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Sessió 7 de la CIP

La sessió de la Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP) s’obre a un quart de quatre de 
la tarda. Presideix, en funcions, el vicepresident, Eduardo Reyes i Pino, acompanyat de la 
secretària, Anna Gabriel i Sabaté. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Magda Casamitjana i Aguilà, Anna 
Caula i Paretas, Violant Cervera i Gòdia, Natàlia Figueras i Pagès, Josep Maria Forné i Fe-
brer, Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot, Irene Rigau i Oliver i Jordi-Miquel Sendra 
Vellvè, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Elisabeth 
Valencia Mimbrero i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña 
i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot i Marta Ribas Frías, pel 
G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalu-
nya, i Mireia Vehí Cantenys, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 

Assisteix a aquesta sessió la consellera de la Presidència, Neus Munté i Fernàndez, 
acompanyada de la directora executiva de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada Car-
dona, i la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Teresa Maria Pitarch i Albós.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre el desplegament integral de la Llei 11/2014, per a garantir 

els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 250-00509/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 171, 
19; esmenes: BOPC 202, 31).

2. Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut Mental Materna 
(tram. 250-00587/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 228, 17).

3. Sol·licitud de compareixença de Montse Vilà i Maritza Buitrago, representants de la 
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè expliquin les disfuncions de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista (tram. 356-00363/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Feministes per la Independència 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui els estudis i les activitats de 
l’associació sobre la participació de les dones en els projectes polítics (tram. 356-00386/11). 
Natàlia Figueras i Pagès, juntament amb un altre diputat dels portaveus dels grups parla-
mentaris en la Comissió d’Igualtat de les Persones. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la direcció de l’Institut Interuniver-
sitari d’Estudis de Dones i Gènere davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè pre-
senti els projectes de recerca, formació i transferència en les polítiques públiques d’igualtat 
(tram. 356-00387/11). Natàlia Figueras i Pagès, juntament amb dos altres diputats dels por-
taveus dels grups parlamentaris en la Comissió d’Igualtat de les Persones. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural 
de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el paper i la 
situació de les dones en el sector cultural (tram. 356-00388/11). Natàlia Figueras i Pagès, 
juntament amb dos altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió 
d’Igualtat de les Persones. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació 
i els reptes de les dones en els mitjans de comunicació (tram. 356-00389/11). Natàlia Figue-
ras i Pagès, juntament amb tres altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió d’Igualtat de les Persones. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup On Són les Dones davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti les actuacions amb relació a la presèn-
cia i el tractament de les dones en els mitjans de comunicació (tram. 356-00390/11). Natàlia 
Figueras i Pagès, juntament amb tres altres diputats dels portaveus dels grups parlamentaris 
en la Comissió d’Igualtat de les Persones. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno, en representació de l’Oficina de Vida 
Independent, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’assistèn-
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cia sexual de les persones amb diversitat funcional (tram. 356-00407/11). Noemí de la Calle 
Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de la 
Presidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes 
(tram. 355-00026/11). Comissió d’Igualtat de les Persones. Sessió informativa.

11. Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de la 
Presidència sobre l’anunci de la creació d’un observatori de la igualtat de gènere (tram. 355-
00038/11). Comissió d’Igualtat de les Persones. Sessió informativa.

El president

Bien, buenas tardes a todos. 

Proposta de resolució sobre el desplegament integral de la Llei 11/2014, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

250-00509/11

Damos comienzo a la Comisión de Igualdad de las Personas con la primera pro-
puesta de resolución, presentada por Ciutadans, sobre la..., el desplegament de la llei 
integral de la..., Ley 2014..., per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres, intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Té la paraula 
la senyora De la Calle, diputada de Ciutadans.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias. Bueno, esta propuesta de resolución es, bueno, un tema que ya hemos 
tratado varias veces. La presentamos el 28 de junio cuando las entidades nos altera-
ron de que, bueno, pues, tenían la sensación de que el despliegue no se estaba efec-
tuando con toda la celeridad que sería necesaria. Y, bueno, ha llegado cinco meses 
después a comisión.

Bueno, la semana pasada supongo que todos hemos recibido la convocatoria de la 
Plataforma LGTBIcat con el calendario de prioridades del despliegue de la ley. Entre 
esas prioridades se encuentran las cuatro que se solicitan en esta propuesta de resolu-
ción porque siguen estando pendientes: el protocolo sobre el artículo 11 que hace refe-
rencia al deber de intervención; el plan formativo especializado de los profesionales y 
funcionarios afectados por la ley; que la despatologización trans no sea solo palabras 
sino, pues, que se traduzca en hechos. Así que, bueno, pues a ver si a base de insistir 
conseguimos algo de acción al respecto.

El president

Muchas gracias, diputada. Hay una esmena presentada por el Grupo Parlamentario 
Junts pel Sí.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. No, només anunciar que retirem l’esmena que havíem pre-
sentat, perquè, de fet, la directora general, doncs, ja va poder comparèixer per donar les 
explicacions oportunes pel que fa al desplegament de la llei. 

Només fer alguns aclariments referents a la mateixa proposta de resolució, i és afir-
mar, amb tota la contundència, que el Govern de la Generalitat en aquests moments 
està treballant a ple rendiment per poder desplegar aquesta llei en relació, doncs, amb 
aquests punts que es plantegen en la proposta de resolució. 

Dir que el dia 21 de juliol ja es va presentar al consell nacional la proposta del nou 
reglament que el que preveu és la fase de participació; que el Departament de Salut, 
d’acord també amb les entitats, ja ha fet un protocol de reproducció assistida amb to-
tes les dones per eliminar la discriminació de les lesbianes a l’hora de la reproducció 
assistida; que s’ha constituït una comissió de juristes que estan treballant en aquests 
moments en el desenvolupament del règim de sancions i del procediment sancionador i 
d’infraccions. Pel que fa al règim també de sancions i d’infraccions, ja s’estan instruint 
les primeres queixes i denúncies. 
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Actualment, podem dir que l’any 2015 hi ha hagut trenta diligències que estan en 
arxiu; vint-i-dos estan resoltes. L’any 2016, sis diligències, i vint-i-tres en procedi-
ment. S’ha signat ja un conveni també amb la Sindicatura de Greuges que preveu la 
derivació de les denúncies i la coordinació i el seguiment de les mateixes denúncies 
entre les dues institucions. També s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia que preveu la derivació d’alguns d’aquests casos. S’està 
actuant també amb la fiscalia de delictes d’odi i discriminació en tots aquells casos 
que atenyen el Codi penal perquè puguin tindre, doncs, la seva corresponent sanció. 
I també s’està treballant amb els Mossos d’Esquadra per acollir la instrucció de les 
denúncies.

Pel que fa a la despatologització de la transsexualitat, s’ha posat també en marxa un 
protocol d’actuació per facilitar el canvi de nom segons el sexe sentit perquè el CatSa-
lut pugui emetre targetes sanitàries individualitzades amb el nom del gènere sentit per 
les persones transsexuals. I també s’està treballant amb diferents entitats «trans» per tal 
d’elaborar un nou protocol de salut a les persones «trans» que no contemplin la patolo-
gia de la identitat de gènere.

I referent a la formació i al deure d’intervenció, es porta a terme una formació de 
professionals i de funcionaris. En aquests moments, a aquesta formació, hi han as-
sistit sis-cents funcionaris, més de sis-centes persones. I també es treballa en un pro-
grama de la nova oferta formativa, i, en aquests casos, el deure d’intervenció a què fa 
referència l’article 11, doncs, és en el centre d’aquesta mateixa demanda. Per tant..., 
i la fitxa 38 del contracte programa permet donar suport i formació als ens locals en 
aquest àmbit.

Per tant, insistim, des del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que el Govern està tre-
ballant amb intensitat pel desplegament d’aquesta llei. Tots sabem que és una llei com-
plexa perquè és la primera i és única, i, per tant, la seva tramitació no era de fàcil segui-
ment, però, en qualsevol cas, nosaltres almenys estem contents i satisfets de l’actuació 
del Govern. 

Per aquests motius, votarem a favor, doncs, d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara farem un torn de paraules i li passem la paraula al 
Partit Socialista de Catalunya.

Marta Moreta Rovira

Hola; bona tarda, president. Només, re, comentar que nosaltres també votarem a fa-
vor d’aquesta proposta, que, de fet, és el que hem estat parlant tots aquests dies amb el 
col·lectiu, i, per tant, hi estem d’acord, amb tot el que s’enumera en la proposta de reso-
lució. 

Només comentar que, en el tema de la formació específica, estaria bé que aquesta 
formació arribés a tot el territori català i no només a certs llocs. Això ho hem reiterat di-
verses vegades, i, per tant, la nostra insistència que aquesta formació es pugui anar fent 
al llarg de tot el territori, no només a les grans ciutats o només en alguns llocs de les 
províncies o les capitals de província.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara passem el torn de paraula a Catalunya Sí que es Pot.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Nosaltres també votarem favorablement a aquesta proposta de 
resolució. Comparteixo el que acaba de dir la diputada del PSC. 

I l’única observació que voldria fer és que sempre que parlem de formació ens tro-
bem amb un escull que és que, pel que es veu, les persones que estan a la funció pública 
no estan obligades a fer una formació. Per tant, sempre parlem d’una cosa que és utòpi-
ca, que, si volen, la fan, però, si no volen, no tenen per què fer-la. I jo crec que això algu-
na vegada hauríem de resoldre-ho d’alguna manera.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passem el torn de paraula al Partit Popular de Catalunya.
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Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, el Partit Popular ens abstindrem en aquesta proposta per ser 
coherents amb el que vam fer en el seu dia que no vam donar suport a la llei a què es va 
donar suport aquí al Parlament.

Gràcies. 

El president

Doncs, moltes gràcies. Aquesta comissió, sembla que anirà molt ràpid, eh? (El presi-
dent riu.) Bé; Mireia, de la CUP.

Mireia Vehí i Cantenys

Nosaltres també hi votarem a favor. 
Gràcies.
(Pausa.)

El president

Tengo que contar los votos, ¿eh?
Dieciocho votos a favor, ningún voto en contra y una abstención. Queda aprobada.

Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut 
Mental Materna

250-00587/11

Bien, el segundo punto del orden del día es la resolución de la declaración mundial 
de la salud mental materna. Esta PR está presentada por el Grupo Parlamentario (veus 
de fons) Catalunya Sí que es Pot. Gràcies. Té la paraula –té la paraula.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Nosaltres hem presentat aquesta proposta de resolució perquè, 
després d’haver parlat amb una persona, amb una especialista del Clínic, la Maria Lluï-
sa Garcia, a la qual també hem sol·licitat que comparegui aquí per explicar-nos més a 
fons aquest problema; després de parlar amb ella, dic, vam entendre que està molt poc 
estudiada la salut mental maternal durant l’embaràs i durant el primer any de vida del 
nadó –la salut mental de la mare–, i que és molt important per establir un vincle correc-
te amb la criatura.

Ens deia, la doctora, i a més amb els informes que havíem llegit, que són moltes les 
dones que comencen... –són moltes–; hi ha dones que comencen l’embaràs amb una ma-
laltia mental i que els ginecòlegs, les ginecòlogues, en general, es preocupen de la seva 
salut física però no de la seva salut mental. I, és més, dones que tenen greus problemes 
de salut com, per exemple, bipolaritats o esquizofrènies, quan comencen un embaràs, 
els ginecòlegs, les ginecòlogues, els diuen de deixar la mediació, la qual cosa provoca 
uns greus problemes per a la mare i per al nadó. 

Aleshores, ella el que demanava és que..., si podíem sumar-nos a aquesta iniciativa 
mundial, perquè hi ha moltes organitzacions que, en aquests moments, estan estudiant 
aquesta qüestió, la salut mental de la mare durant l’embaràs i durant el primer any de 
vida, perquè no només les mares que tenen alguna malaltia prèvia, sinó també..., que hi 
han mares que experimenten malestar durant l’embaràs, o mares que desenvolupen una 
malaltia mental durant l’embaràs, no perquè l’embaràs sigui una situació de risc, sinó 
perquè, per atzar, les persones, o pel que sigui, desenvolupem una malaltia en un mo-
ment donat. 

I, aleshores, hi ha moltes organitzacions mundials que estan demanant crear..., de-
clarar aquest Dia Mundial de la Salut Mental Materna, que seria..., no és un dia concret 
sinó que és el dia..., ah, sí, perdó, és el dia 4 de maig, que sigui considerat com el Dia 
Mundial de la Salut Mental Materna. 

Això és el que de moment demanem, i, més endavant, la doctora compareixerà, si 
s’aprova, perquè pugui explicar-nos exactament en què consisteix això.

El president

Molt bé, gràcies, diputada. Ara, passarem un torn de paraules als distints grups par-
lamentaris. Té el torn de paraula Ciutadans.



DSPC C 260
22 de novembre de 2016

Sessió 7 de la CIP 7 

Noemí de la Calle Sifré

Gracias. En el próximo año, cuarenta mil madres españolas padecerán una depre-
sión posparto, y cuatrocientas, una psicosis postparto. Según la Sociedad Marcé Es-
pañola para la Salud Mental Perinatal, una de cada siete mujeres que son madres por 
primera vez va a experimentar algún trastorno ansioso o del estado de ánimo en el pre-
parto o en el postparto.

Se encuentra demasiado extendida la idea de que los cambios emocionales que pre-
sentan las mujeres en el embarazo y postparto son normales debido a las alteraciones 
hormonales que se presentan en este periodo, y, además, en muchas ocasiones, cuando 
la mujer se decide a explicar lo que siente o lo que le ocurre, suele recibir comentarios 
como «esto es normal», «solo es cansancio», «yo también estuve así».

La depresión postparto o bien no se percibe como un problema de salud tanto para 
la madre como para el bebé, o bien incluso el entorno no es capaz de detectar la presen-
cia de esa depresión. Habitualmente, se suele dar prioridad al control del estado físico 
de las mujeres embarazadas y se deja de lado la evaluación del estado de salud mental. 
Las consecuencias para las madres son muy graves, pudiendo llegar en los casos más 
extremos, en la depresión posparto, al suicidio o al infanticidio. 

Pero es que las consecuencias de este problema no solamente las sufren las madres. 
Entre las madres que han padecido depresión durante el embarazo es más frecuente que 
se den casos de abortos involuntarios, de bebés con un crecimiento intrauterino más 
lento, un peso más bajo al nacer o que manifiestan diversos déficits de atención y difi-
cultades en el desarrollo.

Por este motivo, votaremos a favor de sensibilizar a la sociedad catalana acerca de la 
importancia de la salud mental materna para cuidar la salud mental de las madres, por-
que cuidar la salud mental de las madres supone mejorar la salud de la sociedad actual 
y futura.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula el Partit Socialista de Catalunya.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Només dir que sí que votarem a favor d’aquesta proposta de reso-
lució. Sí que és veritat que l’estat d’estrès que comporta la societat actual també afecta, 
evidentment, les mares que estan embarassades i en el postpart, és evident.

Sí que voldria recalcar, també, que, més en el que ha comentat la meva companya 
de Catalunya Sí que es Pot, i és que, quan hi ha una malaltia de base, una malaltia 
mental que..., pot causar molts canvis durant l’embaràs, perquè, evidentment, hi han 
molts factors que la poden provocar i alterar, i, per tant, entenem que és important 
tenir en compte totes aquestes característiques, i és veritat que seria bo haver pogut 
aprovar aquesta proposta de resolució un cop vista la compareixença de la doctora, 
perquè a mi m’hauria agradat molt haver-ho pogut fer abans, però de vegades les co-
ses no poden ser.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta.
Moltes gràcies.
(El president dóna la paraula a Marisa Xandri Pujol.)

Marisa Xandri Pujol

Sí; gràcies, president. També, breument, dir que donarem suport a la proposta. 
Agrair-li a la diputada Lienas, doncs, aquesta exposició de motius, que crec que és for-
ça clara. I, bé, hi ha una petita contradicció, no?, que parla aquí del primer dimecres de 
maig, i després a la proposta ja concreta el dia. No sé exactament com queda això, però, 
bé, suposo que tampoc té cap...

Bé, esperar, també, doncs, la compareixença de la doctora. I, bé, ja que hi ha dies 
mundials per a tot, doncs, no serà menys, no?, un dia dedicat a les malalties mentals ma-
ternes.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Passem la paraula a la CUP.
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Mireia Vehí i Cantenys

Nosaltres també hi votarem a favor.
Gràcies.

El president

Molt bé. Doncs, passem la paraula a Junts pel Sí.

Violant Cervera i Gòdia

Doncs, moltes gràcies, president. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta 
de resolució. De fet, el conseller de Salut ja ha dit en nombroses ocasions que una de les 
prioritats del seu departament serà treballar d’una manera més insistent en la salut men-
tal, en general, dels pacients. Creiem que els pacients han de tindre una salut integral, 
el benestar no només físic sinó també el mental. Totes aquelles que hem tingut la sort, 
doncs, de ser mares sabem que..., l’estrès que suposen els embarassos. I si, a més a més, 
com comentava la diputada del Partit Socialista, van acompanyats amb situacions extre-
mes fora de la salut física, doncs, de les persones, això pot crear uns problemes afegits.

Per tant, trobem que és interessant aquesta proposta de resolució. És interessant que 
s’analitzi i que s’estudiï quin és l’estat d’ànim de les mares perquè això pugui afectar de 
la millor manera possible, doncs, el fetus dels seus fills.

I, en qualsevol cas, doncs, felicitar-los per la seva iniciativa.

El president

Moltes gràcies, diputada. 
El tercer punt del dia és... (Veus de fons.)

Gemma Lienas Massot

President... (Veus de fons.)

El president

D’acord. Doncs, com que...

Gemma Lienas Massot

Per aclariments.

El president

Sí.

Gemma Lienas Massot

Sé que hi ha una confusió, que és la mateixa que tenia jo quan he parlat. Perquè, al 
principi, em van parlar d’un primer dimecres, després em van parlar del dia 4, i, com 
que no n’estic segura, si volen la votem tal com està i ja faré la rectificació convenient. 
Tu ho saps? (Veus de fons.) El 4 de maig, d’acord. Doncs, el que val és el 4 de maig.

Gràcies.
(Veus de fons.)

El president

Ah, sí. Demanem l’assentiment de la cambra per votar això del...
Per unanimitat, sí? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Molt bé. Gràcies.
Bien, desde el tercer punto hasta el 9, todo son compareixences. (Veus de fons.) Sí, 

tothom ha dit que sí. Sí. Sí o no? (Veus de fons.) D’acord.
Bé. Desde el tercero hasta el noveno puntos todos son comparecencias, y todos 

tenéis el dossier y, ¿podemos votar por assentiment todas las compareixences? (Veus de 
fons.) No? (Pausa.) Bé. (Veus de fons.) Que passem, al..., del punt a punt? (Veus de fons.) 
Sí, quines votacions separades voleu, o...? (Veus de fons.) Punto 4. El 2? (Pausa.) ¿Cómo 
que el 2?; dos, no. (Marta Moreta Rovira demana per parlar.) Sí?

Marta Moreta Rovira

No, que el punt 4, també diferenciat.

El president

El punt 4.

Marta Moreta Rovira

Sí.



DSPC C 260
22 de novembre de 2016

Sessió 7 de la CIP 9 

El president

Algú més? (Pausa.) Ningú més.

Sol·licituds de compareixença acumulades 

356-00363/11, 356-00386/11, 356-00387/11, 356-00388/11, 356-00389/11, 

356-00390/11 i 356-00407/11

Bé, doncs, donarem la paraula a Natàlia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
(Veus de fons.) Molt bé.

Montserrat Palau Vergés

No; sobre el punt 4, de la sol·licitud de compareixença, el nostre grup juntament amb 
la CUP - Crida Constituent demanem la compareixença d’una representació del grup 
Feministes per la Independència, que és un grup que fa molt de temps ja que existeix i 
que estudia la participació de les dones en la política, i, en concret, com el seu nom indi-
ca, en aquest cas, en els processos també d’independència.

I la compareixença és, simplement, perquè ens expliquin la seva visió respecte a les 
dones, els seus comportaments, situacions, etcètera, en els projectes polítics.

No sé si les companyes de la CUP - Crida Constituent volen afegir-hi alguna altra... 
(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la intervenció de 
l’oradora.)

El president

Bé, si algú té algun punt en contra...? (Pausa.) Té la paraula la diputada de Ciuta-
dans.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias. Las mujeres estamos atravesadas por múltiples identidades de etnia o, por 
ejemplo, también, de clase social, que pueden hacer que algunas mujeres sean más 
opresoras para otras mujeres que, por ejemplo, los hombres de su propia etnia o cla-
se social. Nosotras entendemos que el feminismo tiene como objetivo fundamental la 
igualdad entre géneros y acabar con un sistema patriarcal injusto. Y cuando se mezcla 
feminismo con un tema como la independencia tenemos la sensación de que se está uti-
lizando el feminismo y sus luchas y sus logros como herramienta para conseguir otro 
fin que no tiene nada que ver.

Creemos que el feminismo en su inmensa pluralidad ha de buscar lo que nos une y 
no lo que nos separa, como es la independencia. Y no nos creemos que en una Cataluña 
independiente la situación de la mujer vaya a ser mejor que ahora, y más si tenemos en 
cuenta las pocas cabezas de lista de partidos como Convergencia, Esquerra y, en menor 
medida, la CUP. Y no creemos que vaya a ser mejor cuando por ejemplo Junts del Sí 
votó en contra de condenar la frivolización del maltrato de género y machismo de la pe-
lícula L’endemà, y la CUP se abstuvo.

Nosotros nos vamos a abstener ante esta solicitud de comparecencia, y lo vamos a 
hacer desde el rechazo más absoluto hacia la pretensión de levantar una frontera entre 
conciudadanos que persigue esta asociación. Un rechazo que viene motivado por el he-
cho de que una frontera siempre es sinónimo de desigualdad, cuando en esta comisión 
se supone que debemos trabajar por la igualdad de las personas, sin que importe su 
condición sexual, su origen social, cultural ni el lugar donde residan. Y el objetivo de 
la asociación cuya comparecencia proponen es un objetivo de desigualdad, de derechos 
por razones nacionalistas, de identidad, razón última por la que pretenden levantar una 
frontera entre las feministas de Cataluña y las feministas del resto de España.

Y le voy a decir algo: la lucha por la emancipación de la mujer es una lucha glo-
bal que exige comprometer a la humanidad entera y no parcelar los espacios políticos 
compartidos. Exige acaso derribar fronteras, las fronteras que existen, para hermanar 
a las personas en torno a proyectos cada vez más incluyentes, y no levantar nuevas fron-
teras que lo único que hacen es crear desigualdades, aislamiento y exclusión.

Pero, en todo caso, nos vamos a abstener, porque no vamos a impedir que aquí se 
expresen ideas que combatimos ética e intelectualmente, como son las de esta asocia-
ción y que son también las suyas.
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Pero, en este punto, quiero hacerles saber que sería deseable que el grupo que pro-
pone esta comparecencia actuase con el mismo respeto por las comparecencias que 
solicitan otros grupos, porque les recuerdo que ustedes bloquearon la comparecencia 
de la consellera Bassa, que durante toda la legislatura se ha negado a comparecer ante 
esta comisión, y que si no ha comparecido ha sido por el veto ejercido por los grupos 
de Junts pel Sí y el PP. Y es que parece que ustedes prefieren hablar de cómo van a vi-
vir las mujeres en ese país de Narnia con el que sueñan a hablar sobre cómo está ges-
tionando el Gobierno de la Generalitat aquellas cuestiones sobre las que sí tiene com-
petencia, porque ustedes prefieren la ficción a la realidad, y lo peor es que la utopía 
que persiguen no se fundamenta en valores de igualdad e inclusión sino precisamente 
en lo contrario, en la desigualdad y la exclusión por razón de identidad, y eso es puro 
cinismo.

Gracias.

El president

Bien. Pasamos directamente a la votación. (Veus de fons.) ¿No? (Pausa.) Por 
réplica. (Veus de fons.) Por al·lusions. (Veus de fons.) Vale. Un minutito. (Veus de 
fons.) ¿Sí? (Veus de fons.) Vale. Tiene un minuto. Tu també? (Pausa.) Un minuto 
cada uno. Sí.

Marta Moreta Rovira

No, jo demano el mateix que demana la meva companya de Ciutadans, que és ex-
plicar la meva posició del vot, igual que ella. No entenc com jo tinc un minut i ella 
no. (Veus de fons.) Ah. És que no ho entenc, és que potser és que m’he perdut alguna 
cosa, eh? (Veus de fons.) Parlo? (Veus de fons.) D’acord. No, només que nosaltres ens 
abstindrem en aquesta compareixença, perquè entenem que la lluita feminista és per 
a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país, no només per a alguns, i, per tant, com 
que no entenem que es pugui diferenciar d’aquesta manera, nosaltres ens abstindrem 
en aquesta compareixença. Només això.

(Natàlia Figueras i Pagès demana per parlar.)

El president

Sí?

Natàlia Figueras i Pagès

No, només un minut, eh? 

El president

Sí, un minutet. 

Natàlia Figueras i Pagès

Només és per matisar una qüestió. Agraïm l’abstenció, però, en aquest cas, sim-
plement és un col·lectiu de persones, en aquest cas de dones, que volen expressar-se 
i que vénen, doncs, a explicar una projecció, en aquest cas amb un pensament, però, 
evidentment, no..., sense imposar cap tipus de condició i sense imposar cap tipus de 
pensament; simplement expressar-se. Podem compartir no ideologies –sí o no–, però, 
en aquest cas, es vénen a exposar, i llavors..., i Junts pel Sí, fins a data d’avui, hem ac-
ceptat totes les compareixences que s’han proposat, excepte la de la consellera Bas-
sa, perquè anava a Afers Socials i Famílies i la vam treballar per una altra comissió. 
Però, en aquest cas, la resta han sigut totes acceptades, i, a més a més, hi hem col·la-
borat.

El president

Bé. Tiene la palabra Mireia, de la CUP.

Mireia Vehí i Cantenys

No, un petit comentari. Des de la CUP - Crida Constituent celebrem que Ciutadans 
i que el PSC apostin per trencar amb les fronteres, apostin per començar a construir 
societats lliures de fronteres, i, per tant, esperem que en el proper Govern que tinguin 
a Madrid ajudin a tombar la Llei d’estrangeria i vostès hi col·laborin, perquè acaben de 
fer un discurs en base a les fronteres.

Gràcies.
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El president

Bé, us sembla bé que passem a la votació? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Votem de la 
3 a la 9, totes conjuntes? (Pausa.) Sí? (Veus de fons.) Més la 4 –més la 4. Votarem 3, 5, 
6, 7, 8, 9. Bé.

¿Votos a favor? (Veus de fons.) Excepto la 4 –excepto la 4, todas.
Unanimidad.
Bien, ahora votamos por separado la número 4.
¿Votos a favor?
Once.
¿Votos en contra?
Ninguno.
¿Abstenciones?
Siete.
Queda aprobada por 11 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones.
(Pausa. La sol·licitud de compareixença ha estat aprovada per 13 vots a favor, cap 

en contra i 7 abstencions.)

Magda Casamitjana i Aguilà

President...

El president

Vale, suspenderemos la sesión durante cinco minutos para dar la bienvenida a la 
consellera...

Magda Casamitjana i Aguilà

Espera; president –president... 

El president

Sí. 

Magda Casamitjana i Aguilà

Per una qüestió d’ordre. El número 9, que és la sol·licitud de compareixença d’Anto-
nio Centeno, que l’hem votat, que és una sol·licitud de compareixença per part del Grup 
Parlamentari de Ciutadans..., aquest senyor ja va comparèixer a la Comissió d’Afers So-
cials. Més que res per saber si tornarà a venir al mateix o és una altra cosa.

Noemí de la Calle Sifré

Sí, no, pero, bueno, los que estábamos allí en la comisión ese día acordamos que el 
tema era muy interesante; uno de los temas que no pudo explicar en esa comisión rela-
tivo a la sexualidad de las personas con discapacidad, y decidimos pedir la compare-
cencia aquí, en la Comisión de Igualdad. Y ese es el motivo, para que pudiera explicar y 
desarrollar esa parte que no pudo hacer en Afers Socials.

(Pausa.)

El president

Bien, ahora suspenderemos cinco minutos para recibir a la consellera, porque en el 
punto 10…, la sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la con-
sellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015.

Bé, suspenem la sessió cinc minuts.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i es reprèn a tres quarts de quatre i 
catorze minuts.

El president

Bé, moltes gràcies.
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Sessions informatives amb la consellera de la Presidència sobre 
el desplegament de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
i sobre l’anunci de la creació d’un observatori de la igualtat de gènere

355-00026/11 i 355-0038/11

En primer lloc, agrair la presència de la consellera de la Presidència, que ens expli-
carà... I també –també– donar les gràcies a la senyora Teresa Maria Pitarch, que és la 
presidenta de l’Institut Català de les Dones. La consellera ha vingut a explicar-nos..., so-
bre el desplegament de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, i també la 
creació d’un observatori d’igualtat de gènere.

Bé, consellera, com que tenim un acte institucional després, a les sis, i sembla que 
tots hi estem més o menys invitats, bé, els donarem trenta minuts per explicar aquests 
assumptes.

Moltes gràcies.

La consellera de la Presidència (Neus Munté i Fernàndez)

Moltes gràcies, president, i senyores diputades i senyors diputats. Abans de comen-
çar aquesta intervenció a la Comissió d’Igualtat de les Persones, doncs, voldríem, tant la 
presidenta de l’Institut Català de les Dones com jo mateixa, reiterar el ferm compromís 
del Govern en l’eradicació de la violència masclista en qualsevol de les seves formes. El 
proper divendres 25 de novembre celebrem el Dia internacional contra la violència de 
gènere, i com ara deia el president de la comissió, avui mateix, un primer acte ja insti-
tucional aquí al Parlament, que anirà seguit de molts altres en el conjunt del país. I, per 
tant, i en aquest sentit, la nostra més enèrgica condemna davant de qualsevol situació.

En el que portem d’any 2016, han estat assassinades a Catalunya, segons la web 
del Departament d’Interior, cinc dones; per tant, cinc víctimes mortals d’aquesta xa-
cra, la qual cosa implica que hagi de ser una lluita constant, que requereix la col·la-
boració de tothom i de noves fórmules d’abordatge. Les xarxes socials en són una, i 
vostès deuen recordar que el passat mes de juny vam presentar conjuntament amb el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el seu president, un informe que analit-
zava continguts d’internet, blogs i vídeos que incitaven a la violència masclista. Tots 
ells van ser denunciats a la fiscalia provincial de Barcelona, que ha obert diligències 
sobre aquests continguts. YouTube ha retirat els cinc vídeos, i Google i Hispanovista 
n’han eliminat tres, dels deu esmentats.

Tal com els exposarem al llarg d’aquesta compareixença, de fet, un dels objectius de 
l’Observatori de la Igualtat de Gènere és el de detectar, analitzar, perseguir i eradicar 
també aquests missatges a les xarxes socials o a internet que afecten greument la imat-
ge de les dones o banalitzen quelcom tan terrible com és la violència masclista.

De fet, i..., en la sessió plenària de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la Violència Masclista del passat 6 de juliol, vam presentar les bases pel 
nou programa d’intervenció integral que incorporarà les mesures que des del conjunt de 
departaments del Govern de la Generalitat posarem en marxa. I els voldria anunciar, en 
aquest sentit, que també divendres engeguem una campanya que demana la complicitat 
de tota la ciutadania per superar la violència: «Rebobina, canviem el fil de la història» 
és el leitmotiv d’aquesta campanya, que no té cap altre objectiu que la conscienciació 
necessària del conjunt de la societat per eliminar la violència masclista.

Fet aquest incís, passo directament als temes que esmentava el president que són 
propis de la compareixença: el desplegament de la Llei 17/2015. En primer lloc, i tal 
com hem demanat al president, doncs, a continuació de les meves paraules intervindrà 
la presidenta per tal de complementar-les. Són vostès perfectament coneixedores, i al-
gunes de vostès hi van contribuir de manera molt notable, que a finals de la legislatura 
passada es va aprovar en aquesta cambra la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones 
i homes, per unanimitat en la majoria del seus articles, amb l’objectiu que el dret fo-
namental de la igualtat entre dones i homes s’exerceixi de manera efectiva en els àm-
bits polític, social, econòmic, cultural, amb una regulació pròpia i d’acord amb el marc 
competencial. Es tracta d’una llei nova, valenta, que recull les obligacions i responsabi-
litats de tots els poders públics per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes.

En aquests moments, ens trobem en ple procés, com saben, de construir un nou es-
tat, que volem que sigui més just, més lliure, més cohesionat i amb major benestar, i en 
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aquest nou estat un dels pilars principals ha de ser necessàriament la igualtat, el respec-
te per la diferència, el compromís per la no-discriminació, i, en aquest sentit i de mane-
ra molt principal, la igualtat entre dones i homes.

Pel que fa a la Llei 17/2015, tenim el ferm compromís de desplegar-la, malgrat els 
obstacles que ens posen pel camí tant el Govern del Partit Popular com el Tribunal Cons-
titucional en forma de recursos i de suspensions, i en aquesta línia estem treballant. No 
puc deixar de fer esment de la sentència del Tribunal Constitucional que vostès conei-
xen, que, a instàncies del Govern de l’Estat, anul·la alguns articles de la llei, precisament 
aquells que promouen la igualtat en el món laboral, malgrat que a Catalunya disposem 
de competència exclusiva en l’àmbit de les polítiques de gènere. La sentència del Tribu-
nal Constitucional judicialitza les polítiques d’igualtat i impedeix la millora dels drets 
que promouen la igualtat en l’àmbit laboral. Una sentència que representa un entrebanc 
en les nostres polítiques i en la promoció dels drets de les dones que estem desenvolu-
pant, i obstacles, en definitiva, a una llei que, com deia, té aquest objectiu de desen-
volupar les polítiques per a les dones, però en cap cas la sentència capgira el nostre com-
promís, que, com els deia, és ferm pel seu desplegament.

De fet, en el desplegament pròpiament dit d’aquesta llei volem aplicar la transversa-
litat de gènere mitjançant tres objectius prioritaris: la coeducació, la participació de les 
entitats de dones i la implicació dels mitjans de comunicació. Pel que fa a la coeducació, 
estem treballant en el disseny d’un model en col·laboració amb el Departament d’Ense-
nyament i universitats catalanes, prioritzant tres actuacions: un projecte global de pre-
venció de les relacions abusives entre els joves; nomenar referents en coeducació a tots 
els centres educatius, i l’establiment de convenis amb les universitats per introduir la 
perspectiva de gènere, la coeducació i la prevenció de la violència masclista en els cur-
rículums formatius dels graus de pedagogia, psicologia, sociologia.

En concret, podem parlar ja del cicle formatiu de grau superior de promoció d’i-
gualtat de gènere, el primer d’aquestes característiques que s’ha impartit a Catalunya. 
El passat mes de juliol es van graduar un total de setze nois i noies que havien iniciat 
els estudis en el curs 2014-2015 en l’Institut Can Vilumara de l’Hospitalet de Llobre-
gat. I, en aquest sentit, doncs, es va impulsar la regulació i el sistema de capacitació 
per accedir a aquesta professió. Es va impartir la formació inicial de vint-i-sis docents 
d’aquest cicle. I per al curs 2016-2017 s’imparteixen aquests estudis en tres centres edu-
catius: l’esmentat Can Vilumara de l’Hospitalet, l’Institut Gaudí de Reus i l’Institut Joan 
Maragall de Badalona.

El Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu va ser aprovat pel Govern 
el 20 de gener de 2015 amb la finalitat d’incorporar aquesta perspectiva de gènere 
en les polítiques educatives que es duen a terme en els centres de Catalunya per tal 
que l’acció educativa estigui basada en aquests principis de coeducació i d’igualtat 
d’oportunitats. I es va constituir, també el 2015, la comissió interdepartamental com 
a espai de coordinació, i es va aprovar la proposta organitzativa i de planificació de 
les actuacions a dur a terme.

Un pla per a la igualtat de gènere que compta amb quaranta mesures. Per al curs 
escolar 2015-2016 es van desenvolupar un total de 108 actuacions. Cal destacar-ne l’alt 
grau d’execució, tant de les que estan sent ja realitzades com les que estan en curs, i 
aquest curs escolar es dóna continuïtat a les actuacions. També al CAC, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, i a l’Institut Català de les Dones donen continuïtat als ta-
llers sobre violència masclista adreçada a futurs periodistes; una formació que va arri-
bar a més de vuit-cents alumnes de deu centres universitaris de Catalunya.

Deia un segon objectiu, un segon eix: la participació de les entitats de dones. En 
aquest sentit, la col·laboració amb la societat civil, i, molt concretament, amb les enti-
tats que formen part del Consell Nacional de les Dones és molt estreta. S’han creat tres 
noves comissions d’estudi amb matèries que són molt importants, segur que hi coinci-
diran: l’acompanyament a les dones víctimes de la violència masclista durant el procés 
jurídic; la reinserció laboral de les dones víctimes de violència masclista, i els objectius 
de desenvolupament sostenible com a indicadors de l’Agenda 2030. La presidenta de 
l’Institut Català de les Dones i el seu equip s’han reunit amb tots els grups de treball 
del Consell Nacional de les Dones –dones amb discapacitats, dones grans, participació 
internacional, salut i violències masclistes– i s’està treballant en el programa de partici-
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pació i apoderament de les dones, precisament per afavorir aquesta participació de les 
entitats de dones en el conjunt del territori.

El tercer eix: la implicació dels mitjans de comunicació, un àmbit molt rellevant i 
prioritari. De fet, l’article 25 de la llei estableix que els mitjans han d’adoptar codis de 
conducta amb la finalitat d’assumir i transmetre el principi d’igualtat de gènere. I estem 
treballant en l’elaboració d’aquest codi ètic de bones pràctiques per als mitjans de co-
municació i xarxes socials per tal d’establir principis i bones pràctiques vers la imatge 
de les dones, la conscienciació per part de la ciutadania sobre la violència masclista i el 
tractament pedagògic i conscienciador dels temes d’igualtat de gènere.

Crec que avui mateix hi constava, en l’ordre del dia, la sol·licitud de compareixen-
ça de representants d’On Són les Dones. Com a Govern vam mostrar el nostre suport a 
aquest grup, format per una cinquantena de professionals de diversos àmbits que ana-
litzen i visibilitzen la poca presència de dones en les seccions dels diferents mitjans de 
comunicació. Hem iniciat el treball amb elles per redefinir i definir les propostes per 
millorar el cercador d’expertes. L’ICD posa a disposició dels mitjans de comunicació 
una eina que facilita la recerca de perfils de dones d’àmbits científics, acadèmics, em-
presarials, culturals i d’altres, perquè l’excusa no pot ser que no n’hi ha o no se’n troben, 
d’expertes, en tots aquests àmbits, perquè hi són.

L’objectiu és visualitzar les seves aportacions, especialment en aquells espais on tra-
dicionalment no hi ha hagut presència femenina, i facilitar que els mitjans de comuni-
cació convidin dones expertes per generar opinió en informatius, debats, intervencions, 
col·loquis, programes diversos. Esperem i estarem amatents que aquesta sigui una eina 
útil per visibilitzar aquestes aportacions i per afavorir l’equilibri –que ara no hi és– en-
tre dones i homes.

Continuant amb el desplegament normatiu de la llei, informar-les que hem aprovat 
el Decret 305/2016, de 18 d’octubre, de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes, i la Comissió Tècnica, també, d’Igualtat Efectiva de Dones 
i Homes, que dóna compliment a la disposició final primera de la llei per tal de reforçar 
la necessària coordinació entre els diferents departaments del Govern. Segons l’article 
8 de la llei, les funcions d’aquesta comissió són les d’establir criteris i pautes d’actuació, 
proposar les prioritats del Govern, impulsar els plans i programes que tenen impacte so-
bre l’equitat de gènere i aprovar un informe anual d’execució de la transversalitat de la 
perspectiva de gènere a l’Administració de la Generalitat. Una disposició que, com deia, 
millora aquesta coordinació, també l’impacte de les polítiques públiques de la igualtat 
de gènere, i que reforça les actuacions específiques que en igualtat de gènere i lluita 
contra la violència masclista desenvolupem els diferents departaments, tenint en comp-
te l’enorme transversalitat que té aquest àmbit.

S’ha dotat la comissió interdepartamental d’una comissió tècnica, també responent al 
mandat de la llei, per donar el suport operatiu necessari per al treball transversal i elabo-
ració de propostes, informes i criteris comuns, i per facilitar l’intercanvi d’informació. Un 
dels grups permanents d’aquesta comissió tècnica és el grup d’anàlisi dels casos d’homi-
cidi per violència masclista per analitzar les circumstàncies de cada cas i compartir infor-
mació, estudiar el funcionament de la xarxa de recursos públics i proposar-ne millores. 

Un altre punt de desplegament normatiu, i enllaçaria amb la segona de les com-
pareixences que avui són objecte aquí de debat, és la creació i implementació de l’ob-
servatori de la igualtat de gènere; un observatori que es desenvoluparà per decret amb 
funcions adreçades en els àmbits de violència de gènere, situació laboral i imatge pú-
blica de les dones. I, en aquest sentit, farà el seguiment de la imatge dels estereotips de 
les dones publicats als mitjans de comunicació, internet i xarxes socials; un coneixe-
ment que ens permetrà ser més eficients a l’hora de focalitzar les diferents polítiques 
públiques cap a la igualtat. 

Segons estableix la mateixa llei, la missió, per tant, és l’assessorament a partir del 
treball de dades, estadístiques i recerques al Govern, la proposta d’estratègies per cor-
regir situacions de desigualtat i tenir com a àrees d’intervenció prioritària la violència 
de gènere, com deia, situació laboral i imatge pública. Hi ha tot un seguit d’aspectes que 
aprofundirem en el marc de l’observatori: l’equilibri entre el treball del mercat i el tre-
ball domèstic i cura de les persones, l’apoderament de les dones, l’ús no sexista del llen-
guatge, entre d’altres. 
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Destacar que aquest mes de novembre s’ha realitzat també en el si del Consell 
Nacio nal de les Dones una jornada de deliberació participativa sobre l’esborrany de fun-
cionament d’aquest decret de l’observatori, amb la participació d’associacions de dones, 
observatoris de recerca, agents socials, associacions empresarials expertes en gène re, el 
sector universitari, col·legis professionals i partits polítics, per tal de recollir aportacions 
i determinar els punts de consens i les possibles, doncs, diferents opinions o discre-
pàncies, per tal de, com a previsió, poder anunciar dins del primer semestre de 2017 la 
constitució formal d’aquest observatori.

Abans d’acabar, i passar la paraula a la presidenta de l’institut català, m’agradaria 
destacar, però sobretot agrair, les coincidències que en relació amb les polítiques d’i-
gualtat de gènere s’han pogut evidenciar en el recent debat de política general. La gran 
majoria de propostes de resolució que es van presentar i votar van ser-ho per unanimitat 
i aquest és un molt bon punt de confluència que ens permet, doncs, visualitzar aquest 
objectiu comú de treballar per la igualtat efectiva entre homes i dones. És evident que hi 
ha diferències, i són prou evidents, però també és altament positiu des d’una perspectiva 
democràtica que puguem exhibir no només sintonia, que hi és, sinó determinació i col-
laboració plena quan es tracta de defensar els drets de les dones.

Agraeixo la seva atenció. I, president, li retornaria la paraula, i resto, quan acabin 
les intervencions, a la seva disposició.

Gràcies.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones 
(Teresa Maria Pitarch i Albós)

Bé; gràcies, honorable consellera, president de la Mesa. Intentaré fer la intervenció 
de manera estructurada del desenvolupament de la llei perquè m’agradaria tenir temps 
també per parlar de l’observatori, tot i que és una mica justet. Hem desenvolupat la llei i 
aniré seguint els diferents capítols perquè sigui més fàcil. 

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

El capítol I. Ha fet referència, l’honorable consellera, al desenvolupament normatiu 
de diferents decrets: el decret de creació i regulació de la comissió interdepartamental, 
el decret de l’observatori, i també anunciar que estem enllestint el decret d’estructura de 
l’Institut Català de les Dones tal com mana la llei.

En segon lloc, pel que fa al capítol II, hem desenvolupat les competències d’orga-
nització de l’Administració, en el sentit d’aprovar l’informe de transversalitat de gènere 
d’acord amb l’article 5. És un informe que ha d’elaborar el Govern, en aquest cas l’Ins-
titut Català de les Dones, l’aprovació correspon a la comissió interdepartamental, i el 
22 de juliol vam aprovar aquest informe de l’any 2015. Aquest informe està publicat a 
la web de l’institut, per tant, està disponible per a tothom que el vulgui consultar. És un 
avenç; és un avenç respecte al treball del 2014, perquè s’han fet passes endavant quant a 
contingut però també quant a la recopilació d’informació dels diferents àmbits i sobre-
tot amb l’anàlisi i valoració del que és la transversalitat.

Això és important perquè, cada vegada més, es valora més aquesta transversalitat 
a tots els departaments de la Generalitat. L’obligatorietat també ens ajuda, eh?, el que 
la llei digui que és obligatori perquè s’inclouen tots els plans i normes del Govern, i això, 
evidentment, té efectes positius tant pel que és corregir desigualtats d’homes i dones 
i evitar discriminacions.

A més a més, aquest informe s’ha estructurat en nou àmbits, eh? O sigui, té una es-
tructura d’anàlisi. Ha aportat dades comparatives, el poden comparar respecte al de 
l’any anterior i s’ha facilitat una visió del recorregut i de l’evolució d’aquesta transver-
salització. Seguidament, també, hem continuat desenvolupant les competències dels in-
formes d’impacte de gènere que, de vegades, som més conscients també, dintre del Go-
vern de la Generalitat, de la importància d’inserir aquests informes en totes les normes, 
en tots els actes administratius que aprova el Govern, i també estudiar, estem estudiant 
la possibilitat de millorar el mecanisme d’aquests informes.

Important també dintre d’aquest capítol II, la identificació dels òrgans responsables 
de l’aplicació de perspectiva de gènere, com estableix el mateix article 8 d’aquest capítol. 
Tots els departaments que han aprovat decrets d’estructura ja han incorporat a la seva es-
tructura els òrgans responsables de l’aplicació de gènere. Aquests òrgans, normalment, 
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coincideixen amb els gabinets tècnics de cada departament. Des de la Secretaria general 
de la Funció Pública, a més, s’ha impulsat la inclusió d’aquests òrgans, en el sentit que 
s’ha fet un redactat homogeni perquè tots els departaments els recullin de manera igual 
i amb les mateixes funcions. I, en aquest sentit, dir que són òrgans que s’encarreguen 
d’executar tots els plans i programes transversals de polítiques de cada departament, col-
laboren amb l’elaboració de plans d’igualtat generals, impulsats des de l’Institut Català 
de les Dones, també impulsen estudis i estratègies i estadístiques, i, sobretot, garantei-
xen la formació del personal de cada departament en matèria d’igualtat.

A més a més, seguidament, en l’àmbit de personal també hem avançat a desenvolupar 
l’article 9, com s’havia demanat, amb la definició de mèrits i capacitats dels llocs de tre-
ball de l’Institut Català de les Dones amb referència al decret d’estructura que s’impulsa-
rà i amb la relació de llocs de treball, es definiran les capacitats i mèrits per a cada lloc, i, 
a més a més, s’establirà quina experiència, quins estudis garanteixen que aquests llocs es-
tiguin ocupats per persones expertes en igualtat. Amb això el que es vol és evitar la fuita 
de talent tan important en aquest àmbit, no?, de les polítiques d’igualtat.

I, en aquesta mateixa línia, també s’ha constituït un comitè de coordinació inter-
institucional de polítiques d’igualtat. Això vol dir que, des de l’institut, també volem 
complir amb el mandat de constituir-nos com un referent en matèria d’igualtat, però fer 
extensives aquestes polítiques tant al món local com a altres organismes que estiguin 
implicats, doncs, en aquest àmbit. En aquest cas, el comitè interinstitucional estarà in-
tegrat per entitats municipals, o sigui, la representació d’entitats municipals, Associació 
Catalana de Municipis i federació, i també per representants de cada una de les dipu-
tacions. Això és amb la voluntat, evidentment, d’establir convenis de col·laboració i de 
fer extensives totes aquestes directrius que ha exposat anteriorment la consellera a tot el 
que és el món local. 

Hem continuat col·laborant amb les polítiques de finançament a l’àmbit local, d’acord 
amb l’article 6. S’han tirat endavant totes les convocatòries de subvencions per un valor 
aproximat de 500.000 euros. S’hi han presentat 292 ajuntaments i 392 projectes. 

A més a més, s’ha impulsat el Pla per a la igualtat entre dones i homes de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya. Es va aprovar recentment, el 17 de novembre, 
a la Mesa de la Funció Pública, i ja s’està preparant l’acord de govern. Amb això el que 
volem és garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de 
dones i homes a la nostra Administració i evitar qualsevol tipus de discriminació en 
l’accés al salari, la formació, la promoció professional i la resta de condicions de treball. 
A més a més, s’ha introduït al recent avantprojecte de llei de pressupostos de la Genera-
litat, d’acord amb el que estableix l’article 17 de la llei, l’obligació dels departaments de 
la Generalitat i el seu sector públic, tot el sector públic també, d’incorporar en les seves 
memòries indicadors associats per adequar la despesa a les necessitats específiques de 
dones i homes. Amb això el que volem dir és que s’ha incorporat l’obligació de fer els 
pressupostos amb perspectiva de gènere. Innovador, eh? (Veus de fons.) Em diuen que 
sí. I això, evidentment, s’inclourà també en el Pla director de formació perquè tots els 
treballadors públics puguin saber exactament com s’elaboren aquests pressupostos.

Bé, ja ha fet esment, l’honorable consellera, de la creació del comitè interdepar-
tamental, per tant, jo avanço una mica en aquest àmbit. Només dir que aquest comitè 
inter departamental estarà representat per tots els departaments però també s’hi ha afegit 
la Secretaria General de l’Esport, les direccions generals de Comunicació del Govern, 
de la Policia, de Joventut, d’Atenció a la Infància, de Famílies, i el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya per garantir aquesta implicació dels mitjans de comunicació. 

L’impuls de la participació política i social de les dones; també han fet esment de les 
tres comissions d’estudi que s’han creat. Bé (l’oradora estossega) –perdoneu, però no 
tinc veu, del constipat, m’estic quedant afònica–, bé, i la participació de les dones, també, 
en el decret de l’observatori. Hem treballat també en l’àmbit de prevenció i actuació de 
situacions d’assetjament sexual, sobretot amb el protocol aprovat per la mesa general 
de negociació de l’empleat públic i també (l’oradora estossega) –no podré acabar, eh?– 
pel Protocol per la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual a l’empresa.

També important, ressaltar l’adequació de les subvencions a les línies polítiques i 
estratègiques de l’ICD. Hem ajustat aquestes subvencions, primerament, a totes les en-
titats públiques i ens locals per la coeducació, per la implicació en els mitjans de comu-
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nicació, per la participació i el treball en xarxa. L’objectiu és millorar i l’adequació dels 
projectes d’activitats de l’Administració a les necessitats reals. I pel que fa a la convoca-
tòria de noves accions subvencionables, s’ha impulsat el desenvolupament d’habilitats i 
de competències de dones, i la posada en marxa d’instruments d’inserció sociolaboral.

Fer referència al Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu i la promoció 
i la introducció de la perspectiva de gènere en l’àmbit de coneixement, convenis amb 
universitats i recerca.

I, per últim, fer esment, també, del conveni de col·laboració amb la cambra de co-
merç per l’impuls d’una plataforma de conselleres i directives per situar les dones en 
una millor visibilitat, i poder, doncs, apoderar la seva carrera professional.

Per últim, també, fer referència a l’impuls de mesures de conciliació familiar i labo-
ral, col·laboració amb la reforma horària, i, també, el disseny de la segona enquesta de 
violència masclista que es posarà en marxa el primer semestre del 2017. Hem ampliat 
l’edat a setze anys, i, a més a més, hem ampliat els casos amb el que és residència de 
fills a la llar. (L’oradora estossega). No podré continuar. Fatal, eh?

Bé, de moment ho deixaria aquí i faria referència, cinc minuts, a l’observatori. (Veus 
de fons.) Sí? (Pausa.) Vaig bé? (Veus de fons.) Cinc minuts. El powerpoint. (Veus de 
fons.) Sí, no, ja t’ho he dit, eh? (Veus de fons.) No, no, si porto de tot. M’he pres una pas-
tilla i tot. (Veus de fons.) No, no, gràcies, perquè no podré parlar, eh? Gràcies.

Bé, això com que és powerpoint i ho veieu... Bé, l’observatori, farem referència a 
la creació, que és un organisme adscrit a l’Institut Català de les Dones. Està en fase de 
regulació i planificació. L’observatori va ser creat per la Llei 17 i ja teníem el termini 
màxim de dos anys per desenvolupar-lo; estem dintre del termini. I el que s’ha fet és, 
d’acord amb l’article 58 de la llei, doncs, impulsar aquesta creació; una creació que s’ha 
de fer per reglament perquè és un òrgan assessor del Govern i garant del compliment de 
la llei. Les funcions, la composició, el funcionament i tot ha de ser establert per regla-
ment, i el procés d’elaboració del reglament, establia la llei, que s’havia de fer amb par-
ticipació. I, en aquest sentit, es va impulsar, doncs, una jornada participativa. 

La tramitació d’aquest decret de funcionament l’hem dividit en tres fases. La prime-
ra és l’elaboració de la proposta del decret, que va fer l’ICD; la segona és la deliberació, 
jornada participativa al Consell Nacional de les Dones, i la tercera és la valoració de les 
aportacions rebudes per part de les dones a l’ICD.

Seguint el que s’indica, doncs, a la llei, la jornada participativa va tenir lloc a l’Ins-
titut Català de les Dones, i va ser molt profitosa, en el sentit que hi van participar gran 
nombre d’entitats. De fet, aquí teniu, eh?, el... –no sé si es veu des d’allà–, un 26 per cent 
eren entitats del món del treball i emprenedoria; un 13 per cent eren representants de par-
tits polítics –no es veu–; associacions i federacions de dones, un 19 per cent; del tercer 
sector social, un 16 per cent, i, després, diversitat de col·lectius específics, un 13 per cent. 
Hi havien representades, doncs, una varietat d’entitats i institucions, i es van acceptar un 
total de 66 per cent de propostes: 40 per cent en la seva totalitat, i un 26, parcialment; 
propostes que han enriquit el decret, evidentment.

Per exemple, us en diré unes quantes, no totes, però s’accepta entrecreuar les des-
igualtats de gènere amb factors d’exclusió com l’edat, l’origen, que està bé, eh?, per te-
nir una visió més àmplia d’indicadors; incloure com a vocals organitzacions sindicals i 
patronals. Després, que les tres representants del Consell Nacional de les Dones siguin 
proposades per la comissió coordinadora del consell, nomenades pel ple, i que es reno-
vi anualment una d’aquestes membres, per tenir més rotació i representació. I s’accepta, 
també, afegir a les funcions de l’observatori l’elaboració de guies de bones pràctiques 
per tal de millorar, doncs, el que és la política d’igualtat, eh?, i tot el que és l’àmbit d’i-
gualtat de gènere. La missió, com dèiem, és assessorar el Govern, proposar al Govern 
estratègies, i tenir àrees d’intervenció prioritàries, com són la violència, evidentment, la 
violència de gènere, la situació laboral i la imatge de les dones.

S’ha estructurat l’observatori en cinc àrees d’intervenció, que coincideixen amb els 
cinc capítols de la llei, per fer-ho més fàcil i més entenedor, així anem en concordança 
amb el que és el desenvolupament de la llei: la participació política i social de les do-
nes; l’educació cultural i coneixement; el treball, l’ocupació i l’empresa; les polítiques 
socials; el medi ambient, eh?, urbanisme, habitatge i mobilitat; justícia i seguretat, i es-
tadístiques i estudis.
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Les funcions..., i el funcionament, millor dit, està compost per una presidenta, que 
coincideix amb la presidència de l’Institut Català de les Dones, una vicepresidenta i una 
secretària; hi han persones titulars de direccions generals del Govern, les que siguin 
pertinents; una persona designada pel CAC, també, i diverses vocalies del Consell Na-
cional de les Dones de Catalunya, del Consell Nacional per a una Intervenció contra la 
Violència Masclista, Federació Catalana de Municipis, col·legis professionals, patronals 
i sindicats. El ple es reunirà un parell de cops a l’any, i l’Institut Català de les Dones 
dóna suport al que és suport tècnic i presta mitjans personals i materials a l’observatori.

És important, també, posar de manifest el retiment de comptes i la transparència, ja 
que l’observatori haurà d’informar anualment de la seva activitat al Consell Nacional 
de les Dones i al Consell Nacional per a una Intervenció contra la Violència Masclista.

I no sé si m’he passat de temps. Ho deixaria aquí. Quedaria el desenvolupament del 
pla d’implementació, però potser m’allargaria massa, no? (Veus de fons.) Com vulgueu, 
si voleu ho deixem per a una altra sessió, o, si no, a través de les preguntes, ho puc con-
testar.

El president

En tot cas, ara el que farem serà un torn de paraules, per als distintos grups parla-
mentaris. I, si us sembla bé, jo donaria cinc minutets per a cada grup, eh?, perquè des-
prés la consellera tingui temps de respondre també. Ho dic perquè després tenim un 
acte institucional i segurament vosaltres també hi anireu, no? No? (Pausa.) Bé. Va, set 
minuts. (L’orador riu.) Vinga, set minuts.

Donarem la paraula a Ciutadans.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de Teresa Pi-
tarch, presidenta del Institut Català de les Dones, y de la consellera Neus Munté, por-
que, bueno, pues, la verdad es que es un placer poder contar con la máxima represen-
tante política de la implementación de esta ley en esta comisión.

Entrando ya en lo que es el despliegue de la ley, bueno, nosotros hay una serie de 
cuestiones que nos gustaría conocer y que creo que no han mencionado. En febrero les 
preguntamos por el convenio de colaboración que la ley dicta que se ha de suscribir en-
tre la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la Sindicatura de Greuges. La respuesta 
del Govern en abril es que estaban pendientes de una reunión para formalizar el con-
venio marco que articule la colaboración y participación, y nuestra pregunta sería si se 
ha realizado ya esa reunión, si han concretado algo y si se ha redactado el convenio y 
cuáles serian sus ejes.

Respecto al artículo 35 de la ley, que prevé la creación de un distintivo catalán de 
excelencia empresarial en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el 
trabajo para aquellas empresas que destacan por la aplicación de políticas de igualdad 
de género, en febrero les preguntábamos si se habían otorgado en alguna ocasión, a 
qué empresas, y, si no se había hecho, cuáles eran los motivos. La respuesta en abril es 
que estaban trabajando en ello. Y nuestra pregunta sería si siguen trabajando en ello, si 
han avanzado algo desde abril; si tienen ya lista la documentación a presentar por las 
empresas, los derechos y facultades derivados de su obtención; las condiciones de di-
fusión institucional de las empresas que la obtengan y de las políticas de igualdad que 
apliquen, y si han establecido los procedimientos de control sobre el mantenimiento de 
las condiciones y las políticas que justifican su concesión y de retirada del distintivo en 
caso de que las empresas incumplan estas condiciones.

También queríamos preguntarle por los programas de formación que se tienen que 
impulsar para favorecer la implicación de las familias en la coeducación de los hijos y 
para promover la participación y corresponsabilización de padres y madres en la educa-
ción y cuidado de los hijos. 

En su contestación nos enumeraba los programas e iniciativas que han llevado a 
cabo para promover una educación que potencie la igualdad de oportunidades en los 
valores de equidad entre mujeres y hombres. Nosotros creemos que la educación es 
la base de la igualdad y coincidimos en lo necesario de estos programas. Pero ningu-
no de ellos –los hemos estado revisando– recoge el sentido del artículo, que es el de 
implicar a las familias en la coeducación de sus hijos y promover la corresponsabi-
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lización de padres y madres en la educación. Por tanto, creemos que en este sentido 
hacen falta programas e iniciativas que realmente den cumplimiento a lo recogido en 
parte de la ley.

Luego, en el artículo 31, que habla del valor del trabajo doméstico y cuidado de 
personas, que indica, el artículo 31, que la Generalitat tiene que hacer periódicamente 
estimaciones del valor económico y del cuidado de los niños y de personas grandes o 
dependientes, que ha de informar a la sociedad catalana sobre esos datos y que además 
han de tener en cuenta estos datos..., pues, han de tener en cuenta estos datos para poder 
aplicar políticas.

Desde Ciudadanos les preguntamos qué estudios habían elaborado para dar a co-
nocer estas estimaciones. Ustedes nos remitieron a un estudio que podíamos encontrar 
en la web del Institut Català de les Dones, que se presentó en 2006 y correspondía al 
año 2001. Entonces, claro, han pasado diez años de este estudio. Entonces, bueno, pues 
estamos acostumbrados a estas políticas de anuncios y grandes promesas, que es algo 
que ya conocíamos, pero, claro, descubrir que también se vive de las rentas, pues, ten-
go que reconocer que me ha sorprendido. Lo que les pediríamos es que actualizasen es-
tos datos, ¿no?, e hiciesen un estudio actualizado.

Respecto a la ley... No, luego tenemos el Programa de intervención integral contra la 
violencia machista, de 2012-2015, y tenemos entendido que lo van a..., lo quieren pro-
rrogar. Querríamos saber cuál es el criterio para establecer que sea una prórroga y no 
un nuevo programa –si es así, claro–, y si se ha hecho alguna evaluación de este progra-
ma para decidir que..., pues, hacer esta prórroga.

Luego, respecto al artículo 36, que establece la elaboración de protocolos y meca-
nismos de control y sanción para garantizar el cumplimiento de la ley, ustedes, ante una 
pregunta parlamentaria, nos remiten a un decreto del año 93 sobre el procedimiento 
sancionador de aplicación en los ámbitos de competencia de la Generalitat. Pero es que 
en ese decreto no se habla de ningún mecanismo de control de esta ley, y lo que no que-
remos es que pase lo mismo que con el régimen de sanciones de la Ley LGTBI, que van 
pasando los años y parece que no termina de llegar. Entonces, bueno, un poco, saber 
cómo está en este caso.

Y luego ya (l’oradora estossega) –disculpen– llegamos, bueno, al punto de siempre, 
que es el punto del victimismo, ¿no?, de, pues, la consellera ha hablado hoy de obstácu-
los; las declaraciones tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba parte..., 
toda la parte laboral de esta ley. Han habido declaraciones, por ejemplo, de la directora 
general de Igualdad, Mireia Mata, afirmando literalmente que «el Tribunal Constitu-
cional pone trabas al despliegue de planes de igualdad y otras iniciativas en el ámbito 
laboral catalán», o que «el tribunal ha considerado que no tenemos potestad para crear 
una figura como el responsable sindical de igualdad dentro de los comités de empresa, 
porque la negociación colectiva se regula a nivel estatal». 

Luego tenemos también declaraciones de Teresa Pitarch, pues, diciendo que «la sen-
tencia del tribunal impide la mejora de los derechos que promueven la igualdad en ma-
teria laboral», o que «representa un obstáculo en la promoción de derechos...». Bueno, 
una serie de declaraciones que..., pues, también de la propia consellera, «que nos ponen 
palos en las ruedas», «que la sentencia anula la capacidad que tiene el Govern para im-
pedir las desigualdades, especialmente en el mundo laboral». 

Y, bueno, por nuestra parte, pues, creemos que ya está bien, ¿no?, de intentar, en cier-
to modo, engañar a la ciudadanía, porque existe una ley anterior que ampara estos dere-
chos, la Ley de igualdad española, de 2007, y si ustedes no la aplican es porque no tie-
nen ningún interés, y se escudan en la suspensión del Tribunal Constitucional para no 
hacer nada. Porque si el Tribunal Constitucional ha suspendido esos artículos es porque 
las competencias son estatales y ya están recogidos en la ley del 2007, la ley española. 
Y además es que los artículos son prácticamente calcados. 

Y les voy a poner un ejemplo. El artículo 33 de la ley catalana dice: «Las empresas 
deben adoptar medidas específicas negociadas con la representación legal de los traba-
jadores para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como promover 
condiciones de trabajo que eviten este tipo de acoso.» Correspondencia con el artículo 
de la ley nacional, artículo 48: «Las empresas deberán promocionar condiciones de tra-
bajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y habilitar procedimientos 
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específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 
puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.»

Artículo 36 de la ley catalana: «Todas las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, y a este fin deben adoptar las 
medidas destinadas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres.» Correspondencia con el artículo 45 de la ley española: «Las empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de...» Son prácticamente calcadas. Es que es 
de chiste. Y podríamos seguir artículo por artículo. El artículo 39 se corresponde con el 
48; el artículo 40, con el 43; el 41, también con el 43, y seguimos, pues, prácticamente 
con todos los artículos.

Entonces, la verdad es que yo considero que cuando dejen el gobierno tienen por 
delante una gran carrera como comerciales, porque han conseguido que muchísimas 
personas les compren este discurso que para nosotros es infumable, y es un producto 
defectuoso porque está basado en la mentira. Si ustedes hicieran su trabajo, esa suspen-
sión o anulación de los artículos de la ley catalana no deberían tener ningún efecto, por-
que el Govern no es que necesite esa norma para actuar, es que es su deber. Y porque 
les obliga la Constitución, les obliga el Estatut de autonomía y, más concretamente, la 
Ley de igualdad española, la ley de 2007. La Ley de igualdad hay que creerla, hay que 
implementarla y no hay que ignorarla. Pero es que hay que reconocer que son..., bueno, 
pues la verdad es que son muy listos, porque «oye, ¿cómo puedo hacer para pasar de 
este tema y poder echarle la culpa a otro? Pues, nada, predico a los cuatro vientos que el 
Tribunal Constitucional no me deja». Pero la verdad es que si no se llevan a cabo estas 
políticas es porque no hay ningún interés. Ese tribunal tan malo no les ha retirado las 
herramientas, como ustedes han afirmado, para luchar contra la desigualdad en el ám-
bito laboral...

El president

Señora Noemí, se pasa un minuto ya.

Noemí de la Calle Sifré

Bueno. Pues, en cualquier caso, las herramientas existen, están recogidas en la Ley 
de igualdad española. 

Y, bueno, les agradezco que estén aquí esta tarde y pongo a su disposición el docu-
mento comparativo de las dos leyes, para que su Govern pueda encontrar fácilmente la 
correspondencia de los artículos suspendidos.

Gracias.

El president

Gracias, señora diputada. Por parte del Partido Socialista de Cataluña, la diputada 
Marta Moreta tiene la palabra, ¿sí?

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Consellera, presidenta de l’Institut Català de les Dones, de fet avui 
estic contenta que finalment s’hagi produït la seva compareixença, perquè que la conse-
llera comparegui a la Comissió d’Igualtat no hauria de produir-se perquè un grup parla-
mentari ho demani, en aquest cas el meu grup, sinó perquè la llei del Parlament així ho 
especifica. De fet, nosaltres vam demanar la compareixença i es va aprovar en aquesta 
comissió el mes d’abril, i la llei diu que un mes després d’haver-se aprovat en la comis-
sió hauria de comparèixer la consellera. Per tant, avui m’alegro immensament que avui 
la consellera hagi comparegut, però aquest, de fet, no és el motiu principal del que jo li 
volia demanar.

Voldria iniciar la meva intervenció demanant el motiu de la reestructuració que ha 
fet el seu Govern referent als temes d’igualtat. I ho demano perquè no ens queda massa 
clar i voldria si veiem si ens ho podria aclarir.

Revisant el decret de reestructuració del Departament de Treball, d’Afers Socials i 
Famílies respecte als temes d’igualtat i LGTBI, he vist que l’Institut Català de les Do-
nes..., he vist que ni l’Institut Català de les Dones, ni el desplegament, ni l’avaluació de 
la implementació o compliment de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
pengen d’aquest departament, sinó que pengen encara de Presidència, que, de fet, és el 
que diu la llei, estableix la mateixa llei.
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El que sí que és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies és: u, l’aplicació de la transversalitat de perspectiva de gènere en la planificació i 
la gestió i l’avaluació de les polítiques departamentals; el seguiment i implantació dels 
plans d’acció de suport de les empreses i entitats públiques i privades destinats a la in-
corporació d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en les seves organitzacions, i el 
tercer, el desplegament i avaluació de la implantació i compliment de la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, per garantir el dret de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per eradicar l’homofòbia, i la disfòbia i la transfòbia. M’agradaria que ens 
pogués explicar els motius d’aquesta reestructuració.

També seria d’interès saber com està l’elaboració i l’aprovació que s’havia de fer, 
amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, de la norma d’inclusió de clàu-
sules relacionades amb la igualtat de dones i homes en els contractes i subvencions en 
l’àmbit d’actuació de l’Administració de la Generalitat. En la meva pregunta del Ple 
de fa uns quants mesos vostè em responia que ja tenien a punt la guia de la inclusió de 
clàusules contractuals. De fet, em responia que el 27 de juliol estava prevista una reunió 
per acabar de tancar el tema. M’agradaria saber com està en aquest moment, eh? –en 
aquest moment, m’agradaria saber com està.

També, una de les preguntes que tenia per fer-li, però ja me l’ha respòs, era que..., tot 
el tema de l’aprovació del Pla per a la igualtat de gènere, que ja n’ha parlat, i, per tant, 
em saltaré el paràgraf perquè ja ha quedat prou clar amb la seva explicació.

En aquest mateix sentit, també m’agradaria saber com es troba l’aprovació i protocol 
de prevenció de l’assetjament sexual –que n’hem parlat també, però, bé– i l’assetjament 
per raó de sexe.

No fa massa es va aprovar, també, una proposta de resolució sobre la igualtat de gè-
nere en el treball, i per aquesta raó voldríem saber com està l’anàlisi dels llocs de treball 
per valorar el grau de compliment del principi d’igualtat de retribució de dones i homes 
per tal de prendre les mesures correctores i eradicar les diferències salarials, eh? També 
m’agradaria saber-ho.

I ja vaig acabant; no seré tan extensa com la meva companya de Ciutadans, però sí 
que m’agradaria fer un petit parèntesi en el tema dels pressupostos, ja que estem a punt 
ara de saber a veure com estaran posats i de quina manera. Sí que hi ha una cosa en què 
m’agradaria fer èmfasi, i és que, també en una pregunta del Ple del Parlament, li vaig 
dir que havia baixat el pressupost un 24 per cent i vostè em va dir que això no era veri-
tat. Llavors, vaig tornar a buscar les dades, perquè penses: «Bé, la gent som humans i 
ens podem equivocar.»

El 2012 l’Institut Català de les Dones tenia 9.700.000 euros –estic arrodonint, eh?, 
704.000..., però 9.700.000. El 2015 va passar a 7.500.000, i als pressupostos que enca-
ra no vam aprovar, 7.300.000. Per tant, sí que és el 24 per cent respecte al 2012. Això 
són dades de la Generalitat, no me les invento, són dades que surten en els pressupos-
tos, i, per tant, reitero que són aquest 24 per cent, com deia. I la meva pregunta és for-
ça evident, i és que si el 2012 teníem 9 milions d’euros i ara en tindrem escassament 7 
milions –no sé ara com acabarà, però en tindrem 7 milions–, m’agradaria saber com 
podem desplegar la Llei d’igualtat si baixa gairebé un 24 per cent respecte al 2012. Per 
tant, seria bastant aclaridor que m’ho pogués explicar, perquè així ho entendríem tots 
plegats.

De totes maneres, també m’agradaria dir que per al manteniment de l’estructura de 
l’ICD, si no ho he mirat malament, tenim aproximadament uns 3 milions d’euros, i la 
resta, per transferències corrents, sobre els 4 milions d’euros. M’agradaria saber si això 
continuarà d’aquesta manera o no.

I em sembla que ho deixaria aquí, perquè la resta ja s’ha comentat. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara té la paraula el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Sí, veritat? (Veus de fons.)

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Gràcies, consellera, per la seva intervenció. I gràcies a la presi-
denta de l’Institut Català de les Dones. (Veus de fons.) Torno a començar o se’m... (Veus 
de fons.) Segueixo, d’acord. Li agraeixo moltíssim que ens hagi parlat del desplegament 
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de la llei, però m’agradaria si pogués concretar-nos una mica més quins reglaments 
queden per desplegar i quan tenen previst que estaran desplegats.

Després, suposo que han constatat que jo quasi he fet un salt d’alegria quan han par-
lat dels pressupostos segmentats per gènere, perquè és una exigència de la llei i és una 
dada que ens donarà moltíssima informació. Aleshores, jo voldria saber si els pressu-
postos del 2017 ja portaran aquesta segmentació per gènere.

Voldria dir que nosaltres lamentem profundament l’acció –i que la denunciem– 
del Tribunal Constitucional, però són molts els articles que sí que podem desenvolu-
par, de la llei, i una de les coses que els volia fer notar és que hem estat llegint l’in-
forme Antígona que vostès han penjat fa pocs dies a la web de l’institut i veiem que 
l’assetjament sexual o assetjament per raó de gènere en l’àmbit laboral és una violèn-
cia que és molt –molt– poc atesa per la xarxa, i, per tant, pensem que potser aquí hi 
ha alguna cosa que falla.

També ens ha interessat moltíssim que ens hagin parlat de tota la qüestió d’educació, 
perquè és una cosa que a nosaltres ens preocupa moltíssim. Ens ha agradat tot el que 
han explicat sobre coeducació, però trobem a faltar-hi algunes qüestions que potser... 
Bé, jo li ho anuncio només breument, però potser en podem parlar més endavant. Una 
és la formació continuada del professorat. L’altra són els canvis en el currículum, en el 
sentit d’incloure-hi més figures femenines, i, per altra banda, incloure-hi també conei-
xements que són tradicionalment de dones. En aquest sentit, penso que una de les coses 
que s’hauria d’incloure és l’educació emocional.

I, per últim, també referit a l’educació i a l’informe Antígona; l’informe Antígona 
parla que tota la qüestió de violència sexual entre iguals, entre joves, està molt poc de-
tectada per les xarxes, i, en canvi, ens consta que està augmentant. Per tant, aquí també 
trobem que s’hi hauria de fer alguna cosa.

Pel que fa a l’observatori, també li voldria preguntar unes quantes coses: una és si hi 
ha una previsió de dotar d’estructura administrativa i tècnica l’observatori o serà dins de 
l’ICD, dins de l’Institut Català de les Dones; i si el model de gestió de l’observatori serà 
un model de gestió interna o s’externalitzaran els informes que es faran.

També m’agradaria saber quin paper es reservarà a l’observatori per ser útil com a 
instrument per al treball transversal al conjunt de l’Administració de la Generalitat i 
amb la resta d’administracions, que és veritat que n’han parlat, d’aquesta transversali-
tat i d’aquest fet que hi haurà persones que espero que siguin persones formades, no tan 
sols administratives; persones que estan a la funció pública però que els manca forma-
ció. I, després, una altra cosa que m’interessaria és saber si hi ha algun pressupost con-
signat per posar en marxa aquest observatori de gènere.

I, per últim, voldria referir-me a algun aspecte de l’informe Antígona, que, la veritat 
és que ha estat un informe que m’ha semblat molt important, però que m’ha deixat bas-
tant amoïnada, perquè veig que es refereix a qüestions per les quals la xarxa no està del 
tot preparada, com per exemple per tot el que fa referència a mutilació genital femenina 
o a matrimonis forçats, exceptuant la demarcació de Girona.

Després, veig que també..., una cosa que també és molt preocupant, que és que la 
violència sexual quan és violència en la parella queda dins de la tipologia de violència 
de gènere, amb la qual cosa la violència sexual se’ns escapa molt, i també ens passa amb 
les tipologies jurídiques, principalment els tipus penals, que contribueixen a aquesta in-
visibilització de les agressions sexuals.

Veig que, com a conclusió, diuen que no s’assoliria l’estàndard del protocol marc de 
garantia del coneixement de les diverses tipologies i àmbits de la violència masclista a 
tota la xarxa, una mica com a conclusió. I em sembla una qüestió important. Diu que no 
s’ofereixen suficients espais per compartir coneixements, bones pràctiques i eines per a 
la detecció en les manifestacions de violència masclista. Per tant, ens agradaria saber si 
tenen prevista alguna qüestió en aquest sentit.

I, després, pel que fa als pressupostos, jo també voldria abundar en el que ha dit la 
meva companya del PSC, perquè jo tinc la mateixa dada que ella: el decreixement dels 
pressupostos ha estat d’un 24 per cent, o sigui que coincidim en la dada. I voldria saber 
si tenen previst revertir les retallades que hi han hagut en els últims anys i si tenen pre-
vist aquest increment dels pressupostos.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per part de la CUP, té la paraula la diputada Mi-
reia Vehí. (Veus de fons.) Ah, perdó –perdó. (Veus de fons.) La senyora Marisa Xandri, 
diputada del Partit Popular. Perdó.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, també vull agrair la compareixença de la con-
sellera de la Presidència i de la presidenta de l’Institut Català de les Dones per la seva 
exposició, i també, doncs, per la resta de membres que ens acompanyen avui aquí, no?, 
la resta de membres de l’institut.

Bé, vostè, consellera, avui ens venia aquí a explicar, doncs, el desenvolupament 
d’aquesta llei; una llei que consta de seixanta-quatre articles, que és cert que cinc d’ells 
–i no són ni cinc, perquè n’hi ha alguns que només és una part de l’article– han estat 
anul·lats pel Tribunal Constitucional. I li agrairia que fos una mica més rigorosa i di-
gués la veritat quan vostè parla d’aquest fet, no? Perquè, clar, vostè acusa directament 
el Partit Popular com si nosaltres haguéssim tombat aquests articles, i això no ha estat 
així. Ha sigut el Tribunal Constitucional, els membres del Tribunal Constitucional –per 
unanimitat, per cert– qui van tombar en el seu dia, doncs, aquests articles, i per alguna 
cosa serà.

I, miri, la sentència deia: «Els preceptes recollits en la llei catalana ja estan reco-
llits en la llei estatal.» Simplement i planerament. «Només l’Estat pot regular en matè-
ria laboral, igualtat sindical, sobre assetjament laboral, fer plans d’igualtat o regular els 
ERO.» Clar, vull dir, vostè dirà el que dirà, però la sentència diu el que diu. I, evident-
ment, jo entenc que vostè faci aquest discurs perquè ja ens ha dit, només començar, que 
el seu objectiu és la creació d’un nou estat, i, per tant, entenc que el seu argument –el seu 
gran argument– sigui el d’atacar constantment el Partit Popular i el Tribunal Constitu-
cional, però li agrairia que fos una mica més rigorosa, perquè vostè ha vingut aquí a ex-
plicar-nos una llei i el desenvolupament d’aquesta llei. Per tant, li queden encara més de 
seixanta..., no, cinquanta-nou, seixanta articles per desenvolupar i l’animo que ho faci.

Miri, i vostè parlava que s’han suspès, doncs, articles que fan referència a qüestions 
laborals, no? Hi ha un article, em sembla que és l’article 10, que parla del sector públic, 
de la contractació en el sector públic, no? Jo li pregunto: com s’està incorporant la pers-
pectiva de gènere a les ofertes de contractació pública? Què s’està fent al respecte?

Vostè, també, consellera, parlava de tres grans àmbits, tres grans pilars d’aquesta 
llei: el de la coeducació i igualtat d’oportunitats... I aquí parla del Pla per a la igualtat 
de gènere, que s’estan duent a terme o s’han dut a terme més de cent actuacions. Nosal-
tres estem d’acord que aquesta coeducació, bé, vagi encaminada a la formació dels pro-
fessionals a nivell curricular. Però quan parlem de coeducació, vostè, consellera, es pot 
reafirmar en el compromís d’aquest Govern amb les escoles que diferencien per sexes i 
que existeixen perquè hi ha una demanda dels pares que creuen en aquests centres edu-
catius i que lliurement volen portar els seus fills allí? Vostè creu en la coeducació..., en 
l’educació diferenciada en els centres educatius? Continuarà apostant, el Govern, per 
aquest tipus de centres?

Un altre dels pilars d’aquesta llei: l’estreta participació amb entitats de dones. 
I m’agradaria que ens expliqués, també, que ens detallés una mica més quina és..., de 
quina manera s’està fent, no? –de quina manera. Vostè parlava de tres noves comissions. 
Si pogués incidir en aquesta qüestió, no?, quina és la relació que tenen amb les diferents 
entitats que hi ha de dones?

I quant al tercer pilar, que és la implicació dels mitjans de comunicació, també vostè 
ha fet referència a un codi ètic, no sé..., és que no m’ha quedat massa clar si ja està..., si 
ja l’han elaborat, si estan en ello o com està la situació, a veure si ens ho podria també 
explicar, i bé, i si aquest codi serà públic, s’hi podrà tenir accés o és una cosa que només 
serà a nivell intern dels mitjans, no?

Finalment, s’ha parlat ja dels pressupostos, crec que a bastament, s’han fet ja dife-
rents preguntes al respecte, i només li preguntaria si l’observatori de la igualtat, que ens 
ha presentat avui la senyora Pitarch, tindrà una partida exclusiva. Estarà dintre de l’ins-
titut? O com estarà present aquest observatori dintre de l’activitat dels propers pressu-
postos del 2017?

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Ara sí, la diputada Mireia Vehí, de la CUP, té la paraula.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Abans que res avanço que hauré de marxar abans d’hora, però, 
com que avui en som dues, doncs, la meva companya, Anna Gabriel, recollirà les res-
postes.

Com a prèvia, en aquest país els moviments feministes han sigut pioners des de 
sempre i van ser protagonistes en la garantia dels drets sexuals i reproductius de les do-
nes i continua sent així: són aquests moviments els que són l’avantguarda, diguéssim, 
dels avenços en matèria de gènere i en matèria feminista. En aquest sentit, nosaltres, no 
cal dir-ho, apostem per continuar el desplegament de la llei, per continuar fins i tot en 
aquells articles suspesos pel Tribunal Constitucional, perquè entenem que la legitimitat 
d’aquesta llei és moltíssima partint que són demandes vingudes del carrer, dels movi-
ments feministes organitzats, i, per tant, entenem que tenen molta legitimitat.

Els faré tres comentaris: per una banda, sobre el desplegament de la llei, i per al-
tra banda, sobre l’observatori. Sobre el desplegament de la llei, i recuperant una pre-
gunta que nosaltres fèiem al president del Govern; li vam preguntar quina era l’agenda 
feminista del Govern, i la consellera Munté ha parlat de l’article 25, sobre mitjans de 
comuni cació, de la Llei 17/2015. Nosaltres ja en el seu moment vam plantejar que crèiem 
necessari i urgent tirar endavant una campanya contra els assetjaments, una campanya 
que li vam dir del «No és no», i entenem que és imprescindible pel nivell d’assetjaments, 
pel nivell de..., diguéssim, per la situació tal com està, i perquè ara mateix, ho torno a 
repetir, són els moviments feministes qui a pobles, viles i ciutats estan liderant aquest 
tipus de campanyes en festes majors i en esdeveniments diversos. Nosaltres entenem que 
és imprescindible que el Govern..., i que tiri endavant una campanya institucional en 
aquesta línia i voldríem preguntar-los si s’ha començat a engegar aquesta acció.

Sobre l’article 9 de personal i l’Institut Català de les Dones, nosaltres celebrem el 
que vostè ha dit, de fet, era una demanda del moviment feminista i també de moltes 
treballadores de l’ICD, que s’aturés el desmantellament d’aquest institut en clau que el 
personal estigués qualificat i els processos de selecció fossin els adequats. Per tant, cele-
brem la mesura que vostè ha dit, veurem com es desenvolupa. 

I el tercer aspecte sobre la llei, concretament sobre el decret de la comissió interde-
partamental, una de les altres demandes clau i que són urgents, és la revisió dels circuits 
jurídics i de denúncies de la violència masclista en perspectiva feminista. De fet, no és 
nou i és una demanda que els moviments feministes, també, i que..., han posat moltís-
sim sobre la taula, que es necessiten circuits que generin estructures de protecció, que 
hi hagi torns d’ofici amb perspectiva feminista, que les denúncies al Cos de Mossos 
d’Esquadra siguin ateses per agents formades en matèria de violència i amb perspectiva 
feminista, i, per tant, els demanem si en el marc d’aquesta comissió interdepartamental 
s’incorporarà aquesta revisió amb perspectiva feminista dels circuits de denúncia i ju-
rídics de la violència. Entenem que, per nosaltres, és una cosa urgent, donats el nombre 
de víctimes per violència masclista, el nombre de feminicidis al nostre país i els elevats 
índexs de violència.

Sobre l’observatori: bé, és molt bona notícia. Nosaltres, des de la CUP - Crida Cons-
tituent, sempre hem plantejat les polítiques de gènere i les polítiques contra la violència 
masclista com un element fonamental i que ha de ser una de les polítiques centrals del 
Govern; per tant, entenem que l’observatori va en aquesta línia. Vostès han parlat de 
tres àmbits: violència, laboral i imatge. Sobre les violències o sobre l’àmbit de violèn-
cies voldríem aportar diverses reflexions; reflexions no només nostres, sinó, altre cop, 
dels moviments feministes i que, a més, es van donar l’altre dia en el si de les jornades 
contra la violència masclista que van tenir lloc a la Biblioteca Francesca Bonnemaison.

La consellera Munté, si no vaig errada, ha dit que l’any 2015 hi ha hagut cinc femi-
nicidis a Catalunya... Sí? (Pausa.) Quinze o setze. (Veus de fons.) Quinze, he entès, sí. 
No, l’he sentit malament. Aquest és un dels eixos que nosaltres volíem posar (veus de 
fons) sobre la taula –cinc. Es treballa amb les estadístiques de la conselleria d’Interior i 
nosaltres entenem que les estadístiques de la conselleria d’Interior tipifiquen de mane-
ra molt estreta els casos de violència masclista. De fet, l’altre dia, en aquestes jornades 
que els comentava, la gent de Feminicidio, que és una entitat autoorganitzada de do-
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nes feministes que treballen en la comptabilització dels feminicidis, comptabilitzaven, 
l’any 2015, dinou feminicidis a Catalunya. Per tant, entenem que una de les primeres 
coses que s’hauria d’incorporar en el marc de l’observatori és eixamplar els criteris de 
comptabilització de feminicidis i de violències que vagin més enllà del marc de la pa-
rella, perquè també és una manera de trencar la perspectiva heteropatriarcal en el marc 
de les violències.

Una altra de les reflexions que sortia, també, era que és important comptabilitzar els 
feminicidis, perquè no volem que en mori ni una més, i visibilitzar els feminicidis és 
important, però que no podem caure en la lògica quasi sensacionalista, no?, que l’únic 
que transcendeixi sigui el nombre de dones mortes i no siguem capaces d’exposar la pi-
ràmide de les violències amb tota la seva complexitat. Per tant, també, els demanaria 
amb quines..., en clau de violències, com s’havia plantejat l’observatori, si s’havia plan-
tejat el recompte dels feminicidis, si, a més, s’havien plantejat mesures per exposar la 
complexitat de les relacions de violència, i, per tant, contribuir a la seva eradicació.

En l’àmbit de..., laboral, dues reflexions: la divisió sexual del treball és la base de les 
desigualtats amb perspectiva de classe i amb perspectiva de gènere, i nosaltres entenem 
que una de les tasques imprescindibles en aquest país és caminar cap al reconeixement 
de les tasques reproductives i de cura com a tasques imprescindibles per a la vida, i, 
per tant, en una futura república, o al més aviat possible, tasques que siguin capaces de 
comptabilitzar en matèria de drets, en matèria de pensions i en matèria de prestacions, 
que ara mateix això no passa; les úniques tasques en matèria laboral que compten són 
les productives. Per tant, demanar-los o interpel·lar-les sobre si s’havia plantejat algu-
na..., ni que sigui en clau de recerca des d’aquest àmbit, els estudis i les iniciatives han 
sigut diverses i des de l’acadèmia s’ha treballat bastant en aquesta clau, així com també 
des dels moviments feministes.

I l’altre suggeriment o reflexió que fèiem era que és evident el sostre de vidre. De 
fet, és evident que als espais de direcció i als espais de poder hi ha moltes menys dones 
que homes, però el que també és evident, i això fa molts anys que els moviments femi-
nistes ho diuen, és que no en tenim prou, de posar dones a llocs de poder, sinó que el 
que hem de fer és posar dones amb perspectives de gènere i amb perspectives feminis-
tes. No dic cap novetat, em sembla que és una cosa que fa molts anys que se sap, però 
també, en aquesta clau, quin tipus de mesures es plantegen des de l’observatori.

I, finalment, vostè, la senyora Pitarch ha parlat de la composició del consell o de 
l’observatori, no sé com ho ha fet anar. Vostè ha parlat de sindicats, de vocalies de do-
nes... Sí? La veritat és que ens ha sorprès que no es faci referència a cap tipus d’organit-
zació o plataforma amb un col·lectiu del moviment feminista en termes amplis, i volíem 
també preguntar quin tipus d’entitats o d’organitzacions havien identificat com a tal. 
Nosaltres entenem que el moviment feminista ha de ser un interlocutor directe amb el 
Govern, que, a més, no només és l’avantguarda en aquest país de les polítiques feminis-
tes, sinó que, a més, està en un moment més fort que mai, i que, per tant, és capaç de ser 
interlocutor; fa molts anys que té demandes clares i concretes en tots els àmbits, tant de 
la llei com de l’observatori, i, per tant, els interpel·laríem a..., per què no hi ha incorpo-
rat el moviment feminista o potser no ho hem entès bé, i en quina clau es planteja això...

El president

Diputada...

Mireia Vehí i Cantenys

Ja acabo, president. I ja està.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula el Grup Parlamentari Junts pel Sí. La diputada 
Natàlia Figueras. Gracias.

Natàlia Figueras i Pagès

Moltes gràcies, president. Ens sumem als agraïments fets per la resta de grups per 
avui poder comptar amb la seva presència, amb les seves presències. Evidentment, tam-
bé s’han tractat diversos temes, i el fet de parlar l’última comporta que moltes preguntes 
i moltes qüestions ja s’han fet; per tant, seré breu i em centraré sobretot en dos aspectes. 
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Un és el de Llei d’igualtat d’homes i dones, respecte a les seves suspensions a deter-
minats articles, doncs, tant Ciutadans com el PP n’han fet esment, i, fins i tot, des del 
nostre punt de vista, amb una mirada absolutament partidista, perquè, segurament, que 
el Tribunal Constitucional hagi pogut suspendre aquests articles amb dret a llei podria 
ser possible o es podria agafar, però en aquest cas, l’estat que volem o la idea de socie-
tat en què treballem, i segurament hi treballem tots els partits polítics avui presents en 
aquest hemicicle, és que no només sigui l’Estat espanyol ni només sigui la Generalitat la 
que vetlli per defensar la igualtat d’homes i dones, sinó que siguin totes les institucions 
i tots els àmbits possibles, i, fins i tot, afegir-hi tots els serveis públics que s’exerceixen 
o que hi han presents. Per tant, no només ho ha d’exercir el Govern espanyol, sinó que 
ha d’obligar que la Generalitat..., i ha d’obligar que la resta d’institucions també hi col·la-
borin, també hi participin i també ho realitzin. Per tant, que una llei catalana contempli 
les mateixes mesures que l’Estat espanyol..., no s’hi ha d’anar en contra, sinó que s’ha 
de garantir i «apretar» perquè es compleixin i perquè siguin moltes més les comunitats 
autònomes i regions de l’Estat espanyol que també ho portin a terme.

Amb relació a les parts esmentades de la llei que s’han..., bé, que ja s’han parlat i 
s’han desenvolupat, sí que se n’ha de destacar una, i, en aquest cas, és un dels punts que 
també en fem èmfasi, no?, que és la importància de la transversalitat, que segurament, 
doncs..., i que recollia aquesta mateixa normativa, el fet que tots els departaments s’hi 
aboquin, es conscienciïn i treballin en aquesta línia.

I un altre punt és el tema dels mitjans de comunicació, en el qual, doncs, a la comis-
sió de la corporació, és un dels elements que sempre surt, i la veritat és que genera dis-
crepàncies i hem de vetllar i des del Govern, en aquest cas, sí que s’ha de vetllar perquè 
aquestes discriminacions no es produeixin.

Respecte a la violència de gènere o la violència masclista..., en el qual, doncs, es-
tem..., el divendres celebrem, per desgràcia, o vetllem perquè aquesta data no s’hagi 
de..., o no, o les administracions no hi hàgim de posar les mesures perquè no hi hagin 
aquestes desigualtats o aquesta violència que es realitza. Sí que ens agradaria comentar 
quin és el posicionament o com procedirà el Govern respecte al que seria el manifest 
contra la supressió de determinats jutjats de violència sobre la dona a Catalunya, en el 
qual, doncs, les dones juristes hi han fet referència i han tret aquest manifest en el qual, 
si realment es portés a terme l’estudi realitzat per..., no sé si és exactament pel Consell 
General del Poder Judicial, discriminaria o, si més no, dificultaria les denúncies i els 
drets a les dones a ser més protegides judicialment respecte a la violència masclista. 

A la presidenta de l’Institut Català de les Dones, doncs, fa ara gairebé un any va 
venir aquí; la veritat, els deures s’han fet. Va presentar-nos aquestes propostes, no ha 
passat ni un any i ja hi han fets. Ens sumem, doncs, a seguir treballant, a continuar im-
pulsant totes aquestes mesures, a afegir-hi gran part del que han dit companys d’aquesta 
mateixa comissió, però també a fer referència a dos elements, no? 

Un, que seria..., no ens hem d’oblidar o hi ha una part molt important, que és com 
traslladem o com fem xarxa de territori moltes d’aquestes mesures que s’han proposat, 
i com..., i quina línia, doncs, seguim perquè arribi a nivell, sobretot, del ciutadà i ja no 
només sigui fins i tot a través d’entitats feministes o d’entitats directament relacionades 
amb aquest àmbit, sinó que demanem i prestem tota la voluntat que arribi al territori. 

I la segona seria: en quin punt o en quina línia..., en relació amb el món laboral i em-
prenedor de la dona, que és un dels punts que ens manquen, és un dels punts importants 
i un dels punts que les dones hem de treballar i hem d’intentar que no hi hagin aquestes 
desigualtats, és com l’Institut Català de les Dones fomenta aquesta visualització respec-
te a les dones emprenedores i quina línia o mesura s’estableix per poder, doncs, portar a 
terme aquesta visualització?

El president

Molt bé; gràcies, diputada. Ara passarem la paraula, el torn de paraula, a la presi-
denta de l’Institut Català de les Dones perquè es defensi. Tenim trenta minuts iguals per 
repartir el temps a les dues. (Veus de fons.) Trenta entre les dues. (Veus de fons.)

La presidenta de l’Institut Català de les Dones

Gràcies. Bé, faré un repàs dels diferents temes. Ciutadans preguntava pel conveni; 
doncs, bé, després de la darrera compareixença, s’ha fet una jornada participativa per 
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agafar idees de tots els àmbits, i ara, precisament, està a punt de signar-se aquest con-
veni. Vull dir, si ha estat paralitzat ha sigut amb la voluntat, doncs, de debatre, fins on 
poguéssim, què havia d’abastar el conveni per millorar totes les propostes que venien 
de manera unilateral. El distintiu d’excel·lència empresarial –m’agrada que ho pregun-
ti perquè, precisament, ja hem iniciat els tràmits– és un distintiu que atorgarà l’Institut 
Català de les Dones a través del Consell Nacional de les Dones. 

Estem definint el que serà la valoració, doncs, d’una checklist que hauran de complir 
aquestes empreses, tenint en compte, i, sobretot, protegint interessos de les nostres em-
preses, que, com ja saben vostès, són petites i mitjanes empreses, i, en aquest cas, no se 
les pot sobrecarregar, no?, en alguns àmbits; moltes d’elles ja són responsables, social-
ment. Per tant, entenc que no els costarà, doncs, complir amb aquesta checklist. I també 
estem relacionant-ho amb el tema de la reforma horària, amb el consell per la reforma, 
perquè un dels punts que es valorarà en aquestes empreses és que tinguin mesures de 
conciliació, i, sobretot, mesures de l’ús del temps. 

Això, en breu, ho posarem en marxa, i, bé, es farà un certificat a través de la cambra 
de comerç, que és l’organisme institucional que entenem que pot acreditar, millor que 
ningú, quines empreses mereixen aquest distintiu. Pel que fa a la coeducació, jo reme-
tria al pla d’igualtat per l’educació, que té el Departament d’Ensenyament. És un pla que 
consta de més de quaranta mesures i és un pla públic; aquestes mesures es fan públiques 
i es van fent el seguiment i avaluació constantment. Per tant, poden accedir-hi i ampliar 
tot el que s’ha comentat en l’àmbit de la coeducació. 

Pel que fa als estudis, precisament, amb la posada en marxa de l’observatori, el que 
volem és que aquests estudis que, en certa manera, quedaven obsolets, a través d’a-
quest instrument, d’aquest òrgan col·legiat, es puguin posar al dia i incidir, sobretot, 
en aquests àmbits que dèiem, de la cura, no?, del treball i de la dependència. També 
anunciar que n’estem ja a punt d’acabar un, que posarà en valor la cura i el treball de 
dependents, de cura de dependents, però en termes econòmics, perquè és important, les 
polítiques d’igualtat, tractar-les també en termes..., en majúscules dic jo, com es tracta 
qualsevol política. És a dir, què costaria, quin impacte tindria en uns pressupostos pú-
blics, tot aquest treball de cura i de dependència. Això ho tindrem en breu, eh?, i ho pre-
sentarem en el moment que estigui. 

Bé, pel que fa al Programa d’intervenció integral contra la violència masclista, que 
deia que havia finalitzat, la pròrroga té una explicació molt simple: quan un programa 
és bo, no se n’ha de fer un de nou. Senzillament, el que hem fet és prorrogar el vigent i 
incloure deu mesures, deu punts estrella, que ja vam presentar al darrer consell nacional 
per la intervenció contra la violència masclista. Són deu propostes, deu mesures molt 
potents que milloraran el pla existent, eh? Per tant, té un sentit, aquesta pròrroga.

Partit Socialista, Marta Moreta, la reestructuració del Departament de Treball: a 
veure, gairebé ho ha explicat vostè mateixa. Nosaltres tenim dues lleis, eh?: hi ha una 
llei d’igualtat, la 17/2015, que atribueix totes les competències, de manera transversal, 
a l’àmbit d’igualtat, a l’Institut Català de les Dones. I, precisament, l’Institut Català de 
les Dones està adscrit al Departament de Presidència, doncs, per aquesta transversali-
tat, eh? Aquesta seria la primera explicació. I, després, tenim una llei de violència, la 
5/2008, que també, si en mira l’article 80.1, dóna competències exclusives a tot el que 
és establir les directrius, impulsar mesures i dirigir totes les intervencions contra la vio-
lència masclista.

El Departament de Treball, en aquest cas, doncs, disposa d’una direcció general d’i-
gualtat que, igual que la resta de direccions generals que intervenen en aquesta comis-
sió interdepartamental, el que fan és impulsar polítiques sectorials, eh? En aquest cas, 
també ho deia molt bé, són polítiques sectorials d’igualtat de tracte i no-discriminació, 
sobretot adreçades a col·lectius com poden ser discapacitats o LGTBI. Per tant, jo crec 
que la diferència queda molt clara i molt explicada, no?, la separació de competències. 
Impulsa l’Institut Català de les Dones, i la resta de departaments el que fan és desenvo-
lupar les polítiques sectorials, sempre sota la direcció i les directrius de l’institut, eh?, 
que és transversal.

Pel que fa a la guia de clàusules socials; bé, doncs, jo crec que ara sí que puc afirmar 
que en breu estarà, es va sotmetre a una revisió per incloure altres aspectes que no s’ha-
vien tingut en compte i eren importants, no?, de contemplar en aquesta llei. Sobretot, jo 
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crec que és important també relacionar-ho amb el distintiu d’excel·lència empresarial, 
eh?, veure quines empreses compleixen aquestes clàusules, i quines, no. 

I el protocol d’assetjament sexual, dir que vam fer una primera diagnosi, vam fer o 
definir el que és el marc conceptual i el marc jurídic del que serà el protocol d’abordat-
ge. Això ja està definit i ara s’estarà treballant, dintre d’un grup de treball especial, de 
violències sexuals, que està inclòs dintre del consell nacional de violència masclista, per 
veure com es desenvolupa aquesta diagnosi que comentàvem. 

Pel que fa a estudis de bretxa salarial, no sé si es refereix a la bretxa salarial dintre 
de l’Administració –no m’ha quedat clar– o dintre del món empresarial. Si és dintre de 
l’Administració, en el pla d’igualtat que deia que s’ha aprovat ara, el 17 de novembre, ja 
està previst, aquest estudi. I si és en el món empresarial, dir que dintre del Consell de Re-
lacions Laborals, del qual forma part l’ICD, es va aprovar una guia per la diagnosi de la 
bretxa salarial dintre del món empresarial.

Pressupostos: bé, fer referència al fet que aquest any augmentaran un 8 per cent –un 
8 per cent– respecte a l’anterior. Dir que no ha afectat, eh?, en anys anteriors, la dismi-
nució el que eren les polítiques, sobretot, de cara a entitats, a subvenció a entitats o a 
agents implicats en les polítiques d’igualtat. I que el 8 per cent aquest es destinarà, ínte-
grament, al desenvolupament de la llei, sobretot, a capítol IV, eh?, funcionament de l’ob-
servatori, que ho preguntaven, i funcionament o a impuls de les entitats d’igualtat. Els 
pressupostos amb impacte de gènere –ho han preguntat també, em sembla que un parell 
de vegades–, doncs, bé, s’aproven amb la llei d’enguany, de 2017; per tant, l’obligació 
serà a partir de l’entrada en vigor de la llei, eh? És així però, bé, és un pas endavant.

I, si més no, els propers, jo espero que es facin amb aquest impacte de gènere i que 
tinguem temps també perquè com que no és habitual, doncs, els diferents gestors eco-
nòmics puguin saber i puguin rebre la formació per fer-ho correctament. També han 
preguntat, una altra vegada, assetjament sexual; jo crec que ja queda clar, el tema de les 
violències sexuals és prioritari dintre de l’àmbit de violència, eh? Enguany, ens dedi-
carem, bàsicament, a impulsar aquest àmbit. L’observatori funcionarà amb recursos de 
l’Institut Català de les Dones; té pressupost consolidat dintre de l’institut, és un òrgan 
col·legiat, i, per tant, s’entén que aprofitarà recursos i optimitzarem recursos humans i 
materials de l’institut.

Pel que fa a l’estructura, no m’ha donat temps avui d’explicar el pla d’implementa-
ció. S’està treballant en diferents eixos i s’està treballant amb diferents objectius i s’està 
treballant en l’estructura que s’haurà de desenvolupar dintre de l’observatori. No serà un 
gran estructura perquè el mateix funcionament de l’ICD ja col·laborarà, doncs, a posar 
en marxa aquest òrgan. 

Codis ètics, també ha sortit el codi ètic: bé, ja..., el codi ètic, ho vam anunciar a la 
darrera compareixença al Parlament, es tracta de fer un codi ètic en col·laboració amb 
totes les entitats, organismes implicats, col·legis professionals. I un codi ètic que afec-
ti tant els mitjans propis de l’Administració de la Generalitat –i m’estic referint als que 
estan adscrits, no?, directament, a la Generalitat– o els que reben subvencions públi-
ques. I, en aquest cas, també es traslladaria a aquells mitjans del món local. Com es farà 
aquest codi? Doncs, es farà amb un sistema participatiu; es redactaran unes primeres 
bases, per part de l’institut, i, posteriorment, s’obrirà aquest procés de col·laboració per-
què es tracta de fer un codi que tingui el màxim consens, de fer un codi que reculli unes 
bones pràctiques a tots els nivells, no tan sols per abordar les males pràctiques contra 
la violència masclista, no?, perquè els mitjans poden ser grans aliats o grans detractors, 
sinó també en tot el que afecta representativitat de la dona, eh?, en els mitjans, en tot el 
que afecta participació de la dona en els mitjans i en tot el que significa eliminació d’es-
tereotips. Vull dir: hi ha molt àmbit per treballar, ja hem començat, eh?, a tirar endavant 
aquestes bases, i esperem que, en un breu termini, també es puguin aprovar.

Els circuits d’acompanyament –per la CUP– de violència masclista és un tema prio-
ritari. Com ha esmentat l’honorable consellera abans, forma part d’una de les tres co-
missions d’estudi del consell nacional de violència masclista. És un tema que ens preo-
cupa moltíssim i ens preocupa l’acompanyament, des de..., o sigui, anterior a interposar 
la denúncia. La dona ha d’estar informada de tot l’àmbit i de tot el procediment jurídic 
perquè això, d’una banda, farà que hi hagin més denúncies, que les dones s’atreveixin a 
denunciar més, i, després, que tot el que sigui el procediment jurídic es faci d’una mane-
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ra correcta. És a dir, que s’aportin les proves suficients i que s’arribin a obtenir totes les 
sentències condemnatòries que potser per manca de proves o per manca d’apreciació de 
risc, eh?, derivat d’una deficiència, en aquests casos, jurídica, doncs, no arriben a aquest 
final, no?, de condemna. 

La comptabilització dels feminicidis; evidentment, hi estem d’acord. La nostra llei, 
la 5/2008, contempla un ampli ventall de violències masclistes, va molt més enllà del 
que és el Codi penal de l’Estat, eh?, que només tipifica i condemna allò que és violèn-
cia de gènere, és a dir, violència dintre de l’àmbit domèstic, dintre de l’àmbit de parella. 
La nostra llei abasta més enllà de l’àmbit de parella, abasta l’àmbit comunitari, i, dintre 
de l’àmbit comunitari, abasta tot el que són assetjaments sexuals, agressions sexuals, 
mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats i tràfic, no?, de dones amb finalitat 
de prostitució. Què passa? Doncs, que, malauradament, com que no es comptabilitza 
igual en funció de la font, eh?, de tipificació dels delictes, tenim un Codi penal que, pot-
ser, ens diu que en són cinc, i tenim una llei nostra que, si la seguim, evidentment, són 
aquests quinze feminicidis que comptabilitzem i que estem absolutament d’acord que es 
tracta de casos de violència masclista.

I la composició de l’observatori; bé, la composició, evidentment..., dintre de la com-
posició no és que hi hagi una entitat, és que hi han moltes entitats feministes. Es va 
obrir el procés de participació a totes les entitats del Consell Nacional de les Dones; 
són, gairebé, mil entitats les que formen el Consell Nacional de les Dones. D’aquestes 
mil, jo crec que en van participar una amplia majoria, que són entitats feministes. Per 
tant, jo entenc que està perfectament representat el moviment feminista dintre de la 
composició de l’observatori.

Junts pel Sí, el tema dels jutjats: a veure, això parteix de la base d’un estudi que volia 
centralitzar el que eren tots els temes, eh?, i tots els delictes de violència masclista als 
jutjats de dona. Ha quedat en un estudi; des del Departament de Justícia, el mateix con-
seller ha donat el tema per tancat, en el sentit que ha dit que prioritza molt més la pro-
ximitat de les dones, l’accés a la justícia, que no pas l’especialització, no?, d’uns deter-
minats jutjats. Per tant, jo no donaria més importància a aquest tema perquè ell mateix, 
eh?, el conseller de Justícia, ha dit que era un tema ja tancat.

I la xarxa al territori és un dels objectius d’aquests punts, dels deu punts estrella, 
l’enfortiment de tots els recursos que tenim al territori, i treballarem, especialment, 
doncs, en aquest punt, no?, que és estratègic. El món laboral i emprenedor és també un 
dels àmbits de màxima prioritat per a l’Institut Català de les Dones. De fet, hi han dues 
accions molt importants; una ja s’ha esmentat, que és la Plataforma de Conselleres i Di-
rectives, que es posarà en marxa –el dia 28 en fem la presentació oficial– per donar vi-
sibilitat a les dones, però també perquè aquestes dones puguin acreditar de manera for-
mal que tenen un currículum i que després, tant des del món públic com des del privat, 
com des dels mitjans de comunicació puguin recercar, puguin buscar dones, eh?, dintre 
d’aquesta plataforma, i no diguin que no existeixen dones directives o dones emprene-
dores o determinades dones en determinats àmbits.

I, pel que fa a l’impuls de tota l’economia, dir que enguany també hem subvencionat 
unes quantes entitats que es dediquen sobretot a l’àmbit del foment d’emprenedores i als 
microcrèdits, la qual cosa també és una novetat dintre de l’institut i és un àmbit que es 
reforçarà també a la propera convocatòria del 2017.

Jo ho deixaria aquí.

El president

Molt bé. Consellera.

La consellera de la Presidència

Sí; moltes gràcies, president. Només per apuntar algunes qüestions que han sortit en 
les diferents intervencions. Una, relacionada amb la impugnació i la suspensió de cinc 
articles de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, una mica per poder, doncs, 
posar sobre la taula quins són els arguments del Govern de la Generalitat amb relació a 
aquest tan desafortunat, no?, nou capítol. 

El Tribunal Constitucional, efectivament, al·lega, utilitza com a argument que la Ge-
neralitat de Catalunya, en matèria laboral, té competència només executiva. Però nos-
altres considerem que aquest és un argument trampós. La Generalitat de Catalunya té 
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competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere, això segons l’article 153 de 
l’Estatut d’autonomia, i és una evidència que aquestes polítiques de gènere tenen un ca-
ràcter eminentment transversal, i, per tant, tenen incidència en els diferents ordres de la 
vida diària, un dels quals és l’àmbit laboral, on, precisament, s’hi concentren les màxi-
mes discriminacions encara a hores d’ara, pel que fa a la situació de les dones.

Tots els articles de la llei aprovada per aquest Parlament, hi insisteixo, molts dels 
quals per unanimitat de tots els grups parlamentaris, estan pensats precisament per re-
moure els obstacles allà on hi són, i clarament l’àmbit laboral és un clar àmbit on aques-
tes dificultats i aquestes discriminacions persisteixen.

Per tant, em sembla una postura formal que és del tot absurda i que comporta una 
pèrdua d’oportunitat en tant que perdem capacitat; queda minvada la capacitat, en 
aquest cas, del Govern de la Generalitat, per tal de, de manera transversal, donar res-
posta a aquestes situacions. O, dit d’una altra manera, qui perd, doncs, són les dones.

El Grup de Ciutadans demanava menys victimisme –demanava menys victimisme–; 
per part del Grup Parlamentari Popular, més rigor. Jo no he dit en cap moment que ens 
quedem amb els braços creuats perquè el Tribunal Constitucional ha tombat aquests 
articles. És evident que n’hi han molts d’altres que estan plenament vigents; de fet, es-
tem aquí explicant el desplegament d’aquesta llei i explicant el grau d’avenços que hem 
pogut aconseguir, i és evident que queda feina per fer, però la voluntat del conjunt del 
Govern hi és tota per desplegar aquesta llei en la seva totalitat. Perquè també hem mani-
festat en diverses ocasions, ho hem fet en seu parlamentària, que el compromís del Go-
vern és el de mantenir els efectes jurídics dels articles suspesos, perquè estem treballant 
conjuntament des de l’Institut Català de les Dones, des del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, amb el Consell de Relacions Laborals, amb els agents socials 
i econòmics, per tal de trobar les fórmules per saltar aquestes dificultats amb què ens 
trobem. I, efectivament, senyora diputada, he assenyalat el Govern de l’Estat, el Govern 
del Partit Popular, perquè és qui insta aquesta suspensió en el Tribunal Constitucional, 
que efectivament i de manera automàtica així ho fa. Però hi ha una petició expressa per 
part del Govern de l’Estat, que no compartim, com no compartim que aquesta mateixa 
decisió s’hagi produït en altres àmbits tan sensibles, com poden ser la lluita contra la 
pobresa energètica o contra els desnonaments.

Però, en tot cas, voluntat de tirar endavant amb el que era la voluntat molt clara 
d’aquesta llei, i no ens sentim sols ni soles des del Govern, tenint en compte que hi han 
formacions polítiques, que hi han entitats feministes, la Comissió de Dones Advocades, 
etcètera, que recolzen, també, exactament aquest mateix posicionament.

Un segon element, sobre el qual m’agradaria també fer un apunt o per complemen-
tar en tot cas la informació, relacionat també amb una petició del Grup Parlamentari 
de Ciutadans sobre l’estudi sobre producció domèstica de les llars de Catalunya; efecti-
vament, que la Llei d’igualtat, doncs, també fa referència a aquesta qüestió, i en el nou 
pla estratègic de gènere que estem elaborant hi ha la previsió de realitzar un nou estudi, 
perquè és evident que al que vostè ha fet referència i que efectivament nosaltres l’haví-
em inclòs en aquella primera resposta, està absolutament fora de temps, no?, pel que fa 
a la seva vigència. Però, és més, el passat 15 de novembre es va procedir a la signatu-
ra –abans ho apuntava la presidenta de l’institut– amb la cambra de comerç per fer un 
nou estudi sobre aquesta quantificació econòmica del treball domèstic no remunerat a 
Catalunya, que cerca aquest objectiu, que entenc que compartim, de quantificar l’apor-
tació econòmica i de subratllar la importància de la desigualtat en la distribució de les 
tasques no remunerades i sobretot dels efectes negatius que això té en la situació econò-
mica de les dones. I el treball es lliurarà abans del 31 de desembre de 2016, amb la qual 
cosa disposarem també de molta més informació per poder, doncs, continuar treballant 
en aquesta línia que compartim.

S’ha fet una referència a l’escola diferenciada a partir del principi de coeducació; 
ho feia també la diputada del Partit Popular. Deia: «Quina és l’aposta?» Doncs, li ho 
diré molt clar: l’aposta del Govern de la Generalitat és la de mantenir i desplegar la Llei 
d’educació de Catalunya, una llei d’educació de Catalunya que, com vostè sap molt bé, 
prioritza l’escola mixta i estableix que les escoles diferenciades han d’aplicar uns plans 
de coeducació que són absolutament imprescindibles per preparar els infants i joves en 
una societat que és del tot mixta. I, en aquest sentit, doncs, li podria també fer referèn-
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cia a quin és el programa de govern o el programa electoral de Junts pel Sí. Tots som 
perfectament, crec, coneixedors de quines són les nostres obligacions, i, per tant, si vos-
tè fa referència als concerts educatius amb aquestes escoles, vostè sap perfectament, i 
ho hem dit per activa i per passiva, que són concerts que ja estan renovats, que estan en 
vigor, i que si no és que es van incomplir alguns dels requisits que els van autoritzar, 
doncs, aquests concerts estan plenament en vigor, amb tot el que això significa.

Aquestes són les tres puntualitzacions que volia fer, president, i, per tant, ara ho dei-
xaré aquí.

Gràcies.

El president

Molt bé. Bé, jo voldria agrair a l’honorable consellera i a la presidenta de l’Institut 
Català la seva presència aquí, i també a les persones que les acompanyen. I penso..., no 
sé si algú té... (Pausa.) Sí, no? (Pausa.) Algú té alguna cosa a dir, però que sigui breu, si 
us plau. (Gemma Lienas Massot demana per parlar.) Bé.

Gemma Lienas Massot

Jo volia demanar-li, president –no té res a veure amb les intervencions–, abans d’ai-
xecar la sessió, poder fer una petita precisió respecte a la proposta de resolució que hem 
aprovat abans, de la salut mental maternal. Però, si vol, ho fem quan hagi marxat la con-
sellera. (Pausa.)

És el que he dit, que no té res a veure. (Veus de fons.) Ah, que ho digui abans que 
marxi la consellera...? D’acord, d’acord. A veure, a la proposta de resolució que hem 
aprovat abans, que no quedava clar si era el primer dimecres de maig o el 4 de maig, és 
que el 2016 ha caigut en 4 de maig, però com que..., el que valia era el primer dimecres 
de maig. Per tant, agrairia que rectifiquéssim aquesta qüestió. No és el 4 de maig, sinó 
el primer dimecres de maig de cada any. Sí? (Pausa.) Bé. (Veus de fons.) D’acord? (Veus 
de fons.) Sí, però volia deixar-ho...

El president

Molt bé, queda aclarit.
I s’aixeca la sessió, d’acord? Bona tarda.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i cinc minuts.
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