
TAUL A DE CONT INGUT

Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l’associació per a la de-
fensa dels menors Aprodeme, per a informar sobre el projecte d’aquesta entitat i les 
seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància
357-00227/12 4

Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l’atenció i la cura dels 
menors no acompanyats
250-00600/12 20

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que han estat víctimes 
del tràfic d’éssers humans 
250-00605/12 24

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús 
sexual
250-00606/12 28

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · sèrie C · número 240

Comissió de la Infància

Sessió 6, dimarts 9 d’abril de 2019

Presidència de la I. Sra. Najat Driouech Ben Moussa

mvela
botó dossier

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/307615.pdf


Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 240
9 d’abril de 2019

Sessió 6 de la CDI  3 

Sessió 6 de la CDI

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

Presideix Najat Driouech Ben Moussa, acompanyada de la vicepresidenta, Saloua Laouaji 

Faridi, i del secretari en funcions Sergio Sanz Jiménez. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran 

Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Ma-

ría del Camino Fernández Riol, Ignacio Martín Blanco i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel 

G. P. de Ciutadans; Imma Gallardo Barceló, Montserrat Macià i Gou, Xavier Quinquillà Du-

rich i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Jenn 

Díaz Ruiz, Rut Ribas i Martí i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; Eva Granados Galiano 

i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Marta Ribas Frías, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem.

Assisteix a aquesta sessió Francisco Cárdenas Ropero, president de l’associació per a 

la defensa dels menors Aprodeme.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l’associació per a la 

defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre  

el projecte d’aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció 

de la infància (tram. 357-00227/12). Comissió de la Infància. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l’atenció i la cura dels 

menors no acompanyats (tram. 250-00600/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat  

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

244, 61; esmenes: BOPC 275, 8).

3. Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que han estat víctimes 

del tràfic d’éssers humans (tram. 250-00605/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

presentat: BOPC 244, 66; esmenes: BOPC 275, 8).

4. Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús 

sexual (tram. 250-00606/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 

67; esmenes: BOPC 275, 9).

5. Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil (tram. 250-

00607/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 69; esmenes: BOPC 275, 10).

La presidenta

Bé, bona tarda. Comencem, s’obre la sessió.
Abans de començar, algun grup vol comunicar algun canvi o substitució en 

aquesta sessió? 

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, per part del Grup de Ciutadans... Bé, de moment res –de moment res–, per-
doneu. (Remor de veus i rialles.)

El president

Diputada Granados.

Eva Granados Galiano

Sí, per part del Grup Socialista, la Bea Silva és substituïda per l’Esther Niubó.

La presidenta

Perfecte.
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Montserrat Macià i Gou

Per part del Grup de Junts per Catalunya, el diputat Josep Maria Forné és subs-
tituït per la diputada Anna Tarrés.

La presidenta

Perfecte.

Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l’associació 
per a la defensa dels menors Aprodeme, per a informar sobre el projecte 
d’aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de 
protecció de la infància

357-00227/12

Doncs, comunicades les substitucions, passem al primer punt de l’ordre del dia, 
que és la compareixença del senyor Francisco Cárdenas, en representació de l’asso-
ciació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant d’aquesta comissió. 

Té vostè vint minuts, mitja hora per a la compareixença i després la resta de 
grups cinc minuts per poder fer la seva intervenció.

Francisco Cárdenas Ropero (representant de l’associació per a la 
defensa dels menors Aprodeme)

Molt bé. Bona tarda a tothom. Presidenta, diputades i diputats, gràcies per l’opor-
tunitat de compartir amb vostès algunes de les reflexions, experiències i propostes 
que, des de l’associació per a la defensa dels menors Aprodeme, estem treballant des 
de fa pràcticament deu anys.

Aprodeme és una associació de famílies, en el sentit més ampli de la paraula: 
famílies biològiques; en processos d’acolliment, d’adopció, de preadopció; famílies 
extenses, etcètera, amb situacions molt diverses totes elles, però amb un denomi-
nador comú, i és que d’alguna manera ens sentim maltractats per l’Administració 
responsable de la protecció de menors. Creiem que s’estan prenent decisions injus-
tes, que causen un greu perjudici als nostres fills, a nosaltres mateixos i per això ens 
unim; ens unim per lluitar per millorar les coses, per fer propostes i per intentar en 
la mesura de la capacitat que tenim que això no continuï passant.

Jo crec que mai hi ha hagut tanta unanimitat en un mateix fet, que és la neces-
sitat de reformar el nostre sistema de protecció. Ara vostès, els partits polítics, el 
Síndic de Greuges, ONGs, sindicats, experts, mitjans, les mateixes famílies, tothom 
coincideix en un fet: el sistema s’ha de reformar. Inclús la mateixa Administració ho 
ha incorporat al seu discurs ja, la necessitat de reforçar el sistema.

Això és una constatació que jo crec que en aquests moments necessita una res-
posta. I què és el que demanem? Demanem que la intervenció de l’Administració 
tingui totes les garanties de defensa efectiva. Avui no és així, avui s’estan violant 
sistemàticament els drets més fonamentals, drets recollits en la mateixa Constitució, 
en el conveni de protecció dels drets humans, etcètera.

A Catalunya –ja ho coneixen vostès– un tècnic, mitjançant una resolució estric-
tament administrativa, pot retirar un menor de la seva família sense cap tipus de 
control, és una administració fora de control judicial tant en les formes com en el 
fons. 

Tenim un sistema pervers, on els equips tècnics realitzen un informe de propos-
ta, els jurídics li donen forma i l’executen. Amb posterioritat, una vegada el menor 
aquest ja està fora de la seva família, poden transcorre fins a sis mesos o més fins 
que un nou informe de l’Administració ratifica la decisió que s’havia pres o la tira 
enrere.

Ara els tècnics uneixen a la seva tasca les d’avaluar, jutjar i resoldre sobre un 
cas, reunint en un equip moltes vegades unipersonal, o molt petit, en qualsevol cas, 
les funcions de policia, de tècnic i de jutge, sense que hi hagi separació de poders, 
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sense que hi intervingui cap altra institució. Això atorga als tècnics, a la pràctica, un 
poder enorme per decidir sobre les vides dels usuaris sense retre comptes a ningú.

El sistema que tenim ara no és garantista. Els motius de desemparament poden 
ser qualsevol motiu que un tècnic consideri que és un motiu apte; qualsevol. 

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

Massa sovint veiem que es confon risc i desemparament. Això que veieu aquí a 
la pantalla és un escrit rebut per una família: per una cara està en català i per l’al-
tra en castellà. En la cara en castellà diu: «El/la menor se encuentra en situación de 
ries go de desamparo»; a l’altra cara, la traducció diu: «L’infant es troba en situació 
de desemparament.» En què quedem? L’infant aquest està en una situació de desem-
parament, de risc, de risc de desemparament? 

Això no deixaria de ser una anècdota en la redacció si no fos perquè a la pràctica 
moltes de les situacions que es qualifiquen o es determinen com a situacions de des-
emparament, que tothom entén que poden arribar a ser, es confonen, i a la pràctica, 
si és el cas, són, com a molt, situacions de risc. Si a la llei estiguessin ben definits 
els motius de desemparament segurament això no passaria o es minimitzaria molt. 

Per no citar el redactat aquest d’«el/la». Aquest paper que tenen vostès aquí li 
canvia la vida a un nen i a una família, i «el/la» vol dir, doncs això, que és un expe-
dient, que és un paper estàndard. Ni tan sols el tècnic que ho ha redactat sap si està 
parlant d’un nen o d’una nena.

S’abusa, com deia, de la figura de desemparament. Això és el que diu la llei 
nostra, on quan enumera els motius per què un menor estigui desemparat comença 
dient: abandó, maltractaments físics, psíquics, o sigui motius que tothom entén que 
són situacions molt greus, que són motius de desemparament, però és que l’última 
causa de totes és: «qualsevol altra situació de desatenció o negligència». És a dir, 
l’arbitrarietat està servida. «Qualsevol altra situació» vol dir això, vol dir qualsevol 
altra situació que un tècnic consideri.

Això no passa en altres àmbits de l’ordenament jurídic. Els delictes penals estan 
molt ben tipificats i el que no diu allà que és un delicte, no ho és. Aquí no, aquí això 
està obert i segurament si en el moment de fer la llei s’hagués fet un esforç més gran 
per explicitar millor els motius, doncs bona part de l’arbitrarietat que denunciem no 
es donaria.

Tenim un sistema que fracassa. Aquesta paraula és molt forta, però és que no 
la diem nosaltres –nosaltres, també–, però no la diem nosaltres, la diuen sentències 
judicials, ho diu el síndic, ho diuen entitats o ONGs com Save The Children, com 
Amnistia Internacional, etcètera, que parlen de fracàs. Aquí teniu una transcripció 
de..., un informe d’Amnistia Internacional, d’una jutgessa, Carmen Orland, que de-
nuncia en un informe d’Amnistia Internacional la situació de maltractament i abusos 
en els centres de menors en el conjunt de l’Estat, i molt especialment a Catalunya, i 
afirma: «Estem apostant per uns centres concertats, de gestió privada. S’estan fent 
multinacionals de tractament de menors perquè, encara que han de ser entitats sense 
ànim de lucre, de fet, són negocis. Tot això és un embull.» Ho diu aquesta jutgessa 
en un informe d’Amnistia Internacional.

O un escrit aparegut fa poc, dels centenars d’escrits que podria aportar, on un 
professor de prestigi reconegut, Ramon Moles, escriu un article que es titula «Són 
menors maltractats». Però és que també ho diuen sentències judicials, moltes sentèn-
cies judicials. Jo en porto aquí una de les més recents, d’octubre d’aquest any passat. 
La sentència afirma –això és transcripció literal de la sentència, hi insisteixo, ho diu 
un jutge–: «Els documents incorporats són inconnexos per part de la DGAIA, diver-
sos informes sense seguir cap ordre lògic. És indicatiu del tantsemenfotisme» –no sé 
si existeix la paraula en català, en qualsevol cas se la inventa– «en la tramitació de la 
documentació de la DGAIA. L’informe proposta està signat per un equip anònim.» 
Aquest jutge va demanar via telefònica més informació, vist el galimaties de docu-
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ments. La desídia de la DGAIA és més que evident i el jutge arriba a la conclusió 
de que estem davant d’un cas que es podria qualificar com de «maltractament insti-
tucional per omissió cronificada». Hi insisteixo, això està recollit en una sentència. 
N’hi ha moltes més, de què després els deixaré referències.

Però és que ho diuen també testimonis que ens arriben a l’associació, a  Aprodeme. 
Testimonis, jo n’he seleccionat un parell, hi insisteixo, del centenar que podria haver 
triat, on una menor –una menor– s’adreça per escrit a l’associació i ens diu: «Soc 
una menor que porta escapolida gairebé dos mesos. Solc estar-hi molt més. La meva 
experiència en la DGAIA ha estat nefasta, porto més de trenta escapoliments de nou 
centres diferents.» I segueix.

O el testimoni d’una altra menor que diu, literalment: «Quan vaig ingressar a 
Coda 2» –Coda 2 és un CRAE– «la meva vida va canviar per complet. Vaig conèi-
xer les drogues.» I continua amb un extens relat de greuges, de queixes, de protestes.

Diputades i diputats, això no són casos aïllats. Són centenars de testimonis que 
arriben a Aprodeme. Que arriben a Aprodeme i que, per falta de recursos d’aquestes 
persones, no poden arribar a un altre lloc. Arriben a Aprodeme perquè a Aprodeme 
tenen una sortida per presentar-ho. Però, hi insisteixo, no són casos aïllats.

És un parany comptabilitzar el fracàs del sistema per les sentències judicials que 
un jutge, en la instància que sigui, revoca i dona la raó a l’Administració. Entre d’al-
tres raons, perquè molt porques famílies, molt poques persones, tenen la capacitat  
i els recursos econòmics, personals, de tot tipus, per embrancar-se en una lluita judi-
cial i arribar al cap de dos, tres, sis anys a una sentència que li doni o no la raó. I és 
que, de totes maneres, la protecció judicial tardana no és protecció. 

Jo crec que tothom estaria d’acord en que..., en teoria, si més no, que un menor 
on ha d’estar és amb la seva família de referència. Si això no és possible, amb la fa-
mília extensa. Si no, en una família aliena i, si no, en un centre. Aquesta és la teoria, 
però ens podríem preguntar: per què serveixen els centres de menors? Als nens, eh? 
Als nens, per què els serveixen els centres de menors?

Bé, alguns indicadors del funcionament d’aquests centres..., indicadors que, per 
cert, costen moltíssim de trobar, eh? Aquesta informació no és fàcil de trobar-la.

El 52 per cent dels nens i nenes tutelades no acaben la secundària de l’ensenya-
ment obligatori. Als quinze anys, només el 30 per cent estan en el curs que li cor-
respon. Es constata un elevat fracàs escolar. L’índex de repetidors a la població no 
tutelada està al voltant del 9 per cent; en la població tutelada està per sobre del 64 
per cent.

Crida l’atenció –això també està extret d’un treball de la universitat i de la matei-
xa Administració– quina és la principal raó per la que un menor abandona un cen-
tre. I és escapoliment. S’escapa, s’escapoleix, eh? Escapoliments de llarga durada. 
Ja no parlem d’uns dies només, eh? 

El 40 per cent de..., més del 40 per cent, el 43 per cent dels motius pels quals un 
menor abandona un centre és per escapoliment. Un 20 per cent arriben a aconseguir 
una bona evolució en el seu procés i tal; tenen èxit, diguéssim. Però és que un altre 
20 per cent abandona simplement perquè arriba a la majoria d’edat i ja ha d’anar cap 
a un altre lloc. I un 16 per cent, perquè se’ls trasllada de centre.

La manca de control en els centres es manifesta també en fets com la inexistència 
o el desconeixement dels reglaments de règim intern. Aquesta associació va dema-
nar, fa un any, a la DGAIA, l’Administració, una còpia dels reglaments de tots els 
centres. La resposta va ser que no es podien facilitar perquè estaven en procés d’ela-
boració. Estic parlant d’abans de l’estiu passat, eh?, o sigui, de fa quatre dies. Costa 
de creure que s’estigui tant de temps sense reglament en els centres.

Davant la insistència d’Aprodeme, la següent resposta va ser que els estaven pre-
parant i que aviat sortirien. Després de diversos intents, a data d’avui –bé, de la set-
mana passada, de dijous passat–, n’hi havia publicats nou. Dels cent i escaig centres 
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que hi ha a Catalunya, només nou centres havien publicat el règim. És una altra 
mostra de la poca transparència o de la manera de fer.

I, per acabar amb els centres, no faré esment a una llarguíssima llista de denún-
cies que arriben des de molts llocs: agressions a treballadors, convivència de menors 
amb problemes psicològics molt greus amb menors que només tenen un problema 
familiar, convivència d’adolescents amb nens petits, separació de germans, escapo-
liments, embarassos, càstigs desproporcionats, privatització dels serveis de menjar, 
recursos a roba de segona mà, recursos a bancs d’aliments, abusos sexuals entre 
menors, etcètera.

En relació amb les famílies d’acollida, es podrien preguntar per què en un país 
tan solidari com aquest... Jo crec que som la societat més solidària del món; aquí 
fas el que sigui, muntes l’activitat que sigui i et surten voluntaris de sota les pedres. 
Excepte per a l’acolliment familiar. 

Any rere any, l’Administració fa campanyes i campanyes insistint-hi. Reunió 
d’Aprodeme rere reunió d’Aprodeme, apareixen dos, tres famílies d’acolliment, que 
han estat famílies d’acolliment noves, que no volen sentir a parlar-ne mai més del 
tema, que se senten maltractades, que venen a denunciar el maltractament perquè 
l’Administració els ha tractat i considerat com a mers instruments.

Això que veuen aquí, a la pantalla, està extret..., són tres imatges extretes d’un ví-
deo, on l’Administració –és una fundació– i l’ICAA expliquen el que és l’acolliment. 
Se suposa que és un vídeo per incentivar la..., per explicar el que és l’acolliment fa-
miliar i tal. 

El vídeo comença amb la imatge de dalt, on un pare i una mare li giren la cara, 
literalment, al nen. El nen va darrere i crida l’atenció del pare, el pare mira cap a un 
altre costat, després va a la mare, fa el mateix, la mare li gira l’esquena. Aquest nen 
se sent abandonat, comença a caminar per la vida fins que apareix una administra-
ció riallera, bondadosa, que agafa aquest nen i el porta cap a una altra família, que 
aquesta sí que somriu.

El missatge de culpabilització de les famílies d’origen que hi ha darrere d’aquest 
vídeo, d’aquesta imatge, és tremend, és brutal. I està en el fons de bona part de les 
nostres queixes, que es culpabilitza sempre la família, són enemigues. I, per tant, o 
són mers instruments per solucionar el tema o això, són enemigues.

Nosaltres a Aprodeme, dels milers de famílies que hem contactat, mai, mai, mai, 
hem trobat una família que li giri la cara al seu fill, que li digui: «Jo de tu no vull 
saber res. Busca’t la vida.» O la mare, igual, eh? Mai ens hem trobat en aquesta si-
tuació. 

Aquest vídeo està penjat a la web. Tot això després els passo les referències, eh?, 
per si ho volen mirar.

En relació amb la família extensa, a Aprodeme tenim tiets, avis, que denuncien 
la desconfiança cap a ells. És cert que són avis, que són gent gran, amb edat, però 
amb recursos, amb salut, amb capacitat, perfectament, i, per contra, no són tinguts 
en compte com una alternativa per al menor en qüestió.

I en relació amb la família biològica, ens podríem preguntar que, si bona part de 
les situacions que coneixem nosaltres responen a un problema de relació entre adults 
–moltes vegades el motiu que hi ha darrere d’una intervenció de l’Administració és 
un problema d’adults–, per què li fem pagar al menor aquest problema d’adults? 

Un cas molt freqüent a Aprodeme: dones víctimes de violència de gènere, amb 
una denúncia, una ordre, etcètera, que, per si de cas, l’Administració li retira el seu 
fill o la seva filla, eh? Són dones doblement víctimes.

Els errors del sistema no són errors puntuals. Tot això que estic explicant ho 
rebem cada dia, per telèfon, per missatges, a cada reunió. No són errors personals. 
Tenim un sistema injust, un sistema que, pretenent evitar un dany –la intenció és 
bona, pretenen evitar un dany–, el que fan, moltes vegades, és generar-ne un altre 
encara més gran.
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I tot això suportat en una organització molt complexa. Una organització on hi 
ha la DGAIA, ICAA, EAP, EAIA, EFIs i SEAIAs. O sigui, moltíssimes sigles, fins 
a vint, on costa molt, per a un ciutadà que no es mou en aquest àmbit, entendre on 
està. I ens podem preguntar si, en un moment de racionalització de l’Administració, 
té sentit, per exemple, una organització com l’Institut Català d’Acolliment i Adop-
ció, amb més de vuitanta funcionaris –vuitanta–; 14 milions d’euros de pressupost 
ordinari. Quan les adopcions nacionals han baixat –aquí veuen la gràfica– un 50 per 
cent; les internacionals, un 70 per cent, i l’acolliment familiar no acaba de funcio-
nar. Té sentit un organisme amb aquesta potència? Jo no en critico la funció, critico 
la potència de tot un organisme, darrere un institut, per fer això?

És cert que no ajuda molt, i és un altre indicador de que alguna cosa està fallant, 
que en els últims deu anys hagin passat set directors o directores generals per la 
DGAIA. Set en deu anys. Jo no tinc referència de cap altre sector de l’Administració 
on hagi passat això.

I, davant de tot això, què proposem? Proposem que intervingui un jutge des del 
primer moment, que és el moment de la retirada, de la intervenció. Com passa en 
altres àmbits. No ens inventem res, eh? Això passa en altres àmbits.

Traslladar la consideració de desemparament a l’àmbit judicial, no a l’àmbit ad-
ministratiu, on està ara. Si el desemparament comporta la separació d’un menor, que 
no ens oblidem que estem parlant d’un dret fonamental de la persona, això ho ha de 
determinar un jutge. Si la decisió és sostraure aquest menor de la seva família per-
què es considera que no pot estar-hi, això ho ha de decidir un jutge.

Proposem un sistema que cregui en la família, en les seves potencialitats, que no 
es fixi només en el que no funciona. (Veus de fons.) Vaig més de pressa. 

Que no faci pagar als nens els seus conflictes, que faci de les famílies d’acollida 
quelcom més que instruments. El principi d’estabilitat, etcètera.

Si fan una consulta ràpida per Google o entren a la nostra web, veuran que el 
nostre sistema genera desconfiança, fa por –fa por. La gent ens truca per dir: «Es 
que me han dicho que en la DGAIA si entro tal, tal, tal.»

Això, com a societat, és terrible. Això no passa en els sistema sanitari, no pas-
sa en el sistema d’educació. La gent no diu: «Jo no vaig a l’hospital perquè és que 
m’han dit que en aquest hospital me matan», no? O «sortiré tal» o «jo no vaig a l’es-
cola perquè m’han dit que no sé què». I els sistemes aquests tenen els seus errors, les 
seves mancances i les seves reclamacions, per descomptat. Però no generen por. El 
nostre sistema de protecció, ara, genera por.

Proposem establir mecanismes d’avaluació, de seguiment, de transparència, en 
definitiva. Tenim un sistema que no és transparent. Mireu l’exemple de quan hem 
demanat els reglaments de règim intern. Ni tan sols això és fàcil d’aconseguir.

Volem més transparència, máxime quan tenim una administració molt suporta-
da pel sector privat. Bona part del tractament dels menors està traspassat al sector 
privat, més del 80 per cent, amb complicats i complexos entramats d’organitzacions. 

Això què s’intueix aquí, eh?, és un entramat d’uns quants centres privats, públics, 
activitats de diferent... I tot això està controlat per molt poca gent. Això són quatre, 
eh? Són quatre persones, però cinquanta activitats diferents.

Aquest entramat, si es dona, s’ha de reclamar transparència, eh? Què passa aquí? 
Transparència.

En definitiva, volem un canvi en el model, volem un model que passi de la inter-
venció, que és el que sap fer ara... Nosaltres, ara, tenim un model que intervenir ho 
sap fer molt bé. Si detecta que s’han d’enviar els Mossos d’Esquadra a un col·legi, 
mentre s’avisa els pares perquè vingui a les oficines de la DGAIA per no sé què..., o 
sigui, tot el tema aquest d’intervenció el té molt ben afinat l’actual sistema.

En canvi, nosaltres pensem que s’ha de canviar el model cap a..., sense deixar la 
intervenció quan sigui estrictament necessària, cap a un model que treballi més la pre-
venció, el suport a les famílies, etcètera.
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Costa molt entendre que l’Administració, o sigui, tots, preferim gastar-nos 4.000 
euros o més en un menor en un centre internat, abans de destinar aquesta part, o 
molt menys, a donar suport a les famílies.

I moltes altres propostes que jo els deixaré en un document.
Jo sé que porto una realitat incòmoda, dura, dolorosa, però també porto solu-

cions. Crec que portem solucions. Crec que ha arribat el moment de que aquest col-
lectiu, el dels menors i les seves famílies, passin a primer lloc de l’agenda política. 

És cert que la pressió social mediàtica d’aquests últims mesos, des dels docu-
mentals del Sense ficció i moltes més accions, ha generat aquest clima, que deia al 
principi de tot, de que això s’ha de canviar. Però ens agradaria que aquest canvi co-
mencés, però de veritat.

En aquest Parlament es va crear una comissió, una comissió per estudiar tot això. 
Aquesta comissió, més enllà d’alguna reunió formal, encara no ha produït res, enca-
ra no ha fet res. Per cert, nosaltres com a Aprodeme, a alguns dels nostres advocats 
experts, els hem demanat poder participar en aquesta comissió. No hem tingut ni 
resposta, tan sols, ni ens han contestat.

Diputades i diputats, jo els demano voluntat i consens, i que comencem ja d’una 
vegada aquest procés de canvi d’un sistema profundament injust com el que tenim ara.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cárdenas. Ara és el torn dels grups. En nom del Grup de 
Ciutadans, té la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario queremos agradecer la 
comparecencia del señor Cárdenas en este Parlament y su lucha con la entidad a la que 
representa.

Sabemos, si no nos equivocamos, que usted representa más de ochocientas fami-
lias. Nosotros pensamos que la actividad de su entidad debe ser conocida, debe ser 
escuchada y debe ser valorada por todos los grupos parlamentarios, y para eso está 
usted aquí, evidentemente; además de que para que se tomen las medidas oportunas 
para que el sistema de protección de infancia que tenemos en Cataluña funcione, 
que es el objetivo que también perseguimos desde nuestro grupo parlamentario y 
esperamos que desde todos los grupos parlamentarios y el Govern.

Desde Ciutadans somos conscientes de la complejidad de la situación de las fa-
milias que usted representa, que están afectadas por una situación de desamparo de 
un menor y nosotros pensamos que aquí de lo que se trata es de que el procedimien-
to se realice con las mayores garantías para el menor y no provoque tampoco una 
situación de indefensión en sus familias.

Quiero agradecer el trabajo de todos los profesionales del sistema de protección de  
infancia, cuya labor es intensa y es compleja, y realizan un trabajo día a día con 
unas condiciones en muchas ocasiones que son nefastas. Somos conocedores de 
este tema, debido a la situación que tenemos en el sistema de protección de infancia 
en la actualidad. Me refiero a la situación de colapso de los centros de infancia o, 
por ejemplo, en el caso de acogidas familiares..., a la falta, como todos sabemos, de 
acogidas familiares.

Las decisiones que se toman desde la Dirección General de Infancia, en muchas 
ocasiones, con relación a los menores que están en situación de riesgo o desamparo, 
son difíciles y tienen una gran importancia tanto para el menor como para las fami-
lias. No se trata de buscar culpables, desde nuestro punto de vista. Aquí lo que es 
evidente es que tenemos muchas quejas de familias que han sufrido indefensión en 
el procedimiento de riesgo o desamparo.

Nosotros pensamos que las familias deberían tener asistencia jurídica desde el 
inicio del procedimiento, como usted ha indicado, para no generar, precisamente, 



DSPC-C 240
9 d’abril de 2019

Sessió 6 de la CDI  10

indefensión a ninguna de las partes durante el procedimiento. No podemos basar 
una decisión tan importante como la retirada de un menor en una decisión realizada 
en base a una resolución administrativa.

Quiero dejar constancia que desde nuestro grupo parlamentario pensamos que la 
decisión de desamparo la debe tomar un juez. La DGAIA no debería ser juez y parte 
en este procedimiento. Hemos visto informes de la Dirección General de Infancia y 
de los profesionales que trabajan en ella, sobre retiradas, con elementos que pensa-
mos que son muy subjetivos y que han resultado determinantes para el menor, para 
la retirada y para la retirada de este menor de sus familias. De lo que se trata es de 
buscar la máxima transparencia posible, la mayor objetividad posible y seguridad 
jurídica para todas las partes, teniendo en cuenta que lo más importante aquí es el 
interés superior del menor.

Sobre la situación del sistema de protección de la infancia, estamos de acuerdo 
con elementos que usted ha presentado en esta comisión. Ya lo venimos denuncian-
do desde hace años, no puede ser que tengamos más del 80 por ciento del sistema de 
protección de infancia..., del que no tengamos información, y está siendo gestiona-
do por fundaciones privadas, muchas fundaciones que tienen relación entre sí, que 
son sociedades mercantiles. Pensamos que hay un agujero negro en la contratación 
de estas fundaciones. Así lo prueba que el anterior director de Infancia haya tenido 
que dimitir y esté siendo investigado por adjudicar presuntamente a empresas en las 
cuales tenía cargos directivos contratos públicos desde la Dirección General de la 
Infancia en la etapa en que tenía responsabilidades directivas.

Hemos pedido que se realicen auditorías en los centros, hemos pedido más trans-
parencia en la gestión de estos centros. El Govern siempre ha mirado hacia otro 
lado. Algo huele mal en la adjudicación y en la contratación pública de estas fun-
daciones en las que los niños y niñas están en situación de vulnerabilidad. Resulta 
que tenemos información de algunas adjudicaciones millonarias a estas fundaciones  
y sabemos a la vez que, como ha indicado usted, tienen que acudir a Cáritas o tienen 
que acudir a Creu Roja para buscar comida y a la vez tienen unas nefastas instala-
ciones. Las cifras no nos cuadran.

Sabemos que estas fundaciones recibían mucho dinero por menor, teniendo asig-
nada una cifra muy elevada. Usted ha pedido información basándose en la ley de 
transparencia. Nos gustaría que usted ampliara la información que usted sabemos 
que tiene con relación a las diferentes fundaciones.

Nosotros pensamos que los niños y niñas deben estar preferentemente con fami-
lias, así lo indica la Ley de infancia, y tenemos –pensamos– una elevada institucio-
nalización en el sistema de protección de infancia.

Nos gustaría que nos contara, en base a su experiencia, qué impresión tiene usted 
de la acogida familiar en Cataluña.

También nos gustaría saber si tienen ustedes constancia de que se haya realiza-
do en las familias –en las que usted representa– algún desamparo derivado de una 
situación de vulnerabilidad económica. Si tienen ustedes constancia de familias que 
tengan en la entidad a las que se les haya realizado una retirada derivada de una si-
tuación de vulnerabilidad económica. El Govern nos ha dicho que en ningún caso 
se retiran niños y niñas por cuestiones de vulnerabilidad. Nosotros pensamos que se 
debería hacer prevención y acompañamiento de estas familias.

Por último, nos gustaría que nos contara qué le motivó a usted para presidir esta 
asociación y su experiencia con la Dirección General de Infancia.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de la diputada Eva Granados, del Partit Socia-
listes.
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Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Disculpar la portaveu habitual que escolteu en aquesta co-
missió per part del meu grup; avui em toca a mi substituir-la.

En primer lloc, jo vull agrair al senyor Francisco Cárdenas la seva intervenció. 
Fa molts anys que treballa a Aprodeme, fa molts anys que està denunciant la situa-
ció d’un sistema que té a veure amb l’atenció dels infants i els adolescents, que jo 
estic segura que tots els grups presents en aquesta comissió coincidirem, uns amb 
més insistència que d’altres, perquè uns donen suport al Govern i altres no, però jo 
crec que tots som conscients que el sistema de protecció a la infància al nostre país 
és manifestament millorable.

I, per tant, jo els vull agrair, en nom del meu grup, l’existència de l’associació 
i els informes que traslladen, i les queixes que fan de manera fonamentada. Però 
també, igual que ha fet la companya del grup de Ciutadans, posar en relleu que mol-
tes vegades s’actua correctament en el sistema de protecció a la infància, i també 
això ho hem de posar en valor. Però justament per això hem d’objectivar on estan 
els buits, on estan les falles, on estan els temes que s’han de poder millorar, perquè 
justament estem parlant de qüestions molt sensibles, estem parlant de la vida d’in-
fants i de famílies i, per tant, hauríem de ser molt curosos –tots– per la part que ens 
toca, però especialment l’Administració, quan estem parlant de retirades de tuteles 
a infants de casa nostra.

Jo he estat fent una mica de repàs. És evident que més que vostès, més que Apro-
deme i més que els professionals que treballen en el sistema de protecció a la infàn-
cia no en sabem els diputats i les diputades i, per tant, jo dedicaré el meu temps –no 
tot el temps– només per demanar-li quina relació està tenint vostè amb el Govern en 
aquests moments i quines respostes els estan donant. 

Perquè a nosaltres ens toca fer control al Govern i, per tant, serem més útils per 
al sistema de protecció de menors si com a oposició tenim el coneixement de què 
està fent el Govern, què és el que no fa. I en allò que no fa i que nosaltres hi coin-
cidim, podem «apretar» des de l’oposició perquè ho facin. I, per tant, en el seu temps 
de resposta li demano concretament això.

Però sí que voldria fer una mica de repàs, perquè aquí al Parlament ja fa molts 
anys que tractem aquest tema. És veritat que han passat moltes directores i molts di-
rectors generals, i que un conseller i conselleres, un darrere l’altra, estan posant en re-
lleu, ja sigui més en públic o no tant en públic, les mancances que té la  DGAIA; però 
és que aquí al Parlament jo crec que hem fet feina, i hem fet bona feina que no ha 
estat acompanyada per la part del Consell Executiu.

Recordo la diputada Gemma Lienas –que no ho és ara en aquesta legislatura, però 
ho va ser en l’anterior– que va fer bastantes mocions i interpel·lacions al Govern que 
van sortir aprovades per unanimitat. Vostè mateix estava fent referència a una co-
missió interdepartamental, mixta, amb els sindicats, amb els professionals, que s’ha-
via de posar en marxa i que per nosaltres és crític que es posi en marxa, perquè en  
aquesta comissió –estem parlant d’una moció... La Gemma Lienas ja havia fet feina 
des del juliol del 2016, que hem pogut repassar algunes resolucions i mocions que 
s’havien aprovat per unanimitat al nostre Parlament, que tornen a ser aquelles coses 
que quan les diem tothom hi està d’acord, però a l’hora de la veritat, quan s’ha de 
posar fil a l’agulla, aleshores el Govern no acaba de fer el que tocaria.

Però si tots hi estem d’acord, i estic segura que quan intervinguin tots els grups 
anirem dient més o menys el mateix, jo crec que hauríem de repescar aquella moció 
del febrer del 2017, tornar-la a posar en vigor i «apretar» el Govern perquè faci la 
feina. Perquè si aquest grup de treball de caràcter mixt havia de revisar el conjunt 
de les pràctiques relacionades amb aquest procés, amb aquest sistema de protecció, 
jo voldria saber si des de la presidència d’Aprodeme tenen notícia que ho estiguin 
fent. Igual que vostè parlava de la necessitat de la transparència i la informació en 
aquests casos. És crític també això i aquesta moció també preveia l’encàrrec d’una 
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auditoria externa que posés negre sobre blanc, d’aquest powerpoint que vostè tras-
lladava, d’aquestes entitats i sobretot de la intervenció que s’està fent des de l’Institut 
Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

Nosaltres també coincidim en què el sistema de protecció de la infància cal re-
formar-lo i que cal fer més prevenció. Nosaltres creiem que també hi ha una manca 
de recursos en el capítol de la prevenció, que abans que es deteriorin moltes situa-
cions cal invertir més en acompanyament i que potser famílies que tenen més di-
ficultats haurien de tenir més suport per part de l’Administració per no arribar a 
 segons quines situacions.

Però en la mateixa lògica que es comentava abans, nosaltres creiem que en cap 
cas pot haver-hi arbitrarietat en un tema tan sensible com és la retirada d’un menor. 
Vull dir, és un tema tan sensible i tan transcendental que hi hauria d’haver la parti-
cipació d’un jutge. Creiem que és un procés que ha de ser del tot garantista.

I, per tant, amb aquesta lògica de fomentar la transparència, l’accés a la infor-
mació, però sobretot a tenir els recursos i la informació necessària, jo..., a mi el que 
m’agradaria saber, del que aquí s’ha aprovat al Parlament, del que s’ha dit que el Go-
vern faria, quina interlocució té vostè amb el Govern, què és el que s’està fent i què 
és el que creu que podríem «apretar» des dels grups de l’oposició perquè el Govern 
continuï fent la feina que li toca.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn d’En Comú Podem, i té la paraula la diputada 
Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, vam demanar aquesta compareixença d’Aprodeme ja fa 
uns quants mesos, perquè realment volíem portar aquesta realitat incòmoda també 
a la Comissió d’Infància i que poguéssim escoltar aquests casos, que tot i que po-
dríem considerar són només una petita part dels moltíssims casos que hi ha dins del 
sistema de protecció a la infància, però hi són. De fet, ni que només en fos un, ja 
hauria de ser una realitat a revisar i a plantejar com no caure en aquesta situació. 
Només un sol cas en què hi pugui haver dubtes sobre si una retirada d’una criatura 
d’una família no ha estat correcta ens ha de fer revisar què ha passat, com a mínim 
en aquest cas. I estem parlant de centenars de casos. Pot ser minoritari, però no és 
anecdòtic, alguna cosa passa sistemàticament en el sistema de protecció a la infàn-
cia, que és el que ens posen de manifest les famílies d’Aprodeme, quan succeeixen 
aquestes coses.

Però, a més, no només és l’element de la retirada de la custòdia, sinó que el sis-
tema no funciona tampoc per als infants retirats, ni encara que hagin estat absolu-
tament justificadament retirats. No funciona el sistema, perquè no s’està facilitant 
un pla de retorn possible dels infants a les famílies –a partir d’un compliment d’ob-
jectius, evidentment–, sinó que s’eternitza la retirada en centres que no funcionen, 
per facilitar una millor vida a aquells infants i joves, per facilitar més oportunitats a 
aquells infants i joves. Fracassen els centres i, evidentment, en els centres no és on 
s’hauria d’estar centrant precisament un sistema de protecció a la infància.

Jo crec que estem incomplint constantment la LDOIA amb el nostre sistema ac-
tual de protecció a la infància; almenys l’esperit de la LDOIA i, evidentment, del 
que són les convencions dels drets dels infants, i només pensant en els drets real-
ment de la infància; evidentment, també s’ha de pensar en els drets de la resta de la 
població, per tant, també de les famílies. Però només pensant especialment en els 
drets dels infants, és molt greu el que se’ns posa de manifest amb aquesta compa-
reixença d’Aprodeme.

Per tant, sí, reformem..., o sigui, cal reformar el sistema –cal reformar el siste-
ma. El Parlament ha instat en nombroses ocasions a fer aquesta reforma del sistema. 
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Evidentment, la pressió conjunta –el Parlament és una part només– del Parlament, 
d’entitats com Aprodeme, d’altres tipus d’entitats o de famílies, dels mitjans de co-
municació posant de manifest certes realitats ha fet que al final tothom..., hi hagi un 
consens, com expressaven vostès a l’inici de la compareixença, en què cal revisar el 
sistema. Però no s’avança, no s’avança.

Es deia «mocions de la Gemma Lienas», a la legislatura passada, en què es recla-
mava precisament aquesta revisió del sistema per vies diverses, en què es va crear un 
grup de treball conjunt en la legislatura passada Parlament-Govern que no va arribar 
a funcionar i que ha decaigut, perquè quan finalitza la legislatura tot allò que hi ha 
creat decau; que no s’ha tornat a crear perquè vam optar per altres vies que crèiem 
més efectives que no pas crear un grup de treball conjunt Govern i Parlament, com 
era instar –i així s’ha aprovat en el Parlament, ara ho estava recuperant, l’última 
vegada en el Ple d’infància del desembre– que hi hagi una comissió específica dels 
professionals de la DGAIA, professionals dels centres, del sector, les entitats que 
treballen en aquest sector, síndic, no sé qui, qui fes falta, i Govern evidentment, per 
revisar, per fer un plantejament de revisió del sistema i que en el primer trimestre 
d’aquest any se’ns lliurés a la Comissió d’Infància un informe de què s’estava fent, 
de quina planificació es feia d’aquesta revisió del sistema... S’està acabant el primer 
trimestre del 2019 i no hem rebut res ni crec que rebem res. No tinc pas notícia, no 
sé si vostès la tenen –l’hi trasllado com a pregunta– que s’estigui fent res, en aquest 
sentit de la revisió del sistema. Hem rebut bones paraules quan ho hem preguntat al 
Govern, però que jo sàpiga no s’ha posat en marxa aquesta comissió de revisió del 
sistema.

Ens posen damunt la taula com a proposta, i ho han posat en nombroses oca-
sions des d’Aprodeme –no en compareixences, perquè no havia estat..., semblava 
que tinguessin por que Aprodeme comparegués al Parlament; aquesta vegada ho 
hem aconseguit–, l’element de la participació judicial. Jo crec que és un tema que 
ens hem de prendre seriosament. Les retirades d’un infant, evidentment, han de ser 
àgils, ràpides i s’ha de permetre que es puguin fer d’una forma ràpida, però això no 
treu que pugui haver-hi una revisió quaranta-vuit hores posteriors d’una garantia 
judicial.

Una cosa no ha de treure l’altra. O sigui, no caiguem en l’error de pensar que és 
una contradicció. Hi ha d’haver una revisió, estem parlant de drets bàsics essencials 
de gent diversa i d’un xoc de drets i d’una retirada. No està mal pensat ni mal plan-
tejat, i ho fan en altres països, que hi hagi la garantia judicial de revisió d’aquella 
retirada feta per part de l’Administració.

Evidentment, això s’ha de pensar bé i s’ha de fer bé, perquè això vol dir jutges 
suficients –si anem a un sistema que fracassi pitjor encara–, hi ha d’haver jutges su-
ficients, hi ha d’haver una estructura suficient i hi ha d’haver formació en el tema, 
en aquestes estructures judicials per poder-ho dur a terme. Per això jo crec que hem 
de pensar responsablement si no seria una bona solució per donar garanties, per fer 
un sistema més garantista per a tothom, especialment per a la infància, perquè les 
conseqüències que es trigui mesos, i que després hi pugui haver una solució alter-
nativa per a aquell infant, i potser se l’hagi retirat de forma massa dràstica o dura, o 
no calia, són dures per aquell infant.

I un altre element que volia posar de manifest o reforçar del que vostès ens han 
dit. Per a mi és importantíssim, o sigui hem de repensar el sistema pensant més en 
la part preventiva. No són només vostès els que ens ho estan dient. Fa pocs dies, 
reunida també amb gent de Càritas per tema d’habitatge i de pobresa –acabo, presi-
denta–, ens deien com hi ha famílies que estan en relloguer d’habitacions perquè no 
tenen una altra via –famílies monomarentals– i que no van a reclamar els recursos 
d’ajuda a serveis socials perquè tenen por que els prenguin la custòdia dels fills o de 
les filles. Per tant, la bola del problema social d’aquella família es va fent gran i més 
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gran, i més gran, i els drets d’aquell infant acaben sent vulnerats perquè estem fent 
que el nostre sistema de protecció a la infància acabi essent un sistema que fa por.

Bé, només sumar-me al crit d’alerta que ens fa Aprodeme a aquesta realitat in-
còmoda, però real, que existeix en el nostre país. I nosaltres també hem demanat 
aquests reglaments de règim intern...

La presidenta

Diputada...

Marta Ribas Frías

...dels CRAE i dels CREI, de tots els CRAE i CREI, i els projectes educatius. 
La resposta que vam rebre per part del Govern és un link a una web on no hi són.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara té el torn el Grup Republicà i té la paraula la diputada 
Rut Ribas.

Rut Ribas i Martí

Bona tarda; gràcies, presidenta. Primer de tot, mostrar tot el respecte per avançat 
a l’entitat i al seu president, però li hauré de dir que en alguns punts no coincidirem. 
Però on sí coincidim és en preservar i vetllar sempre pel benefici i el benestar dels 
infants i els adolescents.

Ja ho ha comentat vostè, i ho han comentat la resta de paraules que m’han pre-
cedit, tots coincidim que el sistema de protecció necessita un canvi; ha tingut un gir 
molt destacat en els darrers anys i sí que cal ara, doncs, adaptar-se i treballar perquè 
ens puguem adaptar a les necessitats actuals.

Creiem que no es pot acusar la DGAIA de ser una administració arbitrària, com 
s’ha dit, perquè abans que es produeixi un desemparament són molts els procedi-
ments que s’han hagut de passar i en tots aquests procediments s’ha preservat el dret 
i la garantia de l’infant. Perquè no es produeix un desemparament a través d’un in-
forme tècnic d’una persona totalment aliena al cas, sinó que qui ha intervingut prè-
viament han sigut molts professionals de molts perfils diversos, i abans d’arribar a 
aquesta situació s’ha intentat buscar la millor solució i treballar amb la família per 
no arribar a aquesta retirada. I crec que això també s’ha de posar en valor, perquè 
aquí tots els agents que hi intervenen i professionals són des d’educadors i educado-
res dels centres educatius, de centres oberts, pediatres dels CAPs, dels hospitals, psi-
còlegs, els educadors i educadores i treballadores socials dels serveis socials també. 

Per tant, quan es detecta un cas de risc, prèviament, s’intenta fer tots els possibles 
per evitar que l’infant sigui retirat de la seva família. I jo, això, ho volia posar tam-
bé sobre la taula i en relleu, perquè abans de venir a aquesta compareixença també 
m’he reunit amb tot el col·lectiu de professionals d’educadores socials que interve-
nen en aquestes situacions per tal, doncs, de posar en rellevància la seva tasca, que 
abans d’arribar a aquest últim tram la seva feina ha sigut intentar-ho evitar i fer tot 
el possible per poder donar el millor benestar a aquest infant.

També crec que s’hauria de posar sobre la taula i fer valer que quan una família 
ha viscut un desemparament no queden desemparats ells mateixos, sinó que també 
hi ha tot un procés al darrere dels treballadors, tant siguin de l’EAIA, dels serveis 
socials, etcètera, que fan tot aquest acompanyament, i també es treballa perquè l’in-
fant pugui tornar de nou a la seva família.

S’ha comentat també el fet que sigui el jutge qui faci l’informe perquè es produ-
eixi un desemparament, i jo, sense voler entrar si un jutge ho faria millor o pitjor, 
doncs, també vull posar en relleu el fet que –i ja m’he repetit– un jutge sí que faria 
aquest últim pas de retirada a través d’un informe tècnic, però fins ara, fins que no 
s’arriba a la DGAIA són tot d’informes i professionals que hi han treballat, i si can-
viéssim aquest procés i ho dugués a terme un jutge crec que es perdria tant l’apro-
ximació al territori i a la família, es treballaria sobre indicadors i no sobre el treball 
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amb l’entorn i la família, per tant es perdria la proximitat, el coneixement i tot aquell 
treball que hi ha al darrere per tal d’evitar aquest últim fet. I, en cas que sigui així, 
doncs, fer tot l’acompanyament que hi ha al darrere.

Crec que tots tenim clar que l’objectiu és protegir l’infant i l’adolescent d’aque-
lles situacions que siguin perjudicials per a ell i, sobretot, doncs, preservar els seus 
drets, d’acord amb els drets de l’infant, per tal que el seu benestar sigui protegit. 
I per això, a la vegada, també es protegeixen els drets dels pares, per tal que aquest 
acompanyament sigui efectiu.

Malauradament, en la meva tasca professional que he tingut fins ara, abans de 
ser diputada, doncs, he viscut retirades i desemparaments de diversos tipus; alguns 
han sigut voluntaris pels pares o tutors, d’altres demandes d’adolescents i sí que hi 
ha hagut casos que han estat a les escoles, però quan s’ha produït aquest cas sol ser 
perquè la família no ha col·laborat anteriorment per tal de fer aquest desemparament 
de la manera més adequada per a l’infant o l’adolescent i així evitar aquests cops 
emocionals per a l’infant.

Però, dit tot això, crec que aquí on hem d’anar és que les reivindicacions siguin 
des del punt de vista de l’infant i que el seu benestar sigui protegit en tot moment. 
I crec que on sí que hem d’anar a la una és en aquesta protecció i que el seu benefici 
sigui plenament garantit.

Algunes aportacions que ha fet vostè..., parlava de l’acolliment familiar. També 
és bo posar sobre la taula que darrerament s’han iniciat noves campanyes per incen-
tivar aquest acolliment i realment la resposta, ara per ara, és positiva; han augmentat 
les famílies acollidores, creiem que això és un fet a posar sobre la taula i a valorar.

D’altra banda, també deia que no hi havia mecanismes de seguiment. Crec que 
fins al dia d’avui, de l’experiència que en tinc, sí que aquests mecanismes de segui-
ment hi són, perquè després igualment es fa un treball amb la família –parlo des de 
l’experiència pròpia en aquest sentit– i sí, doncs... –vaig acabant–, en treballar con-
juntament perquè aquesta transparència sigui més real.

On sí que ens trobarem, sobretot, és que aquest nou model passi d’una interven-
ció a una protecció, per tal que quan s’efectuï una retirada sigui l’última opció i que 
no es produeixin tants casos com avui en dia es produeixen.

I moltes gràcies per la seva compareixença.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de Junts per Catalunya i té la paraula la dipu-
tada Montse Macià.

Montserrat Macià i Gou

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Cárdenas, per explicar les se-
ves reflexions, unes reflexions dures i per fer propostes, perquè, per nosaltres, són 
importantíssimes les propostes, que, per descomptat, tindrem en compte i analit-
zarem, perquè la nostra voluntat de millorar el sistema, sobretot la prevenció, és 
claríssima.

Ser la darrera de parlar sempre té el benefici i la debilitat que gairebé s’ha dit ja 
molt argumentari i, per tal de no repetir, aniré ràpid. Però sí que voldria dir que, cer-
tament, està clar que estem parlant d’una temàtica altament sensible, on conflueixen 
molts, molts aspectes i molta emotivitat, que és la protecció de la infància, i que té 
dos grans pilars: un, les famílies i, l’altre, pròpiament, l’infant.

Nosaltres, com a grup parlamentari, volem i treballem per un sistema que posi 
al davant de tot el bé superior de l’infant i volem un sistema que, com el que tenim, 
amb totes les seves llums i totes les seves ombres, que hem d’intentar minimitzar 
entre tots, amb el consens de tots, hem de minimitzar aquestes ombres, que dediqui 
tots els esforços a vetllar pels infants i per a garantir precisament aquest bé superior 
dels infants.
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Vostè ha estat dur, molt crític amb l’actual sistema i hi ha aspectes que certament 
podem convenir... i hi podem coincidir, i que condueixen a repensar el sistema per 
millorar-lo, però sempre des del punt de vista del bé superior de l’infant. No podem 
estar d’acord en afirmacions com, per exemple, que el sistema maltracta les famí-
lies, tot i que jo puc empatitzar i que segurament me puc arribar a posar a les pell 
de famílies que se’n puguin sentir en un determinat moment, no? O, per exemple, 
amb afirmacions com que s’estan violant els drets fonamentals, no?, un sistema fora 
de control, un sistema pervers, etcètera. Són afirmacions dures i que entenem que 
potser a partir de casos més concrets, que certament hi són i que hem d’evitar que es 
repeteixin..., no es poden elevar a categoria. A banda que, per part nostra, també vo-
lem creure en els grans professionals que l’Administració té –i la DGAIA de ben segur 
que també té–, professionals que, segurament, com en molts, hi ha un aspecte absolu-
tament vocacional.

Segurament, hi ha situacions del sistema que no funcionen, claríssimament, i això 
és el que hem de poder identificar, diagnosticar per tal d’actuar-hi.

I tots devem estar d’acord –abans les companyes diputades ho deien–, doncs, se-
gurament, que el sistema ha de funcionar millor i hem de tendir a la recerca de la 
qualitat i de l’excel·lència, sobretot tenint en compte això, que treballem amb un col-
lectiu molt vulnerable, com és el de la infància.

Per tant, nosaltres pensem que a la DGAIA hi ha molts aspectes que han de mi-
llorar, però sí que pensem que està altament controlada, inspeccionada, supervisada 
internament i externament, tot i que estem d’acord que hi hagi aquestes situacions.

Amb relació a les seves propostes, que els hi agraïm i que nosaltres hi reflexionarem 
i les analitzarem, i sobretot amb relació al sistema judicial, tenim constància que hi ha 
països amb un sistema de protecció controlat o tutelat pel sistema judicial que sembla 
ser que està demostrat que no necessàriament tenen uns nivells d’errors o de mancan-
ces menors que a Catalunya. Per tant, d’entrada, i per tot el que suposa entrar al sistema 
judicial, nosaltres no aniríem per aquesta línia que el sistema d’infància estigués sota 
el sistema judicial.

I, finalment, nosaltres sí que voldríem dir que tots els errors els hem de minimit-
zar, ens hi hem d’ajudar tots plegats, tots plegats i, per descomptat, ens trobaran en 
bona part de les seves propostes. 

Entenem que hem d’identificar els problemes, hem de fer una bona diagnosi entre 
tots per poder-hi actuar i actuar des del punt de vista de la qualitat i de l’excel·lència. 
I que al final puguem replantejar, reformular la complexitat d’un sistema que, efecti-
vament, ho és molt, de complex, en tots els sentits, i fer-lo més intel·ligible, i perquè 
treballi bàsicament en benefici dels infants.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn de la paraula pel senyor Francisco Cár-
denas, per respondre les preguntes que li han presentat els grups. Té deu minuts de 
temps.

Francisco Cárdenas Ropero

Gràcies. Intento respondre, presidenta. Em preguntaven si teníem constància que 
per problemes econòmics, vulnerabilitat econòmica es retiraven menors. A ningú 
se li escapa que, tot i que no ho posi en un paper directament «per pobre, traiem el 
nen», la precarietat econòmica està en la base de bona part dels problemes que les 
famílies passen, i aquest problema no s’ataca, se n’ataquen altres, tot i que de vega-
des sí que ho posa en alguna resolució, eh?

Per exemple, això que..., si ho trobo els hi poso, és una resolució de l’Administra-
ció on diu que «per precarietat econòmica es retira un nen», és un dels arguments. 
És cert que la llei diu que això no pot ser i, per tant, segurament ho veurem en pocs 
informes des de fa un temps cap aquí, però a ningú se li escapa que aquest problema 
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està en la base de les dificultats de les famílies i, en conseqüència, aquests quatre 
mil euros que l’Administració s’està gastant en aquest nen, potser, si el sistema fos 
més preventiu, se’n podrien gastar la meitat o molt menys en ajudar aquesta família 
per sortir d’aquestes situacions de dificultat que tenen.

Em preguntava també vostè –no sé si es veu..., bé, és igual–, per la meva motiva-
ció per ser aquí. La meva motivació és la mateixa que la de tantíssima gent d’Apro-
deme i dels companys que no els he presentat abans que m’acompanyen –el Toni, en 
Fernando, Salvador, Bea, Teresina i altres que volien venir i no han pogut venir–, 
companys d’Aprodeme que m’acompanyen..., és la mateixa motivació. Quan m’ex-
pliquen ells i els centenars de socis d’Aprodeme situacions que semblen inversem-
blants, que dius: «Això t’ho estàs inventant, no pot ser», jo els entenc, perquè ho he 
passat jo mateix, i, per tant, els entenc i els crec perfectament.

Jo era una família en procés d’adopció. A mi em citen a les dependències de 
l’Administració, tal com pujo les escales, fent plans amb una nena de tres anys i mig, 
que portava tres anys amb mi, una nena «papa i mami» i tot, fent plans per al cap  
de setmana, i tal com arribo al tercer pis de l’avinguda Paral·lel, de les dependències de  
l’ICAA, una funcionària a qui no conec de res s’emporta la nena i, a mi, quatre tèc-
niques que no conec em diuen que ja puc marxar a casa, que el tema s’ha acabat  
i que jo marxi a casa. I aquell dia aquella nena comença amb tres anys i mig amb 
una altra família que estava a l’habitació del costat.

Potser la meva situació era una situació de risc. Teníem un problema familiar, 
de parella –potser, se n’hauria de parlar–, però en aquest cas el que l’Administració 
va decidir és trencar amb una situació perquè considerava que ho havia de fer, i jo 
em vaig veure obligat, com estan fent totes aquestes famílies, a anar a la via judicial 
per reclamar. És cert que les associacions poden per la via administrativa fer una 
reclamació, però ja es veu que jo faig la reclamació davant del mateix que me l’està 
imposant, per tant, això no va enlloc; jo he d’anar a la via judicial. 

Jo vaig tenir molta sort i en vuit mesos un jutge per primera vegada va agafar 
tot l’expedient de l’Administració, que era així (l’orador posa una mà uns quaranta 
centímetres per sobre de l’altra), perquè la nena estava amb la nova família, no amb 
mi. I jo anava, doncs, amb els papers que tenia d’abans, que eren tots molt positius, 
perquè els havia fet la mateixa Administració, a més, i jo no vaig poder fer res. O si-
gui, el sentiment d’indefensió és total.

Una vegada acabada aquesta via judicial, jo perdo; el jutjat no em dona la raó. Jo 
canvio la meva demanda, intento alguna cosa que moltes famílies demanem tam-
bé i és un canvi de mentalitat, de paradigma en l’Administració. Perquè jo arribo  
a la conclusió tremenda, a què arribem moltes famílies, que si aquesta criatura porta 
sis, set, cinc anys fora de la que era la seva família, ara fer-li el retorn cap a la meva 
família seria fer-li una «trastada», per dir-ho... Jo no vull això, jo no vull això –i és 
la meva filla, eh? I jo porto set anys... –això va passar el març del 2009, tot just aca-
ba de fer deu anys–, jo porto sis/set anys reclamant a l’Administració la possibilitat 
de tenir contacte amb aquesta nena, de dir-li: «Jo he estat algú a la teva vida, tu no 
has nascut amb tres anys i mig» –que és el que passa ara, aquesta nena ha nascut 
amb tres anys i mig–, «tu tens un passat. Jo vull ser un tiet, jo vull ser algú, jo vull 
aportar-te tot això.»

Tots aquests tipus d’arguments l’Administració no els entén. Jo he estat incapaç 
tot aquest temps, deu anys, amb moltíssimes reunions amb l’Administració, d’això, 
transmetre-ho.

La Llei d’adopció parla d’«adopció oberta», una gran novetat, una adopció on el 
nen que està adoptat té relació amb la seva família d’origen; però, en això, aquí no s’hi 
creu. I tantes altres coses, no? Hi insisteixo, és la meva experiència, que em motiva a 
ser un dels promotors d’Aprodeme, però no és una experiència que no hagin passat, 
que no estiguin passant ara tantíssimes famílies.
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Em preguntaven també per la resposta del Govern. En aquests moments, cap. Jo 
he demanat, jo personalment, com a president, al conseller actual, cinc o sis vega-
des; a la directora general actual, i a l’anterior, altres tantes vegades reunions com 
a Aprodeme per explicar... He demanat participar en la comissió aquesta que s’ha 
creat al Parlament i la resposta ha estat..., bé, és que no hi ha hagut resposta, zero, 
cap. També altres companys de l’associació ho han demanat, eh?, per la seva banda. 
Per tant, volem que se’ns tingui en compte.

Es deia que no hi ha arbitrarietat, que hi ha un procés previ i tal. Mirin, una de les 
raons per la qual seria molt important que un jutge intervingués des del primer mo-
ment, a part de per la capacitat de defensa real que jo tinc, perquè jo davant del siste-
ma judicial..., és un sistema garantista; el sistema de l’Administració no és un sistema 
garantista, depèn de la voluntat del tècnic, i hi haurà tècnics que ho faran molt bé, 
i sí que ho faran, i altres que no ho faran; a nosaltres ens arriben els que no ho fan. 
Però una de les altres raons per les quals cal que intervingui un jutge és que abans 
de prendre qualsevol mesura amb un nen s’ha de mirar no només la situació puntual 
que està passant aquell menor en aquell moment, s’ha de mirar al futur, s’ha de mirar 
també a llarg termini. Si el que es considera és que el millor és que aquest nen surti 
de la seva família com una mesura de protecció, l’objectiu prioritari hauria de ser que 
aquest nen torni lo més ràpid possible cap a la seva família. Això passa en l’àmbit de 
la justícia juvenil, per exemple. En la justícia juvenil, els jutges, les penes i tal, l’ob-
jectiu és que es compleixi lo més ràpid possible i el nen una altra vegada cap aquí. 

O a lo millor és que el que es pensa en el fons és una altra cosa, i el model és que 
el nen on està protegit és en un centre, i amb la seva família ves a saber què li pot 
passar. El nen on està controlat per l’Administració, on està protegit, on no hi hau-
ran problemes és en un centre, i, per tant, s’allarguen i s’allarguen els internaments  
en un centre. Si algun dels 5.600, més o menys, menors que hi ha en aquests mo-
ments en centres a Catalunya haguessin tingut aquesta oportunitat de revisió des del 
principi de la intervenció judicial, des del principi, potser no haurien acabat en cen-
tres. Hem de canviar aquesta... 

És cert que el sistema està desbordat ara pel tema dels menors no acompanyats, 
etcètera. Revisi les hemeroteques: això surt any rere any des de fa no sé quants anys, 
i fa no sé quants anys es diu: «Això ha estat una situació excepcional, hi posarem 
recursos», i se n’hi posen, s’hi posen recursos, no tots els que tal..., se n’hi posen  
i l’any següent... No és cert que la culpa que les coses estiguin com estan sigui pel 
problema aquest dels menors no acompanyats. Aquest és un problema molt greu, és 
un problema que desestabilitza, però desestabilitza un sistema que ja tenia serioses 
mancances.

Amb les famílies, una cosa que ens sentim moltes vegades de l’Administració és 
que ells són responsables dels menors, no dels adults. Per tant, si tu ets adult, si tens 
un problema de parella, de drogues, del que sigui, econòmic..., doncs ves al departa-
ment que pertoqui. Es necessitaria –ho veuran en el document aquest de propostes– 
més treball interdepartamental. 

La mateixa DGAIA, l’Administració de menors, s’encarrega de dir contínuament 
que ella no té responsabilitats sobre els adults, però per contra tot el treball és sobre 
els adults, tots els dictàmens, els informes, el no sé què, són sobre els adults, i al 
mateix temps et diuen: «No tenim els recursos per tractar els adults.» Potser seria 
important pensar en un treball més interdepartamental, perquè aquests recursos se-
gurament estan en altres departaments del Govern.

La falta de transparència es manifesta també en que no hi han indicadors. La 
DGAIA publica cada mes un informe on diu el número de menors que hi ha en 
centres, en acolliment, en tal..., si són nois o noies, la nacionalitat d’origen i em 
sembla que poca cosa més, però no hi ha cap indicador de seguiment del sistema, 
segurament perquè el model que hi ha al darrere no permet aquests indicadors, no 
són capaços de posar-los, no? Però a mi m’agradaria que aquests números que jo 
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apuntava de quants nens surten d’un centre amb els objectius complerts, quants nens 
aconsegueixen..., etcètera, tots aquests indicadors o altres que s’han de pensar –nos-
altres aquí en proposarem alguns–, que això fos part del treball diari, perquè és una 
manera també de transparència, de millora i de control. D’indicadors n’hi han a tots 
els àmbits de la vida, es treballa habitualment així.

Deia alguna de les intervencions o preguntes que és exagerat parlar de que el sis-
tema maltracta, etcètera. Per descomptat que moltes vegades es fan les coses bé i hi 
ha tècnics molt bons i que s’hi deixen la pell i tal, no? Jo en el document aquest que 
els deixaré, mirin si us plau l’annex, al final, on hi han més de cent referències..., 
són referències no de les famílies d’Aprodeme, són sentències judicials, informes del 
síndic, d’entitats com les que referenciava abans, etcètera, d’investigadors, d’advo-
cats, de jutges, de gent que no és sospitosa de tenir el problema a sobre perquè li han 
retirat el seu fill. Mirin aquest document, és un recull que hem fet a instàncies de fis-
calia. Això ens ho ha demanat fiscalia i jo pensava que sortirien deu, dotze o quinze 
exemples, i n’han sortit més de cent. Els tenen en aquest document que els deixaré.

I no sé si em deixo alguna pregunta. En qualsevol cas, jo els demano que el tre-
ball sigui d’aquesta comissió. És cert que és una comissió que ho té molt difícil, per-
què neix a dintre de la mateixa Administració i, per tant, és molt difícil, per a un, 
autorevisar-se i ser crític amb si mateix, però jo els demano que es posi en marxa, 
que es revisi.

El fet que sigui un jutge el que intervé, tot això que vostè comentava ho hauríem 
de parlar amb molta calma. Això nosaltres en el seu moment ho vàrem parlar amb 
el fiscal de menors, li vam dir: «Això què suposaria, deu jutges més, dos-cents, és 
molt complicat?» i ens va donar pistes que no és res impensable. Pel mateix argu-
ment que vostè deia, la retirada d’un cafre que maltracta la seva dona, una ordre 
d’allunyament, la podria donar un tècnic tranquil·lament, i ho fa un jutge i hi han 
habilitats certs mecanismes. 

Però és que el problema no és qui ho fa millor, el problema és la garantia de de-
fensa efectiva. Quan una part de l’Estat, com és la protecció de menors, té tant poder 
per canviar-li la vida a un nen, ha d’haver-hi control –ho sento–, ha d’haver-hi control; 
no control de si mateix, que això forma part de la teva feina, controlar-te a tu mateix, 
que tot funcioni bé i tal; hi ha d’haver control extern. Un policia, un mosso porta una 
pistola aquí (l’orador es fa un cop amb la mà dreta al maluc) –porta una pistola aquí–, 
té un poder brutal, et pot matar, la pot treure ara mateix i començar... Bé, oi que hi 
ha uns sistemes de control molt importants? Quan es fan uns interrogatoris de la po-
licia o si es fa un judici, això es grava. Per què es grava? És una manera de control, 
una manera d’objectivitat, etcètera. O sigui, s’ha de pensar en el sistema de protecció, 
quins tipus d’elements de control que ara mateix no existeixen, no hi ha control –no hi 
ha control. I això no vol dir que es faci bé o es faci malament. Hi ha molts casos que 
es faran bé i altres es faran malament, però en aquests moments el control no hi és.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cárdenas. No sé si algun grup... (Pausa.) Si cap grup vol 
intervenir, li agraïm la seva intervenció i també agraïm l’assistència de les persones 
que l’acompanyen a la sala.

Si us sembla, suspenem la sessió durant dos minuts per acomiadar el senyor Cár-
denas i després reprenem la sessió.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i dos minuts i es reprèn a un quart de 

cinc i vuit minuts.

La presidenta

Reprenem la sessió. 
Ara... (veus de fons) les substitucions? Ja en prenem nota; perfecte.
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Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l’atenció 
i la cura dels menors no acompanyats

250-00600/12

Anem al punt 2 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la priorit-
zació dels recursos per a l’atenció i la cura dels menors no acompanyats, presentada 
pel Grup de Ciutadans, i té la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bien, volvemos a presentar una propuesta de resolución que 
tiene como objetivo la mejora del sistema de protección de infancia y, concreta-
mente, la coordinación, la planificación y la dotación presupuestaria del sistema de 
protección de infancia en relación con los niños y niñas que llegan a Cataluña sin 
referentes familiares.

En la legislatura anterior, el anterior Govern nos trasladó que iban a orientar el 
sistema de protección de infancia basándose en las cinco pes, que son prevención, 
participación, promoción de derechos y provisión. El Govern creía entonces y cree 
ahora que el papel lo aguanta todo, pero el sistema de protección de infancia, como 
sabemos, está muy lejos y la realidad no tiene nada que ver con esta base que pro-
metió, que lleva prometiendo durante años.

La realidad que tenemos en el sistema de protección de infancia es que el Govern 
ha sido incapaz de asumir la protección de niños y niñas que han llegado a Cataluña 
sin referentes familiares al ritmo de llegada durante gran periodo del 2018.

Al fenómeno que tenemos sobre los niños y niñas que han llegado, llegan y lle-
garán a Cataluña sin referentes familiares también debemos sumar la situación de 
emergencia que ya tenía la DGAIA y que es una situación endogámica desde hace 
muchos años, ya que el sistema de protección de infancia se encontraba en situación 
de emergencia.

Nosotros dijimos que había que invertir en el sistema de protección de infancia 
especialmente en los centros de primera acogida para abordar la urgencia. Lo diji-
mos nosotros, lo propusimos desde los diferentes grupos parlamentarios, lo propuso 
el Síndic de Greuges y el Govern miró hacia otro lado en ese momento.

Aquí tengo una denuncia de Comisiones Obreras en la que se denuncia, des-
de los trabajadores que pertenecen a la Dirección General de Infancia, al Govern, 
porque se indica que el Govern no está garantizando el ingreso en centros de una 
manera adecuada. Vaya por delante nuestro reconocimiento al trabajo que realizan 
los profesionales del sistema de protección de infancia. Muchos están trabajando en 
condiciones de mucho estrés, en condiciones muy complejas, que acaban derivando 
en agresiones en el puesto de trabajo. Tienen peligrosidad dentro de su puesto de 
trabajo.

Bien, centrándonos en los niños y niñas que han llegado a Cataluña sin referen-
tes familiares, hemos tenido durante el pasado 2018 situaciones alarmantes, como 
niños durmiendo en la Ciudad de la Justicia, niños durmiendo en el suelo de comi-
sarías durante meses –el Govern ha intentado negar esta realidad, pero nos ha men-
tido–, niños compartiendo espacios con trabajadores en las oficinas de la Dirección 
General de Infancia, niños siendo alojados en centros de ocio que no están prepa-
rados para realizar esta protección, como es el caso, por ejemplo, de Castelldefels. 

Por cierto, en el caso de Castelldefels queremos decir que la alcaldesa realizó 
declaraciones que evidencian la falta de coordinación, que es precisamente lo que 
pedimos en nuestra propuesta. La alcaldesa ha dicho que no tenía conocimiento de 
que allí se iba a ubicar un centro para realizar la protección de estos menores. Esto 
es un error grave, porque si en el territorio se hubiera tenido conocimiento de que 
allí se iba a realizar esta protección se podría haber realizado un trabajo previo co-
munitario, que es bastante clave para que los niños y niñas no tengan problemas en 
los territorios.
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Lo que pedimos en nuestra propuesta es de coherencia. Pedimos que haya coor-
dinación con los territorios, pedimos que haya una planificación presupuestaria para 
abordar la acogida de estos menores, de estos niños y niñas que llegan sin referentes 
familiares; que haya una previsión para que no nos encontremos con el problema 
que ya nos encontramos durante el año pasado, que es la grave situación de estos 
niños.

Quiero decir que no vamos a aceptar la enmienda que nos propone el Grupo de 
Esquerra Republicana porque parece que no han aprendido nada. Nosotros quere-
mos que se realice una planificación para abordar la llegada y nos presentan una 
enmienda que lo que nos dice es que nos van a informar en esta sede parlamentaria 
del gasto que ha tenido el Govern. El gasto ya lo sabemos, la dotación presupues-
taria para la acogida de estos menores ya lo sabemos en la actualidad. Queremos 
previsión, queremos que no vuelva a pasar lo que pasó el año pasado y que no nos 
encontremos en la misma situación a partir de mayo, que es cuando tenemos mayor 
afluencia de llegadas.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn..., com ja ha comentat vostè, com que hi ha es-
menes presentades, ara és el torn del Grup Republicà, i té la paraula la diputada Rut 
Ribas.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta. Bé, el que nosaltres intentem fer és crear punts en comú  
i acords i marxar una mica dels fets arrelats i ancorats del passat, però no sé llavors, 
doncs, qui és el que no n’aprèn.

Però, en tot cas, li he de dir que no li donarem suport a aquesta proposta de reso-
lució, bàsicament perquè el que proposa aquest document són tot de fets els quals ja 
s’estan duent a terme i, a més a més, amb altres termes i ampliats, com és la Taula 
institucional per a l’abordatge de la situació dels joves migrats sols, de la qual en for-
men part tant departaments de la Generalitat, com col·legis de professionals, sindicats, 
entitats, etcètera, i que a més a més és el màxim òrgan que vetlla per a la implemen-
tació d’aquesta estratègia, per tal que no es produeixin mai més tots aquests fets que 
vostè ja ha dit en la seva intervenció.

Cal recordar-li també que el passat 25 de gener es va presentar aquest pla inte-
gral. Pels seus motius, doncs no es van voler quedar a escoltar-lo, però aquest pla ja 
és públic i presentat per tots els agents que en formen part.

D’altra banda, és cert que hem presentat una esmena la qual no ha estat accepta-
da. Tots sabem en quina situació de pressupostos estem actualment, tots els grups, 
en aquest cas, per tant, l’escenari que hi haurà és incert, tot i que hi han previsions. 
En tot cas, ha quedat clar i els fets ho constaten per quan es va fer ús del fons de 
contingència, que els joves migrats sols que vinguin no quedaran desemparats, en 
aquest sentit.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, i té la paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Sabem perfectament, jo penso, que ningú dis-
crepa que la situació i el tema dels infants i joves no acompanyats ens preocupa a 
tots i a totes.

Diguem-ne que tots els punts presentats en aquesta proposta pensem que ja el 
Govern els està desplegant. És evident que tot és millorable. Pel tema de la taula ins-
titucional, com ha dit la companya, ja s’està treballant amb diferents entitat i agents.
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Amb relació al tema del punt 2, en el qual s’està demanant unes explicacions so-
bre la prevenció i tal, entenem perfectament que el dia que va comparèixer el con-
seller ja ho va explicar tot a aquest nivell, d’una manera molt extensa, especialment, 
pels anys anteriors i tal. Però també s’entén perfectament que, diguem-ne, per l’es-
cenari dels pressupostos prorrogats i la incertesa de la projecció, és difícil fer una 
exposició amb relació a això. De totes maneres, pensem que és necessari que hi hagi 
un mecanisme de millora i de prevenció. I amb relació al punt..., però, desgraciada-
ment en aquest punt no es va acceptar l’esmena.

I també, el punt 3, ja ho està fent també el Govern, encara que ens preocupa la 
situació que podran patir els joves en relació amb el tema de la xenofòbia, la dis-
criminació i l’estigma social quan no hi ha una projecció suficient amb tota la feina 
que s’està fent.

I per tot això, diguem-ne, votarem en contra d’aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, i té la 
paraula la diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, presidenta. Doncs, des del Grup Socialistes i Units per Avançar vota-
rem a favor d’aquesta proposta, perquè compartim, evidentment, la necessitat, a més 
a més urgent, de reforçar la coordinació entre Generalitat, Govern central i ajunta-
ments per abordar i planificar no només el que és l’acollida, sinó també la integració 
d’aquests menors no acompanyats a casa nostra.

Hem tingut ja prou casos que confirmen que ha faltat compartir informació, pla-
nificació conjunta, ha faltat coordinació entre administracions, i també entre depar-
taments, per garantir una acollida en les millors condicions i sense vulneracions de 
drets.

I, evidentment, també creiem fonamental que es reforci encara més la participa-
ció d’entitats socials, del mateix Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya, que, de 
fet, ja fa dos anys que avisava que aquesta situació es podia produir i que, en fi, no 
s’han pres les mesures que caldria haver adoptat per evitar algun tipus de situacions 
de col·lapse que s’han produït.

I d’altra banda, doncs també compartim la necessitat de reforçar el finançament 
del sistema de protecció a la infància, tenint en compte que els menors estrangers 
no acompanyats representen un 40 per cent dels infants tutelats per la DGAIA, i, per 
tant, és lògic que s’hagi produït, com deia, un desbordament de molts centres d’aten-
ció, a més a més tenint en compte que les necessitats d’aquests menors normalment 
són molt diferents de les que eren tradicionals fins ara.

I, per tot això, donarem suport a la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de Catalunya en Comú Podem i té la paraula la 
diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta de re-
solució perquè no és nova, perquè bàsicament és o el que ja s’està fent o ja s’ha pro-
posat en altres ocasions. I també perquè no és contradictòria amb allò que ja hem 
estat defensant, que ja s’està fent o que ja hem proposat en altres ocasions i, per tant, 
la votarem a favor.

Faig una mica de repàs. L’estiu passat, abans de l’estiu passat hi havia una adver-
tència generalitzada per part d’administracions locals, per part d’entitats, per part 
de grups parlamentaris, que la situació era bastant insostenible i que hi havia un risc 
important d’un desbordament, per dir-ho així, del sistema de protecció a la infància, 
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i així va ser. Hi va haver una crisi important l’estiu passat en el sistema de protecció 
a la infància i l’atenció als infants i joves menors no acompanyats.

Després de l’estiu, nosaltres com a grup parlamentari vam fer accions contun-
dents no només en els plens que hi havia, que eren el d’inici de legislatura, i per 
tant de planteig de prioritats per a tota aquesta... no legislatura, sinó per a tot aquest 
curs, però també amb una carta per part de la presidenta del nostre grup parlamen-
tari al president del Govern, instant-lo a que hi hagués una acció transversal de tot 
el Govern en com s’atacava aquesta qüestió i que no es deixés només en mans de la 
DGAIA.

Hi va haver reacció per part del Govern; tard, perquè ja hi havia hagut la crisi de 
l’estiu, però hi va haver reacció per part del Govern. I el que aquesta resolució de Ciu-
tadans reclama en el seu punt 1 i punt 3 és el que es va fer durant la tardor de l’any 
passat, que va ser un treball conjunt amb món local, amb entitats, amb professionals, 
amb tothom que va voler participar per fer una estratègia de país sobre com s’acull i 
s’atén els infants i joves no acompanyats que arriben al nostre país i que hi seguiran 
arribant. També amb una certa perspectiva i previsió de què pot passar en els propers 
anys i amb tot un mapa d’accions a dur a terme.

Per tant, entenem que els punts 1 i 3 d’aquesta resolució ja estan fets, però no són 
contradictoris amb el que ja s’ha fet. Sí que és cert que el punt número 2 no està fet. 
No vol dir que no s’hagi també ja debatut i aprovat en aquest Parlament. Nosaltres 
també ho hem posat en diverses ocasions, no només ho vam posar damunt la taula 
en la negociació..., intent de negociació de pressupostos amb el Govern de la Genera-
litat, sinó també en la moció que vam fer fa mes i mig en el Parlament, en el Ple del 
Parlament, en què plantejàvem prioritats pressupostàries per al Departament d’Afers 
Socials i una d’elles era precisament que hi hagués la dotació pressupostària per a 
aquesta estratègia de país i que hi hagués aquesta planificació i calendarització de 
les mesures.

No és «baladí», per tant, que sigui el punt que s’ha intentat esmenar des del Go-
vern, perquè és allà on hem de garantir que per a aquesta feina que ja s’ha fet, que 
és de planificació de prioritats, hi hagi la dotació pressupostària suficient per dur-la 
a terme.

No entenc per què Esquerra Republicana o Junts per Catalunya no aproven aques-
ta resolució. Puc entendre que el número 2, el punt número 2 no el vulguin aprovar, 
perquè és un compromís pressupostari, però no entenc per què no aproven l’1 i el 3, 
que és allò que vostès ja han fet des del Govern, empesos per la societat civil, empe-
sos pels ajuntaments, empesos per tothom que els hi estava reclamant, però ho han 
fet. Per tant, els ho reconeixem. Ara simplement aprovin que, una vegada més, un 
grup parlamentari que va fer una resolució sense actualitzar-se, perquè veig que la 
feia al gener mateix, ho torna a posar de manifest, llueixin «tipillo» del que ja han 
fet i aprovin aquests dos punts com a mínim. És que no entenc el que passarà ara 
avui en aquesta votació.

Bé, comptin amb el nostre suport.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn, una altra vegada, de la diputada Elisabeth Va-
lencia, per posicionar-se sobre les esmenes, si vol.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, me voy a posicionar, pero les voy a comentar a los grupos que dan apoyo al 
Govern que si ya se ha hecho y si ya se hace no entiendo por qué van a votar en con-
tra. Además, les voy a anunciar que voy a preguntar con qué periodicidad se está 
reuniendo está comisión de coordinación.

Porque estamos mostrando el camino. Es cierto que hay algún punto del que el 
Govern ya ha tomado nota y ha hecho una reunión de coordinación o dos reuniones 
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de coordinación, pero nos interesa que sea el camino y las reuniones sean periódi-
cas. Nada más.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs, procedim a la votació.
Vots a favor?
9 vots a favor, de Ciutadans, Partit Socialistes i Units per Avançar i Junts per Ca-

talunya. (Veus de fons.) Perdoneu, i de Catalunya en Comú Podem. (Rialles.)
Vots en contra?
10 vots en contra, de Junts per Catalunya i del Grup Republicà.
Aquesta proposta de resolució queda rebutjada.

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que han 
estat víctimes del tràfic d’éssers humans 

250-00605/12

Bé, ara passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre l’atenció als infants i adolescents que han estat víctimes de tràfic d’éssers hu-
mans, presentada pel Grup Socialistes i Units per Avançar, i té la paraula la diputa-
da Eva Granados per poder defensar la proposta.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Espero que amb més sort que la iniciativa anterior, aquesta 
també té a veure amb els menors no acompanyats i concretament –crec que avui 
tenim temes molt sensibles a la Comissió d’Infància– sobre els menors no acompa-
nyats que han estat víctimes del tràfic d’éssers humans.

L’informe del Síndic de Greuges ja ens situava que, pel que fa a la situació dels 
menors estrangers no acompanyats, estan en situació d’especial vulnerabilitat, però 
sobretot també pel que fa a la manca de dispositius que els protegeixen de caure en 
xarxes de tràfic, de prostitució, explotació i crim organitzat.

L’informe del Síndic de Greuges posa en relleu que els circuits de primera aco-
llida estan més orientats a la part de la Llei d’estrangeria, la legislació d’estrangeria 
i, per tant, això ens està provocant una mancança objectiva a l’hora de detectar els 
infants que són víctimes de tràfic i explotació sexual, però també de protegir-los per-
què no caiguin en aquestes xarxes. I el síndic ens diu també en el seu informe que 
troba a faltar, i el nostre grup també, un abordatge específic per part de la DGAIA a 
l’atenció d’aquests infants que han estat víctimes de tràfic d’éssers humans. 

I, especialment –i això, als que no som especialistes en temes d’infància ens cri-
da molt l’atenció– quan parles dels menors no acompanyats i veus que majoritària-
ment són nens, la situació és especialment greu en el cas de les menors estrangeres 
no acompanyades que arriben a Catalunya, que gairebé no entren als circuits de pro-
tecció a la infància i l’adolescència, tot i que les entitats que treballen amb aquestes 
víctimes de tràfic t’asseguren que, cada vegada més, la indústria de la prostitució 
i el sexe demana nenes més joves. Vull dir que estem parlant d’una situació molt, 
molt, molt dura.

El tràfic de dones i nenes amb finalitats d’explotació sexual és una greu vulnera-
ció als drets humans i una de les formes més greus de violència de gènere, i nosal-
tres creiem que la seva recuperació requereix un abordatge específic.

Hi ha molta legislació, la directiva, hi ha protocols de protecció de víctimes de 
tràfic d’éssers humans... Vull dir que amb tots aquests antecedents i el coneixement 
que tenim del que està passant al nostre país amb aquestes nenes, doncs nosaltres 
hem fet aquesta proposta de resolució.

Són cinc propostes en concret. N’hi ha una que parla d’elaborar un pla i un cir-
cuit específic per detectar, protegir i donar una atenció especialitzada a aquests me-
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nors que han estat o que poden ser, poden acabar convertint-se en víctimes de tràfic 
i d’explotació sexual.

També garantir una formació especialitzada als professionals, perquè al final es-
tan tractant amb aquests menors no acompanyats, però han de tenir una formació 
pel que fa a l’abordatge i a l’atenció a les que han estat víctimes de tràfic d’éssers 
humans.

Especialment, quan parlava de les nenes, de crear un recurs específic per aque-
lles menors d’edat que han estat exposades a aquestes xarxes de tràfic de persones.

I dues més –la quarta–, que és crear un registre especial sobre quants menors 
d’edat tutelats han estat víctimes de tràfic o d’explotació sexual per poder fer aquest 
abordatge integral.

I, per últim, incorporar la variable de víctima de tràfic d’éssers humans en el sis-
tema d’informació Síni@ de la DGAIA.

Són aquestes cinc propostes. Si li sembla a la presidenta, com que hi ha esme-
nes, ens podem estalviar el segon torn d’intervenció. En Comú Podem n’ha presen-
tat quatre, n’hi hem acceptat dues que tenen a veure amb el punt 1, a l’apartat 1 i 
l’apartat 2, que una part, la de destinar els recursos que siguin necessaris... És a dir, 
nosaltres parlem d’elaborar un pla i un circuit, Catalunya en Comú Podem el que diu 
es que es posin els recursos perquè es pugui aplicar i, evidentment, hi estem d’acord.

I en el segon punt, que parla d’aquesta formació especialitzada dels professio-
nals, evidentment no ho posa en el literal, i, per tant, ens sembla fantàstic que ho 
incorporem: amb un enfocament de drets humans amb perspectiva de gènere.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. Tal com ha esmentat vostè, hi ha esmenes presentades per En 
Comú Podem i li donem la paraula a la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí, seré molt breu. De fet, la senyora Granados, directament ja ha defensat les 
nostres esmenes que s’accepten. Crec que eren raonables, eren en la lògica que ga-
rantim que realment es pugui dur a terme aquest pla, a partir que hi hagi també re-
cursos destinats. I, evidentment, aquesta perspectiva de gènere, que creiem que hi 
ha de ser, i de drets humans en aquesta formació. 

I no se’ns accepta els afegits que posàvem en dos punts més, de coordinació 
d’àmbits diversos però també de mesures més de prevenció, que creiem que eren 
afegits interessants a una proposta que ja de per si trobàvem important, trobàvem 
també una d’aquestes realitats incòmodes que està bé que tractem en aquesta co-
missió. 

Això existeix i per molt que no siguin nombrosíssims casos, ni que només en fos 
un, és una realitat que cal tractar i que cal abordar. I, bé, ens alegrem que hi hagi 
aquesta proposta damunt la taula, que s’incorporin dues de les nostres esmenes. 

Evidentment, la votarem a favor.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de paraula del Grup de Ciutadans, i té la  paraula 
la diputada Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Agradecemos al PSC la presentación de esta propuesta, ya 
que nos parece que es muy necesaria. Es cierto que estamos teniendo problemas 
para detectar a estos niños y adolescentes que llegan a Cataluña procedentes de 
otros países sin referentes familiares. 

En las visitas que hemos podido realizar a los diferentes centros de protección 
nos han trasladado que hasta que no pasan unos meses no confiesan que son vícti-
mas de trata. Es un tema silenciado y complejo.
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Hay que tener en cuenta que estos niños y adolescentes llegan a Cataluña de un 
proceso migratorio complicado y en su caso se añade el fenómeno de la trata y las 
mafias, que actúan organizadamente y cuya finalidad es la explotación sexual de es-
tos niños a cambio de dinero.

Es necesaria una planificación para la detección, protección, atención y trata-
miento de estos menores, y también vemos necesarios otros aspectos de esta pro-
puesta, como la formación de profesionales, la creación de recursos y que se aborde 
dentro del sistema de protección de infancia, ya que los que son detectados pasan 
por los centros del sistema de protección.

Por todo ello, votaremos a favor.
Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Republicà, i té la paraula el diputat 
Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, a la senyora Granados dir-li que 
aquest cop sí que tindrà més sort i ja m’avanço que, tot i les esmenes, votarem favo-
rablement a tots els punts.

No m’allargaré en l’exposició de motius, perquè coincidim gairebé en tot el que 
s’ha exposat. Simplement, comentar que en el punt en què l’informe del síndic ens 
diu o ens evidencia aquesta manca de protecció per a aquestes noies especialment 
que emigren soles i que puguin arribar a entrar en aquestes xarxes de prostitució, fer 
l’exercici d’obrir una mica l’espectre perquè aquesta problemàtica no només passa 
en aquest àmbit, sinó que passa en un àmbit general de la societat i, per tant, no ens 
podem centrar només en aquest col·lectiu determinat.

I, per altra banda, posar en valor, sobretot, que aquesta protecció l’hem de fo-
calitzar en tres línies molt clares i molt evidents. Pel fet de ser menors, és a dir, per 
la no preservació dels drets com a menors; però també pel fet de formar part d’una 
xarxa de tràfic i explotació i, sobretot, també incloure la violència de gènere. No 
hem d’oblidar que forma part d’aquesta xarxa. També és denunciable pel fet que es 
vulnera..., o que, en tot cas, hi ha situacions on es produeix la violència de gènere.

Pel que fa al primer punt, ens demanen aquest pla i circuit específic per a detec-
tar, protegir i, per altra banda, donar una atenció especialitzada. Hi estem totalment 
d’acord. En el cas de l’esmena es demana que s’hi aportin els recursos econòmics, 
també hi votarem a favor, perquè precisament des del departament s’està treballant 
en aquesta línia. És evident que s’està treballant en aquesta línia perquè ja hi ha uns 
canals establerts i prova d’això és que ja hi ha hagut infants i nenes, en aquest cas, 
que han estat ateses.

Per altra banda, també s’està duent a terme una estratègia catalana per a l’aco-
llida i la inclusió dels infants i joves que emigren sols, on en aquesta estratègia 
 s’inclouen més mesures, més concreció, més priorització i hi formen part entitats 
especialitzades per treballar d’una forma coordinada, i més recursos en l’atenció i, 
sobretot, en aquelles situacions d’emergència i focalitzades també especialment per 
a noies.

Pel que fa al punt número 2, ens demana aquesta formació especialitzada. L’esme-
na el que diu és que hi hagi un enfocament amb perspectiva de gènere, evidentment; 
hi estem totalment d’acord. Des del Govern de la Generalitat, doncs, i dins  d’aquesta 
estratègia, hi ha un conveni de col·laboració amb les entitats especialitzades que s’es-
tà treballant en aquest sentit i, sobretot, també de forma específica per a aquestes 
 noies. Millorar la primera atenció és una de les prioritats i, per altra banda, doncs 
també no només pensar en l’arribada d’aquests infants, joves i adolescents, sinó va-
lorar quin ha de ser el seu projecte vital. Per tant, fer-ne una atenció més a mitjà 
termini.
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Pel que fa al tercer punt, ens demanen aquest recurs específic per al cas concret 
de les noies, de les nenes i les noies. L’esmena de comuns ens agradava, ens agradava 
perquè parlava de prevenció; no només d’actuació quan tenim el problema, sinó de 
prevenció. Per tant, en cas que s’hagués acceptat nosaltres també l’haguéssim votat 
favorablement.

Pel que fa al punt número 4, ens demanen aquest registre especial. Nosaltres hi 
estem totalment d’acord, hi votarem a favor.

I, finalment, al punt número 5 també ens demanen aquest sistema..., que s’inclo-
guin aquestes víctimes al sistema d’informació Síni@ de la DGAIA i, evidentment, 
nosaltres també hi estem d’acord i hi votarem favorablement.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn de paraula pel Grup de Junts per Catalunya i té la 
paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. Des de Junts per Catalunya considerem que el tràfic d’éssers 
humans, la trata de persones en general, especialment de les dones, dels infants, 
dels adolescents per sotmetre’ls a l’explotació, inclosa l’explotació sexual, és una de 
les violències i violacions més atroç dels drets humans.

Desgraciadament, al segle XXI el tràfic de persones continua existint, encara amb 
noves formes que priven a milers de persones dels seus drets fonamentals. Es trac-
ta d’un fenomen molt extens, que s’agreuja cada vegada més. Té les seves arrels en 
les condicions socials i econòmiques dels països d’origen de les víctimes i després 
es trasllada aquesta realitat dura als països d’immigració d’acollida i, en aquest cas, 
malauradament, és una realitat que està a Catalunya.

Lluny de reduir-se, el problema del tràfic i explotació infantil està creixent degut 
a la debilitat del sistema judicial. El destí d’aquestes persones més vulnerables és 
una ofensa per la dignitat humana i un greu problema per tot l’Estat, el país, el poble 
i les comunitats, però també hem de considerar que des de la Secretaria d’Infància, 
Adolescència i Joventut s’està protocol·litzant el procés amb relació a aquest tema, 
treballant amb entitats especialitzades, com ha dit el company abans, i que també 
s’estan creant recursos d’atenció d’emergència específic per a l’atenció a les noies 
migrades soles. Però considerem que encara el mecanisme en aquest nivell és molt 
dèbil, i per això és necessari un protocol ferm per prevenir, reprimir i sancionar  
el tràfic de persones, especialment dels infants i adolescents, que pot ser una autènti-
ca transformació en la lluita per eliminar aquesta explotació censurable de persones. 
Els grups delictius no han perdut temps, desgraciadament, en fer sortir a partir de  
la tecnologia sofisticada, que és un tema que agreuja més la situació amb relació a la  
lluita contra aquest fenomen i, en canvi, els nostres esforços per combatre aquestes 
pràctiques penoses són dèbils i cada vegada també, desgraciadament, són més vul-
nerables.

Necessitem nous instruments per fer front al flagell de la delinqüència, d’aquest 
tipus de delinqüència. És necessari reforçar la cooperació amb els països d’origen 
també per treballar el tema.

I amb relació al punt 4, considerem que un registre especial en aquesta qüestió 
facilitarà el seu abordatge integral i ajudarà a alinear el registre del sistema de pro-
tecció amb el que exposa el punt anterior.

I, per acabar, dono les gràcies al grup proposant d’aquesta proposta, perquè ne-
cessitem molt treball i sensibilització a aquest nivell, i hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de... (Veus de fons.) Sí, votem? No cal posicio-
nar-se sobre les esmenes?
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Eva Granados Galiano

Agrair a tots els portaveus el suport a la proposta de resolució.
Gràcies, presidenta.

La presidenta

Perfecte. Doncs, procedim a la votació.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents 
víctimes d’abús sexual

250-00606/12

Bé, anem pel quart i darrer punt de l’ordre del dia, perquè ens ha comunicat el 
Grup de Ciutadans que la proposta número 5 es posposa.

Així que anem a la Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adoles-
cents víctimes d’abús sexual, presentada pel Grup dels Socialistes i Units per Avan-
çar, i té la paraula la diputada Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. També aquesta proposta de resolució la vam registrar el 22 de  
gener i, per tant, tot just el Ple passat vam estar parlant aquesta qüestió, per tant, 
m’estalviaré tota l’exposició de motius, perquè tots i totes la coneixem, ho vam tre-
ballar la passada setmana.

Sí que coneixen que no tenim un sistema adaptat a les necessitats dels infants 
que han patit aquests abusos. Que en aquests moments encara a Catalunya els in-
fants víctimes d’abusos sexuals han de passar un llarg i dolorós procés judicial, que 
la mitjana són tres anys, que han d’interlocutar amb molts operadors, que no hi ha 
una coordinació encara efectiva entre tots aquests operadors. I tots també conei-
xem l’informe de Save the Children i de Barnahouse –Barnahus, perdoneu, sempre 
m’equivoco– i, per tant, vaig directament a la proposta de resolució.

Nosaltres el que proposem amb aquesta proposta de resolució, per una banda, 
és la coordinació entre els diferents departaments i actors que hi intervenen. També 
són qüestions que hem parlat i que crec que tots els grups hi estem d’acord.

També desenvolupar mesures transversals per abordar l’abús sexual i el maltrac-
tament infantil en centres que reuneixin en un mateix lloc tots els departaments que 
hi intervenen.

El tercer punt, que parla d’incloure tots els infants en programes específics de 
tractament d’abús sexual –també m’avanço, presidenta– i l’esmena que han proposat 
el Grup Republicà i de Junts per Catalunya hem fet una transacció, que tots els por-
taveus la tenen, perquè l’hem distribuït a l’inici de la comissió.

I els dos darrers punts, que parlen d’un sistema unificat d’avaluació, establint 
aquest únic interlocutor que rebi totes les notificacions. I, com no pot ser d’una altra 
manera, en aquests casos també la formació dels professionals, perquè si no estan 
formats és evident que per molta coordinació i voluntat política no es pot dur a ter-
me el que volem fer entre tots.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Tal com ha comentat vostè, hi han esmenes presentades, i ara 
és el torn del Grup Republicà, i té la paraula la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Abans que me n’oblidi, retirem, juntament amb el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, l’esmena del primer punt, perquè simplement vo-
líem deixar constància que a banda de seguir el model Barnahus també se’n seguien 
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d’altres, però era més important deixar constància que preníem com a model en pri-
mer lloc el model nòrdic. I, en tot cas, també tindrà molta sort amb aquesta segona 
proposta el Grup de Socialistes i Units per Avançar, perquè votarem en tot el seu 
conjunt a favor.

Deixem clar, amb el vot a favor del primer i el segon punt, que el que estem 
impulsant és un model català propi, inspirat en el model nòrdic però no només, 
i d’aquesta manera, amb aquest model, garantim que els menors quedin protegits 
d’una manera més efectiva. I tal com ho vam debatre a la moció la setmana passa-
da i vam poder veure la interpel·lació anterior de la companya Ribas, aquests espais 
multidisciplinaris són vitals per no caure en la victimització.

Entenem que els serveis d’atenció no són gratuïts, tot al contrari, són de caràcter 
privat i d’alt cost i per això hem introduït una esmena en aquesta línia, que ha estat 
aprovada, com avançava la companya Granados, entenent que cal la gratuïtat, ente-
nent també la situació econòmica actual, malgrat que el compromís del departament 
és inqüestionable.

I, per acabar, la formació..., no diré res nou, diguem-ne, però com en tants altres 
casos és imprescindible. Per poder detectar, prevenir i actuar hem de garantir que 
qui ho faci estigui format, més enllà de la voluntat d’aprovar certes propostes o mo-
cions aquí a les institucions. I tal com diu la proposta de resolució, especialització 
en temes de victimització, jurídics i de gestió. 

Però no ens podem quedar aquí, perquè cal conscienciar i sensibilitzar la socie-
tat per estar ben alerta, perquè aquí estem parlant de la segona fase, que és quan ja 
tenim el cas d’abús i, per tant, la resposta de les institucions públiques, però neces-
sitem avançar-nos a aquest últim pas, i per això no parlaríem de formació, sinó de 
sensibilització de la societat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de Junts per Catalunya, i té la paraula la dipu-
tada Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, presidenta. Bones tardes. Doncs, en primer lloc, agrair la bona feina i la 
predisposició de la diputada Silva que, tot i que no hi pot ser, ha vetllat les esmenes 
de bon matí i des del primer moment hi ha hagut molt bona voluntat per arribar a 
acords, així com la feina també de la diputada Díaz.

Està clar que la protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús sexual és un 
tema que ens preocupa moltíssim, de fet, m’atreviria a dir que a tots els grups par-
lamentaris, ja que portem debatent diferents iniciatives parlamentàries en aquestes 
darreres setmanes sobre aquesta problemàtica tan greu.

En segon lloc, dir que aquesta PR en alguns dels seus punts arriba a molta con-
creció i que hi coincidim força. Coincidim que cal desenvolupar aquestes mesures 
transversals per abordar l’abús sexual i el maltractament infantil a través de la crea-
ció d’aquests centres, que es reuneixin en un mateix lloc tots els departaments que 
hi estan involucrats.

També que és necessària la creació d’aquest sistema unificat d’avaluació, pre-
venció, detecció, notificació i actuació per aquests casos d’abusos sexuals infantils, 
amb aquest únic interlocutor que rebi aquestes notificacions, en coordini els serveis 
implicats, la creació d’aquest expedient únic. Aquest sistema unificat segurament 
facilitarà moltíssim aquesta major coordinació.

Pel tema de la formació especialitzada, coincideixo amb el comentari de la 
diputada Díaz per a aquests professionals que intervenen en els processos d’abusos 
 sexuals a infants, perquè les persones que treballen amb infants tenen aquesta opor-
tunitat tan important de captar-ho de primera mà i, per tant, per fer-ho possible cal 
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aquest coneixement, aquesta formació, també aquests protocols, però igualment to-
tes les persones hem d’estar alerta davant d’aquesta violència vers els infants.

En darrer lloc, comentar que la nostra esmena anava en aquest sentit, que calia in-
corporar tots els infants i adolescents que han estat víctimes d’abusos sexuals a aquests 
serveis específics de tractament, però planificant-ne aquest calendari durant aquest 
any 2019 per arribar progressivament a aquesta gratuïtat i accessibilitat de totes les 
persones que ho necessitessin.

Per tant, des de Junts per Catalunya donarem suport a tota la proposta de reso-
lució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de paraula pel Grup de Ciutadans i té la paraula 
la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bien, anunciamos que nosotros vamos a dar apoyo a esta 
propuesta de resolución. Vamos a dar apoyo porque nosotros también hemos reali-
zado diferentes propuestas en relación con la detección y prevención y atención a las 
menores víctimas de maltrato o a los menores víctimas de maltrato contra la infan-
cia, en este caso a las víctimas de abusos sexuales.

Todos conocemos las cifras. Nosotros impulsamos un pleno de infancia en el que 
registramos una propuesta específica para la detección, prevención y tratamiento de 
estos abusos y de todo tipo de maltrato contra la infancia, propuesta que fue aproba-
da. Hicimos nuestra la iniciativa de Save the Children con el modelo Barnahus, para 
tener un mismo espacio que tenga como finalidad no duplicar entrevistas y no hacer 
pasar por más trauma al niño o niña que sea víctima de esta violencia.

Quiero anunciar que mañana presentamos nuestra propia ley para la detección, 
la prevención y la erradicación del maltrato contra la infancia. Esperamos que los 
grupos que dan apoyo al Govern todavía están a tiempo de retirar su enmienda a la 
totalidad sobre nuestra ley y también esperamos que el grupo que presenta esta ini-
ciativa nos de apoyo, ya que incluimos medidas que ellos también comparten, como 
que haya una atención transversal para la detección y prevención de estos abusos 
desde los diferentes departamentos, actuación que nos parece fundamental  sabiendo 
que el comité interdepartamental para el tratamiento de estos abusos no se reúne 
desde 2017. Hemos pedido las actas de este comité interdepartamental que se creó 
para tener y para realizar una acción transversal entre el Departament de Salut y el 
Departament d’Afers Socials. Sabemos que no se reúne desde 2017, de acuerdo a la 
información que tenemos facilitada por el Govern.

Después, también nos parece importante crear un registro unificado para la de-
tección y la prevención de esta violencia y, como he indicado, crear un espacio único.

Por todo ello, daremos apoyo a la propuesta y esperamos también poder recibir 
el apoyo de todos los grupos parlamentarios para nuestra ley.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de la diputada Eva Granados... (Veus de fons.) 
Ai, perdó, és el torn de paraula de la diputada Marta Ribas, de Catalunya en Comú 
Podem.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, presidenta. Bé, nosaltres també farem suport a aquesta proposta de 
resolució. Ens hem anat creuant tots els grups amb propostes en aquest sentit. Es 
feia referència abans a la moció que vaig defensar jo en el Ple de la setmana passada, 
que hi havia aquests mateixos punts i propostes, i alguns més. En el Ple d’infància 
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del desembre ho vam proposar diversos grups. En altres moments en aquesta comis-
sió s’ha parlat del tema.

Jo voldria posar en valor que això és, per tant, el resultat d’una feina que fan pro-
fessionals del sector, entitats del sector amb molt rigor, amb molta seriositat, que ens 
posen damunt la taula realitats, que ens posen damunt la taula propostes concretes 
viables, interessants, contrastades amb altres països, com és en aquest cas –perquè 
bàsicament la resolució va d’això– el model Barnahus que Save the Children ha estat 
batallant, presentant-nos a tots els grups parlamentaris, i crec que és..., ha de ser un 
orgull, no una competència entre grups parlamentaris, que tots ens ho hem fet nos-
tre, que el Govern també s’ho ha fet seu i que és un projecte que es vol dur a terme 
i que es vol fer realitat.

Jo l’únic perquè aprofito la resolució és per exigir que es dugui a terme i es faci 
realitat ràpid, que no podem aturar-nos ara amb un pla pilot a Tarragona i ves a sa-
ber quan trigarà realment que el global, en global, adaptat a Catalunya, però que 
vol dir territorialitzat, es trigui que sigui una realitat i que no –jo els ho deia també 
l’altre dia– estem en moments d’estudis, ni de comissions d’estudi. No, ja ho sabem 
què s’ha de fer, ens ho han anat dient les entitats. Aquesta és una de les propostes 
concretes que fa molt temps que estan damunt de la taula de tots els grups parlamen-
taris i igual que aquesta crec que n’hi ha moltes més, especialment en els informes 
del síndic dels últims anys, que estan clares, que només fa falta que s’agafin amb 
valentia i es duguin a terme. 

Crec que la realitat d’infants víctimes de violències sexuals es mereix contun-
dència, valentia i celeritat en posar en marxa mesures que tots sabem que fan falta.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara sí que és el torn de la diputada Eva Granados, per posi-
cionar-se sobre les esmenes.

Eva Granados Galiano

Sí, ho he dit en la meva intervenció. Hem fet una transacció amb el Grup Repu-
blicà i de Junts per Catalunya respecte al punt 3.

I, escoltant també les intervencions de tots els portaveus i les portaveus, també 
agrair el recolzament a la proposta.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara procedim a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Bé, aixequem la sessió, i moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i vuit minuts.
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