 1, que és l’única esmena que acceptem.
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L’esmena 3 no l’acceptem, perquè jo crec que ja és gairebé una tradició en aques-
ta comissió que, com que passa molt de temps des que es presenten les propostes 
de resolució fins que es veuen, gairebé sempre fem una esmena tècnica in voce, que 
s’endarrereix un curs més. Llavors, en aquest cas, seria el curs 21-22; però no ac-
ceptem l’esmena 3, dels grups que donen suport al Govern, perquè la seva esmena 
és sine die. 

Llavors, jo el que proposo és: fer una esmena tècnica com es fa tradicionalment, 
substituir 20-21 per 21-22, que és un marge més que raonable i que crec que les fa-
mílies s’ho mereixen, perquè és que no pots tenir les famílies..., que s’acabarà l’es-
colarització dels seus fills i encara no se’ls haurà donat una solució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Per tant, de les seves intervencions, a banda 
que tenim clar que l’esmena 1 ha estat acceptada, que afecta el punt 2. L’esmena 
2, que afecta el punt 3, no ha estat acceptada; però fem una esmena tècnica, sí?, 
fem una esmena tècnica al punt 3, que seria: en lloc de «inicio del curso 2020-
21» seria «inicio del curso 2021-2022», eh?, que és el que fem sempre en aquests 
casos. Per tant... (M. Assumpció Laïlla i Jou demana per parlar.) Sí, senyora 
 Laïlla?

M. Assumpció Laïlla i Jou

No, només respecte a aquesta esmena, que ja té raó la diputada, que s’ha fet mol-
tes vegades aquesta esmena tècnica, però només constatar que incorporar-ho en un 
pla d’infraestructures, elaborar el projecte, aconseguir el solar, construir l’edifici i po-
sar-ho en marxa, en un any no és suficient. I, per tant, mantindríem la nostra abstenció 
en aquest punt.

El president

D’acord. Per tant, faríem tres votacions, entenc, eh?, per separat, pels seus posici-
onaments? (Veus de fons.) L’1 i 2 es pot votar junt i faríem...? D’acord, doncs molt bé. 
(Algú diu: «Ah, no, perdó.») No, oi? No, m’ha semblat que el senyor Parés volia fer un 
posicionament diferent. Per tant, fem els tres punts per separat, eh? Per tant, passem 
a la votació del primer punt.

Vots a favor?
Aquest primer punt ha estat aprovat per la unanimitat de les diputades i diputats 

presents. 
El punt número 2, amb l’esmena acceptada.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Has votat dos cops. Senyor Quinquillà, ha votat dos cops... (Rialles.) Va...
Aquest punt número 2, ha estat aprovat per 17 vots a favor, corresponents als 

grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Repu-
blicà i Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent. I 3 abstencions, correspo-
nents als grups parlamentaris Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú 
Podem.

Passem a votació del punt número 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat per 10 vots a favor, corresponents als grups parla-

mentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem, 
i Subgrup Parlamentari de CUP - Crida Constituent, i 10 abstencions, correspo-
nents als grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Repu-
blicà.
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 
a l’Escola Isabel Besora, de Reus

250-00855/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que era, entenc, el punt número 2 ori-
ginal de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona 
línia de P3 a l’Escola Isabel Besora, de Reus. Per presentar i defensar la proposta de 
resolució, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Bé, a Reus, des del curs 2012-2013, s’han tancat onze  línies 
de P3, i segons les últimes dades publicades sobre ràtios al segon cicle d’Educació 
Infantil, corresponents al curs 2016-2017, Reus disposa d’una ràtio de 23,4 alumnes 
per unitats, que és molt més elevada que les ràtios de la comarca del Baix Camp, la 
demarcació de Tarragona i fins i tot que tot Catalunya. I en aquest context, l’AMPA de 
l’Escola Isabel Besora, de Reus, havia rebut el compromís, per part dels Serveis Ter-
ritorials d’Ensenyament de Tarragona, per obrir una segona línia de P3 pel curs 1020, 
en el cas que hi hagués hagut un nombre de preinscripcions suficients.

I, de fet, en aquest període de preinscripció hi va haver més de cinquanta pre-
inscripcions, en la seva majoria de famílies del barri on se situa l’escola. I malgrat 
tot, doncs, no van poder optar per obrir la segona línia de P3 en aquesta escola i 
per això demanem, en aquesta proposta, doncs, que es pugui recuperar i que, per 
tant, el Govern de la Generalitat compleixi els compromisos que va adquirir amb 
l’AMPA d’aquesta escola, Isabel Besora, de Reus, per tal d’obrir una segona línia de 
P3 per al proper curs. Aquí diu 2019-2020; i per tant demanaríem aquí una esmena 
d’aquestes in voce, per dir que digui: el curs 2020-2021.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, senyor Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. I també benvinguts els invitats que ens acompanyen. La pro-
posta que fa el Grup Socialistes, amb relació a l’obertura d’una segona línia de l’Es-
cola Isabel Besora, de Reus, certament aquí cal tenir-la en compte, cal tenir-la en 
compte, però, d’acord amb les necessitats que hi puguin haver. El que no podem fer 
–considerem, si més no, nosaltres– és fer un compromís, sense tenir en compte aques-
tes necessitats i tenir en compte el mapa del municipi i les necessitats que té el muni-
cipi. Per això, li afegíem una esmena –i aquesta és la proposta– que, d’acord amb obrir 
aquesta línia, segona línia, en cas que les necessitats d’escolarització, ho justifiquessin.

Com que no ha estat admesa aquesta esmena, nosaltres hi votarem en contra i 
aquesta és la nostra posició. Per tant, com que només hi ha un sol punt, doncs, ja està.

Gràcies.

El president

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

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Bé; el diputat Forné ja ho ha dit, aquesta és una  proposta de 
resolució que també va en línies similars a altres propostes de resolució que també ha 
presentat el Grup Socialistes. Recordo la passada comissió, en què ja vam comentar 
la de Roquetes. El posicionament és el mateix, és a dir, a la Taula Mixta de Planifi-
cació Escolar és on es determina i on es decideixen, al final, aquesta distribució en 
els diferents grups. 
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Simplement donar unes petites dades. El curs 2012-2013, amb 1.460 alumnes 
per escolaritzar a P3, hi van haver cinquanta-un grups. En el curs 2019-2020, 1.016 
alumnes de P3 per escolaritzar, és a dir, 444 menys que en el curs 2012-2013, hi ha 
quarana-cinc grups. Per tant, només sis grups menys respecte al 2012-2013, amb 444 
alumnes més que hi havia el 2012-2013.

Per tant, nosaltres continuem defensant que a cops de PR no és com s’han de pren-
dre aquestes decisions. Nosaltres continuem defensant que això ha de venir a través 
d’una planificació, d’una planificació on hi ha un diàleg social i interadminis tratiu 
entre els ajuntaments, el departament, amb la Taula Mixta de Planificació Escolar. 

I, per tant, nosaltres el que considerem és que hem de tenir en compte tota la glo-
balitat del municipi. I en el municipi encara hi havia places ofertades vacants, per 
tant mantenim aquesta línia de treball. I mantenim també una posició, que és que la 
sobreoferta de places acaba generant un increment en les desigualtats i acaba perju-
dicant també aquells centres que estan en barris més desafavorits.

Per tant, el que hem de fer és planificar durant els cursos i, per tant, hem presen-
tat una esmena en aquesta línia. L’esmena no s’ha acceptat, doncs, malauradament, 
votarem en contra de la proposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Per posicionar-se la resta de grups parlamenta-
ris, en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Maialen 
Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Bien, nosotros ya avanzamos nuestro posicionamiento a fa-
vor de la propuesta que, en este caso, presenta el PSC, si bien es cierto que esta 
propuesta la traje yo en la comisión del 22 de enero del 2019, en el que pedía el man-
tenimiento de las líneas de P3, de la Escuela Isabel Besora y Joan Rebull.

En aquel momento, además –les voy a recordar a los grupos de gobierno–, pedía 
efectivamente que se mantuvieran estas dos líneas de P3; votaron a favor. Veo que 
no solo ya nos votan en contra a Ciutadans, ¿no? La coherencia que hablábamos en 
la última comisión.

También votaron a favor de mantener las plantillas de los centros educativos. Y, ade-
más, en aquel momento incorporábamos un punto 4, que era del PSC, que también era 
realizar un estudio con carácter urgente para ver el número de niños y planificar. 

No solo esto, sino que ustedes ahora, aparte de que, como he visto, van a votar en 
contra, o sea, ya no cumplen ni siquiera la propuesta que presentó Ciutadans, porque 
si ahora van a votar en contra del mantenimiento de esas líneas de P3 y del manteni-
miento de las plantillas... No solo eso, sino que creo que no se leyeron la carta que di-
rigieron a la Escuela Isabel Besora y al Departamento de Educación, que la tengo aquí, 
no solo las AMPAs, que lo denuncian, sino también los maestros de la escuela. Están 
pidiendo esa línea de P3, porque, mientras que se cerraba la línea de P3 de la Escuela 
Isabel Besora, se abría otra en un colegio cercano. Con lo cual, me hubiera gustado 
que hubiera estado aquí el señor Solé, que siempre nos rebate los datos y siempre pa-
rece que nos discute los niños que hay en las poblaciones. Los niños no desaparecen; 
vuelvo a decir que los niños no desaparecen, ni se transforman, como la energía, ¿eh? 
No ocurre esto.

Entonces, si tanto los profesores, como los padres, como toda la comunidad edu-
cativa, está demandando que haya líneas de P3, que se mantengan esas líneas de P3 
o que se abran esas líneas de P3, pues, por favor, háganos caso, que, además, los que 
venimos de este territorio sabemos perfectamente que se necesitan esas líneas de 
P3, igual que ustedes defienden de otros territorios, ¿eh?

El Gobierno tendría que hacer caso, respetar las decisiones, ser coherente con lo 
que se defiende en las comisiones, con lo que un año antes han dicho y, en este caso, 
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mantener la línea de P3, abrirla y mantener un poco la comunidad educativa en las 
escuelas públicas.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández. Interrompo un moment el següent torn de 
paraules, només per un aclariment, perquè, com a Mesa ho tinguem clar. Torna a 
dir que hi ha una proposta de resolució que ja va ser aprovada amb el mateix text; 
la tornem a estar discutint? (Maialen Fernández Cabezas intervé sense fer ús del 
micròfon.) Sí.

Maialen Fernández Cabezas

Es una propuesta de resolución que se presentó por Ciudadanos, se vio en la co-
misión de enero, del 22 de enero del 2019, en la que se pedía, precisamente, el man-
tenimiento de las líneas de P3, de la Escuela Isabel Besora, que es objeto ahora de 
esta comisión, y de Joan Rebull. Era una propuesta para esas dos escuelas.

Y aquí ya se aprobaron, estos puntos. Los puntos 1, 3 y 4 se aprobaron además 
por unanimidad de todos los grupos. Además, todos los grupos que estamos aquí 
presentes.

El president

Perdó, eh? A banda de la qüestió política, el debat polític, evidentment...

Maialen Fernández Cabezas

Sí, sí, sí, por eso...

El president

Vull dir, hi ha tema tècnic que...

Maialen Fernández Cabezas

Por eso lo aclaro. 

El president

...jo voldré resoldre.

Maialen Fernández Cabezas

Quiero decir que, en aquel momento, ya se pedía el mantenimiento de las líneas 
de P3...

El president

Ja, ja, però el que no entenc...

Maialen Fernández Cabezas

...que está bien que se refuerce ahora, pero, claro, no votando lo contrario.

El president

Ja, ja, ja. Bé, això és un tema polític, llavors sí que aquí ja els deixo obert el de-
bat. El que no entenc és que una proposta aprovada la tornem a aprovar, idèntica. 
Però, bé, d’això ja en parlarem.

Maialen Fernández Cabezas

No, en este caso...

El president

No és idèntica.

Maialen Fernández Cabezas

...se pide que..., en este caso también piden que lo que pedían las AMPAs en su 
momento, que era precisamente esto, pues se refuerce. Y yo creo que como va pa-
sando el tiempo y vemos los grupos que no estamos en el Gobierno que no se llevan 
a cabo, pues, seguir insistiendo en ello.
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El president

D’acord, d’acord, d’acord.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias.

El president

Gràcies. (Esther Niubó Cidoncha demana per parlar.) Sí, sí, senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

És només per aclarir aquest punt que demanava. En aquella proposta de resolu-
ció, primer, que es tractava de dos centres educatius i es demanava el manteniment, 
si no recordo malament. Aquí es demana reobrir, perquè ara ja estem en una situació 
posterior, ja es va retallar aquella línia... (Veus de fons.) 

El president

La setmana passada, a l’última comissió, vam tenir un problema, que em penso 
que sí que era gairebé idèntica... (Veus de fons.) Bé, i vaig dir que em preocuparia, bé, 
ho estudiaríem, això, com s’ha de tractar. A banda de que el Reglament digui el que 
digui. D’acord, gràcies. Perdonin, eh?

Seguim, doncs, amb els posicionaments dels grups parlamentaris. En nom del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Marc 
Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Bé, el nostre grup mostra la preocupació pel tancament de 
línies de P3 arreu del territori durant els darrers anys, i per tant donarem suport a la 
reobertura d’una línia, doncs, que ha estat tancada. I més específicament en el cas de 
la ciutat de Reus, on hi ha una alta segregació escolar i on, com diu l’exposició de mo-
tius de la moció, doncs, s’han tancat onze línies des del curs 12-13, i per tant entenem 
que, a més a més, tant els equips educatius com les AMPAs de l’escola ho demanen, 
i entenem que correspon fer-ho. Hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

El president

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

Carles Riera Albert

Sí; nosaltres també hi votarem a favor, tant atenent les necessitats escolars i edu-
catives del territori, com pels arguments que sempre exposem quan tractem aquest 
tipus de temàtica. No estem d’acord en que es tanqui cap línia de P3 enlloc. 

Considerem que si hi han oscil·lacions demogràfiques això ha d’incidir no en 
el tancament de grups ni de línies, sinó en la baixada de les ràtios. I, en tot cas, si 
l’excedent de places escolars fos tan enorme i tan estructural, el que s’ha de fer és 
eliminar concerts. Des del nostre punt de vista, aquesta seria la política educativa 
adequada.

I, d’altra banda, és obvi que aquest tipus d’actuacions, directament o indirecta, 
estan afavorint el traspàs de famílies i alumnes de centres públics cap a la concerta-
da. A mi em sembla que aquest també és un toc d’atenció que hem de fer.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Senyora Niubó, vol acabar de posicionar-se?

Esther Niubó Cidoncha

Sí, només per lamentar la decisió dels grups que donen suport al Govern. Insistir 
en les dades: onze línies tancades des de 2012; la ràtio per sobre; se’n tanca una de 
dues línies, malgrat una preinscripció de cinquanta alumnes. 
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És a dir, no volem planificar a cops de PR, demanem que el Govern planifiqui i 
que ho faci parlant amb ajuntaments, amb la comunitat educativa, però tinguem en 
compte, en fi, el que s’està fent. Lamentar-ho novament i ja està.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Doncs passem a votació. Aquesta proposta de re-
solució només té un punt. 

Per tant, vots a favor?
Vots en contra?
Aquesta proposta de resolució ha tingut 10 vots a favor, corresponents als grups 

parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú 
Podem, Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent. I 10 vots en contra, cor-
responents als grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari 
Republicà.

El criteri d’aquesta Mesa en el cas dels empats i en la ponderació és agafar-se o 
atenir-se als acords de la Mesa del Parlament del 18 i del 16 d’octubre de l’any 18, i 
per tant, considerar que aquesta proposta de resolució ha estat rebutjada, fent cons-
tar, suposo, l’oposició... (Veus de fons.) Per tant l’empat és... (Veus de fons.) No hi ha 
empat. Per tant el resultat és en contra. (Veus de fons.) Article 102? (Veus de fons.) 
Molt bé, d’acord. Doncs no manifestem res. (Remor de veus.) Sí? D’acord. Moltes 
gràcies, doncs. Ha estat rebutjada, eh? (Veus de fons.) Molt bé.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies 
d’educació infantil i primària a la província de Girona per al curs 
2019-2020 

250-00906/12

Passaríem, doncs, al punt número 4, ja aquest sí, de l’ordre del dia original. (Algú 
diu: «President...») No, aquest ha estat retirat, perdó –aquest ha estat retirat. Per tant 
passem al punt 5. (Veus de fons.) Perdó, posposat. Perdoni, senyora... Sí, posposat 
per a la propera comissió. Sí.

El punt 5, que és la Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies 
d’educació infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020. 

Mònica Palacín París

President...

El president

Sí?

Mònica Palacín París

És que volem notificar que retirem l’esmena d’aquesta proposta de resolució.

El president

D’acord. (Veus de fons.) Bé, doncs, per presentar aquesta proposta de resolució, 
en nom del grup parlamentari proposant, el Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el senyor Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Antes de empezar, nos gustaría 
hacer una enmienda técnica a la propuesta, porque esto se presentó en julio y esta-
mos en diciembre, y creo que es evidente que necesitaba un cambio porque, si no, 
quedaría desvirtuada totalmente.

El acuerdo sería «recuperar todos los grupos de educación infantil y primaria 
existentes en la provincia de Gerona para el curso 2020-2021 eliminados en el curso 
2019-2020, beneficiándose del menor tamaño de las últimas generaciones para re-
ducir las ratios alumnos-unidad y alumnos-profesor, mejorando así la calidad edu-
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cativa». (Pausa.) Para así darle sentido a la propuesta, porque, si no, no la tendría. 
(Veus de fons.) Vale. 

Bueno, ya hemos hablado mucho durante las últimas comisiones sobre la eli-
minación de líneas o grupos de P3 que estaba efectuando el Gobierno en las di-
ferentes localidades de Cataluña, y hoy vamos a volver a hablar de por qué, desde 
nuestro grupo o desde nuestro partido, consideramos que no se deben eliminar 
estas líneas de P3 y por qué lamentamos precisamente estas políticas regresivas 
de los gobiernos separatistas que hay en Cataluña.

Desde el año 2011, año en que los partidos nacionalistas comenzaron toda una 
serie de recortes y la reducción presupuestaria, según algunos cálculos, los par-
tidos separatistas habrían eliminado, aproximadamente, más de quinientos cin-
cuenta grupos de P3 en Cataluña. Frente a estas cifras, el departamento admite 
haber eliminado, aproximadamente, unos trescientos cincuenta grupos. Cifras en 
las que, por supuesto, no están incluidos todos los grupos eliminados durante el 
curso 2019-2020.

Más allá de la discusión sobre cifras, lo que es indudable es el constante cie-
rre de líneas de P3, que demuestra que eso que los gobiernos separatistas llaman 
«programación de la oferta» o «planificación escolar» no es más que una política 
sistemática de cierre de grupos.

El motivo con el que siempre justifican ese ataque a la escuela pública es el 
descenso demográfico, y con esa excusa nos cierran en la provincia de Gerona, 
en el curso 2019-2020, unos veintidós grupos, pasando de los trescientos sesenta 
que teníamos, aproximadamente, a unos 338 para este curso.

Ustedes no tenían bastante con que Gerona sea la provincia con más barra-
cones, sino que además se han empeñado en que la oferta de P3 sea la mínima 
posible, lo que consideramos que es un ataque a la calidad educativa, un ataque 
en toda regla a la calidad educativa.

El descenso demográfico es una gran oportunidad para reducir las ratios de 
alumnos por aula en los centros educativos, lo que mejora la atención individuali-
zada y las condiciones laborales de los docentes. Reducir las ratios indudablemente 
mejora la calidad educativa y yo creo que ese es el objetivo, mejorar la calidad edu-
cativa, la mejora constante de la calidad de nuestro sistema educativo.

Desde Ciudadanos queremos la mejor educación posible para nuestros hijos 
e hijas y les pedimos que no escatimen ni esfuerzos ni recursos en educación.

Ya les dije en la última comisión que su política, esta política de batirse en re-
tirada, esa política, pues, ataca uno de los pilares básicos del estado del bienestar, 
como es nuestro sistema educativo. Y encima es una política que no es aceptada 
absolutamente por nadie. No la acepta la comunidad educativa, no la aceptan los 
sindicatos y tampoco la podemos aceptar nosotros como partido.

Es más, este Parlamento ya ha aprobado en años anteriores diferentes inicia-
tivas contra el cierre de líneas de P3. Aun así, el departamento parece hacer caso 
omiso de los acuerdos aquí alcanzados, mostrando muy poco respeto por las re-
soluciones que se toman en esta cámara. Tanto es así, que vemos como año tras 
año se continúan cerrando líneas de P3. Los cierres sistemáticos de estas líneas 
de P3 lo que muestran es una falta de planificación educativa y, aprovechando 
este descenso demográfico, lo que están haciendo es desmontar la educación pú-
blica.

El resultado de esta mala planificación afecta gravemente a la calidad de la 
educación y a la igualdad de oportunidades de nuestros hijos y de nuestras hijas. 
Y nosotros lo que queremos es una educación de calidad, porque cualquier plani-
ficación escolar debe estar orientada a la mejora de la calidad. 

Vamos a continuar luchando para evitar que ustedes cierren las líneas de P3, 
para evitar que ustedes recorten plantillas y para conseguir que se reduzcan, pre-
cisamente, las ratios, porque lo que hay que devolver precisamente a nuestros hijos 
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e hijas es lo que ustedes les están robando con los recortes educativos, que es una 
educación de calidad. 

El president

Moltes gràcies, senyor Amelló. Com que no hi ha esmenes, faríem el posicio-
nament dels grups alimentaris. En primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units... De major a menor seria, si no hi ha esmenes presentades? (Veus de fons.) 
Sí? Senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies. Bé, des del Grup Socialista estem d’acord amb el plantejament inicial, 
com tantes vegades hem defensat, no? Cal aprofitar el descens de l’alumnat com 
una oportunitat per guanyar en qualitat educativa, per reduir ràtios, però sí que ens 
sembla que potser aquesta formulació tan genèrica del conjunt de la província, de 
mantenir tots els grups sense tenir en compte altres consideracions potser pot resul-
tar poc prudent, és massa poc concret, perquè entenem que cal estudiar-ho cas per 
cas, que aquesta planificació educativa s’ha de tenir en compte en tot cas municipi 
per municipi, veure en quines condicions estan les escoles, si un possible tanca-
ment obeeix a algun projecte de futur i, per tant, el que defensem és que hi hagi una 
bona planificació educativa que tingui en compte també la comunitat educativa.

I, per tant, estant d’acord amb el plantejament inicial, sí que ens sembla que, pel 
redactat tan genèric, ens abstindríem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; el nostre grup també està d’acord que cal una planificació escolar a llarg ter-
mini, que ha de ser participativa, que ha de ser amb la comunitat escolar i amb l’in-
terès de l’alumnat i buscant millorar la qualitat docent i educativa. En tot cas, creiem 
que el que no pertoca és tancar cap línia ni cap grup i complir amb els compromisos 
d’obrir-ne quan n’hi ha.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, entre altres co-
ses perquè entenem que, doncs, fins que no es garanteixi una educació de qualitat en la 
diversitat; fins que hi hagi els docents necessaris per desplegar amb garanties l’escola 
inclusiva; fins que les ràtios siguin adequades, més baixes i millors; fins que l’educa-
ció pública garanteixi la igualtat d’oportunitats; fins que no es posi sobre la taula que 
tancar línies de la pública de forma unilateral al final el que acaba afavorint –com es 
deia abans també–, doncs, és a la concertada, entenem que no pertoca el tancament 
de línies.

Per tant, cal planificació, efectivament, però mentre no hi sigui i mentre no es 
compleixin tots aquests elements entenem que el que no es pot fer en cap dels ca-
sos és tancar línies, entre altres coses, com dic, perquè entenem que a la concertada 
no és qui ha d’absorbir la demanda de la pública.

Hi votarem a favor. Gràcies.

El president

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

Carles Riera Albert

Sí; gràcies. Nosaltres també hi votarem a favor. És veritat que aquesta proposta 
de resolució, en tot cas, té la feblesa de ser molt generalista, però tanmateix, amb el 
seu objectiu genèric, hi estem d’acord. I, efectivament, i en tot cas, el que sí que de-
fensem, per tots els arguments que ja he explicitat en la intervenció anterior i que no 
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ho repetiré, que en cap cas la solució ha de ser tancar línies o grups de P3 de natu-
ralesa pública. En tot cas, aquesta no ha de ser mai la solució. 

I també remarcar novament que en qualsevol dels casos el diàleg i la concertació 
amb la comunitat educativa és fonamental, i més tenint en compte, en aquest cas, 
que és una comunitat educativa altament mobilitzada i altament organitzada.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula la senyora Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, aquí a les argumentacions s’han utilitzat termes 
com polítiques regressives pel que fa al compliment de la llei, d’una llei d’educació 
catalana, la qual compleix les ràtios. Per tant, quan es compleix la llei i es compleixen 
ràtios es diu que són polítiques regressives.

I després també, president, m’agradaria fer constar en aquesta comissió que hi ha 
termes els quals considerem que no s’han de dir. Es pot estar o no d’acord amb la 
gestió dels recursos per part del Govern, però d’aquí a dir que s’està robant creiem 
que és molt greu i, per tant, doncs, demanem una rectificació.

Pel que fa al contingut d’aquesta proposta de resolució, la qual parla de tanca-
ments de grups..., i ressalto «tancaments de grups», perquè jo crec que costa bastant 
de prendre un terme i la diferència entre grup i línia, i per tant jo crec que s’ha de ser 
en aquest cas curós amb la terminologia i així ja ho vaig dir a la comissió anterior, 
i també ho ha dit el meu company Jordi Albert.

Quan es parla d’un tema que abasta tota una província, no és el mateix que par-
lar d’un centre en concret. Aquí hi han factors –i també ho ha comentat la diputada 
Niubó– que no s’han tingut en compte: territorials, de distribució demogràfica.

Matisació també pel que fa a l’exposició de motius en la qual, doncs, es deia que 
aquest curs s’han distribuït els alumnes en 338 grups. No, finalment han estat 343, 
343 grups que han encabit, doncs, 6.998 alumnes de P3, quan el curs 2018-2019 els 
7.713 alumnes es van distribuir en 360 grups. 

La mitjana, per tant, i com que estem parlant de província i com que s’ha genera-
litzat tant aquesta PR, que s’ha igualat al que pot ser la capital Girona amb Bàscara, 
per exemple, doncs, dir que la mitjana dels alumnes a les aules de la província de 
Girona pel que fa a P3 és una mitjana de 20,4 alumnes.

Nosaltres pensem –i ho hem dit en totes les propostes de resolució semblants– 
que sempre s’han de tenir els mateixos criteris. Que anar a cop de proposta de re-
solució per esmenar una cosa que s’ha de treballar és en el marc del treball de les 
taules mixtes de planificació no té cap sentit. 

I després també el que volem dir és que el que s’ha de tenir en compte és un fet 
fonamental, i és el pacte contra la segregació. 

El president

Senyora Palacín...

Mònica Palacín París

Cada vegada que s’argumenta –perdó, ja acabo–, cada cop que s’argumenta que 
la reducció de ràtios treballa contra la segregació és que no s’han mirat l’informe 
que s’ha fet, treball conjunt d’entitats i d’institucions i de partits, en el Pacte contra 
la segregació, on en cap lloc diu que la disminució de ràtios garanteixi la no segre-
gació. Per aquest motiu hi votarem en contra.

Gràcies, president. 

El president

Moltes gràcies, senyora Palacín. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Xavier Quinquillà.
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Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Bé, tenim una nova proposta de resolució justament en aquest 
debat sobre com es resolen les necessitats d’escolarització, quins criteris s’esta-
bleixen.

Vostè ha utilitzat, senyor Amelló, diferents qualificatius, «polítiques regressi-
ves»... Bé, nosaltres el que intentem és apuntalar polítiques de responsabilitat. Res-
ponsabilitat perquè, miri, el descens demogràfic no és una excusa, és una realitat, 
és una dada objectiva, i per tant això requereix, doncs, que la planificació es revisi, 
com es fa a tot arreu anualment, en base a la realitat i a la demanda de necessitats 
d’escolarització. I per això hi ha, a més a més, les taules mixtes, que són espais de 
diàleg i de concertació amb els agents locals. I les dades que ha posat damunt de la 
taula la diputada Palacín són prou òbvies i prou eloqüents, i a partir d’aquí cadascú 
pot arribar a les conclusions a que vulgui arribar. 

Però –hi insisteixo– des de la responsabilitat, el que és una obvietat és que el 
sistema educatiu és un sistema que s’ha d’adaptar a les realitats canviants i això és 
el que es fa des de l’Administració responsable dels recursos econòmics i humans. 

Dit això, quan parlem de ràtios, i en la mateixa línia que comentava la diputa-
da Palacín, més enllà de que fins i tot hi ha hagut un petit decrement de la ràtio per 
alumnes/grup, quan parlem de ràtio alumne/grup és una ràtio que cada vegada hem 
de posar més entre parèntesi. Ho dic perquè la ràtio que cada vegada acaba essent 
més significativa és la ràtio alumne/professor, sobretot en un sistema educatiu que 
va cada vegada més a formes d’organització i d’agrupacions diferents, flexibles, on 
el grup classe com a tal cada vegada està més sobrepassat.

En qualsevol cas, també un altre element a tenir en compte, i és que justament 
la sobreoferta –i n’hem parlat en altres ocasions–, i això ja ho diu el Pacte con-
tra la segregació escolar, genera un impacte negatiu sobre la distribució equitativa 
de l’alumnat.

Per tant, i per acabar, nosaltres el que intentem és exercir la política no des de la 
demagògia, sinó des de la responsabilitat.

El president

Moltes gràcies, senyor Quinquillà. No havent-hi esmenes presentades, passaríem 
a la votació. (Héctor Amelló Montiu demana per parlar.) Sí, senyor Amelló...

Héctor Amelló Montiu

Se me ha interpelado directamente en una..., para que retirase unas palabras que 
he dicho. Por contradicciones.

Sí, primero ratificarme en todas y cada una de las palabras y, en todo caso, pedir 
disculpas a aquellas personas que consideran que he sido demasiado blando incluso, 
porque a este Gobierno hay que hablarle muy clarito.

Y, después, también decir que no sabemos nosotros que el Pacto por la segrega-
ción es una verdad revelada y que lo que no sale ahí no es verdad o no existe...

Mònica Palacín París

Perdó, president. No feia referència a l’al·lusió, això.

El president

D’acord. Moltes gràcies. Ja... Passem a votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquesta proposta de resolució ha estat rebutjada amb 8 vots a favor, correspo-

nents als Grups Parlamentaris de Ciutadans, Catalunya en Comú Podem i Subgrup 
Parlamentari de la CUP - Crida Constituent; 10 vots en contra, corresponents als 
Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà, i 2 abs-
tencions, corresponents al Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
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Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades 
i l’amiant als centres educatius a l’inici del curs

250-00955/12

Passaríem al sisè punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la 
situació de les aules prefabricades i l’amiant als centres educatius a l’inici de curs, 
una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i per tal 
d’exposar-la i defensar-la té la paraula la senyora diputada Sonia Sierra.

Jordi Albert i Caballero

President, abans d’entrar en el debat, anunciem que retirem les esmenes els 
Grups Parlamentaris Republicà i Junts per Catalunya. 

El president

Perfecte, senyor Albert, moltes gràcies. Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. En Cataluña hay veinte mil alumnos que estudian en 
barracones. Eso quiere decir que casi la mitad de todos los alumnos de España que 
estudian en barracones lo hacen en Cataluña. Lo repito porque la cifra es terrible: eso 
quiere decir que prácticamente la mitad de todos los alumnos de España que estudian 
en barracones lo hacen en Cataluña. 

Es decir que Cataluña tiene un problema, que evidentemente no es una maldición bí-
blica, es un problema que se puede solucionar porque en otras comunidades autónomas 
y en otros países no existe este problema. Los barracones se utilizan de forma coyuntu-
ral, mientras se necesitan, pero no de forma endémica, y yo diría ya prácticamente es-
tructural como sucede aquí en Cataluña, que el tema de los barracones es un problema 
enquistado. De hecho, no hay Comisión de Educación que no se hable del tema de los 
barracones, normalmente se habla de municipios concretos, de escuelas concretas y esta 
pretende ser –como ya no es ninguna novedad, no es que hoy vaya a hacer algo muy 
rompedor aquí, porque lo hemos presentado de todas las maneras posibles...

Hay que acabar de una vez con el problema de los barracones. Digo, lo hemos 
presentado de todas las maneras posibles, con bastante poco éxito, como se puede 
ver, porque no ha servido absolutamente para nada. 

Les decía que es un problema enquistado, un problema endémico y ya práctica-
mente estructural, porque este número de barracones, entre setecientos y mil, se ha 
mantenido estable en los últimos treinta años independientemente de cómo hayan 
sido las oscilaciones demográficas o los movimientos migratorios. 

No es el único problema el hecho de tener una escuela toda ella en barracones, 
porque dirán: «No, porque es que hay barracones que más o menos están bien.». Bue-
nos, unos sí, otros no, hay algunos que ofrecen, por ejemplo, problemas de temperatu-
ras, cuando de repente, pues, un mes de junio o a principios de septiembre hace más 
calor del que es normal; hemos visto antes en otra propuesta de resolución el tema de 
las goteras..., pero en el caso de los colegios o de los institutos, que todos ellos están 
en barracones, pues tenemos otros problemas, como por ejemplo la falta de espacios 
de sombra, la falta de gimnasios, la falta de duchas –como por ejemplo le pasaba a mi 
sobrino en un instituto de Rubí–, la falta de bibliotecas... Digo lo de las duchas, por-
que yo que me he dedicado toda la vida a ser profesora de instituto, pues, acabar de 
dar clase de educación física y meterte con adolescentes en la misma aula, en barra-
cones, sin ducharse, pues, digamos que no es lo más recomendable que puede pasar.

Pues esto es lo que ha pasado durante años en Rubí, en mi pueblo, y en concreto 
además a mi sobrino..., bueno, no porque sea mi sobrino, ¿eh?, a todos los alumnos 
del instituto.

Otro de los problemas de infraestructuras que tenemos en Cataluña es que hay 
unos trescientos centros de fibrocemento. Seguramente la cifra es superior, segura-
mente esta cifra es excesivamente conservadora, pero, bueno, más o menos son los 
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datos que tenemos y nosotros lo que pedimos es que se solucionen de una vez estos 
problemas, que los alumnos puedan estudiar con toda la dignidad, con toda la ga-
rantía de un centro escolar como tiene que ser, y que también los profesores –que 
siempre se nos olvidan– puedan trabajar en las condiciones adecuadas.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Com que s’han retirat les esmenes, passem al po-
sicionament dels grups parlamentaris. En primer lloc, en nom del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. Bé, Ciutadans planteja una proposta coneguda sobre la retirada dels 
barracons estructurals, que compartim, i hi sumen aquest cop la demanda de retirar 
les restes de fibrociment que encara existeixen els centres educatius de Catalunya. 
I la veritat és que tornem a compartir les necessitats de les dues coses, però sí que 
voldríem diferenciar-les, perquè en el cas de la uralita o el fibrociment ens sembla 
que és una qüestió no a abordar en el mitjà, llarg termini, com potser pot ser l’altra, 
sinó en el curt, no donada la urgència. 

Jo crec que no cal fer alarmisme, però tampoc es pot jugar amb la salut, sobre-
tot si aquests materials han superat la seva vida útil. Sabem que els sostres d’uralita 
més erosionats són els primers que es canvien, i això, doncs, és positiu, però cal que 
el Govern acceleri. Dels tres-cents centres afectats amb amiant, majoritàriament a 
Lleida, el Govern només ha intervingut en cent, quan fa divuit anys que ja es va pro-
hibir l’ús d’amiant com a material de construcció a Catalunya. 

I també tenim encara pissarres que cal retirar i, per tant, no n’hi ha prou amb 
crear una comissió interdepartamental. Entenem que cal activar i cal actuar més en-
llà de fer mapes, perquè els mapes ja els tenim. I, per tant, sí que considerem que és 
necessari un pla de retirada en el curt termini d’aquests materials tòxics i, per tant, 
nosaltres donarem suport a la resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, el senyor Marc Parés. 

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president.

El president

Un segon, un segon... Ara.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, la proposta de resolució situa un problema evident. Deia 
la senyora Sierra ara que Catalunya té un problema. Efectivament, té un problema 
de finançament, sobretot; segurament, amb major finançament molts d’aquests pro-
blemes es resoldrien més fàcilment. 

En qualsevol cas, pel que fa a la qüestió dels barracons, nosaltres entenem que és 
evident que és un fet que els barracons s’han enquistat a l’escola catalana i que cal 
un pla efectiu i amb pocs anys per anar progressivament construint centres educatius 
definitius. 

També volem diferenciar entre els barracons més recents i, per tant, doncs, que 
entenem que sí que compleixen amb condicions de qualitat i que, per tant, són per-
fectament ben dotats, dels barracons més antics, alguns dels quals fa vint anys que 
funcionen i que tenen problemàtiques com la de l’amiant, que és efectivament urgent 
i que compartim que el que cal és, de forma immediata, i al més aviat possible, reti-
rar aquest risc per a la salut, com és evident que s’ha de fer en qualsevol equipament 
públic, i de l’àmbit públic en general eliminar aquest tipus de riscos sobre la salut.
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Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, perquè en-
tenem que és necessari planificar la substitució dels barracons, perquè tot i que els 
d’última generació, doncs, tenen molt bones condicions, és cert també que hi ha di-
ferents estudis que indiquen que en barracons es dificulten l’aprenentatge i també 
les condicions laborals dels mestres, i per tant creiem que cal avançar cap a les òp-
times condicions educatives. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Per posicionar-se, en nom del Subgrup Parlamen-
tari de la CUP - Crida Constituent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Sí; gràcies. Bé, per part nostra, a la problemàtica dels barracons, per no repetir 
arguments que ja s’han donat, sí que cal afegir-ne un que encara no ha estat esmentat 
i per completar, doncs, l’argumentari a favor de l’objectiu d’eliminar-los: afavorei-
xen, òbviament, la segregació escolar. No és el mateix un centre amb un equipament 
definitiu, de qualitat, amb una edificació correcta, que un centre amb barracons. 
Per tant, això ja per si mateix genera una clara diferenciació de qualitat i de rang 
dintre el mateix sistema escolar. I no hi ha cap mena de dubte que en els casos d’al-
gunes famílies les incentiva a no inscriure els seus fills i filles a l’escola pública 
corresponent i a optar per una escola concertada que tingui un equipament de més 
qualitat. Per tant, ens sembla que aquest argument també cal afegir-lo.

I, per últim, pel que fa al tema de l’amiant, això sí que ens sembla que és una 
qüestió que per més costosa que sigui no pot abordar-se amb solucions sense calen-
dari o a mitjà termini. És una emergència de salut pública, és una emergència sani-
tària i, per tant, requereix una actuació amb la màxima urgència i celeritat.

I, per tant, ens costa entendre que, des del punt de vista del Govern, amb l’argu-
ment de la dificultat pressupostària per abordar-ho no s’encari com a emergència un 
problema de salut pública que ho és, sens dubte. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Sí; bé, gràcies, president. Diverses qüestions. La primera, respecte als barracons, 
el departament ja ha fet una planificació per a set anys que permetrà la retirada de 
mòduls prefabricats estructurals i que, com bé saben, aquesta retirada sempre s’ha 
de fer a partir també de la cessió dels solars pertinents per part dels ajuntaments, i 
també s’ha de tenir en compte –com ja s’ha apuntat abans– que alguns dels mòduls 
prefabricats compleixen totes les necessitats pertinents per poder mantenir aquesta 
escolarització. Però bé, el cas és que la planificació per a set anys està damunt de 
la taula. 

L’altra qüestió, la qüestió del fibrociment. Simplement, diverses dades: a veure, 
durant el període comprès entre el 2010 i el 2016, des del Departament d’Educació 
es van executar vint-i-una actuacions, aproximadament, en centres educatius per 
retirar fibrociment de les instal·lacions; entre el període del 2017 fins avui, s’han ad-
judicat cent tres actuacions en centres educatius –cent tres–, invertint-hi 7.790.000 
euros.

Aquesta dada em sembla que ja marca prou clar que la voluntat i el que s’està fent 
és anar retirant aquest fibrociment, precisament pel que ja s’ha esgrimit, perquè és 
una qüestió de salut pública i, per tant, s’està procedint a aquesta retirada. 

Però, a més –i ara ja passo a l’amiant, a la qüestió de les pissarres–, el 2017 es 
van retirar 24 pissarres d’amiant assumint un cost de poc més de 16.000 euros; el 
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18 se’n van retirar 20, amb un cost de 15.000, i per al 19 es preveuen 66 pissarres 
–66–, per tant un altre cop un gran salt quantitatiu en aquest cas, amb un pressupost 
de 75.000 euros. 

Per tant, s’està procedint a la retirada de tot plegat. Tot segueix un procediment, 
però les xifres diuen clarament la voluntat d’increment d’aquestes xifres, mostren 
clarament que la voluntat és per part del departament i que s’hi està treballant. 

Per tant, nosaltres el que no veiem és acceptar una proposta que encotilla amb 
uns anys concrets, amb uns mesos concrets, amb unes dates molt concretes, que sa-
bem que la línia de treball malauradament es pot allargar més o fins i tot en alguns 
casos fins i tot es pot arribar a reduir. 

Per tant, el que no agafarem seran compromisos en la línia temporal i per això 
votarem en contra de la proposta, perquè d’altra banda ja s’està treballant en això i 
les xifres ho diuen ben clar.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada senyora Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, com ja ha comentat aquí el meu com-
pany republicà, el departament és conscient de la realitat i està fent tots els esforços 
que estan dins de les seves possibilitats per acabar amb una situació que, evident-
ment, ens preocupa, també a nosaltres, també nosaltres tenim fills, nebots i també 
van a les escoles catalanes, i sabem que és un tema que hem d’acabar ja.

Sé que el departament..., crec que som conscients que també ha fet un esforç en 
aquests últims anys i hi han hagut cinquanta retirades de barracons respecte als anys 
anteriors. Això implica un important esforç també del departament pel que significa 
la construcció de noves de noves aules.

No s’està treballant només en base a les PR, que a vegades no és deixa d’agrair 
el fet de que se’ns posi també en antecedents de situacions, però que ja poden ima-
ginar que per la feina que es fa en el dia a dia ja coneixem perfectament, i per tant 
s’ha elaborat –com estava comentant el diputat Albert– un programa de diagnòstic 
i de planificació a set anys vista, que s’anirà duent a terme per solucionar aquesta 
situació, sempre tenint en compte l’augment o la manca de creixement del nombre 
d’alumnes a les escoles catalanes.

Pel que fa a l’amiant, comparteixo amb tots vostès que el tema té una urgència 
superior al que seria el tema dels barracons, perquè com deia la diputada Niubó es 
tracta ja d’un tema de salut. Les dades ja les ha donat el diputat Albert sobre les reti-
rades progressives, especialment d’aquestes pissarres amb amiant, que s’estan retirant 
progressivament. 

També m’agradaria que tinguessin en compte la dificultat de la retirada, ja no 
només per un tema pressupostari que, evidentment, se li donarà la màxima prioritat, 
sinó per un tema que això només pot ser fet durant els estius, en període no escolar, 
perquè el perill del moviment d’aquest tipus de material afectaria directament la sa-
lut dels alumnes. Amb la qual cosa, tenint en compte que només es pot fer en aquest 
període, doncs, la situació també s’alenteix una mica més. 

Més enllà d’això, el compromís és ferm per retirar això, perquè és la salut dels 
alumnes de tot el país.

Ara, tota aquesta insistència respecte als anys de la retirada dels barracons i 
dels terminis que se’ns posen, està a les mans de tots vostès també recolzar-nos 
perquè això sigui possible i saben perfectament que hi ha un tema de pressupost, 
d’un pressupost que el departament té molt retallat i que estaria molt bé que vostès 
parti cipessin en donar-nos una mica més d’aire, amb una aprovació d’aquests pres-
supostos, per poder dur a terme tot allò que reivindiquen setmana rere setmana.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Freixa. Passarem a la votació... No hi han votacions se-
parades? (Pausa.) No? Tot junt?  Passem, doncs, a la votació d’aquesta proposta de 
resolució. 

Vots a favor?
Vots en contra?
Aquesta proposta de resolució ha estat rebutjada per 10 vots a favor, correspo-

nents als grups parlamentari de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Cata-
lunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, i 10 
vots en contra corresponents al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 
Parlamentari Republicà. 

Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia 
de la celebració del trastorn específic del llenguatge

250-00986/12

Passem al punt setè de l’ordre del dia original –el darrer punt de l’ordre del dia–, 
que és la Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la celebració 
del trastorn específic del llenguatge. Una proposta resolució presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula per exposar-la i defensar-la la diputada 
senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. El trastorn específic del llenguatge és una dificul-
tat, com el seu propi nom indica, relacionada amb el llenguatge, que, fins on se 
sap, no està causada per cap dèficit evident a nivell neurològic, ni intel·lectual, ni 
emocional, però que, malgrat això, pot afectar el vocabulari, la gramàtica i també 
les habilitats de conversa. A més, pot presentar comorbiditat amb el trastorn de 
l’espectre autista, amb el dèficit d’atenció o la psicomotricitat. Per tot això, el seu 
diagnòstic resulta difícil i, a més, es presenta una gran diversitat i heterogeneïtat 
de casos. 

Aquestes dificultats del llenguatge, que és el que té en comú tot aquest trastorn, 
que com ja dic pot ser divers i heterogeni, s’evidencia en: un llenguatge inintel·ligible 
entre els tres i cinc anys; una construcció ineficient del missatge, que pot ser des del 
punt de vista de la fonètica, de la semàntica i també de la gramàtica; dificultat en 
classificar les paraules i el significat; dificultat, evidentment, en la lectoescriptura; 
tendència a la hiperactivitat i als comportaments disruptius –com ja hem dit– perquè 
pot oferir aquesta comorbiditat, i això suposa també una dificultat per a la socialit-
zació i per a la gestió de les emocions. 

Tot això que he descrit, evidentment, és un quadre de patiment per a les criatures 
que ho pateixen i també de frustració per al professorat, que no sap com poder trac-
tar aquestes criatures que té al davant, amb tota aquesta dificultat. 

Nosaltres intentem..., sé que és molt difícil, però intentem pal·liar totes aquestes 
situacions i per això hem presentat aquesta proposta.

Gràcies. 

El president

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

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Doncs, ens trobem amb aquesta proposta 
de resolució, presentada pel Grup de Ciutadans. Jo quan vaig llegir el títol buscava 
a dintre de l’exposició de motius quines eren aquestes accions urgents que es pre-
paraven per al dia aquest de la celebració del trastorn específic. Entenc que hi ha 
una mica un error, perquè el dia aquest internacional de la conscienciació pel TEL 
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és el 30 de setembre i, en tot cas, bé, benvinguda sigui qualsevol proposta de resolu-
ció que ens permeti focalitzar algunes problemàtiques que afecten greument alguns 
infants i les seves famílies.

En tot cas, ja avanço quin serà el sentit del nostre vot. Lamentem que no s’hagin 
acceptat les esmenes, per tant, ens abstindrem al punt 1 i al punt 2, però sí que vo-
tarem favorablement al punt 3.

Les nostres esmenes anaven una mica en el sentit que ja hi han protocols; en tot 
cas, el que cal és aplicar els procediments establerts per detectar aquest alumnat 
amb necessitats educatives. I des del nostre grup també ens sembla molt important 
que s’impulsi la coordinació entre els diferents departaments, tant el d’Educació 
com el de Salut, i el de Treball, Afers Socials i Famílies per facilitar, doncs, justa-
ment aquesta detecció precoç i l’establiment dels procediments d’intervenció ade-
quats pel que fa al TEL, al trastorn específic del llenguatge. 

També aquest protocol ja està establert i, per tant, en tot cas, també el que propo-
sàvem era publicar un document amb orientacions que ajudessin els centres escolars 
i els seus professionals a facilitar aquesta correcta atenció, però lamentem, en tot 
cas, que no s’hagin acceptat aquestes esmenes.

I només afegir, doncs, que sí que és veritat que hi ha signes d’alerta que a partir 
dels infants amb dos anys ja es poden detectar i seguir pels pediatres dels equips 
d’atenció primària, pel que fa a Salut, o pels centres de referència d’especialistes, 
els CREDA i els EAP pel que fa al Departament d’Educació i el Departament de 
Treball, però que, en tot cas, ens semblava molt important que es poguessin..., és a 
dir que ja s’està fent una feina i, per tant, bé, que no era tant el... És que a vegades és 
complicat de verbalitzar el que... És a dir, en tot cas, ens tornem a reafirmar que ja 
s’està fent feina i que, en tot cas, és aquesta feina.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyora Gallardo. Per posicionar-se amb les esmenes presentades, en 
nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Sí; gràcies, president. Aquí, en aquesta proposta de resolució es tracta un tema 
que efectivament és important i sobretot per a les famílies que detecten que el seu 
fill té algun trastorn del llenguatge que impacta segurament en el seu aprenentatge 
i el seu procés d’escolarització. 

El que també és evident és que un protocol és un format predefinit que t’ajuda a 
donar resposta a situacions que poden ser similars, i la mateixa exposició de motius 
crec que ja dona els arguments pels quals segurament no cal, en el tema del trastorn 
específic del llenguatge, un protocol, en tant que té causes diverses; que el trastorn es-
pecífic del llenguatge pot ser un trastorn en ell mateix, però també és el símptoma 
d’altres trastorns a vegades vinculats amb un trastorn mental o amb trastorns del crei-
xement, que per tant es fa difícil protocol·litzar quines han de ser les accions concre-
tes que ha de dur a terme o l’educador o el personal sanitari, per tal de posar aquesta 
etiqueta quan calgui.

Però sí que és veritat..., altra cosa és que s’hagi d’aprofundir en la coordinació en-
tre els diferents departaments que són afectats d’aquest àmbit, com poden ser, doncs, 
això: Educació, Salut, també Afers Socials i Famílies. Però també i sobretot crec 
dels dispositius que en un moment donat poden entomar aquesta tasca de diagnòstic 
i de detecció precoç, de diagnòstic i de treball continuat, com poden ser les àrees 
bàsiques de salut, els CREDAs, els EAPs, els CDIAPs, etcètera.

I aquí, en aquesta línia anaven les nostres esmenes, d’aprofundir en això i no tant 
en redactar un protocol, precisament per aquesta dificultat que hi ha en aquest cas 
concret, no? I en aquest sentit, doncs, ens abstindrem en els punts 1 i 2. I votarem 
favorablement, òbviament, al punt 3, perquè la diversitat de l’alumnat escolaritzat ha 
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de ser una normalitat i qualsevol feina que es faci per evitar l’assetjament sobre un 
alumne, doncs, òbviament s’ha de fer i s’ha de promoure. 

Sabem també que aquesta proposta de resolució ha estat tal qual presentada a la 
Comissió de Salut. Allà, en aquest sentit, doncs, sempre intentem buscar consensos 
amplis quan es parla, efectivament, de patologies importants que afecten persones 
en aquest cas vulnerables, com són els infants, i per tant espero que allà puguem 
arribar a alguna transacció, perquè és evident que és un fet important treballar en 
aquesta comissió, a la de Salut i també per als departaments.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Laïlla. Per posicionar-se la resta de grups parlamenta-
ris. En primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el senyor 
Raül Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari, davant d’aquesta proposta de 
resolució, votarà afirmativament, però també volíem fer algunes consideracions al 
respecte. 

En primer lloc, tornem a votar no la mateixa moció, però mocions sobre el tras-
torn específic del llenguatge n’hem tingut unes quantes en aquesta comissió, també 
a la Comissió de Salut, a la Comissió d’Infància, etcètera. Per tant, ho hem demanat 
per molts camins.

Tot i que el llenguatge es comença a desenvolupar als tres/quatre anys, la detec-
ció de que hi ha dificultats en el llenguatge es podria començar a tenir ja des de l’es-
cola bressol. Això no vol dir que un nen amb dificultats del llenguatge acabi tenint 
un trastorn específic del llenguatge, però sí que ja es comencen a veure aquestes 
situacions, i per tant es podrien ja com a mínim activar alguns dels protocols o de-
rivació als serveis més especialitzats per saber cap on anirà.

És a l’escola, evidentment, que és el seu lloc de relació, és el lloc d’aprenentatge, 
on podem saber si aquest trastorn específic del llenguatge va acompanyat de dèficit 
d’atenció, si va acompanyat de comportaments disruptius, de dificultats en l’apre-
nentatge, de dificultats relacionals i, per tant, tenir un quadre més complet.

És veritat que no existeixen protocols, però és veritat que sí que existeixen, si la 
cosa funciona des del punt de vista de l’EAP, i no així passa a tots els municipis... 
Per tant, no estem parlant que a tots els municipis ens donin la mateixa atenció, 
ni estem parlant que a tots els centres educatius es faci de la mateixa manera. Ho 
dic perquè això és molt greu. És a dir, un nen que vagi a un centre d’una escola de 
la ciutat no tindrà els mateixos serveis que té en un altre centre d’aquella mateixa 
ciutat, i lògicament un nen que estigui a l’àrea metropolitana no tindrà els matei-
xos serveis que un nen que estigui en una comarca d’interior. Per tant, estem fent 
un accés als serveis desiguals i això passa no només en aquest tema, sinó en molts 
altres. 

Però un cop tenim la detecció, en alguns casos es posa l’assessorament personal 
d’un membre, diguem-ne, de l’EAP del mateix centre que fa un acompanyament 
personalitzat, en algunes hores de classe –això els que tenen més sort. Però, clar, 
com que aquest trastorn específic del llenguatge ve associat amb dificultats d’apre-
nentatge, de concentració, etcètera, aquests ja són tractats de manera general amb 
altres alumnes que tenen també aquesta problemàtica.

Per tant, el que dic és que no hi ha una manera coordinada de com abordar a 
l’escola el trastorn específic del llenguatge, i no sé si cal un protocol, perquè de pro-
tocols en tenim molts i, diguem-ne, gairebé no s’utilitzen.

Però després –i ja acabo amb això, president– o augmentem el nombre d’hores 
dels professionals al CDIAPs, dels CSMIJs, o una atenció de quaranta-cinc minuts 
a la setmana no serà suficient per atendre aquests xavals amb aquestes dificultats.
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Això no ho diu aquí i això és el que nosaltres considerem que falta per tenir una 
visió i una anàlisi molt més àmplia del que es necessitaria en aquests casos. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú-Podem, el senyor Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Bé, aquesta proposta de resolució posa sobre la taula jo 
crec un dels grans reptes que tenim al sistema educatiu català, que és com educar en 
la diversitat i com fer front a situacions específiques de diversitat.

Ens deien des del Govern que ja s’estan fent coses, que ja existeixen alguns pro-
tocols i que s’està actuant, i no ho discutim, però el que també veiem, diguéssim, és 
que potser el que s’està fent no acaba de donar resposta a aquest objectiu d’educar en 
la diversitat i el trastorn específic del llenguatge, doncs, és una d’aquestes diversitats 
que ara entenem que hauria de ser tractada de forma més atenta al sistema educatiu 
català i, òbviament, com ara s’apuntava, doncs, sense generar desigualtats territo-
rials entre centres.

A nosaltres ens semblaven bé les esmenes que presentava el Govern, perquè en-
tenem que també, doncs, ajustaven l’actuació a la realitat i a les possibilitats. En tot 
cas, no s’han acceptat, però sí que ens refermem en la necessitat de posar el tema 
sobre la taula, d’emprendre accions i també de ser conscients que tal i com s’està 
actuant actualment segurament no és suficient. És a dir, la nostra impressió és que 
l’escola catalana no està essent capaç de respondre a aquest repte d’educar en la di-
versitat de forma suficientment satisfactòria i que, per tant, això vol dir abocar-hi 
més recursos i potser redefinir l’estratègia d’actuació.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Cri-
da Constituent, senyor Riera.

Carles Riera Albert

Només per dir que hi votarem a favor i sense més arguments a afegir que els que 
ja s’han dit. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Sí, no hem acceptat les esmenes en el primer cas perquè aquestes esmenes de con-
tinuïtat, de continuar fent, en aquest cas, aplicar els procediments establerts per de-
tectar..., és evident que si presentem una proposta de resolució és perquè el que s’està 
fent... Jo no dic que no s’estigui fent, però el que s’està fent no és adient perquè no 
soluciona els problemes. 

Ja he dit en la meva intervenció que entenc que el problema és molt difícil, però 
nosaltres intentem donar pautes que s’ha de ser modest i reconèixer que tampoc solu-
cionarien el problema, perquè és que és molt complicat i des del punt de vista mèdic 
també és molt complicat, però creiem que podria millorar una miqueta la situació. 

I la segona esmena no l’acceptem perquè considerem que publicar un document 
en sí sense cap altra mesura no soluciona els problemes. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. De les seves intervencions he interpretat que hi 
hauria demanda de vot d’1 i 2 junts i 3 per separat. Sí? (Pausa.) D’acord.

Doncs, passaríem a votar els punts 1 i 2 d’aquesta proposta de resolució.
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Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquests dos punts –1 i 2– de la proposta resolució han estat aprovats per 10 vots 

a favor, corresponents als grups parlamentaris de Ciutadans, Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
i Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, i 10 abstencions correspo-
nents als Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Repu-
blicà.

Passaríem a la votació del punt número 3 de la proposta de resolució. 
Vots a favor?
Aquest punt número 3 ha estat aprovat per la unanimitat de les diputades i els 

diputats presents. Sense res més, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i onze minuts.
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