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XIV legislatura · primer període · sèrie C · número **** 

Comissió de Drets Socials 

Sessió 5, dimecres 15 de setembre de 2021 

Presidència de la I. Sra. Mónica Ríos García 

Sessió 5 de la CDS 

La sessió de la Comissió de Drets Socials (CDS) s’obre a ****. Presideix Mónica Ríos 

García, acompanyada de la vicepresidenta, Maria Jesús Viña i Ariño, i de la 

secretària, Anna Feliu Moragues. Assisteix la Mesa la lletrada Clara Marsan 

Raventós. 

Hi són presents Judit Alcalá González, Eva Granados Galiano i Raúl Moreno 

Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Bartomeu Compte Masmitjà, 

Najat Driouech Ben Moussa i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. d’Esquerra Republicana; 

Glòria Freixa i Vilardell, M. Assumpció Laïlla Jou i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. 

P. de Junts per Catalunya; María Elisa García Fuster, pel G. P. de VOX en Cataluña; 

Basha Changue Canalejo, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar; Jessica González Herrera, pel G. P. d’En Comú Podem; Joan 

García González, pel G. P. de Ciutadans, i Eva Parera i Escrichs, pel G. Mixt. 

[Assisteix] a aquesta sessió  

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Proposta de resolució sobre la construcció de dues residències i un centre de dia 

al barri de la Marina, de Barcelona (tram. 250-00045/13). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 47; esmenes: 

BOPC 84, 14). 

2. Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de la malnutrició infantil (tram. 

250-00069/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 35, 

8; esmenes: BOPC 84, 14). 

3. Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable davant la crisi 

de la Covid-19 (tram. 250-00072/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 35, 11; esmenes: BOPC 84, 15). 

4. Proposta de resolució sobre la xarxa d’acollida d’urgència (tram. 250-00089/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 42, 12). 

5. Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l’Agència Catalana de 

l’Habitatge a Tarragona (tram. 250-00142/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 57, 67; esmenes: BOPC 105, 15). 

6. Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada (tram. 250-

00148/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb quatre 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 57, 

75; esmenes: BOPC 105, 15). 



Comissió de Drets Socials 

Sessió núm. 5 / 15 de setembre de 2021 

 

4 

La presidenta 

Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, si algun grup parlamentari ha de comunicar 

alguna substitució? 

(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.)  

Raúl Moreno Montaña  

Sí, presidenta, comuniquem la substitució de la diputada Eva Granados pel diputat 

Ferran Pedret. 

La presidenta 

Moltes gràcies. 

(M. Assumpció Laïlla Jou demana per parlar.)  

M. Assumpció Laïlla Jou 

Gràcies, presidenta. Nosaltres el diputat Joan Carles Garcia substituirà en una 

primera part de la comissió el diputat Ferran Roquer i, quan aquest arribi, substituirà 

la diputada que tenim en aquests moments present, que és la Glòria Freixa. 

La presidenta 

Molt bé. Moltes gràcies. Algú més? No? 

(Veus de fons.) (M. Assumpció Laïlla Jou demana per parlar.)  

M. Assumpció Laïlla Jou 

Sí, presidenta. Voldríem demanar un canvi a l’ordre del dia i era que la proposta de 

resolució número 1 passés a substanciar-se després de la 2 i la 3. Per tant, quedaria 

2, 3, 1, 4 i la resta. Si a la resta de portaveus els semblés bé. 

La presidenta 

D’acord. Si a tots els grups parlamentaris els sembla bé, per assentiment, faríem 

aquest canvi?  

Sí. Faríem 2, 3, 1, 4, 5, 6.  

(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.)  

Sí. 
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Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de 

l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona (posposada) 

250-00142/13 

Raúl Moreno Montaña  

Respecte a l’ordre del dia, nosaltres voldríem posposar per la següent comissió la 

proposta de resolució número 5, de la reparació dels habitatges de l’Agència 

Catalana de l’Habitatge a Tarragona. Posposar-la, que no treure-la, eh? Fer-la... 

(Veus de fons.) No la retiro. 

La presidenta 

D’acord. Doncs, diguem-ne, la trauríem de l’ordre del dia d’avui per fer-la en properes 

comissions. 

Llavors, ja un cop anunciades les substitucions i les consideracions dels grups... Ah, 

d’acord. Per assentiment, si estan d’acord amb la posposició de la proposta de 

resolució? D’acord. Moltes gràcies. 

Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de la 

malnutrició infantil  

250-00069/13 

Sí. Engeguem la Comissió de Drets Socials en sessió ordinària. I iniciaríem, tal com 

hem acordat, amb el punt 2, que seria la Proposta de resolució sobre l’avaluació i 

l’abordatge de la malnutrició infantil, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar, aquesta proposta la defensarà el diputat Raúl Moreno. Endavant. 

Raúl Moreno Montaña  

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades, en aquesta proposta de resolució 

nosaltres volem insistir en un tema que ens preocupa molt com a grup parlamentari, 

jo crec que preocupa a la resta de grups també i que cal posar sobre la taula, parlar-

ne i prendre mesures, no? 

L’any 2011, l’Enquesta de condicions de vida va explicitar que un 4 per cent dels 

nens i nenes menors de setze anys doncs no s’alimentava correctament. Estaven 
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parlant de 50.000 infants. En aquells moments el Govern va considerar que aquest 

era un tema important i, per tant, junt amb el Síndic de Greuges, que va fer la 

denúncia, i diverses entitats es van crear una sèrie de protocols per intentar 

solucionar aquesta manca d’accés a una de les necessitats bàsiques, no? No es 

tractava només de poder accedir als aliments frescos, sinó, de fet, de poder garantir 

l’alimentació dels infants durant els 365 dies de l’any. 

A banda d’aquests protocols que es van posar, que es van anunciar, es va fer una 

opció també de comptabilitzar els casos d’infants amb problemes de malnutrició a 

Catalunya. I es va fer, eh? L’any 2015, el Departament de Benestar Social i Famílies 

va fer aquest còmput inicial i es van detectar més dels que l’Enquesta de condicions 

de vida havia determinat, fins arribar a 70.239 nens, nenes i adolescents que es 

trobaven amb dificultat... 

 

Fitxer 05CDS2 

 

Accés a l’alimentació. 

I, posteriorment a tenir aquestes dades, es va crear, a més a més, el Comitè 

Interdepartamental de Seguiment d’aquests protocols. Bé, doncs, això va 

desaparèixer només un any després.  

L'any 2016 ja no es va presentar les dades dels nens que tenien malnutrició infantil. 

El Comitè Interdepartamental només es va reunir un cop per constituir-se, mai més 

es va reunir. El Grup Parlamentari Socialista va portar aquest cas al Parlament de 

Catalunya i des de la conselleria es va explicitar que ja no feia falta comptabilitzar i 

el cas és que arribem on arribem, amb una situació de crisi post covid i estem pitjor. 

En aquests moments, el 34 per cent dels infants a Catalunya està en risc de pobresa. 

No hi ha cap política determinada per part del Departament de Catalunya per intentar 

assegurar l'alimentació dels infants els 365 dies de l'any, tenen aquesta mania, els 

nens, de menjar tres cops al dia durant tots els dies de l'any. Per tant, el fet 

d'assegurar-ho al migdia no és suficient, sinó que en situacions tan complexes com 

aquestes cal assegurar aquests tres àpats. 
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I en aquesta línia nosaltres el que volem és, primer, recuperar allò que ja funcionava 

i desplegar immediatament aquells protocols que es van fer en aquells moments, 

que eren protocols des del seu punt de vista, des del punt de vista de contingut 

correctes; recuperar l'activitat d'aquest Comitè Interdepartamental perquè analitzi si 

cal o no actualitzar –i són ells els que ho han de dir– els protocols existents i fer el 

seguiment de les dades; avaluar almenys un cop l'any, un cop l'any, aquestes dades 

per saber quin és el seguiment dels infants i adolescents en risc de malnutrició; 

presentar l'avaluació de les dades relatives a aquests casos i, de fet, en aquest punt 

sí que hem arribat a una transacció amb les esmenes presentades per Junts per 

Catalunya i Esquerra Republicana, i habilitar, això sí, una prestació específica per 

als infants i joves que reben l'ajut de menjador per als períodes no lectius i saber 

també si necessiten aquest ajut per garantir els àpats després de l'horari escolar. 

S'ha fet altres anys de manera..., l'any passat durant la pandèmia es va posar en 

marxa una tarja pels mesos en els quals els infants no anaven a l'escola i, per tant, 

per assegurar la seva bona nutrició. Pensem que és una eina que, tot i els problemes 

que va tenir, i gràcies a la col·laboració fonamentalment dels serveis socials dels 

ajuntaments, que en aquells moments estaven en una situació molt complicada, es 

va poder fer arribar aquesta tarja a tothom. 

Bé, tenim un sistema i potser caldria que aquest sistema o d'altres que es puguin 

concretar serveixin per garantir l'alimentació durant tot l'any als infants i joves del 

nostre país.  

I, lògicament –i amb això acabo– insistir en la importància que el servei de menjador 

arribi a la primària i a la secundària, perquè en el pas de primària a secundària hi ha 

10.000 infants de Catalunya que rebien una beca menjador que la deixen de rebre, 

i per tant no desapareixen d'un any per l'altre. Hi han 10.000 persones que sabem 

que necessitaven beca menjador que quan passen a la secundària deixen de tenir-

la. Per tant, cal assegurar que els centres educatius del nostre país tenen servei de 

menjador per assegurar l'accés a una bona nutrició. 

Gràcies, presidenta. 

La presidenta 
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Gràcies, diputat. En segon lloc, tenen el torn de paraula aquells grups parlamentaris 

que han presentat esmenes, i tindria la paraula el Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya, la Titon? Sí? Endavant. 

M. Assumpció Laïlla Jou 

Sí, gràcies, presidenta.  

Certament, aquest és un tema, com explicava el propietari de la proposta de 

resolució, important i transcendent, que quan parlem de la dècada del 2000- 2010 ja 

es va posar fil a l'agulla, però ja es va veure que era un tema de màxima complexitat 

i de màxima profunditat, a la vegada que requeria un abordatge transversal i, de fet, 

en aquests moments estan implicats en tots els protocols i treballs per treballar 

contra la malnutrició infantil des del Departament d'Educació al Departament de 

Drets Socials, al Departament de Salut, i tots aquells que en certa manera puguin 

impactar en la millora de les condicions de vida de la infància vulnerable, no? 

I a la vegada també és una evidència que cal no només prendre mesures 

conjunturals perquè, òbviament, els infants puguin menjar cada dia, sinó que també 

cal prendre mesures radicals en el sentit d'anar a l'arrel, aquelles mesures que potser 

en un primer moment no tenen un impacte fort, però que sí, a mitjà i llarg termini, 

han de tenir un impacte per millorar les condicions de vida d'aquests infants més 

vulnerables; de tots, però especialment d'aquests infants vulnerables. 

El diputat Moreno ho explicava, cal analitzar les dades i, de fet, hi ha molts treballs 

per tal d'analitzar les dades i veure què és el que hem de mantenir i aprofundir en 

allò o què és el que cal canviar perquè, per exemple, l'impacte que ha tingut la 

pandèmia de la covid, en aquest cas, doncs ens cal prendre mesures 

extraordinàries, com per exemple no la que va prendre ahir el Govern per tal de fer 

una subvenció específica per a aquelles famílies que en una situació de vulnerabilitat 

poguessin garantir l'alimentació dels seus fills en edat escolar en qualsevol dels 

àmbits, no? Per tant, és evident que és una proposta de resolució amb la qual, 

òbviament, no podem no estar-hi d'acord, no? 

Sí que és cert, però, que en les propostes que ens plantejava, doncs, volem ser en 

això molt coherent en el sentit de ser conscients que és veritat, que ens cal 

implementar tota una sèrie de mesures, protocols, etcètera, que ja existeixen i 
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d’altres s'han de canviar, i per tant ens cal una anàlisi profunda per tal de poder 

ajustar-nos una mica millor i ser efectius i eficients en l'ús dels recursos que tenim, 

perquè a ningú se li escapa que tot això necessita claríssimament, doncs, d'un 

impacte econòmic pressupostari important. 

Per tant, en aquest sentit nosaltres podríem dir que majoritàriament podem donar 

suport a aquesta proposta de resolució, tot i que demanarem votació separada de 

tres punts, amb aquesta voluntat precisament de ser coherents, i són punts en els 

quals farem una abstenció, que seria el punt 1, el punt 5 i el punt 6, que podríem 

votar conjuntament.  

I fem una abstenció en aquest sentit, és a dir ja compartim la importància, per 

exemple, de garantir que a l'institut també es pugui garantir una menjada a aquells 

infants i adolescents que per la seva situació de vulnerabilitat no poden fer-ho a casa, 

però també és evident que necessitem unes mesures, ja no només econòmiques 

sinó també estructurals, perquè això sigui possible. 

I, per tant, essent conscients que aquesta pot ser una mesura de les que es poden 

prioritzar, és evident que amb aquesta contundència no podem donar-li suport, però 

sí que farem una abstenció en aquest sentit, igual que ens passa en el punt 1 i en el 

punt 6. 

Per tant, donaríem suport al punt 2, punt 3 i punt 4, amb la transacció a què hem 

arribat i que hem fet arribar a tots els grups parlamentaris, i a la resta de punts ens 

abstindrem.  

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Seria el torn del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana, la Najat. Endavant. 

Najat Driouech Ben Moussa 

Gràcies, presidenta.  

Bon dia, companys i companyes, i bon inici de curs o de recuperació de l'activitat 

parlamentària després d'aquesta aturada per poder descansar una mica.  



Comissió de Drets Socials 

Sessió núm. 5 / 15 de setembre de 2021 

 

10 

Dit això, evidentment, com ho ha expressat la meva companya, la companya que 

m’ha precedit, la diputada de Titon Laïlla, ho compartim el 100 per cent. També és 

cert que cal reconèixer que i agrair també al diputat Moreno aquesta proposta, 

perquè sense anar més lluny aquesta setmana m’he estat reunint amb diferents 

entitats del sector, del sector que treballa per prodrets de la infància i una de les 

coses de les quals ens alerta és sobre, diguem-ne, la malnutrició infantil, la pobresa 

infantil en general, i no només ens alerten, sinó que ens posen deures, d'alguna 

manera, perquè en el futur els infants que avui pateixen pobresa infantil, malnutrició 

infantil, és possible que acabin sent el 80 per cent pobres, el percentatge actual, el 

seu 80 per cent en adult essent vulnerable. I això crec que és l'esperit en el qual 

hauríem d'anar treballant en una matèria tan important com és la infància i 

l'abordatge de la malnutrició infantil. 

I crec que és un àmbit en el qual hem d'anar junts i hem de trobar un ampli consens, 

no? I per això crec que, a excepció d'alguns punts que creiem que no votarem a 

favor, simplement que ens abstindrem, perquè creiem, considerem que s'està 

treballant. No és que no trobem importants els punts ni que no tinguin sentit, sinó 

que tenint en compte la covid, tenint en compte la inversió que han fet els diferents 

departaments, com és el cas de Drets Socials i també Educació en aquest aspecte, 

creiem que s'ha d'anar més enllà i s'ha de fer una anàlisi exhaustiva i fer un 

abordatge molt més integrat. 

Però sí que hi ha un punt que voldria destacar i és el tema de garantir l'alimentació 

també als instituts. Cert, moltíssimes de les famílies que reben beques menjador al 

llarg de la seva etapa educativa, a primària, evidentment la seva situació econòmica 

o social no canvia pel fet d'haver passat a secundària, i aquí estem d'acord que hem 

d’empentar i caminar cap a poder traslladar també aquest ajut als centres educatius 

de secundària, no?  

Però també és cert que des del Departament d'Educació hi aposten, però ho volen 

fer d'una manera coherent i no immediata, més que res perquè ni tenim les 

infraestructures, ni sabem quin és el cost que podria suposar. 
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Dit això, tornem a agrair també que ens hagi acceptat..., diguem-ne, que hàgim 

arribat a una transacció en el punt 4 i, com ha dit la companyia que m’ha precedit, 

doncs, votarem a favor d'alguns punts i als altres ens abstindrem.  

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies diputada. 

En següent lloc, tindria la paraula el Grup Parlamentari VOX en Catalunya. María 

Elisa García, endavant. 

María Elisa García Fuster 

Gracias, señora presidente. 

Bueno, el debate sobre la malnutrición infantil cobró protagonismo, como bien ha 

dicho el compañero del PSC, en agosto del 2013, a raíz de un informe presentado 

donde alertaba que cerca de 50.000 niños catalanes no podían permitirse comer 

carne o pesco todas las semanas, es decir no comían proteínas de manera regular. 

En el 2017 los datos revelaban, en un informe realizado por las Entidades Catalanas 

de Acción Social, ECAS, que el hambre oculta, o sea la deficiencia de algunos 

nutrientes per una dieta pobre e inadecuada, afectaba ja al 8 por ciento de la 

población infantil, porcentaje que se había doblado en los últimos años y que, 

curiosamente, este estudio realizado por las Entidades Catalanas de Acción Social 

echaba la culpa a los recortes en políticas sociales que se venían realizando des del 

2008 por los distintos gobiernos autonómicos catalanes. Bueno, no es ningún 

secreto a qué dedicaban el capital los gobiernos separatistas de Mas, Puigdemont y 

Torra, que eran básicamente en embajadas, adoctrinamiento, políticas 

secesionistas, altos cargos, red clientelar, en todo menos en el bienestar de los 

catalanes.  

A día de hoy, no hay manera de encontrar datos fiables de malnutrición infantil en 

Cataluña porque no hay protocolos actualizados de detección ni parece que a la 

Consejería de Derechos Sociales le importe demasiado. 
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Una vez más, alineada con la consejería, están las enmiendas presentadas por 

Junts y Esquerra Republicana. Cito textualmente: «Presentar una evaluación tan 

pronto como sea posible», o tan pronto como el Govern deje de financiar el 

separatismo y financie la alimentación de estos niños, o sea que podemos esperar 

¿no?  

«Estudiar las posibles mejoras dentro del actual sistema de prestación de ayudas». 

Pero si desde tiempos del señor Mas su sistema de ayudas –por llamarlo de alguna 

manera– es un fracaso estrepitoso; a los datos me remito, que somos la comunidad 

autónoma líder en listas de espera de ayudas. 

«Recuperar progresivamente el servicio comedor». ¿Progresivamente? Y mientras 

ustedes progresan en su agenda rupturista, ¿qué comen estos niños? 

En fin, que una vez más intentan descafeinar una propuesta de resolución para 

justificar su mala gestión y su desvío de capital público a fines separatistas. Queda 

demostrado que el bienestar de los catalanes les importa más bien poco. 

Nosotros, obviamente, votaremos a favor de la propuesta presentada por el PSC, 

por el bien de todos los niños catalanes.  

Muchas gracias. 

La presidenta 

Gràcies, diputada.  

En següent lloc, tindria la paraula el Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Basha Changue, endavant. 

Basha Changue Canalejo 

Bon dia. Gràcies, presidenta.  

Primer de tot, també sumar-me al consens general de la importància de parlar 

d'aquest tema avui, no? 

Estem molt d'acord que la situació, tal qual aboquen les dades, ja ens fa una idea 

de la urgència d'implementar mesures, i precisament això és el que volem destacar 

de la proposta de resolució del Grup Parlamentari del Partit Socialista. 

Tots estem d’acord... 
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...d’acord en que s'han de desplegar els protocols, de què s'ha de recuperar aquesta 

activitat i fer-ho immediatament. Però el que més interessant ens sembla a nosaltres 

són la concreció dels terminis. És a dir, moltes vegades estem d'acord 

ideològicament en coses o en la teoria estem d'acord en coses però no les aterrem, 

sempre utilitzem paraules com «en la major brevetat», «estudiar», «mirar», és a dir, 

anem una mica a aterrar les coses i a posar-nos mans a l'obra, no? 

Per tant, sí que ens ha semblat interessant la transacció que ens comuniquen, no?, 

del punt 4 que, òbviament, una cosa és aterrar-la i una altra cosa és, no?, posar-nos 

terminis impossibles per una qüestió doncs, senzillament, del tràmit. Entenem que 

això es va entrar a l'abril i que, bé, doncs hi havia un marge que ara, quan ho estem 

votant, doncs aquest marge ja no hi és i, per tant, ens sembla molt interessant que 

això, en comptes de ser «en la major brevetat possible», que és una cosa efímera i 

que no d'allò, doncs es concreti en els propers sis mesos. 

I esperem que en aquest cas la Conselleria de Drets Socials, que també porta el 

Grup Parlamentari de Junts, doncs amb aquesta transacció que s'ha fet això es 

manifesti en un compromís real que aquests sis mesos realment poden ser 

abastables, no? 

Per la resta, no repetir gaire perquè és imprescindible habilitar totes aquestes 

mesures que ja el marc legal ens dona i fer-ho amb aquesta immediatesa.  

En aquest sentit també, nosaltres vam demanar abans de l'estiu la compareixença 

de la consellera perquè en les properes setmanes ens indiqui també quines mesures 

s'han pres durant aquest estiu per garantir aquests àpats diaris als infants que en 

aquest estiu  doncs han quedat també sense aquesta cobertura. 

I també, molt important, la qüestió dels instituts, no? Perquè aquí sí que ens 

agradaria ressaltar que quan tenim una educació primària separada en els centres 

d'educació secundària, diguem-ne, de sobte els nens de 12 a 16 anys passen a ser 

concebuts com gairebé adults i és com, bé, aquests nens també necessiten un àpat 
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diari, també necessiten aquest suport i no perquè, de sobte, ja vagin a l'institut deixen 

de necessitar aquests serveis, no? 

Per tant, importantíssim que això arribi també a tots els instituts i no només a aquells 

que tinguin les instal·lacions adequades. És a dir, això generaria una discriminació 

que seria inadmissible. Per tant, entenem que el fet de no transaccionar aquesta 

esmena doncs deixa el punt amb una garantia d'igualtat en tots els centres. 

I nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució perquè entenem que no 

pot ser d'una altra manera i animem a la conselleria doncs a, realment, fer-la efectiva 

en els terminis que estem aprovant avui. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. En següent lloc tindria la paraula el Grup Parlamentari de 

Catalunya En Comú Podem. Jéssica González, endavant. 

Jessica González Herrera 

Gràcies, presidenta. Bon dia. Anant per endavant que votarem a favor d'aquesta 

resolució i intentant no repetir coses que s'han dit des d'altres grups parlamentaris i, 

sobretot, trobant aquesta manca de concreció en terminis. Entenem que a vegades 

s’han de flexibilitzar certs acords per poder aprovar però, sobretot, el que ens 

interessa és que sigui el més concret possible i que es desplegui per fi, diguéssim, 

tots aquests instruments, que en molts casos existeixen, però que no s'està posant 

tot l'èmfasi i tota la força que hauria de ser i tenint en compte el context en el que 

estem. 

No podem entendre com amb les taxes de pobresa infantil tan altes no es faci una 

qüestió de primer ordre i amb valentia, amb la valentia que cal, no?, sinó tot el 

contrari. A vegades fins i tot s'amaguen els instruments i les xifres, no?, i es deixen 

deures pendents anys rere anys. Entenem la complexitat que, evidentment, per fer 

un desplegament adient s'han de fer estudis, diagnòstics, etcètera, però ja tenim 

molta informació també sobre la situació de pobresa infantil.  

I aquí també m'agradaria destacar que què seria de la infància sense els serveis 

socials que tenim als municipis de Catalunya, sense les xarxes veïnals, sense el 
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teixit associatiu i les organitzacions que s'encarreguen també de fer front allà on les 

administracions moltes vegades no arriben, perquè la Generalitat s'ha de dir que ha 

suspès en aquestes polítiques de lluita contra les desigualtats i, per tant, també 

suspèn en aquesta atenció a la malnutrició infantil.  

I tenint en compte la visió i l'abordatge integral que haurien de tenir aquestes 

polítiques, no oblidem que sempre darrere d'un infant que no pot cobrir les seves 

necessitats de nutrició mínimes diàries hi ha una mare empobrida. Moltes vegades 

aquesta mare en una situació de «monomarentalitat», i tenint instruments per 

garantir que cap dona i, per tant, cap nen o cap nena visqui sota el llindar de la 

pobresa. 

Nosaltres mateixos vam presentar una proposta de modificació de la llei de la renda 

garantida de ciutadania, que, per cert, els partits de Govern han esmenat a la totalitat 

i ja discutirem al ple, quan correspongui, què és el que ha passat en aquest sentit, 

perquè aquesta és una eina també que tenim, és un tema de política de rendes 

també. No podem veure’ls només com a un tema de subvencions, sinó com una 

qüestió estructural que passa també per aquesta situació d'empobriment en la que 

moltes famílies, insistim, en situació de «monomarentalitat», especialment, tenen. 

Llavors aquí cal un abordatge estructural. Votarem a favor de la proposta, tot i que 

no és tan concreta com ens agradaria. I des de Catalunya En Comú Podem aquest 

és el nostre posicionament. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. En segon lloc tindria la paraula el Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Senyor Joan García, endavant. 

Joan García González 

Gràcies, presidenta. Crec que el que portem avui a la comissió o el que porta el partit 

o el Grup Socialista a la comissió, a aquesta comissió, és un tema que ha de ser 

prioritari per bona part d'aquests grups durant aquesta legislatura.  

S'ha parlat que hi havia una sèrie de dades, i és cert, al 2011 i que l’evolució 

d'aquestes dades ha sigut doncs cap a la desaparició. És a dir, quan un Govern 

publica unes dades i aquestes dades són dolentes i, en lloc de prendre polítiques 
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per modificar la situació en què es troba la pobresa infantil o la infància a Catalunya, 

el que fa és no publicar les dades, doncs ja un sospita que, possiblement, no s'està 

fent res, no? No s'ha fet res, és evident que no s'ha fet res. Les dades que ens 

donava el Síndic de Greuges en l'última compareixença ho va deixar molt clar.  

La crisi pandèmica de la covid és evident que ens ha portat a una situació encara 

més complexa. I per a nosaltres, sense dades i sense protocols, doncs ara podem, 

evidentment, aprovar tota una sèrie de mesures, però, com veiem, aquestes 

mesures el que fan és replicar el que ja s'ha fet o s'ha parlat en altres legislatures. 

Ja s'han presentat mocions semblants a la legislatura passada, s'han aprovat i no 

s'han aplicat. Tornem a això. Almenys des del nostre grup ho tornarem a denunciar 

cada cop que faci falta. Aprovem mocions, aprovem propostes, en aquest cas, a 

aquest Parlament i a les comissions, però hem d'exigir que el Govern les implementi.  

Estem a favor, evidentment, del que es presenta per part del Grup Socialista perquè 

alguna d'aquestes coses ja s'han repetit, crec que són necessàries, crec que són 

prioritàries.  

Nosaltres també parlem doncs de la necessitat de saber conèixer com està 

actualment la situació de la pobresa infantil i com es troba després de l'estiu. Volem 

conèixer aquestes dades en aquest últim semestre.  

I dues coses molt importants que s'han comentat aquí i que són bàsiques. Una, lluitar 

contra la pobresa infantil és essencial perquè, al final, és lluitar contra la pobresa i 

lluitar contra el desenvolupament d'un ciutadà doncs que, quan creixi, ja s'ha parlat 

aquí, que té molta probabilitat d'entrar també, un 80 per cent, s'ha dit per part del 

Grup d'Esquerra Republicana, és cert, té moltes possibilitats d'entrar o de necessitar 

també l'ajuda dels serveis socials quan sigui més gran, no podrà desenvolupar-se 

com a ciutadà a la nostra societat i això és molt greu.  

Per tant, és prioritari, és evident que és prioritari, però hem de plantejar-nos tota una 

sèrie de polítiques sistèmiques, polítiques que es puguin anar repetint, que puguin 

evitar que aquesta situació es produeixi.  

Totalment d'acord amb el que s'ha dit d'aplicar aquestes mesures doncs a 

secundària. Sembla que els nens quan passen de cicle doncs no tenen les mateixes 

necessitats. Les continuen tenint i són crec que necessàries. 
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I també posar molt en valor el treball que fan les administracions locals.  El treball 

que fan les administracions locals moltes vegades en temes d'infància, ho hem parlat 

amb les escoles bressol, per exemple, però amb tot tipus de polítiques d'infància són 

evidents i aquí la deixadesa del Govern de la Generalitat ha sigut molt evident. Són 

prioritats –prioritats– i la infància ha de ser una prioritat.  

Gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Com que del Grup Mixt no hi ha cap representant, passaríem el torn 

al grup proposant perquè també aclareixi les transaccions que s'han realitzat a la 

proposta de resolució. Endavant, Raül Moreno. 

Raúl Moreno Montaña 

Gràcies, presidenta. Breument, una prèvia. Primer, vull agrair el to dels diferents 

grups parlamentaris i el seu recolzament. També gràcies per reconèixer que durant 

aquests anys es va paralitzar el recompte d'infants en risc de malnutrició. Gràcies 

per reconèixer que aquesta comissió interdepartamental no va funcionar mai.  

I, en tot cas, espero, també els ho dic, els hem trobat a faltar durant aquests anys, 

eh?, en aquesta denúncia. Espero que aquesta legislatura també sigui diferent a les 

anteriors i que per primer cop en molts anys les propostes de resolució de les 

comissions es portin a terme per part del Govern. Per respecte institucional, entre 

altres coses, no? 

I també els dic, per respecte institucional, ni ara ni a partir d'ara acceptarem esmenes 

del tipus «presentar tan aviat com sigui possible» o esmenes del tipus «estudiar 

possibles millores». Ja els ho dic, no ens truquin per això, per negociar aquestes 

coses, eh? Hem de millorar també en la concreció de les esmenes. Però, si us plau, 

per respecte a la institució, el de «tan aviat com sigui possible», vostès, que tenen 

la responsabilitat de donar recolzament al Govern de la Generalitat de Catalunya, 

doncs convinguin amb ells quins són els terminis per fer-ho. 

I en aquesta línia ha de concretar terminis hem arribat a la transacció del punt 

número 4 amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que diu: «Presentar en 
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un termini de sis mesos l'avaluació de les dades relatives als casos de malnutrició 

infantil».  

Gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Bé, moltes gràcies. Un cop acabat el debat de la proposta de resolució, si no ho he 

entès malament, han demanat votació conjunta 1, 5 i 6 i 2, 3 i 4 per separat? D'acord. 

Doncs procediríem a la votació, per tant, del punt 1, 5 i 6 a mà alçada, si us plau.  

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

D'acord, doncs quedaria aprovada amb 8 vots a favor del Partit Socialista de 

Catalunya Units per Avançar, Grup Parlamentari VOX, Grup Parlamentari 

Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari En 

Comú Podem i Grup Parlamentari de Ciutadans. I 8 abstencions, d'Esquerra 

Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya.  

Procediríem a la votació del punt 2. 

Vots a favor? 

(Veus de fons.) Ah, poden ser 2, 3 i 4? Perfecte. Doncs procediríem a la votació dels 

punts 2, 3 i 4. 

Vots a favor? 

Per unanimitat. Quedaria aprovada per unanimitat. 

Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable 

davant la crisi de la Covid-19  

250-00072/13 

D'acord. Doncs passaríem al punt 3 de l'ordre del dia, que seria la Proposta de 

resolució sobre l’atenció a la infància més vulnerable davant la crisi de la Covid-19. 
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Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar i defensarà la proposta el diputat Raül Moreno. Endavant. 

Raúl Moreno Montaña 

Gràcies, presidenta. Una mica en la mateixa línia que l'anterior. No deixem els infants 

de banda. I, per tant, ara insistim més en un marc més general, no? 

Parlàvem abans de malnutrició. De fet, aquesta proposta de resolució també en un 

punt en parla, però aquí es fa referència a la situació més general, no? Les xifres de 

pobresa infantil a Catalunya abans de la pandèmia la situaven en un 28,6 i ara estem 

en un 34,6 per cent en funció del que... 

 

Fitxer 05CDS4 

 

...calculen les entitats del Tercer Sector que tracten amb la infància.  

Val a dir que aquestes xifres les tenim gràcies a que el tercer sector fa una tasca 

important, també a les dades que ens poden donar els indicadors internacionals en 

funció dels estudis que es fan tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Però 

continuem sense tenir un informe social per part del Govern de Catalunya. És a dir, 

no tenim dades oficials del Govern de Catalunya en l'àmbit social. Les tenim en 

l'àmbit sanitari, les tenim en l'àmbit educatiu, però no les tenim en l'àmbit social.  

I, tot i que l'any 2016 i 2017 es va arribar a l'acord de fer un informe social, que vam 

aprovar tots plegats en els plens monogràfics de pobresa, estem al 2021 i no tenim 

un simple informe. I en el darrer Ple del mes de juliol vostès van insistir en votar-hi 

en contra.  

Bé, doncs amb les dades que ens dóna el Tercer Sector tenim aquesta situació. És 

molt difícil aplicar polítiques en contra la pobresa infantil si ni tan sols el Govern de 

Catalunya té les dades o, si les té, no les fa públiques. I, per tant, difícil avaluar 

l'aplicació d'aquestes polítiques i l'evolució. 

Què és el que diem nosaltres? Home, caldria, en tot cas, crear una estructura que 

permeti tenir una persona referent en l'àmbit de l'atenció a la lluita contra la pobresa 
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infantil, de la mateixa manera que altres països europeus la tenen, de la mateixa 

manera que aquesta figura la té el Govern d'Espanya i que, per tant, posi d'acord a 

les diferents conselleries per intentar atacar aquesta necessitat. No atacarem la 

pobresa infantil només amb una prestació econòmica, només des d'un àmbit 

determinat, sinó amb una actuació coordinada del conjunt del Govern.  

A més a més, posar en marxa un pla de xoc per reduir el 50 per cent la llista d'espera 

actual per accedir a un habitatge social. Tenim un problema en les meses 

d'habitatge. Estem en aquests moments discutint en aquest Parlament i també en el 

Parlament d'Espanya propostes legislatives que haurien d'intentar millorar aquesta 

situació, però el que està clar és que no podem fer que les persones, les famílies 

amb infants que pateixen un desnonament o que pateixen la pèrdua del seu 

habitatge l'única alternativa real que tinguem ara és que estiguin una setmana, un 

mes en una pensió o en un hotel perquè no tenim capacitat de mobilitzar parc 

d'habitatge. I, per tant, l'emergència habitacional com a punt d'entrada fonamental 

per evitar la pobresa infantil també. 

Nosaltres demanàvem recuperar el protocol de l'alimentació d'infants i adolescents 

tal i com ha aprovat la proposta de resolució anterior i també facilitar a les famílies 

en situació d'especial vulnerabilitat tota la informació relacionada amb les 

prestacions. En aquests moments Catalunya té 153 prestacions diferents, de les 

quals al voltant del 50 per cent són prestacions que gestiona la Generalitat de 

Catalunya i que van vinculades a l'àmbit d'Afers Socials i Famílies, tal com marca el 

mapa de prestacions que es va fer públic l'any 2017.  

D'aquestes prestacions, n’hi ha tantes que ni tan sols les professionals dels serveis 

socials, ja no dic la ciutadania, les coneix, coneix que pot accedir. Per tant, caldria 

fer un exercici per donar a conèixer aquestes prestacions a les persones que tenen 

dret, especialment a aquells col·lectius que sabem que no participen socialment de 

manera més activa com la resta, degut a la seva situació d'exclusió, com són infants, 

immigrants i famílies d'ètnia gitana, on es veu, especialment, en els estudis que 

tenen més dificultats per accedir a aquestes prestacions. Però, insisteixo, aquest 

punt parla de totes les persones.  
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En definitiva, aquesta és la nostra proposta. Després em referiré a algunes de les 

esmenes, però ja avanço per acabar. Una de les esmenes que fan vostès és que, 

en lloc de fer o de posar la figura d'aquest comissionat per a la lluita contra la 

pobresa, despleguem l'article, la figura del procurador o procuradora dels infants i 

adolescents prevista a l'article 118 de la Llei 14/2010, de drets i oportunitats de la 

infància i l'adolescència. Vostès proposen com a esmena, ara, desplegar un article 

de la Llei d'infància que fa onze anys que vostès no despleguen. O sigui, la solució 

ara és passar a desplegar un article que fa onze anys que vostès no despleguen, 

per negar-se a posar en marxa una figura que, en aquest cas, proposa el PSC. Han 

tingut vostès temps suficient per poder desplegar una llei d'infància, que no ho han 

fet, ni el pacte per la infància. I ens trobem com ens trobem.  

Nosaltres considerem que, home, si vostès volen desplegar una llei, no cal que la 

portin aquí, eh?, no cal que la votem en aquesta comissió. Despleguin la llei i l'article 

i punt.  

Per tant, jo crec que entre el compromís que vostès expressen i la seva acció de 

Govern hi ha una diferència important que fa que nosaltres tinguem les nostres 

reticències a confiar en el compromís, en aquest cas, del Govern en la lluita contra 

la pobresa infantil.  

Gràcies, presidenta. 

La presidenta  

Moltes gràcies, diputat. En següent lloc els grups que han presentat esmenes, és 

Junts per Catalunya. Titon, endavant. 

M. Assumpció Laïlla Jou 

Gràcies, presidenta. D'entrada, dir que benvingut el PSC a donar compliment a les 

propostes de resolució del Parlament, perquè recordar-li que el senyor Montilla deia 

que les mocions aprovades al Ple eren simples recomanacions pel Govern. Ja no 

vull ni saber què pensava de les propostes de resolució en comissió. Per tant, 

benvinguts a fer i a donar compliment de tot allò que s'aprova al Parlament –tot allò 

que s'aprova al Parlament. 
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Pel que fa a aquest tema, enllaço amb el debat que hem tingut en la primera proposta 

de resolució perquè, certament, aquest també la vulnerabilitat infantil, agreujada 

amb la crisi de la covid, però un problema que podríem dir que ve d'abans i que ja 

es va detectar i començar a treballar molt abans de la covid, però que és una obvietat 

que la covid ha agreujat, és evident que cal prendre mesures, no només conjunturals 

per donar resposta a la pandèmia i a la post pandèmia, sinó també aprofitar i 

diagnosticar, analitzar i prendre mesures que siguin més radicals, que siguin més 

transversals i que, a la vegada, siguin estructurals per tal de poder combatre aquesta 

vulnerabilitat infantil però, en general, també, sobretot, dels col·lectius vulnerables. 

Pel que fa a aquesta proposta de resolució, certament, el desplegament de la Llei 

de la infància i l'adolescència, de drets i oportunitats, que es diu, precisament, va 

amb un retard en el seu desplegament, que comparteixo que és un problema 

important perquè afecta un col·lectiu vulnerable però, òbviament, entendrà també 

que no té sentit generar altres figures quan, possiblement, desplegant una llei que 

tenim aprovada en aquest Parlament, doncs donaríem sortida a allò que vostès 

proposen i que també ens ajudaria a vetllar, juntament, com explicaven també amb 

el Síndic de Greuges, doncs amb tota aquesta problemàtica, amb l'afectació que 

tenen la infància i l'adolescència en aquesta lluita contra la pobresa infantil. 

Però és evident, i també pel que dèiem, que és un problema que s'ha de solucionar 

de manera transversal, doncs sí que hi ha mesures que afecten a l'habitatge. Crec 

que el Govern ha posat fil a l'agulla en aquest àmbit amb programes com el de 

«Reallotgem» i altres programes que, precisament, el que posen és al punt de mira 

i al centre del debat totes aquelles famílies vulnerables que en un moment en el que 

accedeixen a la taula d'emergència són prioritzades i que, a més a més, intenten 

donar-los sortida de la manera més immediata quan, sobretot, tenen fills a càrrec. 

També, i ho dèiem abans, no?, cal revisar i actualitzar protocols, cal mirar allò que 

tenim, endreçar allò que tenim, saber analitzar-ho en profunditat per prendre 

mesures amb coherència i no trobar-nos que, cada vegada, en un tema tan sensible 

com aquest o quan, malauradament, ens afecta una pandèmia com aquesta amb 

afectacions tan transversals haguem d'estar cada vegada diagnosticant, analitzant i 
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revisant protocols i coses que ja tenim i, per tant, que ens cal. I també comparteixo 

la crítica que feia, perquè certament és així, cal endreçar tot allò que tenim. 

Hi ha un punt, el punt 4, que nosaltres ens abstindrem perquè és evident que ens 

calen recursos residencials normalitzadors per a les famílies amb infants a càrrec i 

en situació de vulnerabilitat, però el que no podem és complir allò que vostès ens 

demanen quan aquests recursos no els tenim. Per tant, hem de generar aquests 

recursos i, per tant, aquí nosaltres, òbviament, ens abstindrem, entenent que és una 

de les mesures a prioritzar en aquesta legislatura per tal de poder implementar. 

I agrair per acabar que parli de les famílies amb infants en situació especial de 

vulnerabilitat, amb immigració i també amb aquelles d'ètnia gitana, perquè encara a 

dia d'avui, tot i que se li ha donat una empenta important en les ajudes i el suport a 

aquest col·lectiu d'ètnia gitana, és evident que encara ens trobem amb unes dades 

d'absentisme educatiu molt important i de fracàs escolar també, en temes d’atur, que 

estan molt per sobre de la mitjana a Catalunya i, per tant, òbviament, se li ha de 

posar el focus. I en aquest punt no podem fer res més que no donar-li suport amb el 

compromís, precisament, de seguir treballant per reduir aquestes xifres tan 

esbiaixades, no?, en relació al que hauria de ser la nostra normalitat o allò que volem 

per a la ciutadania de Catalunya. 

I, per tant, ja li avanço, presidenta, que demanaríem, en aquest cas, dues votacions 

separades, per una banda, el punt 1, per una altra banda, el punt 4 i la resta de 

punts, el 2, el 3 i el 5, que podríem votar conjuntament.  

La presidenta 

D'acord, moltes gràcies. En següent lloc tindria la paraula el Grup d'Esquerra 

Republicana de Catalunya. Najat? 

Najat Driouech Ben Moussa 

Gràcies, presidenta. Bé, tornem a parlar de nou sobre la infància. (L'oradora riu.) 

Evidentment, parlar després de la companya Titon Laia em deixa poc marge, no?, 

per poder també situar i exposar el nostre posicionament respecte a la proposta de 

resolució. Però sí que crec que és just poder reforçar també alguns dels punts o 
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algunes de les decisions que ens han permès, diguem-ne, avaluar què votem en 

cada punt o què és el que hauríem, diguem-ne, de dir. 

Respecte a la Llei LDOIA, hi estic d'acord. És cert, 2010, fa molt de temps, però crec 

que, tot i així, tots els consellers, els secretaris generals que han passat..., bé, de 

fet, només hem tingut l'anterior legislatura la primera secretària general, secretària, 

diguem-ne, d'infància, i aquesta legislatura també, perquè va passar de directora 

general a posar també secretària general en infància, veient la importància que 

també li va donar en el seu moment el conseller El Homrani. 

Sí que és cert que s'ha de desplegar i nosaltres aquí, evidentment, reconeixem que 

hi ha un retard, però també creiem que seria una mica incongruent votar a favor del 

seu primer punt tenint en compte que desplegar l'article 118 de la LDOIA doncs ja 

preveu aquesta figura de crear, diguem-ne, la figura del procurador o procuradora 

dels infants i adolescents.  

Respecte a la proposta d'un pla de xoc respecte a l'habitatge. Tots estem sent 

testimonis de la situació que vivim i que viuen els nostres veïns i veïnes respecte al 

tema de l'habitatge. I, sí, vostè també ho ha situat, s'estan treballant diferents 

iniciatives legislatives tant a l'Estat com aquí per poder donar, diguem-ne, resposta i 

fer front a aquest greu problema que ens afecta i també, perquè no dir-ho, afecta 

directament a aquelles famílies vulnerables que tenen fills i que tots en algun 

moment, crec, que coneixem o hem vist com llançaments de famílies amb infants 

menors. I és evident i ningú ens traurà del cap que, almenys els que hem assistit 

algun llançament, quan hem vist un infant als braços dels seus pares, en funció de 

l'edat, estic segura que aquesta imatge no hi haurà ningú que li tregui del cap al llarg 

de la seva vida i això li afectarà, evidentment. I aquí també volem posar també de 

relleu els diferents programes que ja existeixen, com ha dit la Titon, com el programa 

«Reallotgem». Tot i que ens queda molta feina per fer també i que estem aquí també 

per fer-la. 

Respecte als altres punts, ja ho ha comentat la companya, però amb el minut i escaig 

que em queda a mi m'agradaria també agrair que el punt 5 destaqui o doni, diguem-

ne, rellevància a uns col·lectius determinats de la nostra ciutadania i que, ens agradi 
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o no, això és una realitat, no tenen el mateix grau d'accés a la informació sobre els 

diferents recursos que tenim per part de l'Administració.  

Aquí ja no entraré en el debat si altres formacions els consideren també infants, en 

igualtat de condicions o no. Però sí que crec que és important situar i posar més 

esforços en aquells col·lectius que no poden accedir amb igualtat de condicions i 

amb equitat, si m'ho permeten. I per això nosaltres, com ha anunciat ja la meva 

companya, votarem a favor de diferents punts, però agrair també aquest darrer punt, 

el número 5.  

Perquè no ens oblidem que la infància d'avui és el present i el futur de demà. I si 

nosaltres no busquem recursos per poder, diguem-ne, anar reduint aquestes 

desigualtats amb les quals s'hi van trobant els infants, i reduir també vol dir poder 

posar mesures perquè totes les famílies amb infants, independentment del seu 

origen, l'estatus social, etcètera, puguin no estar sent víctimes de les discriminacions 

que poden patir per diferents administracions pel simple fet de no saber quins són 

els recursos que els toquen.  

Dit això, si tornem a... 

 

Fitxer 05CDS5 

 

la que hagi presentat aquesta proposta i, com hem dit, votarem a favor del punt 2, 3 

–que hem arribat a una transacció– i 5, i el punt 1 el votarem en contra i al 4 ens 

abstindrem. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. 

Seria el torn del Grup Parlamentari de VOX, María Elisa García, endavant. 

María Elisa García Fuster 

Gracias, señora presidente. 
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Bueno, los datos de pobreza infantil en Cataluña ya eran escandalosos antes del 

covid, uno de cada cuatro niños. A día de hoy, según la Mesa del Tercer Sector, se 

sitúan en uno de cada tres niños catalanes en riesgo de pobreza extrema.  

Des de VOX estamos totalmente de acuerdo con que hay que tomar decisiones 

drásticas y contundentes para reducir esta cifra tanto como nos sea posible, pero 

creemos que crear una figura de alto cargo equivalente a un alto comisionado, con 

un sueldo astronómico, no es ni de lejos la mejor opción, y desde nuestro punto de 

vista no es ni siquiera aceptable.  

Por otra parte, estamos de acuerdo con que hay que priorizar a aquellas familias 

más vulnerables, pero nos parece totalmente discriminatorio e inaceptable que se 

preste especial atención a determinados colectivos, sin especificar en qué marco se 

encuentran. Se habla de los inmigrantes, sin hablar de si son legales o ilegales, y no 

se habla de prestar especialmente atención a todas aquellas familias catalanas que 

han quedado sin trabajo a raíz del covid y viven en una situación más que precaria 

de extrema pobreza, pese a haber cumplido toda su vida con las obligaciones 

tributarias y que ahora se ven abandonadas por la administración. 

Por esta razón, votaremos en contra del punto 1 y nos abstendremos en el punto 5. 

Con el resto de los puntos, que están claramente enfocados a favorecer a todos los 

niños catalanes, obviamente, votaremos a favor.  

Muchas gracias. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. 

Seria el torn de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Basha 

Changue, endavant. 

Basha Changue Canalejo 

Gràcies, presidenta. 

Bé, seguint una miqueta amb la tònica de la proposta de resolució anterior, sí que 

aquí voldríem fer algunes indicacions o alguns comentaris gairebé a totes les 

intervencions que hem sentit avui. 
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Primer de tot, ni la infància ni les persones que estan en situació de vulnerabilitat 

són persones vulnerables, estan vulnerabilitzades per un sistema que els aboca a 

estar en aquesta situació. No és una cosa que sigui intrínseca a la seva condició de 

per ser de persona, ni que vagi inclòs en el seu tarannà, és una situació a la quals 

se'ls aboca a estar i que, per tant, es té la potestat i la possibilitat de revertir, aplicant 

mesures com algunes de les que es proposen en aquesta proposta de resolució. 

Estem d'acord amb què s'ha d'abordar a través d'algun tipus de figura, però com ja 

vam indicar en alguna proposta de resolució que va anar a ple a finals, diguem-ne, 

del curs passat, nosaltres no estem en cap cas a favor de crear cap tipus d’alt 

comissionat ni coses d'aquestes, sinó aplicar les eines que ja tenim activades i que 

realment siguin efectives. 

És a dir, no és que nosaltres preferim ni l'alt comissionat ni la figura del procurador, 

de per si, etcètera; es tracta de no anar creant òrgans si al final la feina no es fa. És 

a dir, és igual que es faci per un alt comissionat, per un procurador, per un director 

de no sé què, per una directora... És igual, el cas és fer ho i l'eina que sigui més 

efectiva serà aquella que nosaltres recolzaren.  

Per tant, a favor que aquesta... Ah, no? No s’ha transaccionat, per tant aquest punt 

el votarem i el demanarem per votar separat. 

Per a la resta, posar en marxa un pla de xoc..., evidentment estem a favor, sigui un 

pla de xoc, sigui desplegar mesures, sigui per mesures pressupostàries; és a dir, el 

que calgui, però ja. Recuperar el protocol? Evidentment, si tenim un protocol que no 

s'està aplicant, doncs, estem a favor de recuperar-lo i aplicar-lo. 

Respecte el punt número 5, i seguint una miqueta amb la línia del primer que 

comentava sobre l'estat d'aquests infants i famílies en situació d'especial 

vulnerabilitat, sí que és cert que hi ha, evidentment, certs col·lectius, comunitats i 

part de la població que està en una situació d'especial vulnerabilitat, però no és una 

qüestió aleatòria ni ha passat perquè sí, com dèiem al principi. És una situació en 

què el sistema els posa. I aquí és on entra l'element del racisme institucional que 

aboca justament aquests col·lectius i aquestes comunitats a estar en aquesta 

situació d’una forma més clara, no? 
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Sí que aquí diferim en el plantejament del Grup Parlamentari de Junts, que ens indica 

que hem de garantir que aquestes persones estiguin en una situació de normalitat o 

el més assimilat possible a la normalitat. Tenim problemes amb l'assimilació i tenim 

problemes amb el concepte de «normalitat». 

Si hi ha una cosa que precisament es denuncia des dels moviments antiracistes, des 

dels moviments monomarentals, de mares migrants per part de l'atenció que reben, 

inclús de famílies gitanes també, per part de l'atenció que reben als serveis socials 

municipals i supramunicipals és aquesta mirada que els aboca a haver d'encaixar 

amb un estàndard que no respecta ni els seus valors culturals, ni la seva manera de 

criar, ni la seva manera de portar endavant la seva vida ni desenvolupar la seva 

activitat laboral. 

Moltes vegades per accedir a aquests recursos, especialment a les famílies gitanes, 

se les obliga a escolaritzar a nens en edats que no és obligatori escolaritzar-los,  

només per poder accedir a aquests recursos, i això és una cosa que passa en els 

serveis d'atenció municipal i on hem de posar especial atenció per no criminalitzar i 

excloure o obligar a encaixar a certes comunitats, donant per invàlides les seves 

maneres de criança i de vida. Per tant, aquí aprofitem per fer una crida al respecte 

per les maternitats migrants i racialitzades. 

Per a la resta, nosaltres estem d'acord. Sí indicar, com bé ha comentat la companya 

Najat, del Grup d’Esquerra Republicana, que quan veiem desnonaments amb infants 

en situació de vulnerabilitat, amb infants de segons quines edats, la reacció no és 

plena, la reacció és ràbia, és a dir, prou! No és una qüestió de pena, no és una 

qüestió de caritat, ni és una qüestió que ens faci especial..., diguem, ens toqui el cor 

d'una manera especial. És una qüestió que diem prou i que les mesures presentades 

aquí vagin en consonància amb aquesta especial protecció de la infància més 

vulnerabilitzada, es moguin des d'aquesta acció que ens dóna aquesta ràbia que 

ens provoca veure aquestes imatges. 

Gràcies.  

La presidenta 

Gràcies, diputada.  
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En següent lloc, tindria la paraula del Grup Parlamentari de Catalunya En Comú 

Podem. Senyora Jessica González, endavant. 

Jessica González Herrera 

Gràcies, presidenta. Crec que, bé, en la línia del debat de la proposició anterior, bé, 

considerem i posem encara més èmfasi en aquesta necessitat de treballar des d’una 

política de rendes, no ens cansarem de dir-ho. 

Donem suport a les propostes en general i al plantejament que s'ha fet. De totes 

maneres, només recalcar que la figura del procurador, tot i que sigui tard o # tard, 

com s’ha dit abans, no només es tracta d'una figura de seguiment; es tracta d'una 

figura que va molt més enllà: parlem de #, parlem d’atenció, de sol·licituds de queixa 

de menors tutelats, atenció de peticions d'informe del Síndic de Greuges, elevar 

recomanacions i propostes. És una figura molt més àmplia, amb la qual cosa potser 

és necessària i compartim aquesta visió. 

I, sobretot, en relació també als habitatges d'emergències que s'esmenten en la 

proposició, d'acord amb abordar un pla de xoc. El fet que l’habitatge formi part del 

Departament de Drets Socials ha de significar, sí o sí, un impuls en la priorització 

des de la perspectiva de l'ús social. 

I, per últim, només comentar un parell d'arguments que semblen, com a mínim, 

adultocèntrics, no?, quan parlem que la infància té dret a tenir una infància plena i 

digne perquè són el futur, bé, crec que és adultocèntric. La infància té dret a tenir 

una infància plena i digna perquè és el seu present el que està en joc, perquè són 

persones. I en aquesta mateixa línia intentar introduir la idea de jerarquitzar la 

infància que alguns nens i nenes són més o menys persones només pel fet de la 

seva situació administrativa o dels seus pares, o de la seva nacionalitat, em sembla 

una aberració i em sembla una poca vergonya dir que els nens i les nenes, en aquest 

cas en el punt 5, parlant del bagatge migratori o persones del poble gitano, i 

qüestionar que si tenen dret o no els nens i nenes em sembla totalment intolerable 

que ho qüestionem. 

Donem suport a aquesta proposta, esperant un cop més que es materialitzi, tot i que 

portem onze anys esperant que es materialitzen aquestes propostes i, tenint en 

compte el context en el que estem, es fa encara més urgent. 
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Ens ha faltat també, com en la mesura anterior, encara més concreció, però votarem 

a favor de tots els punts. 

La presidenta  

Moltes gràcies, diputada.  

En següent lloc, tindria la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans. Joan García, 

endavant. 

Joan García González 

Sí, gràcies, presidenta. 

Sí, és cert, tornem a parlar d'infància, en aquest cas d’alguns temes més generals. 

Ho he comentat abans, la situació de pandèmia provocada per la covid-19 ha 

generat una situació complexa i molt preocupant en diferents aspectes de la nostra 

societat i un d'ells, evidentment, és la infància.  

Jo crec que en aquest cas el que hem viscut i el que hem estat d'alguna forma patim 

ja no és tan sols la falta o la carència de polítiques per part de la Generalitat per 

solventar aquests problemes, sinó que tornem un altre cop a la falta d'informació 

directament. Sí que s'ha dit que tenim algunes dades, però no són dades oficials, no 

són dades de la pròpia Generalitat, no són informes oficials d'Afers Socials i, de fet, 

no entenem –o sí– que no n’hi hagi si no és per un altre motiu, per no fer o no 

conèixer la foto real de la societat en què estem vivint. 

Creiem que aquesta voluntat d'amagar una situació complexa encara és més 

indignant quan es fa una esmena com la que hem vist. Jo crec que és molt 

significativa, i amb això ja és suficient per, d'alguna forma, ja destacar quina és la 

voluntat dels grups de Govern per solucionar aquest problema. O sigui, no es pot fer 

una esmena on es digui que s'ha de desplegar una llei que fa anys que no es 

desplega! És que és indignant! Jo porto dues legislatures en aquest Parlament i he 

escoltat que es desplegui la llei d'infància, i s'ha aprovat en aquest Parlament tantes 

vegades, i aquest Govern ha incomplert tantes vegades, i és indignant que portin 

una esmena on es parli de desplegar una cosa que han de desplegar vostès. 

Despleguin, despleguin la llei d'infància, despleguin la llei d'infància! No sé si ho de 

dir d'alguna forma o ho hem d'escriure en algun lloc especial, si us plau, ens ho diuen 
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perquè ja s'ha aprovat moltes vegades en aquest Parlament. Sí, despleguin la llei 

d’infància; sí, facin el seu treball; sí, volem dades de la situació real de malnutrició, 

de la situació real de la infància a Catalunya. Volem que treballin. 

I és evident que vostès representen els grups que donen suport al Govern, en aquest 

cas estan al Parlament, no estan a l'executiu, però crec que també és molt evident 

que la seva cadena d'informacions i de reflexions vénen directament del Govern.  

Si us plau, facin aquest treball i, sobretot en aquest cas, ja que hem canviat de partit 

a la conselleria –ho porta Junts per Catalunya–, doncs, parlin amb la consellera i que 

es desplegui tot el que s'hagi de desplegar. 

I en aquest cas nosaltres ho tornarem a dir i ho tornarem a fer: votarem a favor de 

tots els punts, excepte l'1. Sí que és cert que no estem molt convençuts amb aquesta 

figura que es, evidentment, desenvolupar o es va decidir que havia d'existir a la llei 

d'infància. Ens abstindrem aquest primer punt, però això no vol dir que una llei no 

s'hagi de desplegar. Aquest és el millor exemple: no estem d'acord amb aquesta 

figura, ens abstindrem simplement perquè vostès no la despleguen, perquè no fan 

aquest treball. 

Per tant, per la resta..., tampoc em repetiré amb els arguments que s'han donat. 

Evidentment, sempre donarem suport a tots els col·lectius..., no sé si ho diré bé –

ara em corregeix el grup de la CUP– d'especial vulnerabilitat, que és com jo ho 

entenc, ho entenem nosaltres, des de Ciutadans, i donarem suport a la resta de 

punts. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. 

Tindria el torn d’aclariments i rèpliques el Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, el senyor Raúl Moreno. Endavant. 

Raúl Moreno Montaña 

Gràcies, presidenta. 

Des del punt de vista del posicionament... 
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Fitxer 05CDS6 

 

La primera esmena que ens presenten, evidentment, no la podem acceptar. Mirin, jo 

el que crec que és incoherent i s'ha titllat d'incoherència és que vostès votin en contra 

de la proposta de creació d'un comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil, 

demanant que es desplegui la figura d'un procurador que res té a veure amb la figura 

d'un comissionat, que fa onze anys que vostès no despleguen, tot i que era una llei 

que els obliga. És així. És a dir, si volen el procurador o procuradora, per què no ho 

han fet en deu anys, en onze? 

I el pitjor de tot és que vostès saben que no tenen ni idea de quan la desplegaran. 

¡Que es lo peor! No tenen ni idea de quan ho faran. No ho saben. De fet, han anat a 

buscar: «A veure, a veure, com ho fem això, allò del comissionat. Busca la llei 

d'infància. Mira, un procurador. Este!» No, no té res a veure.  

Jo crec que la senyora Jessica González, la diputada de Comuns, ho ha explicat bé. 

De fet, vostès posen a l'esmena: «Incloure entre les seves funcions» per què no la 

té, «el seguiment de les actuacions de la lluita contra la pobresa infantil».  

Per tant, ni tindrem procurador i, en tot cas, en aquesta comissió potser no surt 

aprovada la figura del comissionat. Tornaré a no tenir res en relació a les polítiques 

de garantir els drets de la infància. Aquest és el seu compromís. 

Respecte a l'esmena o el que s'ha comentat també per part de la diputada María 

Elisa García, de VOX, quan ha fet referència, i aquí tindrem diferències en concepte, 

és a dir, vostè ha fet referència a infants legals o il·legals. Miri, jo no conec cap nen 

il·legal. Jo no el conec. Vostè potser sí o jo, com a mínim, no els classifico així. No 

classifico les persones, i molt menys els infants, entre legals o il·legals.  

A Espanya existeix l'interès superior de l'infant a l'hora d'aplicar diferents mesures 

de protecció. És un col·lectiu protegit per convencions internacionals. No podem 

passar per sobre dels seus drets o, millor dit, el que no pot fer vostè és intentar 

defensar que es posa a favor del que diu aquesta proposta de resolució de protecció 

a la infància i, alhora, dir que hi ha infants il·legals, perquè les dues coses no casen. 

Per tant, més enllà de la diferència de concepte, jo el que sí que els demanaria és 
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que facin l'esforç per ser curosos amb el llenguatge perquè, en aquest cas, el 

llenguatge treu drets importantíssims als ciutadans de ple dret que són el present i 

el futur de la nostra societat i que nosaltres estem obligats a garantir els seus drets 

i també a fer efectius els seus deures.  

I, finalment, hem fet una transacció de l'esmena número 3 que té a veure amb el 

tema del seguiment del protocol d'alimentació d'infants i adolescents que va una 

mica la línia de la proposta de resolució anterior i que el que fem és recuperar i 

actualitzar i, per tant, aquí sí, concretar una mica més l'acció que demanem al 

Govern de la Generalitat de Catalunya. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Doncs, un cop acabat el debat d'aquesta proposta de resolució, 

procediríem a les votacions. Ple que han manifestat els grups, entenc que hem de 

fer punt 1, 4 i 5 per separat i 2 i 3 junt, d'acord? Sí? (Basha Changue Canalejo 

demana per parlar.) Micro, si us plau, sinó no... 

Basha Changue Canalejo 

Perdó. El punt 1, però no junt amb el... Okay, és 1, 2, 3..., d’acord, 4 i 5.  

La presidenta 

2, 3 junt. La resta, separat. Aquest seria el plantejament. 

(Algú diu: «Presidenta, no, no, no») No? (Veus de fons.)  

Si us plau... Deixi’m...  (Veus de fons.) No, perquè el Grup de Junts havia manifestat 

2, 3, 5 junts però VOX ha manifestat que volia separat. Per això plantejo 2, 3 junt. 

Fer-ne una mica de via... (La presidenta riu.)  I la resta de punts individualment, per 

separat. D'acord? 

Doncs procediríem a la votació del punt 1. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

I abstencions? 
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D'acord. Doncs el punt 1 quedaria rebutjat amb 10 vots en contra d'Esquerra 

Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, VOX, Candidatura d'Unitat Popular 

- Un Nou Cicle per Guanyar. 5 vots a favor del Partit Socialista de Catalunya i Units 

per Avançar i En Comú Podem. I una abstenció de Ciutadans. 

Procediríem a la votació del punt 2 i 3 conjuntament. 

Vots a favor? 

Unanimitat? Doncs quedarien aprovats per unanimitat. 

Passaríem a la votació del punt 4. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

D'acord, doncs el punt 4 quedaria aprovat amb 8 vots a favor del Partit Socialista de 

Catalunya Units per Avançar, VOX, Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar, En Comú Podem i Ciutadans. I 8 abstencions d'Esquerra Republicana de 

Catalunya i Junts per Catalunya. 

Passaríem a la votació del punt 5. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

D'acord. Quedaria el punt 5 aprovat amb 15 vots a favor del Partit Socialista de 

Catalunya Units per Avançar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per 

Catalunya, Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, En Comú 

Podem i Ciutadans. I un vot en contra de VOX, ho dic bé? Abstenció, perdó. Ja 

pensava què... D'acord, una abstenció del Grup Parlamentari de VOX.  

Proposta de resolució sobre la construcció de dues residències i 

un centre de dia al barri de la Marina, de Barcelona  

250-00045/13 
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Passaríem al punt que seria l'1 de l'ordre del dia, no? Ja és..., aniria bé? Sí? D'acord. 

Doncs ara passaríem al punt 1, Proposta de resolució sobre la construcció de dues 

residències i un centre de dia al barri de la Marina, de Barcelona. Proposta de 

resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar i la 

defensarà el diputat Ferran Pedret. Endavant. 

Ferran Pedret i Santos 

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, l'any 2008, ja fa tretze anys, l'Ajuntament 

de Barcelona va cedir un solar al Govern de la Generalitat de Catalunya, 

concretament ubicat a l'illa delimitada pels carrers Alts forns, Mare de Déu del Port, 

Foc i Passeig de la Zona Franca, a l'entorn conegut com a Can Farrero. I, més 

endavant, l'Ajuntament de Barcelona va cedir també al Govern de la Generalitat de 

Catalunya un segon solar ubicat, en aquest cas, a l'illa delimitada pel carrer de 

l'Energia, del Bronze, de l'Alumini i de la carretera del Prat, entre el camp de futbol 

Energia i el poliesportiu municipal de la Marina. 

L'objectiu d'aquestes cessions de solar era que el Govern de la Generalitat hi 

construís sengles residències geriàtriques i també un centre de dia que s'estimava 

que eren necessàries per donar servei a un barri com és el de la Marina, en aquest 

cas, administrativament, està dividit en dos barris, la Marina del Port i la Marina del 

Prat Vermell, que tenen una notable densitat de població, almenys si es considera 

la part amb ús residencial, i que, francament, necessitaven aleshores i segueixen 

necessitant avui d'aquests equipaments, no?, que, com saben, compten amb gran 

demanda al conjunt del país i, a més, amb un notable dèficit de places que 

s'arrossega de fa anys. 

El que els demanem amb aquesta proposta de resolució és que aquesta comissió 

aprovi instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar el projecte d'aquests 

equipaments. Ni tan sols a construir-los en aquest exercici pressupostari, eh?, a per 

aprovar el projecte. Per tal que els veïns i veïnes del barri de la Marina comencin a 

veure que aquells compromisos que al seu dia s'havien adquirit comencen a complir-

se i que no se'ls considera un barri de segona categoria, eh? I per tant això és el que 

demanem amb la part resolutiva de la nostra proposta de resolució. 

La presidenta 
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Moltes gràcies, diputat. Passaríem el torn al Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 

Senyor Ferran, endavant. 

Ferran Roquer i Padrosa 

Gràcies, presidenta. Bé, durant els exercicis del 2006 i del 2009-10 en aquest país 

es van signar molts de convenis per a la construcció de moltes residències i de molts 

centres de dia, però cap d'aquestes residències i centres de dia tenia.., cap d'aquests 

convenis tenia una traducció pressupostària, cap tenia una dotació pressupostària, 

cap va passar pel consell executiu per fer un plurianual.  

Aquesta demanda pot obeir a una necessitat o pot no obeir a una necessitat, en 

funció de la necessitat territorial i de la planificació territorial que es faci. 

Bé diu que aquests solars es van cedir l'any 2008, de l'any 2008 ençà han canviat 

moltes coses. Fins i tot, hi ha hagut la declaració dels drets de les persones amb 

discapacitat, que fa èmfasi en el seu article 19 en el sentit que les persones 

discapacitades han de viure on i com vulguin, sense la necessitat d'una 

institucionalització, per exemple, o han aparegut mesures tecnològiques que podrien 

fer que aquestes persones tinguessin un servei d'atenció domiciliària molt millor del 

que se'ls podria oferir a l'any 2008 i que aquestes persones preferissin viure a casa 

seva i que l'administració els hi permetés viure a casa seva i els dotés de mitjans per 

poder viure a casa seva.  

Per tant, la redacció d'aquests projectes o no hauria d'obeir a aquesta necessitat i 

en aquesta equitat territorial en aquest estudi que està fent el departament. Quan 

tinguem els resultats d'aquesta estudi, pot molt bé de ser que calgui la redacció 

d'aquest projecte o potser la conclusió d'aquest estudi és que no cal redactar aquest 

projecte. 

Per tant, nosaltres, com que no sabem si cal fer-lo o no cal fer-lo perquè no s'ha 

acabat la planificació territorial, ens abstindrem. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputat. En següent lloc tindria la paraula el Grup d'Esquerra 

Republicana. El senyor Bartomeu?  

Bartomeu Compte Masmitjà 
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Sí.  

La presidenta 

Endavant. 

Bartomeu Compte Masmitjà 

Molt bon dia. Gràcies, presidenta. Bé, la nostra posició és molt en la línia del que ha 

expressat el company de Junts per Catalunya. Nosaltres entenem que hi ha una 

coincidència substancial amb la proposta de la comissió anterior que feia referència 

a la ciutat de Terrassa i, per tant, en la mateixa línia, entenem que és la mateixa 

reivindicació i, per tant, malauradament, no hi ha hagut prou canvis com per canviar 

fonamentalment la resposta.  

Com s'ha dit anteriorment, s'està estudiant la inversió, estem en l'elaboració d'uns 

pressupostos, també aquí jugarà un paper el tema de l'equitat territorial. I per tant, 

doncs, en aquests moments, no estem en condicions de comprometre..., a donar 

recolzament a aquesta proposta. 

I com diu Nacions Unides i ha apuntat el company, en aquests moments, la idea que 

hauríem de treballar és una mica apropar els serveis a les persones, que siguin 

ateses, si pot ser, a prop de l'entorn de la mateixa llar, no? 

En aquest sentit, crec que hem de treballar també, hem de veure si hi ha acord i 

veure quin recorregut hi ha en temes com els avenços en la promoció de l'autonomia 

personal i de l'atenció a les persones en situació de dependència. I això, segurament, 

el que ens caldrà, doncs, és pensar en un nou model, un nou sistema català, 

comprendre tot el cicle de la vida, que, segurament, en qüestions que ja s'han 

plantejat anteriorment i hem de plantejar a partir d'ara, doncs és molt important 

aquest criteri. I, sobretot, creació de contextos inclusius amb un sistema de suports 

que vagin més enllà del model que fins ara tenim i, sobretot, a partir d'una cartera 

de serveis socials. 

Per tant, el nostre grup creu que en aquests moments no és el moment de prendre 

aquests compromisos i fer extensives les residències. Potser, després del debat, 

#(14.30) la que vàrem comentar a l'anterior comissió com aquesta, cal tirar endavant. 

Però en aquests moments pensem que en pressupost i model s'està treballant, però 
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encara no dibuixa el camí conclusiu per prendre aquests compromisos, i per això el 

nostre vot serà d'abstenció. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputat. El següent torn seria per VOX. María Elisa García, endavant. 

María Elisa García Fuster  

Gracias, señora presidente. Bueno, el problema de las plazas de residencia… 

 

Fitxer 05CDS7 

 

...y centros de día para personas dependientes es una constante en Cataluña. Las 

listas de espera son interminables, el tiempo de conseguir una de estas plazas es 

de las más largas de España. Actualmente hay 17.500 persones en lista de espera 

y una media para acceder a una plaza de 436 días, año y medio.  

Por otra parte, tenemos que tener en cuenta el número considerable de fallecidos el 

último año por el covid, lamentablemente, y las plazas vacantes a las que la 

Generalitat no da salida por temas burocráticos y una gestión lamentable, ya que los 

dependientes no son una prioridad para el Govern desde hace ya, 

aproximadamente, treinta años. Está claro que, independientemente de las plazas 

vacantes, se necesitan aún más plazas y todas las asociaciones como, por ejemplo, 

ACRA lo lleva tiempo exigiendo. 

Por otra parte, no nos olvidemos que aún estamos en pandemia y que muchas de 

estas personas deben ingresar en zonas específicas aisladas, lo que reduce de 

forma considerable el número de plazas disponibles.  

Las enmiendas presentadas por Junts y Esquerra, pues la verdad es que nos 

parecen una caricatura. Y cito literalmente: «El Parlament de Catalunya insta el 

Govern a estudiar», a estudiar, «las plazas de residencias en Cataluña con tal de 

hacer un mapa de las diferentes necesidades territoriales». 
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Está claro que tanto Junts como Esquerra y, por tanto, la consejera Cervera tiene 

como único objetivo retrasar y no invertir en dependencia. Lo llevamos viendo desde 

que empezó la legislatura.  

Señores del Govern, se construye donde hay suelo para construir. Y si, encima, ese 

suelo se cedió con ese fin, no entiendo qué problema ven ustedes en llevar a cabo 

este proyecto.  

A mi grupo, y lo he dicho siempre, el tema de la dependencia es un tema que nos 

preocupa desde hace mucho tiempo y llevamos meses exigiendo a la Consejería de 

Derechos Sociales que mueva ficha para proteger a los dependientes. 

Obviamente, votaremos a favor de la propuesta presentada por el PSC. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. En següent lloc tindria la paraula el Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Senyora Basha Changue, 

endavant. 

Basha Changue Canalejo 

Gràcies, presidenta. Bé, aquí ens trobem amb una situació semblant a la que ens 

vam trobar en l'última sessió quan van parlar de la construcció d'una residència 

també a Terrassa, amb la qual nosaltres ens van abstenir perquè era una proposta 

de resolució que s'havia aprovat com 400 vegades durant els últims anys i, al final, 

no s'acaba aplicant.  

En aquest cas nosaltres no ens abstindrem, sinó que hi donarem recolzament i 

també hauríem donat recolzament amb l'esmena que ha presentat Junts i Esquerra, 

si hagués estat d'addició i no de modificació, no? És a dir, és evident que cal un 

estudi de totes les places disponibles perquè tenim una urgència en atenció a la 

dependència a tot el Principat, però també és evident que, si des de l'any 2008, es 

va transferir un terreny per fer una construcció específica que dona resposta a una 

demanda específica i absolutament vigent encara per les entitats i col·lectius del 

barri, doncs és un pendent. O sigui, s'ha de fer l'estudi, s'ha de veure si les places 

han de ser ics o han de ser y, però continua sent un pendent, i per tant s'ha 

d'executar. 



Comissió de Drets Socials 

Sessió núm. 5 / 15 de setembre de 2021 

 

40 

Sí que és cert que des de l'any 2008, segurament, hagi canviat el nombre de places, 

desgraciadament, per una qüestió que, des de l'any 2008 fins ara, doncs aquests 

gairebé tretze anys és possible que moltes de les persones que reclamaven aquesta 

residència ja no estiguin entre nosaltres. Clar, si anem dilatant la construcció de les 

qüestions, doncs és evident que les places cada cop aniran minvant.  

En definitiva, nosaltres estem d'acord en què s'han d'aprovar els projectes 

corresponents, que tampoc estan parlant d'uns projectes concrets d'empreses 

concretes que estiguin a sobre la taula ni estan parlant de concretar un nombre de 

places, etcètera. S'està parlant de donar compliment a una cessió que es va fer per 

part de l'Ajuntament de Barcelona cap a la Generalitat perquè la potestat de la 

construcció i d'aquest tipus d'equipaments és de la Generalitat, i per tant s'ha de 

donar resposta. 

En el nostre cas donarem recolzament a aquesta demanda de les entitats del barri 

de la Marina de Barcelona i animem a la conselleria a posar-hi fil a l'agulla el més 

aviat possible començant, com no pot ser d'una altra manera, amb l'estudi 

d'aquestes places i continuant amb l'aprovació dels projectes corresponents, que es 

pot fer perfectament paral·lelament i no cal dilatar en el temps. Senzillament, es 

tracta de posar-se a treballar quan abans millor.  

Gràcies.  

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Seria el torn de Catalunya En Comú Podem. Senyora 

Jessica González, endavant. 

Jessica González Herrera 

Gràcies, presidenta. Bé, com s'ha dit en repetides ocasions, la inversió en 

residències per part de la Generalitat els últims anys ha estat totalment inexistent, 

fins i tot quan la col·laboració dels ajuntaments ha estat total i amb totes les facilitats 

com, en aquest cas, la cessió del solar per part de l'Ajuntament de Barcelona, que 

ho ha fet amb tota la celeritat que ha pogut en el seu moment. 

I, tot i això, tenim un tancament de (5.32)#caixes totalment inexplicable. Es parla de: 

«no sabem si tenim necessitat o no». Doncs jo us vull dir que sí que sabem que 
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tenim la necessitat. El 2018, o sigui, deu anys després de què es va signar fer 

aquesta planificació, es va elaborar des de l'Ajuntament de Barcelona, per primera 

vegada, un informe detallat sobre la situació de dèficit de places residencials 

públiques destinades a la gent gran que hi havia a la totalitat de la ciutat. 

I com a part d'aquesta estratègia, precisament, d'afrontar el repte de l'envelliment i, 

bé, necessitats presents o sobrevingudes, com l’anticipació i la prevenció de 

necessitats futures. 

Llavors, la informació de la necessitat no la intuïm, es té, amb certesa. Llavors, que 

no es digui que no sabem si tenim la necessitat.  

Estem totalment d'acord en què s'ha de fer un canvi de model d'envelliment. Hi estem 

totalment d'acord. Ara bé, tenim una necessitat clara i el que no es pot fer és 

paralitzar-se perquè porteu dotze anys pensant que és el que s'ha de fer amb 

aquestes necessitats.  

D'aquell compromís en el seu moment de l'informe que es va fer a Barcelona, 

s’evidenciava que la Generalitat, i es va signar un acord, no?, que implicava la 

construcció de dues residències, de les quals només s'han construït quatre. I això ni 

amb el canvi de mans del Departament d'Acció Social en el seu moment a Esquerra 

Republicana es va revertir aquest canvi de polítiques que deixessin enrere les 

retallades. Així que, bé, no ho sé, animo també a la responsabilitat també en aquest 

sentit, no? 

Hem donat tot l'espai, per contra, a la mercantilització del sector, no?, tot el sector 

de les cures de gent gran. Necessitem més places i necessitem més places 

públiques, però també necessitem un canvi de model. El que no pot ser és, mentre 

pensem el canvi, paralitzem, i més en un moment de pandèmia on el tema de les 

residències ha estat realment un drama i la mercantilització de les mateixes doncs 

ha sigut un agreujant en la gestió de tota aquesta crisi. 

Com s'ha dit, Catalunya està a la cua dels serveis d'atenció de la dependència, ho 

diuen tots els informes anuals que tenim al sector. Fan falta places, fan falta, 

sobretot, places públiques, independentment, repeteixo, del canvi de model. Perquè 

a vegades quan fem el canvi de model, que es diu molt i es materialitza poc, això 

sembla que, bé, que inclou certa paràlisi.  
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Llavors, en aquest sentit, també l'esmena presentada pels partits de governs, per 

Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, doncs dona mida de la prioritat i ens 

dona la sensació que no hi ha cap interès o hi ha un interès molt relatiu i que pot 

esperar, en termes de la construcció. 

Nosaltres donarem suport també perquè per la nostra presència al Govern municipal 

coneixem perfectament que és una demanda històrica per part de les entitats del 

veïnat i que és una necessitat del barri.  

Moltes gràcies. 

La presidenta  

Moltes gràcies, diputada. En següent lloc tindria la paraula el Grup Parlamentari 

Ciutadans. Senyor Joan García, endavant. 

Joan García González 

Gràcies, presidenta. En aquest parlament hi ha una sèrie de clàssics, hi ha una sèrie 

de clàssics que es van repetint i que al final, inclús, alguns de nosaltres podríem 

posar a gravar el nostre discurs i tornar a reivindicar i denunciar un cop més doncs 

que aquests clàssics es produeixin, no? 

El no desplegament de lleis és un clàssic, doncs el no compliment de resolucions és 

un altre clàssic. O, per exemple, un tema que aquí crec que és molt important, s'ha 

parlat, la no actualització de la cartera de serveis és un altre clàssic.  

Però el que també és un clàssic és que els ajuntaments cedeixin..., parlem de 

Terrassa, parlem de, en aquest cas, de Barcelona. S'ha fet a Sabadell, jo conec bé 

el que s'ha fet a Sabadell. També en el seu moment es va cedir un espai per fer una 

residència, en aquest cas una residència i un espai de dia, però crec que és un servei 

essencial. La Generalitat té aquest espai, té aquest solar, però doncs decideix no fer 

res en aquest espai i no fer front a les necessitats que, com vam veure durant la 

pandèmia, eren més que evidents, perquè ara s'està parlant de si és o no necessari. 

Jo crec que el que vam veure i no podem oblidar del que es va fer sobre la gestió de 

les residències durant la pandèmia, durant l'any passat, crec que és prou evident –

–que és prou evident– que hi havia una falta d'aquests recursos i una falta de serveis 

a Catalunya. 
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No es fan les polítiques. L'ajuntament cedeix l'espai, no es construeix el recurs, en 

aquest cas, doncs al municipi en concret, i en aquest cas toca a Barcelona. No es 

fan aquestes polítiques, no es dona resposta a les necessitats i trobem problemes 

quan hi ha una crisi, d’acord? Això és el que passa i acaba passant doncs a tot arreu.  

Nosaltres, evidentment, hem de donar suport a que això es construeixi. Però li diré, 

senyor Roquer, o sigui, és, realment, l'argument que ha donat és doncs d’una 

creativitat immensa. És a dir, no, miri, nosaltres no hem fet res en deu anys i ha 

canviat la realitat i, per tant, ja no fa falta o igual no fa falta, perquè al final l’esmena 

el que diu és: fem un estudi a veure si fa falta. Esperem que no faci falta per no haver 

de fer-ho perquè, sinó, el que haurem de fer doncs... Clar, evident, al final, jo també 

he vist en aquests clàssics de les últimes legislatures que vostès votaven sempre en 

contra. Ara ja ni s'atreveixen a votar en contra. S'abstindran, segurament, perquè és 

prou evident que durant tots aquests anys el que han fet és incomplir una i una altra 

vegada les resolucions d'aquest Parlament.  

Parlem moltes vegades de democràcia, parlem de decisions, parlem d'autonomia 

del Parlament i de moltes coses, però no complim el que s'aprova a aquest 

Parlament, i ho tornaré a repetir tantes vegades com faci falta. No s'aprova –no s'ha 

aprova.  

Per tant, evitem aquests clàssics. Jo prefereixo els clàssics de la literatura o del 

cinema abans que els clàssics del Parlament, si us plau. Deixin que abandonem 

aquests clàssics.  

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Un cop acabades les intervencions, té el torn de rèplica el grup 

proposant, amb el senyor Ferran Pedret. Endavant. 

Ferran Pedret i Santos 

Gràcies, presidenta. D'entrada vull dir que agraeixo als grups que donen suport al 

Govern que s'abstinguin en aquesta votació permetent així, intueixo de la resta 

d'intervencions, l'aprovació de la proposta de resolució.  
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Tanmateix, anem a parlar clar. L'esmena que ens presentaven i, en part, l'argument 

que han desenvolupat, ho dic per dir-ho en termes molt col·loquials, allà les forces 

que donen suport al Govern i, per tant, el Govern li estava dient al barri de la Marina 

l'equivalent a quan et trobes un vell conegut pel carrer i et diu allò de «hem de 

quedar», eh? Que sap tothom el que significa, eh? 

Per tant, com no era admissible que això se li digués a un barri com el de la Marina, 

que fa molt temps que espera aquests equipaments i les necessitats en relació a 

aquesta qüestió, a les residències geriàtriques i el centre de dia, estan més que 

acreditades, ho ha dit la diputada González dels Comuns. Agraeixo, per tant, l'esforç 

de l'abstenció, eh?  

Perquè hi ha un altre argument. Més enllà de les qüestions relatives al canvi de 

model, en la promoció de l'autonomia personal, en els sistemes d'atenció a les 

persones, que tot això és interessantíssim, però hi ha una qüestió que potser ha 

passat per alt en aquest debat, però aporto la dada encara que sigui al final per veure 

si els convenço que votin a favor, no? Perquè en el cas del barri de la Marina, la 

Marina del Port i la Marina del Prat Vermell, hi ha un factor molt important a tenir en 

compte d'anticipació de necessitats. Està previst desenvolupar-hi un dels barris 

residencials més significatius de la Barcelona del futur ,12.000 habitatges i més de 

28.000 habitants que aniran a la Marina del Prat Vermell en els propers anys. Ni més 

ni menys.  

Per tant, encara que alguns d'ells, per les cohorts d'edat que s'incorporin a viure-hi, 

probablement, en un moment immediat no en tinguin necessitat d'aquests 

equipaments, però, probablement, en el futur sí, eh?, en un futur bastant immediat 

perquè, diguem, la piràmide d'edat en el nostre país és la que és.  

Així que tinguin això en compte i goso demanar-los que facin un esforç més i votin a 

favor perquè, a més, estic convençut que els veïns i veïnes de la Marina, que porten 

moltes dècades lluitant per molts temes com aquests, estarien molt agraïts que fos 

així. 

Ara, estarem molt atents als pressupostos, eh? 

La presidenta 
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Moltes gràcies, diputat. Doncs, un cop acabat el debat, entenc que podem votar el 

punt 1 i 2 conjuntament, perquè ningú ha manifestat el contrari. 

 

Fitxer 05CDS8 

 

Per tant, procediríem a la votació. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Doncs, quedaria aprovada la proposta de resolució, amb 8 vots a favor, del Partit 

Socialistes de Catalunya i Units per Avançar, Grup Parlamentari VOX, Candidatura 

d'Unitat Popular - Un nou Cicle per Guanyar, En Comú Podem i Ciutadans, i 8 

abstencions, d'Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya.  

La vicepresidenta 

Passem ara a debatre el quart punt de l'ordre del dia, la proposta de resolució sobre 

la xarxa d'acollida d'urgència. 

Jessica González Herrera 

Informar que en aquest punt intervindrà la diputada Susanna Segovia per d'En Comú 

Podem. 

La vicepresidenta 

D’acord. Anotem la substitució.  

Proposta de resolució sobre la xarxa d’acollida d’urgència 

250-00089/13 

Per tant, passem a discutir el quart punt de l'ordre del dia, la Proposta de resolució 

sobre la xarxa d'acollida d'urgència, proposada pel Grup Parlamentari del PSC i 

Units per Avançar, i per defensar-la té la paraula la diputada Mónica Ríos. 

Mónica Ríos García 
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Moltes gràcies, presidenta.  

Segons dades oficials del Ministerio de Igualdad, durant l'any 2020, l'any passat, a 

Espanya hi van haver quaranta-cinc dones víctimes mortals per violència de gènere, 

que van deixar orfes a vint-i-sis menors. D'aquestes quaranta-cinc dones, vuit eren 

de Catalunya.  

En aquest any 2021, en el que portem d'any, amb dades també del Ministerio de 

Igualdad, fins a 14 de setembre, portem trenta-quatre dones assassinades per les 

seves parelles. D'aquestes trenta-quatre, vuit són de Catalunya. Bé, el mateix 

número de dones durant tot l'any 2020 en el que portem de l'any 2021. 

I per què explico això? Perquè les dades, evidentment, demostren que els esforços 

contra aquesta xacra social són insuficients i han de ser majors. No es pot baixar la 

guàrdia. Hem de ser més hàbils i més eficients en la detecció i el suport a les 

víctimes.  

Per això des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar considerem 

intolerable que a dia d'avui no existeixi una xarxa d'acollida d'urgència per a aquelles 

dones víctimes de violència masclista que han de fugir de casa seva amb els seus 

fills per protegir la seva integritat física i psíquica. Que en un dels moments –un 

d'ells– més delicats i crítics l'administració no estigui al seu costat, en aquest cas la 

Generalitat, i traslladi aquesta responsabilitat als municipis i als ens locals que, 

evidentment, amb els recursos que disposen, tant econòmics com de capital humà, 

fan el que poden, però conseqüentment, com que fan el que poden, al final aquestes 

mares amb els seus fills acaben moltes vegades en hotels, hostals, albergs, llocs 

que, evidentment, no reuneixen les condicions necessàries ni per a elles ni per als 

seus fills.  

Per tot això creiem indispensable la creació d'aquesta xarxa d'acollida d'urgència, 

que garanteixi no només la necessitat habitacional i de seguretat a les dones i els 

seus fills, sinó que també garanteixi un acompanyament emocional; que ofereixi un 

espai segur on la víctima pugui tenir la capacitat de prendre decisions, que pugui 

endegar aquelles gestions necessàries durant la seva estada.  

També, de retruc, amb la creació d'aquesta xarxa d'acollida podríem solventar el 

temps que, diguem-ne, estan en aquests habitatges d'impàs fins que tenen una  



Comissió de Drets Socials 

Sessió núm. 5 / 15 de setembre de 2021 

 

47 

«vivenda» d'acollida definitiva, ja que no hauria de ser superior a quinze dies i ens 

trobem que moltes vegades, quan estan en aquests hostals, albergs, es dilaten fins 

a tres mesos.  

Bé, coneixent la situació actual, si no hi posem solució l'únic que aconseguim és 

agreujar una situació ja de per sí terrible i dramàtica i, a més a més, revictimitzem a 

les dones que pateixen violència masclista. 

És per tot això que els demano el vot favorable a aquesta proposta de resolució. 

Moltes gràcies.  

La vicepresidenta 

Moltes gràcies.  

Tenint en compte que no hi han esmenes en esta proposta, passarem ja a la 

intervenció dels diferents grups parlamentaris. 

Té la paraula, en representació del Grup Parlamentari de VOX, la senyora María 

Elisa García. 

María Elisa García Fuster 

Muchas gracias, señora presidente. 

Bueno, estamos de acuerdo en que necesitamos más centros de acogida de 

urgencia.  

Se le ha olvidado dar a la diputada del PSC todos los datos de niños asesinados por 

sus madres y padres. Desde el año 2013 –ya se lo digo yo–, ciento cuarenta y seis 

menores han muerto a manos de sus progenitores; ciento uno, a manos de su 

madre, y cuarenta y cinco a manos de su padre o pareja de su madre.  

En fin, que estamos de acuerdo en que necesitamos más centros de acogida de 

urgencia para las mujeres que sufren violencia doméstica, independientemente si la 

ejerce un hombre u otra mujer; para los hombres que también sufren violencia 

doméstica, también independientemente del sexo de la persona que la ejerza; para 

las gestantes que se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad y que desean 

tener al bebé; para los niños o jóvenes catalanes que sufren maltrato físico o 

psíquico por parte de un adulto responsable o en el seno familiar. 
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A día de hoy la mayor parte de estas personas se quedan en el lugar en el que les 

están produciendo el maltrato o la violencia, o se quedan en la calle.  

Claro que se necesita ampliar la red de acogida y de forma emergente, pero no sólo 

para las mujeres con violencia doméstica ejercida por un hombre, sino para todo el 

colectivo de personas de las que se abusa en el seno familiar, que debería ser el 

sitio de máxima protección para el individuo, la familia. 

Y es que, señora diputada, la violencia –y queda demostrado– no tiene ningún tipo 

de género. Por esto, y por esta razón, nos vamos a abstener. 

Muchísimas gracias. 

La vicepresidenta 

Moltes gràcies. Té ara la paraula, en representació del Grup Parlamentari de la 

Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, la diputada Basha 

Changue. 

Basha Changue Canalejo 

Gràcies, presidenta.  

Bé, nosaltres estem, com no pot ser d'una altra manera, absolutament d'acord a 

reforçar aquesta xarxa d'acollida d'urgència per a dones i infants en situacions de 

violència masclista.  

No podem deixar de dir que se'ns oblida –de vegades intencionadament, volent fer 

argumentaris i arguments tendenciosos– que les dones que malauradament acaben 

amb les vides dels seus fills moltes vegades són elles mateixes víctimes de violència 

de gènere, que prefereixen aquesta sortida perquè el greuge que pateixen és tan 

gran que passen per això abans de continuar. 

En aquest sentit, totalment d'acord, com deia, en provar i reforçar aquesta xarxa 

d'acollida, perquè moltes vegades el que passa en aquestes situacions de violència 

és que en no tenir uns recursos suficientment a l'abast el que acabem fent, volent 

protegir aquestes víctimes, és aïllar-les del seu entorn de seguretat; és a dir, a sobre 

que aquestes dones i aquestes famílies, aquests infants estan passant per aquesta 

situació de violència han de deixar el seu entorn de seguretat, han de deixar la seva 
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feina, els seus fills han de deixar l'escola, perquè han de traslladar-se el proper pis, 

centre o recurs d'acollida d'urgència perquè en el lloc on elles fan vida habitualment 

i tenen els seus recursos humans, diguem, de xarxa de suport també hi és aquest 

agressor, no? 

Per tant, aquí hi ha d'haver una molt importantment una actuació de celeritat per part 

de la justícia quan hi ha qualsevol sospita i s'activa aquest protocol, perquè qui sigui 

aïllat sigui l'agressor i no la víctima, perquè sinó el que fem al final també és 

desposseir-la de tota aquella xarxa i recursos a les que té accés de forma, diguem-

ne, orgànica per la seva vida i no només al que l'administració pot garantir. 

Això ho veiem especialment fora de l'àrea metropolitana, a comarques centrals i al 

territori, on aquests recursos d'acollida d'urgència estan fins i tot moltes vegades en 

altres municipis i, per tant, veiem que això és especialment greu en situacions de 

migració, on l'arrelament és essencial per a aquestes famílies. Per tant, les dones 

víctimes de violència de gènere que són migrants i, per tant, tenen un procés 

d'arrelament més sensible i s'han de protegir encara més o s'ha de tenir en compte 

encara més, doncs, es provoca un trencament més gros del seu arrelament en no 

tenir tota aquesta xarxa desplegada i a prop de les víctimes, no? 

Per tant, nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta de resolució i esperem 

que s’entomi des del departament amb la celeritat més aviat possible, ja que no hem 

acotat el termini d'aplicació, en aquest cas, d'aquesta proposta.  

Gràcies. 

La vicepresidenta 

Gràcies, diputada. En representació del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, té la 

paraula la diputada Susanna Segovia. 

Susanna Segovia Sánchez 

Sí, moltes gràcies.  

Doncs, el diputat de Ciutadans parlava abans dels clàssics i jo crec que un dels 

clàssics també en aquest Parlament és parla precisament de la manca de recursos 

per a l'atenció digna, de qualitat i que hi hagi tot el procés de reparació de les víctimes 

de violència masclista.  
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Fa molts anys que en aquest Parlament venim denunciant que els recursos que es 

destinen a l'atenció a aquestes víctimes; que l'aplicació de la Llei 5/2008 no s'ha fet 

amb totes les seves garanties, condicions i recursos necessaris; que no hi ha hagut 

un desplegament a l'alçada de la necessitat i del drama que viuen les desenes, 

centenars i milers de dones que a Catalunya pateixen violència masclista. 

A la proposta de resolució, evidentment, hi donarem suport, tot i que també creiem 

que és molt obvia i entra molt poc en el detall, perquè hi ha un tema que és la 

quantitat, no?, que és necessari augmentar aquests centres d'acollida d'urgència, 

però també és la qualitat i el model d'abordatge de les violències masclistes. És a 

dir, exactament des del moment que una dona fa el pas de denunciar la situació de 

violència masclista en la qual viu, quina és la resposta que es troba i quin és 

l'acompanyament que es troba per part de l'administració? 

I en aquest cas –sovint– la resposta és una resposta que és embolicada, és una 

resposta que no té a prop, no tenim encara desplegada al complet tota la xarxa de 

serveis d'intervenció especialitzada, malgrat que en la legislatura anterior al 2020 es 

van aconseguir doblar els CIE que hi havia a Catalunya, passant de vuit a setze, 

gràcies a l'acord de pressupostos que En Comú Podem va fer amb el govern 

d'Esquerres i Junts per Catalunya.  

Però no és només augmentar, sinó, com deia, també la qualitat. És a dir, quin model 

l'abordatge estem plantejant a aquestes dones per fer tot aquest procés de sortida 

de la situació de violència, d'acompanyament jurídic, d'acompanyament psicològic a 

ella i als seus infants, si es dóna el cas, però també de reparació i de reconstrucció 

de la seva vida per poder iniciar una vida fora de la situació de violència.  

I aquí és molt important, és fonamental l'accés a l'habitatge, un accés a l'habitatge 

que pot ser d'emergència en un primer moment, que evidentment un allotjament 

d'emergència mai hauria de durar tres i quatre mesos, perquè això ja no és un 

allotjament d'emergència, però per què estan tant de temps les dones en aquests 

allotjaments d'emergència? Perquè el que no hi ha és una política d'habitatge que 

garanteixi habitatge a les dones víctimes de violència masclista. 

Si tenim un tap a les meses d'emergència on hi ha famílies que estan esperant 

mesos i fins a un any, doncs les dones víctimes de violència masclista, que haurien 
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d'accedir a un habitatge de protecció oficial, perquè sovint no tenen els recursos 

econòmics necessaris per fer-hi front soles després d'haver sortit de la situació de 

violència a un habitatge, doncs, es queden sense accés a un lloc on poder viure i on 

poder refer la seva vida i, a més a més, afegint-hi el que deia la diputada de la CUP, 

moltes vegades aquestes alternatives són fora de la seva xarxa familiar, són lluny 

de la seva xarxa veïnal, lluny del lloc on els seus fills i les seves filles van a l'escola.  

Per tant, això dificulta encara més aquesta reparació i aquesta reconstrucció d'una 

nova vida fora de la situació de violència masclista.  

Per tant, augmentar xarxa d'acollida, sí, però no només. Si no augmentem la xarxa 

d'habitatges a disposició d'habitatges permanents, habitatges que permetin aquesta 

sortida de la situació de violència per a les dones víctimes de violència masclista i 

els seus fills i filles, continuarem tenint el mateix problema d'aquestes estances que 

s'allarguen molt més del que seria realment convenient i necessari per a aquestes 

persones. 

Però no només això. També el que hi ha és una precarització d'aquests allotjaments 

d'emergència. Sovint estan gestionats per entitats, que són moltes entitats que estan 

treballant en el dia a dia i en primera línia amb les dones víctimes de violència 

masclista, però que es troben que les condicions per a les quals gestionen aquests 

allotjaments d'emergència les porten a una situació... 

 

Fitxer 05CDS9 

 

de la precarietat de les treballadores, de precarietat dels recursos i fins i tot hem 

arribat a veure, doncs, com hi havien entitats de referència, com Tamaia#, que 

havien de tancar per aquesta precarització.  

Per tant, insistim, donem suport a la proposta. Cal ampliar, però cal molt més. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta 

Gràcies, diputada. 



Comissió de Drets Socials 

Sessió núm. 5 / 15 de setembre de 2021 

 

52 

En representació del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Joan 

García. 

Joan García González 

Gràcies, presidenta. 

Crec que l'exposició que ha fet la senyora Ríos, en aquest cas també sobre un 

clàssic del Parlament, doncs, la podem en part o en bona part subscriure. 

És evident que les dades són dolentes, les dades no milloren i possiblement no 

estem essent eficients en les polítiques en la lluita contra la violència de gènere i, en 

aquest cas, de maltractament de les dones i dels seus fills. Aquí és molt important 

l'ampliació, en aquest cas, de la xarxa d'acollida i que aquesta xarxa d'acollida sigui 

segura realment per a ells, per a aquestes famílies, i que puguin tenir un espai on, 

amb una certa tranquil·litat, que és molt complicat# de dir, poder prendre decisions 

sobre el seu futur. 

Per descomptat, donarem suport a la suma de recursos perquè aquesta xarxa sigui 

real i que realment es pugui implementar. Crec que afegir molts més arguments, 

doncs, són innecessaris. Sé que s'ha explicat aquí, doncs, la situació en què ens 

trobem, s’ha parlat d'alguns espais com d'algunes necessitats bàsiques, com acabar 

de comentar la campanya dels Comuns, d'habitatge, d'accés a l'habitatge, que seria 

un dels altres problemes que tenen les dones en aquesta situació.  

I el que sí que vull demanar, doncs, és que, en aquest cas, quan es presenti una 

proposta de resolució, com s'està presentant ara, s'obre sobre un problema greu de 

violència sobre les dones no es vulgui combinar o ampliar aquesta situació a altres 

espais, a la infància, als homes... Se’ns ha dit..., és evident que podem tractar i crec 

que és bo que es tractin les problemàtiques socials i es puguin indicar segons de qui 

estiguem parlant, però en aquest cas crec que la proposta de resolució és molt clara, 

crec que és molt específica i no podem més que donar-hi suport. 

Per tant, gràcies, i res més. 

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té  que la paraula 

del diputat Ferran Roquer. 
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Ferran Roquer i Padrosa 

Gràcies, presidenta.  

Bé, la primera cosa, un clàssic: nosaltres donarem suport a aquesta proposta de 

resolució.  

Les situacions de violència masclista –perquè en l'àmbit de la família la violència sí 

que té gènere, eh?– són unes situacions molt complicades, quan s'esdevé que una 

dona ha estat agredida o que està en perill imminent d'estar agredida, perquè 

aquests individus solen conèixer on estant els centres d'acollida, perquè ja s'han 

reiterat, perquè tenen companys... Hi ha pocs centres, però tampoc s'hi poden estar 

gaire temps en el centre. 

Llavors, potser caldria, perquè no fossin agredides les dones i els seus fills, 

desplaçar-los lluny, però si els desplaces lluny els treus del seu àmbit. Per tant, la 

persona agredida és la que rep, la que surt castigada, diguéssim, no? Per tant, el 

que cal molt és fer molta i molta prevenció.  

En qualsevol cas, calen centres d'acollida d'urgència i nosaltres donarem suport a la 

totalitat d’aquesta proposta de resolució. 

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, té la paraula el 

diputat Bartomeu Compte. 

Bartomeu Compte Masmitjà 

Bé, molt bon dia i moltes gràcies. 

Bé, en primer lloc, no sóc ningú per donar lliçons i sóc el primer aprenent de tot, però 

quan utilitzem la paraula «clàssic» vol dir «digne d'imitar»; per tant, a vegades 

utilitzem (rialles)... , no som dignes d'imitar els incompliments, com alguna vegades 

diem. Amb broma, amb carinyo i amb tot el respecte, eh? 

Bé, en la part dispositiva de la proposta de resolució crec que aquí parla d'ampliar. 

Per tant, entenc que no hi ha un qüestionament o no hi ha una possibilitat..., no s'està 

debatent sobre la possibilitat d’un model, com fèiem en la proposta anterior. Per tant, 

crec que és important i, a més a més, crec que aquí parla de centres d'acollida 
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d'urgència. Per tant, crec que és molt interessant, ni que sigui perquè això ens obre 

portes d'entrada de la realitat i que es manifesten i, per tant, és una manera, com 

deia la companya, per entomar el problema i saber, primer, quins són els problemes 

més importants, més nombrosos, per poder-los atendre. 

Està claríssim que el moviment contra les violències masclistes, que crec que se 

celebra el 25 de novembre, ha tingut una evolució molt important i sobretot en els 

últims anys, des que el 8 de març del 2018 va haver-hi un esclat social important al 

carrer fins ara, que tenim una conselleria de Feminismes. Per tant, estem en aquest 

procés i és important entendre també aquest context. 

Tot això ha portat que durant aquest temps hem passat de la pura reacció a la xarxa 

d'atenció que s'ha anat desenvolupant sobretot en ares cada vegada més de la 

logística, de la prevenció, d'atenció precoç, atenció a les demandes implícites i 

explícites i, per tant, crec que aquest model està funcionant i el que s'està demanant, 

doncs, és un aprofundiment, i aquí podem coincidir d'una manera molt clara.  

I quan parlem d'acollida, vull dir que en aquest sentit també s'ha omplert molt el 

ventall. Fins i tot en l'àmbit laboral hi ha sindicats que tenen espais d'acollida quan 

hi ha violència a les empreses, la violència social, econòmica... Per tant, crec que 

estem en un bon camí i, per tant, cal recolzar-ho, no? 

Per tant, podríem dir que estem d'acord en tots els aspectes recollits en la proposta 

de resolució i ens comprometem, com a grup parlamentari, a avançar i impulsar la 

implementació de les mesures proposades.  

S'ha comentat els espais. Nosaltres entenem que els espais no només han de ser 

adequats, sinó que, a més, han de respondre a la diversitat de les situacions –

d'algunes ja se n’ha fet esment aquí– i també creiem que és important parlar també 

dels terminis d'estada, que jo crec que van una mica més enllà del que és la 

urgència, i aquí ha d'haver-hi un estadi posterior d'un procediment i d'un protocol que 

ha de donar sortida, no? 

Crec que els últims terminis d'estada que cal valorar deriven de les mesures 

adoptades l'any 2000, amb l'obertura del servei substitutori de la llar, i també 

ampliant-la a la dels últims anys, el que ha estat el servei d'atenció i acolliment 

d'urgència. 



Comissió de Drets Socials 

Sessió núm. 5 / 15 de setembre de 2021 

 

55 

Per tant, tot i que vostès potser seran escèptics, hi ha una feina important de treball, 

d'anàlisi i consens amb els ens locals en allò que cal millorar, que jo crec que el que 

estem plantejant avui és un impuls, però evidentment els ens locals hi han de ser, i 

sobretot es tracta també que els avenços que  vinguin a partir d'ara fer-los amb 

consens i important...  

Per tant, visc que en aquest moment no hi ha debat sobre canvi de model, sinó que 

el que demanem és un aprofundiment de la situació actual i en aprofundiment hi 

coincidim, el nostre vot serà a favor. 

Gràcies. 

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. 

Per tancar el debat, té la paraula la proposant, la diputada senyora Mónica Ríos.  

Mónica Ríos García 

Moltes gràcies.  

Molt breument, en primer lloc, María Elisa García, jo no m'he oblidat de donar dades, 

jo he donat les dades que considero, com vostè dona les que considera quan intervé 

en el seu torn. 

I, en segon lloc, moltes gràcies a tots els grups parlamentaris per les ampliacions, 

perquè és veritat que és un debat que..., la proposta és molt concreta, però podríem 

estar parlant hores i hores, perquè les situacions són molt diverses i hi ha moltes 

qüestions a tenir en compte. 

I és cert que també hi ha un problema paral·lel amb l'habitatge. O sigui, som 

conscients que el problema de l'habitatge afecta a molts col·lectius i en aquest cas, 

doncs, també és conseqüència d'aquesta dificultat en trobar habitatge. L'únic que, 

evidentment, aquí estem –entenc– per buscar solucions i, en aquest cas, els grups 

del Govern, que tenen aquesta responsabilitat, però molt agraïda pel suport a la 

proposta de resolució.  

Moltes gràcies.  

La vicepresidenta 
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Passem ja a la votació de la proposta.  

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

S'aprova la proposta amb 16 vots a favor, del Grup Parlamentari del PSC i Units per 

Avançar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, CUP, En 

Comú Podem i Ciutadans..., perdó, amb 15 vots a favor, i 1 abstenció, del Grup 

Parlamentari de VOX.  

Gràcies. 

Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de 

l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona (posposada) 

250-00142/13 

La presidenta 

D'acord, doncs el punt 5 l'hem posposat.  

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de 

trobada  

250-00148/13 

Llavors, passaríem al punt 6 de l'ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 

els serveis tècnics de punt de trobada, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar, i la defensarà la diputada Judith Alcalá. Endavant. 

Judit Alcalá González 

Gràcies, presidenta. 

Aquesta proposta de resolució que presentem el Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar pretén ampliar els serveis tècnics de punt de trobada per facilitar 

la vida dels infants, els menors del Pirineu i Aran, que estan en situació de conflicte 

familiar en compliment del règim de visites establertes en situació de separació o 

divorci dels progenitors o en casos d'infants tutelats per l'administració.  
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Com saben, aquests serveis tècnics de punt de trobada és un espai neutral que es 

facilita a les famílies i on els infants continuen mantenint la relació amb els seus 

familiars, sense ser partícips de les desavinences que tenen els progenitors. 

Aquest servei és un servei especialitzat, on no sols es fan intercanvis per donar el 

compliment a les visites, sinó que en algunes s'efectuen dins de les instal·lacions del 

servei, en ser de caire supervisat per professionals especialitzats, i amb un espai 

d'infraestructura adequat també de joc, precisament com a objectiu de treballar la 

interacció i la millora dels vincles parentofilials.  

En l'actualitat, hi ha vint-i-tres serveis tècnics de punts de trobada en tot el territori 

de Catalunya: setze, a la demarcació de Barcelona; dos, a Tarragona; un, a les 

Terres de l'Ebre; dos, a Girona; un, a la Catalunya central, i un, a la demarcació de 

Lleida, i aquest està, en concret, a Lleida ciutat. 

Miri, permeti’m que els expliquin la complexitat del nostre territori. La demarcació de 

Lleida, Pirineu i Aran té una extensió de 12.173 quilòmetres quadrats de superfície, 

amb 231 municipis i és el més gran de diferència en relació a Barcelona, Tarragona 

i Girona. Perquè ho vegin, Barcelona té un extensió de 7.328 quilòmetres quadrats 

aproximadament de superfície; Tarragona, 6.300 quilòmetres quadrats, i Girona 

5.910. Que a la demarcació de Lleida només hi hagi un servei tècnic de punt de 

trobada implica que per al lliurament i la recollida d'aquests infants que es troben en 

situació de conflictivitat familiar s'hagi d'anar expressament a Lleida ciutat. 

Per tant, perquè es vagin fent una idea, infants i familiars residents a Viella han de 

fer 164 quilòmetres només per arribar al punt de trobada. Els infants i famílies de 

Pont de Suert ,120 quilòmetres. Els de Sort han de recórrer 124 quilòmetres, i el de 

la Seu, 129. 

Si els recordo que en aquestes carreteres del nostre territori –del meu territori, 

precisament– no tenim autovies, són carreteres de muntanya, d'un carril d'anada i 

un de tornada, amb ports de muntanya, carreteres complexes i petites. 

La majoria d'infants passen una situació traumàtica quan es separen els seus 

progenitors i amb aquest fet es veu agreujat el seu estat emocional. A més, cal sumar 

l’estrès que comporten els desplaçaments tan llargs; estem parlant de 

desplaçaments mínims, mínims de dues hores d’anada i dues hores de tornada, 
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d’acord? Cal sumar les pèrdues d'hores lectives, perquè vostès saben que a 

vegades aquests punts de trobada van pel matí; les pèrdues d’hores d'activitat de 

lleure, moltes hores en cotxe per carretera. I els progenitors, si una separació sense 

acord ja és angoixant de per si, a les famílies del Pirineu i l'Aran s’hi suma, a més a 

més, la complexitat de les hores que els he dit del cotxe, la neu de l'hivern, d'acord?, 

la despesa del desplaçament, permisos de feina i, sobretot, la perillositat que això 

comporta. Estem parlant de carreteres amb sinistralitat alta.  

I acabo, presidenta, dient que és necessari aprovar aquesta proposta de resolució 

perquè s'ha d'implantar amb urgència aquests serveis tècnics de punt de trobada a 

Viella, a Tremp i a la Seu, prioritzant les inversions que siguin necessàries perquè 

aquest servei tècnic sigui efectiu sobretot a l'Alt Pirineu i l'Aran.  

Gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. 

En aquest cas, els grups que han... 

 

Fitxer 05CDS10 

 

...han presentat esmenes. En primer lloc, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

El senyor Ferran Roquer, endavant. 

Ferran Roquer i Padrosa 

Gràcies, presidenta. Sí, això dels serveis tècnics de punt de trobada és com moltes 

altres coses que hi ha en l'àmbit rural.  

Ahir, amb la diputada Alcalá, mentre parlàvem sobre les eventuals transaccions 

sobre aquesta proposta de resolució, em sembla que el telèfon se'ns va tallar tres o 

quatre vegades, eh? Parlàvem des de dues zones rurals i no hi havia manera de 

poder mantenir una conversa intel·ligible. És evident –és evident– que en les 

situacions de tensió que hi ha entre les separacions, entre uns pares que van a portar 

el fill i veure l'altre progenitor, els progenitors que han de fer la visita en el mateix 
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centre o només els que els van a deixar, fer 150 quilòmetres o 160 quilòmetres i 

tornar-los a fer ja pels propis nanos no és desitjable, i menys per l'atenció que tot 

això pressuposa. 

Hem arribat a una transacció. Sobretot perquè estem a finals de l'any 2021 i és 

impossible que abans d'acabar l'any 2021 estigui, però des del convenciment que 

és necessari que a Viella, Tremp i la Seu d'Urgell hi hagi punts de trobada. Nosaltres 

donarem suport a la totalitat de la seva proposta de resolució. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputat. En següent lloc el Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana. La senyora Alba Vergés, endavant. 

Alba Vergés i Bosch 

Ens movem una mica... No passa res i és bo moure's i és bo moure's també... 

(l'oradora riu)  ...en posicionaments i en arribar també a transaccions, com hem fet 

en aquesta proposta de resolució.  

Clar, no estem parlant d'espais, estem parlant de serveis. Estem parlant d'un servei 

doncs doble, entre un punt que pot ser d'estades o pot ser d'intercanvi, però que 

ambdós hi ha un factor molt rellevant, que és la supervisió professional. Una 

supervisió professional que és especialitzada, ha de ser especialitzada i que, per 

tant, doncs genera aquesta complexitat. 

L'accés al servei el determinen jutjats o bé la mateixa administració. Per tant, aquí 

ja tenim, a més a més, un punt, no?, de demanda no controlada però demanda 

creixent també, en aquest sentit, que es veu a tot el territori. I aquí estem parlant 

d'equitat territorial.  

La necessitat d'aquests serveis és clara i això ho compartim plenament doncs amb 

el grup proposant de la proposta de resolució i, m'atreveixo a dir, doncs que ho 

acabarem compartint majoritàriament en aquesta comissió i en aquest Parlament de 

Catalunya. 

No deixa de tenir la seva complexitat, això és veritat, pels horaris, per les situacions 

d’on són requerits, i així com el que he remarcat abans, eh?, l'especialització dels 

professionals. 
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Dit això, perquè això va d'avançada, no?, per explicar de què estem parlant. Malgrat 

no s'han acceptat les nostres esmenes, tal i com les havíem plantejat, amb la 

transacció que hem acordat al punt 2, jo crec que també es reconeix..., disculpeu, 

crec que també es reconeix el fet principal d'aquesta proposta de resolució i que 

compartim. Un és l'impuls del Parlament en ajudar en que les coses passin i que allò 

que no funciona prou bé també rebi un recolzament majoritari del Parlament de 

Catalunya perquè pugui canviar-se i pugui millorar. I l'altre és aquesta possibilitat de 

fer-ho efectiu. 

Per tant, jo crec que amb aquesta transacció a què hem arribat, que el que reflecteix 

és que compartim la voluntat i la necessitat del servei, a més a més, el Govern hi 

treballa i assumeix la demanda. Alhora que també veiem necessari un marc d'anàlisi 

del model, que sempre requereix més temps del que es demanava inicialment en 

aquesta proposta de resolució.  

S’hi ha de posar solució, sí; s'ha de revisar el model; espais més acollidors, tant com 

sigui possible; la intervenció, millorant l'atenció i l'acompanyament també. També 

plantejar els horaris. També un plantejament de treball amb les instàncies judicials, 

no? Perquè a vegades no és només encarregar, no?, que es derivi un servei, sinó 

com podem acordar mútuament quin és el servei, com es fa servir, per a quins 

períodes, absolutament tot això. I, evidentment, en el model i en la planificació 

territorial. En alguns territoris potser ens portarà a definir si han de ser serveis aïllats 

o integrats en altres nivells de la xarxa de serveis, que això també és important i això 

és el que fa que puguem arribar amb més proximitat a tot arreu. No generar serveis 

aïllats a vegades, sinó que integrar-ho bé amb les xarxes que tenim. 

La garantia del servei ha de ser la mateixa –ha de ser la mateixa. La prestació no és 

exactament igual quan parlem de la ciutat de Barcelona, de ciutats grans de l'àrea 

metropolitana, que quan parlem de territori. Això és una de les coses que la diputada 

també ha explicat aquí. No és el mateix en un lloc que en un altre i, per tant, hem 

d'equilibrar-ho i per això treballem per l'equitat territorial. Que no sigui el mateix no 

vol dir que hagi de ser menys, és a dir... I, sobretot, que no es perdi la garantia 

d'aquest servei, perquè cada persona compta. I aquí estem parlant de serveis que 
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són pels infants, que són per a les persones. Per tant això ho hem de tenir sempre 

molt present.  

No es farà només des de la direcció general, sinó que es farà amb referents de cada 

territori que el Departament també disposarà per treballar-ho. I aquí la petició 

concreta del Pirineu i Aran no serà una excepció en el cas de la petició que es diu, 

a Viella, a Tremp i a la Seu d'Urgell, que s'hi puguin instal·lar també aquests serveis 

de punt de trobada. 

Per tant, dit això, evidentment, votem a favor d'aquesta proposta de resolució i 

agraïm també que s'hagi pogut parlar i que puguem exposar també que, malgrat les 

peticions i l'impuls que hi podem donar, sempre hem d'explicar també la complexitat, 

sobretot per les expectatives que generem, però no deixem de marcar la línia.  

Moltes gràcies.  

La presidenta 

Gràcies, diputada. En següent lloc té la paraula el Grup Parlamentari de VOX, amb 

la senyora Elisa García. Endavant. 

María Elisa García Fuster 

Muchas gracias, señora presidente. Bueno, hay poco que decir sobre esta PDR, 

estamos totalmente a favor de la creación de un punto de encuentro en Viella, en 

Tremp, en la Seu d'Urgell. 

Nos gustaba más el texto que ha presentado el PSC de forma original, diciendo 

«priorizar las inversiones necesarias durante el año 2021». Creo que al llegar a un 

acuerdo con Junts y Esquerra Republicana y eliminar esta parte, la de «durante el 

año 2021», pues nos quedamos con priorizar, favorecer, anteponer ese castillo de 

naipes al que el Govern está tan acostumbrado y con el que se acaba sin hacer 

nada. 

Con respecto a las otras enmiendas que ha presentado Junts y Esquerra, bueno, 

pues ya saben que pensamos del Departamento de Igualdad y Feminismo, que 

cuanto antes se clausure y se destine el capital que nos cuesta este departamento 

a cosas útiles, pues antes se podrán construir estos puntos de encuentro.  
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En cualquier caso, seguiremos votando a favor. 

Muchísimas gracias. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. En següent lloc el Grup Parlamentari de la Candidatura 

d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Diputada Basha Changue, endavant. 

Basha Changue Canalejo 

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, vagi per davant que també recolzem aquesta 

proposta de resolució per implantar aquests serveis en els termes plantejats, eh?, 

amb el Partit Socialista, sí salvant aquesta qüestió evident del temps, no?, que ens 

falta fins a final d'any.  

Aquí hi ha una qüestió. Jo vull fer dues mencions a dues coses. Per una banda, el 

Barcelona-centrisme, l'àrea metropolitana-centrisme o diguem-li com vulguem, és a 

dir, hi ha vida més enllà de Barcelona. No tothom té accés als mateixos serveis amb 

la mateixa facilitat i això s'incrementa, absolutament, quan tenim desplaçaments, 

com bé comentava la diputada del PSC, amb carreteres perilloses, d'un únic sentit... 

És a dir, a mi com a diputada territorial de la Catalunya Central, és una qüestió que 

entenc perfectíssimament i que genera moltíssimes desigualtats també perquè no 

tothom té ni tan sols vehicle propi. Vull dir és que comencem aquí a generar una 

sèrie de desigualtats importantíssimes, no? Per tant, ens agrada a nosaltres els 

termes concrets d'implantar serveis. 

I aquí passo a l'altra qüestió. És a dir, quan nosaltres estem en una posició o d'altra, 

a nivell d'accés al poder o de la governança, el nostre discurs canvia, inevitablement. 

Llavors tenim una contundència quan estem a l'oposició que no tenim quan estem 

al poder i llavors tenim la potestat d'implantar aquestes coses. Quan estem al poder 

ja comencem amb els «bé, en la mesura del possible, ho mirarem, ho estudiarem...» 

És a dir, el que creiem que és important i urgent ho continua sent important i urgent 

ocupem la posició que ocupem. I jo crec que la responsabilitat que tenim els diputats 

i les diputades, independentment de que els nostres grups parlamentaris estiguin en 

una posició de més o menys poder, és continuar fent aquesta pressió, i no només 
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canviar el discurs perquè les nostres forces polítiques els vagi millor a l'hora de que 

això s'aprovi i passi a ser una proposta de resolució del Parlament. 

Llavors, intentem mantenir aquesta independència de l'acció del Parlament, de 

l'acció que tinguem al Govern perquè, llavors, sinó, la tasca dels diputats i les 

diputades doncs queda subjugada a. bé, ho anirem passant amb pa, que passa 

millor i així doncs serà menys agressiu, contundent o, finalment, efectiu, a fi de 

comptes. 

Per tant, creiem importantíssim que aquests territoris de l'Alt Pirineu i l'Aran comptin 

amb aquests serveis amb la major celeritat possible, perquè és inadmissible aquest 

menysteniment, no?, d'aquestes zones. I potser, precisament, per les 

característiques territorials d'aquestes zones, com bé indicava la diputada Vergés, 

no estem parlant únicament d'espais, sinó que estem parlant de serveis, doncs 

potser hi ha zones on els serveis s'han d'implementar d'una altra manera que no és 

creant aquests espais, etcètera, sinó que els professionals doncs es puguin 

desplaçar, es puguin ocupar d’altres espais. En fi, estudiar maneres per implantar-

ho al més aviat possible, però sense menystenir la urgència que implica el verb 

«implantar» i «prioritzar», tal qual, i no intentar substituir-lo per tenir en compte o 

acompanyar de formes efímeres. 

Per tant, això, el nostre vot és favorable. I agrair al PSC doncs posar-ho a sobre la 

taula amb aquests termes i ho recolzem totalment. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. En següent lloc Catalunya En Comú Podem. Senyora 

Jessica González, endavant. 

Jessica González Herrera 

Gràcies, presidenta. S'ha parlat molt de la necessitat d'aquesta equitat territorial que 

moltes vegades no es té i que, en aquest cas, l'Alt Pirineu i Aran, que no compten 

amb cap servei de punt de trobada i el greuge que això genera tant per les famílies 

que no poden disposar d'aquest servei. Llavors esdevé urgent crear i autoritzar 

aquest servei al territori.  
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En aquest sentit, nosaltres, evidentment, donem suport a la resolució però no sense 

posar de manifest també la necessitat de revisar el model i la funció que ha de tenir. 

El debat sobre els punts de trobada el podríem fer molt més a fons, parlar de 

situacions familiars conflictives, té molts matisos, no?  

I, en aquest sentit, fins i tot podríem parlar d'algunes males praxis, perquè ens han 

alertat, de fet, en ocasions, de professionals de violències masclistes. No és el 

moment de tenir aquest debat, però no podem deixar de dir-ho i tornem a repetir que 

recolzem la proposta, sobretot per la necessitat d'aquesta equitat territorial que no 

es manifesta de manera igual a tot el territori i que posa en perill les famílies que 

necessiten aquest servei.  

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. En següent lloc el Grup Parlamentari de Ciutadans. Senyor 

Joan García, endavant. 

Joan García González 

Sí, gràcies, presidenta. Bé, donarem suport, evidentment, a aquesta..., evidentment, 

vull dir que, evidentment, perquè crec que el que s'està exposant doncs és una 

reivindicació necessària per a un territori com Lleida. I, de fet, d'aquí parteix el que 

seria un debat territorial, directament.  

S'ha posat sobre la taula sobre l'equitat dels serveis al territori. Els territoris no són 

equiparables i per tant no són iguals i no podem homogeneïtzar els territoris. Els 

territoris són com són. Es poden fer polítiques per fer equilibris o reequilibrar algun 

servei i algunes prestacions, però és evident que les, diguéssim, hi ha tota una sèrie 

de factors que fan que un territori sigui diferent a un altre. I aquests motius doncs no 

els canviarem per les solucions. Torno a dir, més quan moltes vegades aquestes 

solucions ni tan sols es compleixen, però, bé, això ja és un altre fet, que avui estic 

molt pesat en això, però crec que és evident, no? 

Aquesta reivindicació que fa Lleida és totalment comprensible i crec que és raonable 

i, per tant, nosaltres hem de donar suport per tots els motius que també s'han donat, 

no? Per la necessitat d'aquests punts de trobada, per a l'atenció especialitzada que 
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donen, pel servei especialitzat que donen. I, quan s'ha fet per part de la diputada, 

diguéssim, l'enumeració dels problemes que té una persona que pot viure doncs, 

actualment, a Viella i ha de baixar a Lleida a fer aquest tipus de trobades amb una 

situació familiar molt dura, doncs, clar, és evident que... 

 

Fitxer 05CDS11 

 

...tampoc ho solucionaria, segurament, amb aquests dos centres només, amb 

aquests tres centres, a la Seu d'Urgell, a Tremp i Aran, però és evident que podríem 

millorar molt la forma d’habituar o la forma de trobar-nos en una problemàtica que 

sobretot afecta els infants, tal com vam veure en l'última sessió feta pel Síndic de 

Greuges, on és per parlar d'aquest tema, precisament, i de com afecta aquesta 

situació en l'entorn familiar, doncs com afecta aquesta situació als infants.  

Per tant, crec que per molts motius nosaltres votarem a favor. Sí que és cert, i això 

sí que li he de dir a la diputada, que aquesta esmena transaccional al treure-li, 

diguéssim, l’acotació temporal perquè ja no..., sí que és cert que, ja sigui, 

estratègicament, els partits que donen suport al Govern han dit que, bé, que 

s'acabava l'any i tal, que el 2021 doncs... Però, bé, podrien haver posat el 2022 o el 

març del 2022 o el juny del 2022. I crec que a l'esmena transaccional ha desaparegut 

la data doncs «tope» i això crec que els donarà una excusa perquè no la puguin o 

no la vulguin complir, almenys en el temps que, segurament, ho necessiten a Lleida.  

Per tant, votarem a favor però no estic molt confiat en què això es pugui o això 

s'acabi fent a Lleida. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputat. En següent lloc tindria el torn de rèplica i per aclarir esmenes 

el Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar, la diputada Judit Alcalá. 

Endavant.  

Judit Alcalá González 
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Gràcies, presidenta. Primer de tot agrair als grups parlamentaris que donen suport 

a aquesta proposta de resolució i també la disposició d'arribar a l'entesa amb els 

grups que han presentat esmenes.  

Miri, dir-los que sí és veritat que parlem d'espais i de serveis i de professionals 

especialitzats, però tinguin en compte que això és urgent. Perquè ens estan utilitzant 

els espais de serveis socials i llocs de les sales de mossos per fer aquesta atenció 

a les famílies a Viella. Per tant, això primer #(2.15). 

Després també els diré que se tenia que #(2.22) perquè s’ha de vetllar per la infància, 

per suposat per l'interès superior dels infants i, alhora, per la seguretat i la integritat 

dels infants i els seus drets.  

Pensin que si no hi ha serveis al territori, a la muntanya les persones acaben 

marxant. I ve el clàssic despoblament.  

Per tant, portem molts anys que no s'inverteixen a les Terres de Lleida, a les 

comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Portem deu anys on hi ha desinversions total 

en infraestructures i en serveis. I pensem que prima aquest pla que vostès 

comentaven que volen fer l'estudi, esperem que aquest estudi no duri massa, i que 

no duri massa, nosaltres estarem a sobre perquè això simplement es compleixi en 

breu, d'acord?, i que no quedi tot en un brindis al sol. 

Gràcies.  

La presidenta 

Moltes gràcies. Acabat el debat, procediríem, entenc, que a votació de tots els punts 

de la proposta de resolució. 

Vots a favor? 

Doncs queda aprovada per unanimitat.  

Bé, i donat que ja hem acabat tots els punts de l'ordre del dia, moltes gràcies a tots 

i fins a la propera. 

S'aixeca la sessió. 
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La sessió s'aixeca a... 

 

 

 


