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Cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de 

país’ 

Sessió ‘Deu anys de la llei 5/2008, del 

dret de les dones a erradicar la 

violència masclista’ 

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018 

La moderadora (Laia Soldevila, periodista) 

Benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies per haver vingut a aquesta taula rodona 

amb el títol ‘Deu anys de la llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència 

masclista’. 

És la segona sessió d’aquesta legislatura del cicle ‘La igualtat efectiva de dones i 

homes, un repte de país’, que va començar la legislatura anterior i que s’ha recuperat 

a partir del nou pla d’igualtat de gènere del Parlament. 

Em presento. Em dic Laia Soldevila. Soc periodista del digital ‘Crític’, un mitjà en què 

fem periodisme d’investigació, entrevistes en profunditat i anàlisi crítica, i un dels 

nostres eixos principals és donar veu als debats del feminisme i tractar temes amb 

perspectiva de gènere. 

Avui som aquí perquè fa deu anys que es va aconseguir una llei molt anhelada, una 

llei que es va treballar conjuntament amb el moviment feminista i una llei que ja en 

el seu moment va ser un referent, no només a Catalunya i a l’estat, sinó també a 

Europa, perquè incloïa molts dels conceptes que avui ens semblen normals, establint 

un precedent en aquest sentit, com per exemple que la violència masclista no només 

es dona en l’àmbit de la parella, sinó que violència masclista també poden ser els 
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problemes econòmics que té la dona per culpa de l’home. També la transversalitat 

amb què es va treballar aquesta llei fou molt important. 

Deu anys més tard, però, ens trobem aquí una mica per fer balanç d’aquesta llei i 

per saber d’on va sortir, qui hi va participar i, sobretot, després de deu anys, hi 

insisteixo, quins preceptes han estat positius, quins preceptes s’han arribat a aplicar, 

quines debilitats té, què no ha desenvolupat encara o quin pressupost ha comportat.  

Parlarem de tot això amb quatre persones que van participar en les fases inicials de 

la llei i que formen part del moviment feminista, i que, per tant, parlen amb molt 

coneixement de causa.  

Cadascuna parlarà, entre set i deu minuts, d’un àmbit. Paral·lelament, si us interessa 

participar en el debat, us repartiran unes targetes i uns bolígrafs perquè pugueu fer 

preguntes. Al llarg del debat, doncs, anirem introduint les vostres reflexions. Us 

demanem que les preguntes siguin molt concretes i que especifiqueu a qui van 

dirigides o de què voleu parlar, més que res perquè som molts i per fer amè aquest 

debat, que durarà, aproximadament, una hora i mitja.  

Us presento les ponents que tenim avui aquí. Al meu costat, Marisa Fernández. És 

advocada feminista i responsable d’igualtat de l’associació Dones Juristes. Ella ens 

posarà el context d’aquesta llei 5/2008. Quins n’eren els objectius? Com hi va 

participar el moviment feminista? I, a l’últim, després de deu anys, on som i quin 

balanç podem fer de la llei. 

A l’altre costat, Beatriu Masià. És cofundadora i actual presidenta de Tamaia Viure 

sense Violència, una cooperativa de professionals que treballen per, llegeixo, “una 

vida lliure de violències en les relacions interpersonals i socials, segura per a les 

dones, les nenes i els nens en les vides quotidianes”. És llarg, però ho dic tot perquè 

entengueu bé tot allò en què treballa Tamaia. Ella explicarà què va suposar també 

la llei per al moviment feminista i la importància que va tenir la incorporació al text 

de dos conceptes que ella us explicarà millor per què és important que hi 

apareguessin: la reparació i la recuperació. A l’últim, parlarà també d’una omissió en 

aquesta llei, que és la violència institucional. Què ha suposat que no hi surti, això? 

Quines conseqüències ha tingut? 

A la punta tenim Montserrat Vilà, presidenta de la Plataforma Unitària contra les 

Violències de Gènere. Ella parlarà també sobre què ha suposat aquesta omissió de 
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la violència institucional, i també sobre la part de pressupost, què s’ha destinat a 

aquesta llei i què ha suposat que s’hi hagi destinat molt o poc. 

I, a l’últim, Isabel Muntané, periodista feminista i sòcia fundadora d’Almena 

Cooperativa Feminista, una entitat que treballa en projectes de comunicació amb 

perspectiva de gènere i en l’abordatge estratègic de les violències masclistes contra 

les dones i les persones LGTBI. És col·laboradora de diversos mitjans i codirectora 

del màster de gènere i comunicació de la Universitat Autònoma. Ella parlarà del 

capítol sisè de la llei, dedicat específicament als mitjans de comunicació. Parlarem 

de què diu aquest capítol i de què han fet els mitjans, si n’han fet cas o no n’han fet 

cas, i de què ha passat durant aquests deu anys de llei. 

Si us sembla, doncs, començarem amb la Marisa. Recordeu que si voleu fer cap 

pregunta, se us oferirà un paper i ho anirem comentant. 

Gràcies. 

Marisa Fernández (advocada feminista i responsable de la comissió d’igualtat de 

l’associació Dones Juristes) 

Bona tarda. Molt honorable president, molt honorables conselleres i autoritats, 

senyores i senyors, bé, agraeixo l’oportunitat de parlar des de Dones Juristes de com 

es va fer la llei i quins objectius tenia. 

En principi, de la llei 5/2008 se’n poden destacar moltes coses. Moltes: que va ser 

una llei pionera i que deu anys després encara és capdavantera; que vas per l’estat 

espanyol, vas per Europa, i tothom enveja aquesta llei, o que per primer cop es van 

definir els àmbits, els tipus i les formes de violència d’una manera àmplia.  

Podríem destacar també, a mi em sembla molt important, la participació, l’elevada 

participació en la llei del moviment feminista, d’organitzacions de dones. Nosaltres, 

Dones Juristes, vam fer una llei de bases, i la llei no va anar ni a favor ni a corrent 

dels temps polítics: va anar a corrent dels temps de les dones. No calia aprovar-la a 

correcuita; el que calia era que fos una bona llei i que fos útil per a les dones. 

Després, una pregunta que ens podem fer és: quan una llei de violència és útil per 

a les dones? Per què és útil per a les dones? Ho deixo per al debat. Les xifres de 

violència continuen sent les mateixes, o augmentant. Però crec que aquest punt 

excedeix els nostres deu minuts de ponència. 
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La llei es va basar, com deia, en aportacions de dones, en l’experiència dels grups 

de dones, en l’experiència del moviment feminista. 

La llei parteix dels drets de les dones. Jo sempre dic, irònicament, que com que no 

tenim competències penals vam fer de la necessitat virtut. I com que no podíem 

penalitzar l’agressor, vam fer que el centre de la llei fossin els drets de les dones, els 

drets de ciutadania de les dones i el dret a viure lliures de violència. 

La llei fuig d’una visió existencialista. És una llei compromesa amb el dret de no-

discriminació, una norma amb vocació d’excloure les violències masclistes. Potser 

el títol era una mica pretensiós, però d’erradicar, serà molt difícil, d’erradicar, la 

violència. Però aquí estem, avançant totes i tots. 

Voldria fer esment de l’equip de l’Institut Català de les Dones, un equip feminista i 

compromès. Tot el govern hi estava compromès, prova del compromís institucional 

contra les violències masclistes.  

Crec que la Laia ha parlat d’aquesta innovació de la terminologia. Ningú no havia 

sentit el terme ‘masclista’. Era ‘violència de gènere’. Aquesta nova terminologia va 

tenir molt d’èxit i des de llavors ha estat el terme utilitzat, no només a Catalunya, sinó 

a tot l’estat. 

Dic que podríem destacar moltes coses de la llei, i en destacaré algunes: la 

diversitat, el fet de no haver d’interposar denúncia per tenir tots els drets que la llei 

atorga, fugir d’una visió existencialista... Les dones no som víctimes; les dones, com 

dèiem, no som vulnerables. Som vulnerades. En cap moment no parlem de 

‘víctimes’, a la llei. Són dones en situació de violència. La llei va fugir d’aquesta visió 

existencialista i es va basar, ho repeteixo, en tots els drets de la dona entorn d’un 

dret fonamental: el de viure lliure de violència. 

Deia que és una llei integral, transversal, compromesa amb el principi de no-

discriminació, una llei que en el preàmbul diu que això és l’inici, un punt de partida, 

no el final.  

És una llei que imposa la prevenció, la detecció de les violències.  

També és una llei de drets i garanties. Com deia, ja no cal denúncia. Qualsevol dona 

en una situació de violència pot tenir tots els recursos i té dret a rebre tota l’atenció 
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fins a la seva recuperació final, recuperació personal de la violència i dels danys 

patits. 

I és cert que és una llei que necessitava recursos. És cert que es va aprovar i que 

seguidament va venir una greu crisi econòmica i que alguns dels recursos no s’han 

posat en marxa. Cal posar-los en marxa; és fonamental posar en marxa aquests 

recursos. És una llei que sense recursos no arribarà a les dones. Hi comença a 

arribar. Em consta que l’actual equip de l’Institut Català de les Dones fa un esforç 

important amb tota l’atenció, reparació, recuperació...  

El model que estableix la llei és un model garantista, de proximitat. Abans deia que 

és un model de varietat. Hi ha dones migrants, hi ha transsexuals, hi ha dones a la 

presó... Possiblement no s’hi van poder incloure tots els col·lectius. Una de les 

discussions de la llei és que si s’hi incloïen tots els tipus i col·lectius de dones se’n 

podria diluir el fet que hi hagués un sol centre, que és la dona. La dona són totes les 

dones.  

Com que em sembla que em queden tres minutets, o menys... Va ser aprovada per 

unanimitat... No cal que us digui el que suposo que tots i totes sabem.  

Sí que caldria posar les bases per a una reforma. En deu anys el món ha canviat, en 

deu anys han passat moltes coses, en deu anys hem tingut una crisi enorme. Cal 

obrir la pregunta de què ha passat. Ha passat el ‘me too’. Ja no podem fer una llei 

que no reculli que en tot moment la dona pot retirar el consentiment. Això s’ha 

d’incloure en una reforma de la llei. El tema del consentiment és fonamental, en 

aquest moment.  

Jo diria –però d’això en parlaran les meves companyes– que el que no vam poder 

aconseguir llavors, i que és una mancança important de la llei, és la violència 

institucional. No vam poder aconseguir introduir-la-hi. Nosaltres hi vam insistir, i ens 

consta que l’equip de l’Institut Català de les Dones també, però no va poder ser. Una 

llei de violències que no prevegi la violència institucional... Entenc que la reforma 

l’ha de preveure de manera àmplia i amb totes les garanties per a les dones. 

Hem dit el consentiment, la violència institucional..., i ara dic que cal preveure més 

a fons els estats transgèneres. Cal preveure, segurament, més mesures 

específiques per a col·lectius com la immigració, dones amb discapacitat... Pel que 

fa als estats intergèneres i transgèneres, cal una ampliació del que diu la llei.  
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Cal crear també una figura de defensor o defensora de les dones. Nosaltres, en el 

seu moment, vam proposar, i tampoc va ser possible, que el Síndic de Greuges 

tingués una adjunta per als drets de les dones, o que hi hagués una defensoria 

independent per als drets de les dones. No va ser possible. És fonamental que hi 

hagi una institució, independent del poder polític, que garanteixi els drets i les 

llibertats de les dones, una vida lliure de violències. 

I, a l’últim, volia parlar de la formació. Aquesta llei, a diferència d’altres, de la llei 

estatal, de la llei orgànica, imposa la formació. A cada capítol, gairebé a cada article. 

Formació, formació, formació. Hem tingut sort amb molts col·lectius –molts 

col·lectius–, però tenim molt poca sort amb la judicatura. I l’honorable consellera de 

justícia ho sap. Tenim molt poca sort. Sí, hem d’imposar la formació a la judicatura, 

senyora Capella, com sigui, de la manera que sigui. Al món, en qualsevol estadística, 

i les meves companyes ho saben, el pitjor servei, la pitjor institució, amb relació a les 

dones que han patit violència és la judicatura. Seguidament, advocats i procuradors. 

Realment, la judicatura és la institució pitjor valorada per les dones. Cal formació, 

formació, formació. 

Acabaré amb la paraules ‘formació’ i, seguint Benedetti, “avanzar, avanzar, 

avanzar”. 

Gràcies. 

La moderadora 

Bé, moltes propostes per recollir d’aquestes idees que ha dit la Marisa, sobretot de 

cara a aquesta reforma de què, si us sembla bé, després, més endavant, parlarem. 

Si vols, Bea, el teu torn. 

Beatriu Masià (cofundadora i actual presidenta de Tamaia Viure sense Violència) 

Bona tarda. Molt honorable president del Parlament, conselleres i consellers, 

diputades i diputats, i totes les persones que avui ens congreguem aquí, agraeixo el 

fet de participar en aquest acte.  

Ara fa dos anys, la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya Carme 

Forcadell va convidar per primera vegada en aquest Parlament un grup de dones 

sobrevivents de violència masclista. Era el grup de mentores de Tamaia, la nostra 

entitat. Amb aquesta acció es donava validesa al que diu el preàmbul de la llei 
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5/2008. Llegeixo: “Aquesta llei parteix, en primer lloc, del reconeixement de les 

mateixes experiències de les dones que han passat per diverses situacions de 

violència, a qui considera agents actives en el procés de transformació individual i 

col·lectiva de la nostra societat pel que fa al coneixement i a la superació d’aquest 

conflicte.” 

Aquella vegada els testimonis de les dones, colpidors tots ells, ens van impactar, i 

podem pensar que totes aquelles dones que vam conèixer amb nom i cognoms avui 

poden viure tranquil·les, que ja han rebut la reparació per part dels organismes 

competents, especialment de la justícia, però els he de dir que moltes d’aquestes 

dones, dos anys després del seu testimoniatge en aquest Parlament, encara viuen 

amb por i encara estan pendents de resolucions judicials. 

Els poso l’exemple d’una d’elles, que, tot i haver posat diverses denúncies des del 

2010 fins a l’octubre del 2018 –vuit anys en la vida d’una persona són molts anys–, 

tot just aquest octubre ha tingut la resolució del seu cas en l’àmbit penal, però encara 

resta pendent en l’àmbit civil.  

I aquest no és un cas aïllat, sinó que aquest exemple forma part de la quotidianitat 

de les dones que s’enfronten al sistema judicial. Molts de vostès deuran argüir, i amb 

raó, que en l’àmbit penal no tenim competències. És cert, però això no ens eximeix 

també de responsabilitats. 

La llei catalana, com ha dit la Marisa –nosaltres en diem ‘la llei catalana’–, va ser un 

pas endavant importantíssim, gràcies al lideratge de l’Institut Català de les Dones, la 

complicitat de les dones dels partits polítics, les entitats municipalistes i altres àmbits, 

la pressió del moviment feminista i la complicitat i a la vegada l’esperonament dels 

grups de dones que feia anys que treballàvem donant suport a les dones i que, fruit 

d’aquesta experiència, vèiem la necessitat de canvis en els articulats legals i la 

necessitat d’una xarxa d’atenció integral que pogués atendre totes aquestes 

situacions. D’aquí va sorgir la llei catalana que finalment es va aprovar en aquest 

Parlament. 

El que a mi m’agradaria destacar d’aquesta llei, perquè és la part en què més vam 

participar, és la introducció dels conceptes de ‘reparació’ i ‘recuperació’ i el que això 

significa en tant que garantia de drets. 
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En el títol primer, les disposicions generals, a l’article 3, a les definicions, hi diu: “Als 

efectes d’aquesta llei, s’entén per ‘recuperació’ l’etapa del cicle personal i social 

d’una dona que ha viscut situacions de violència en què es produeix el restabliment 

de tots els àmbits danyats per la situació viscuda”, i per ‘reparació’, “el conjunt de 

mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, sanitàries, educatives i similars, 

preses pels diversos organismes i agents responsables de la intervenció en l’àmbit 

de la violència masclista, que contribueixen al restabliment de tots els àmbits danyats 

per la situació viscuda.” 

Les dones, certament, arran d’aquesta llei tenen la possibilitat de realitzar el procés 

de recuperació de la mà dels i les professionals dels equips d’intervenció 

especialitzada de la Generalitat de Catalunya, de la Secretaria de Famílies, dels 

SIAD i d’altres espais d’atenció, en què la majoria de professionals fan una atenció 

de molta qualitat que permet a les dones que han viscut situacions de violència 

masclista fer el seu procés de recuperació, segons la definició abans esmentada. 

Però no totes les dones arriben a la xarxa especialitzada, i els serveis de la xarxa 

especialitzada no són encara suficients per donar resposta a les dones de tot el 

territori per igual. 

Però, què passa amb la reparació? I aquí és on més em voldria detenir. Doncs que 

la reparació no és proporcional a la recuperació. El cas que els explicava abans n’és 

una mostra, ja que aquesta dona ha fet el seu procés de recuperació. Fins i tot ella 

ajuda altres dones. Però no ha rebut ni reparació jurídica, ni reparació econòmica ni 

la reparació social que li pertocava. I els ben asseguro que aquest no és l’únic cas. 

Totes les companyes que som aquí en coneixem diversos casos.  

Observem, per tant, que la part que correspon a la institució pública no compleix el 

que li pertoca i el que la llei diu. 

La violència masclista, sigui del tipus que sigui i es produeixi en l’àmbit que es 

produeixi, sempre constitueix una fallida en la garantia dels drets humans de les 

dones. I tal com estableix el conveni d’Istanbul, qui no compleix aquesta garantia 

n’és responsable. Aquesta no reparació forma part de la violència institucional.  

La violència institucional, que no vam poder incloure a la llei catalana per manca de 

consens, dificulta, i fins i tot podríem dir que impedeix, la reparació. Aquesta violència 

institucional l’observem quotidianament amb el descrèdit respecte al relat de les 



Cicle dones / 19 de novembre de 2018 

 

 

9 

dones sobre les violències viscudes, la qual cosa comporta que Catalunya sigui el 

territori on menys ordres d’allunyament es concedeixen; amb la no acceptació, en la 

majoria de casos, dels informes acreditatius de violència per part de les entitats 

acreditades, segons la llei 5/2008, i elaborats per professionals de llarga experiència 

en la matèria; amb les llistes d’espera perquè les dones siguin ateses arran dels 

recursos; amb la manca d’accés als habitatges públics per als casos en què l’accés 

a l’habitatge és imprescindible, i amb les dificultats per a l’accés a ajuts econòmics.  

I aquí ens cal ser molt responsables i no autoenganyar-nos. Perquè aquestes 

mancances no són únicament responsabilitat de la conselleria que té atribuïda la 

competència, sinó que aquesta és una responsabilitat del govern, que, com a 

govern, li és atorgada la prioritat de l’erradicació de la violència masclista i de reflectir 

aquesta responsabilitat de forma prioritària en els pressupostos generals. 

I sí: la violència masclista afecta prioritàriament les dones que la viuen singularment, 

perquè s’incompleix el mandat de reparació a què obliga la llei. 

Però la violència institucional també incideix sobre els i les professionals que 

detectem la necessitat de procurar i procurem atenció a les dones en situacions de 

violència masclista, equips professionals que afrontem condicions laborals de molta 

precarietat, amb salaris que no reconeixen la professionalitat, l’expertesa i 

l’experiència, que no responen a la realitat de la quotidianitat i dels riscos laborals 

que hi ha en aquest àmbit professional. 

La violència institucional és també la càrrega de burocràcia a què el sistema sotmet  

les entitats de dones que complementem les institucions i n’emplenem els buits, que 

encara som necessàries i que any rere any hem de demanar les subvencions 

corresponents malgrat que faci vint anys que fem bé la feina i siguem referents en 

expertesa en l’abordatge de les violències masclistes; entitats que fan la seva feina 

cada dia sense saber quin suport econòmic tindran. 

Aquestes són algunes de les conseqüències de no haver inclòs la violència 

institucional a la llei.  

La llei catalana, la llei 5/2008, la nostra llei, va suposar un avenç i una referència a 

escala europea i internacional. Potser, ara tenim l’oportunitat de revisar-la, donar-la 

a conèixer, perquè no és gaire coneguda ni entre nosaltres mateixos, i convertir-la 

en un veritable instrument del dret de les dones a erradicar les violències masclistes. 
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Moltes gràcies. 

La moderadora 

Bé, ja veieu que és un concepte, i moltes deures, darrere d’aquest concepte. 

Seguim. Us recordo que si teniu alguna pregunta podeu demanar un dels papers i 

escriure-la-hi, i la debatrem aquí. 

Continuem amb la Montse Vilà. 

Montserrat Vilà (presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de 

Gènere) 

Moltíssimes gràcies per donar-me l’ocasió de ser aquí al Parlament novament, entre 

les personalitats –l’honorable president, les conselleres– i sobretot amb aquest 

públic que sempre ens acull. 

Jo parlaré de com les dones som vitals per a aquesta humanitat que tenim.  

Fa deu anys es va aprovar en aquest Parlament la llei del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista. Va ser una llei, com han dit les companyes, molt 

discutida, amb molta participació, tant dels grups parlamentaris com del govern i els 

diversos departaments de la Generalitat, però sobretot de les entitats de dones. Vam 

estar uns tres anys dient-hi moltes cosetes, fent-hi moltes esmenes; des de la 

plataforma, que som cent cinquanta entitats, hi vam aportar moltes esmenes. 

És una llei que, com diu el títol, dona drets. I això és molt important. Dona drets per 

reparar aquest mal causat i per recuperar una vida lliure de violència. 

Gràcies a aquesta llei, que anava acompanyada d’una reglamentació i d’un 

pressupost, hem tingut durant aquests deu anys un desplegament que ha servit per 

crear una estructura, una xarxa d’atenció, i acompanyar el gran treball de moltes 

associacions i entitats que ja havíem començat a treballar abans de la llei, però que 

amb la llei vam poder continuar i vam poder combatre la violència masclista.  

El mateix mandat de la llei, però, exigia un desenvolupament que no s’ha dut a terme. 

I com que no s’ha avançat, m’atreveixo a dir que a la pràctica s’ha retrocedit respecte 

a aquest impuls inicial que va donar la llei.  

Perquè, què passa al carrer? Què passa amb el moviment de dones? Doncs que 

enguany vivim i som protagonistes d’un moment històric, de canvis molt profunds. 
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Les dones fem nostres els carrers i engendrem un futur de drets universals, no 

només per a les dones, sinó per a tota la humanitat, per a totes les comunitats. 

La vaga feminista del 8 de març, amb milions de dones al carrer a tot el món, ha 

posat a l’agenda de la ciutadania i de les institucions els drets reals que s’han 

d’aconseguir.  

Aquestes mobilitzacions al carrer per la igualtat, per la no-violència vers les dones, 

per la llibertat, són la sobirania popular que crida a favor d’un canvi. El canvi és 

ideològic, és cultural, és estructural, i sobretot ha d’anar acompanyat de 

pressupostos. 

A tot el món les dones han dit prou. En el fòrum que la plataforma hem fet enguany 

hem tingut la sort d’escoltar dones de Moçambic, del Senegal, del Líban i de 

Jordània, i dones que eren de les institucions i també dels moviments d’aquests 

països, i totes tenen els mateixos reptes que nosaltres i necessiten unes polítiques 

públiques potents i que estiguin en sintonia amb aquest moviment. 

I de moment hem de dir, almenys des del meu punt de vista i des de la meva 

plataforma, que no estem en aquesta sintonia. Les nostres institucions no estan 

encara a l’alçada del que demana el carrer. Hi ha declaracions i hi ha bones 

intencions. Fins i tot hi ha alguns passos per agafar impuls. Però es queda molt frenat 

el moment de fer les accions, de passar a l’acció, i molt sovint és perquè no hi ha 

pressupost. També moltes vegades per la voluntat política, però ens diuen moltes 

vegades que no hi ha prou pressupost. Ha d’haver-hi pressupost per a l’atenció, 

prevenció i sensibilització si volem posar fi a aquest problema social. 

Sovint, quan parlem de vulneració dels drets i de les dones no som conscients i no 

posem en evidència que l’estat i les seves institucions són, o poden ser, autors 

d’aquesta violència, per acció, per omissió o pel fet de tenir responsabilitat en els 

fets, com alguns exemples que ha posat la Bea. La violència institucional, aquesta 

que reben les dones quan no són ateses a les institucions amb els recursos adients, 

quan es fa victimització secundària dubtant de la seva paraula i actitud, quan es 

continuen utilitzant els mites, els estereotips i els prejudicis per normalitzar la 

violència a què els sotmet l’agressor. 

Les lleis, és important que s’aprovin, però queden esvaïdes i neutralitzades massa 

sovint en la seva aplicació. La manca de pressupost suficient agreuja la resistència 



Cicle dones / 19 de novembre de 2018 

 

 

12 

numantina que de vegades les institucions posen per fer aquests canvis. La moral 

imperant, de tarannà misogin, sobretot a la judicatura, com ha dit la Marisa, necessita 

un canvi complet per mitjà de l’educació, la igualtat i els drets de les dones com a 

persones. 

El Parlament i el govern de Catalunya també han de donar resposta a aquest clam 

que va haver-hi el 8 de març, el 26 d’abril, amb la sentència de ‘la manada’, o el 21 

de juny, quan els van deixar anar. És clar, que hem avançat, només faltaria. Aquests 

deu anys han estat d’avenços, també, però la realitat és molt tossuda i no hi podem 

tancar els ulls. 

Acabem de ser tres dies al catorzè fòrum contra les violències de gènere, que cada 

any organitzem des de la plataforma, i veiem avenços entre la joventut, quan hi ha 

intervencions de reflexió, quan s’escolta, introduint el respecte i les relacions sanes, 

contribuint a explicar els recursos per superar les situacions de violència a les aules, 

oferint espais per comprovar els avantatges que la passió, ben entesa, sense 

violència, té. Tot això per contrarestar l’entorn violent que ofereix la societat a la 

joventut. Les pel·lícules, les cançons, els espai d’oci, donen èxit als rols de 

masculinitat i a una feminitat que imposa una cultura patriarcal en què no es pot sortir 

de la norma si no vols restar exclòs del grup. 

En la setena trobada d’un programa que tenim que es diu ‘xarxa activa de joventut 

per a la igualtat’ s’ha vist que nois i noies adolescents es comprometen, amb el 

suport del professorat, a una formació i un seguiment per part de la plataforma per 

ser garants en el seu centre de la llibertat de viure sense violència. És a dir, sí que 

avancem, perquè abans això no existia. Amb el seu llenguatge, i d’igual a igual, fan 

possible que en els seus centres, perquè a tots els centres hi ha casos 

d’assetjament, hi hagi tallers i recursos per poder fer reflexionar el jovent, i així surten 

a la llum aquests casos i es poden resoldre, i s’eleva la consciència contra el 

masclisme i el sexisme. 

Hi ha molta feina pendent del departament d’ensenyament, en aquest aspecte. La 

coeducació com a metodologia s’ha intentat algunes vegades, però de moment no 

s’ha aconseguit. Hi ha molt professorat que no sap què fer davant de casos de 

violència masclista, o que no sap detectar o minimitza expressions sexistes que 
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després es converteixen en agressions i violacions. Són els futurs homes i dones, 

que formem. 

La prevenció, que també marca la llei catalana, i l’estatal i el conveni d’Istanbul, és 

també una de les grans oblidades en els pressupostos i els currículums educatius. 

En aquests deu anys, en constatem una implementació lenta i insuficient. En totes 

les diagnosis i avaluacions de la llei hi ha aquesta manca de recursos eficients i d’uns 

models d’actuació adequats a la situació i a aquests clams dels carrers. 

La formació dels professionals, l’atenció a tots els nivells, els serveis socials, els 

centres de salut, els centres d’arribada de dones migrades o refugiades, la prevenció 

en les noves generacions... De tot això, en tenim llista per posar-nos a l’alçada. 

En tenim exemples, massa exemples. Recentment, en el fòrum aquest organitzat 

que us deia, precisament a la taula en què explicàvem què és violència institucional 

hi sortien casos inaudits. Una companya explicava el suïcidi d’una dona de vint-i-sis 

anys que havia atès ella temps enrere. La dona, aconsellada i acompanyada per 

ella, va demanar ser ingressada en un centre per recuperar-se. El centre va 

considerar que estava prou bé i no va ser atesa com calia. 

En un altre cas, una dona fugia de casa perseguida pel seu marit. Un home del carrer 

la va ajudar i la va acompanyar a la comissaria per fer la denúncia. Quan va voler 

identificar-se per si feia falta testimoniatge, li van dir que no calia, i, en canvi, després, 

al judici, calen testimonis. O per aconseguir la RAI no cal sentència ni denúncia als 

mossos, però els funcionaris i les funcionàries no ho saben i l’exigeixen, la denúncia. 

Bé, tant serveis socials com formació, formació i formació, com deia la companya. 

I si entrem en el terreny de la judicatura, tenim un munt de sentències que no donen 

credibilitat al relat de les dones, i fins i tot hi ha jutges i jutgesses que les escarneixen. 

Des del 2011 també reclamem que el grup d’atenció a la víctima, que era el que 

s’ocupava d’agafar denúncies a comissaria a fi que policies especialitzats avaluessin 

el risc i transcrivissin el relat que feia la dona perquè després al judici tinguessin tots 

els elements per fer unes bones sentències..., això ha quedat també en un segon 

pla. És a dir, el grup d’atenció a la víctima encara existeix, i són professionals, però 

només segueixen després de la sentència. Però és molt important que, en el seu 

moment, la denúncia es faci bé. 



Cicle dones / 19 de novembre de 2018 

 

 

14 

L’ICD, l’Institut Català de les Dones, que depèn del departament de presidència, si 

ens mirem els pressupostos ha quedat sempre com la germana pobra, com la 

ventafocs dels organismes de la Generalitat. I aquí és un punt important. Fa anys 

que sentim dir que no hi ha pressupost. L’últim programa d’intervenció integral contra 

la violència masclista estava planificat per al 2012-2015, i tot just ara estem acabant 

de fer el del 2018-2021. Anem al ralentí, segurament amb moltes dificultats de 

pressupostos, fins i tot per tenir una bona plantilla d’expertes que puguin assessorar 

com cal el nostre govern en polítiques de dones. 

Les subvencions per a entitats que duem a terme programes de prevenció, 

sensibilització i atenció són minses i enrevessades; per dir alguna cosa, diu la Bea. 

Les associacions de dones i els sectors feminitzats estem en precari. Entomem les 

altes llistes d’espera de la xarxa, entomem la necessitat de prevenció en els diversos 

àmbits socials. I, després, amb què ens trobem? Amb una llei de subvencions i unes 

bases que exigeixen una dedicació administrativa fora de lloc. I, d’altra banda, 

l’administració també ha de dedicar uns recursos immensos per poder-les revisar i 

resoldre els complicats formularis i papers que ens fan fer a nosaltres. Hi ha tot un 

estol de funcionàries i funcionaris que han de fer-ho. Les licitacions per a programes 

concrets que surten a concurs són tan ajustades de pressupost que sovint moltes 

entitats desestimem de presentar-nos-hi. 

L’Institut Català de les Dones ha d’estar a l’alçada d’aquestes demandes i d’aquest 

greu problema social.  

I què es pot fer des d’aquest Parlament de Catalunya? Poso cinc puntets, i acabo 

amb això. 

Al nou pla d’acció integral de l’Institut Català de les Dones hi ha una demanda del 

grup de violències molt concreta, que és aconseguir un pressupost estable amb 

perspectiva de gènere, amb un increment anual per l’eix de violències, no subjecte 

als canvis polítics, és a dir, als canvis de govern –perquè moltes vegades ens hem 

trobat que quan canvia el govern es paralitza tot–, i que incorpori una partida 

específica per a l’abordatge de les violències masclistes. Que hi hagi un compromís 

del Parlament de Catalunya amb aquesta partida i sigui votada. Un informe anual de 

l’Institut Català de les Dones d’execució pressupostària juntament amb les decisions 

polítiques preses. Que el pla d’acció que s’elabora surti amb una partida 



Cicle dones / 19 de novembre de 2018 

 

 

15 

pressupostària clara i garantida i tingui anualment una avaluació econòmica d’una 

auditoria que doni compte del pressupost que executen tots els departaments i 

secretaries –perquè sabeu que és molt transversal, però, és clar, després s’han de 

demanar comptes a tota aquesta transversalitat–, i incrementar cada any el 10 per 

cent el pressupost sobre l’executat. 

Una segona demanda és fer avaluació de l’impacte de la llei 5/2008 –de fet, s’ha de 

fer cada tres anys– i dotar-la dels recursos adients. 

Una tercera, un estudi qualitatiu per tal de donar les dades i propostes factibles per 

pal·liar la greu situació que es dona als òrgans judicials, com hem dit. 

I una quarta cosa, revisar la llei en tres aspectes esmentats: considerar la violència 

institucional, passar per sobre de la llei d’estrangeria, que no ho hem dit però és molt 

important, i crear, jo diria, un observatori independent per vetllar per aquest 

seguiment de la llei. 

Acabo amb unes paraules de la nostra Maria Aurèlia Capmany, que deia: “La 

conclusió és que si volem canviar la situació de la dona en la societat en què vivim 

hem de canviar la societat, i no ho aconseguirem si no és canviant la mentalitat de 

tots i cada un dels éssers humans. Se’n podria treure encara una altra conclusió, i 

és que no hi ha activitat feminista que sigui inútil. Mai no he cregut que la dona sigui 

una classes social, però precisament perquè no ho és la seva emancipació afecta la 

realitat i la interacció de les entitats home/dona.” 

Bé, a l’últim, vull agrair al president del Parlament que segueixi obrint les sessions 

de la cambra esmentant les dones assassinades, una cosa que va començar a fer 

la presidenta i amiga Carme Forcadell, que em dol profundament que sigui a la 

presó.  

Gràcies. 

La moderadora 

Bé, doncs, un altre aspecte destacat: el pressupost per a la prevenció, per a la 

formació i per dedicar a les entitats que de vegades supleixen les institucions, que 

no arriba. 
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A l’últim, un altre àmbit, el del periodisme, el dels mitjans de comunicació. La llei hi 

dedica un capítol, en parla. Què diu, aquest capítol? I, malauradament, quina és la 

realitat? 

Isabel Muntané (periodista feminista i sòcia fundadora d’Almena Cooperativa 

Feminista) 

Jo enllaçaré una mica amb la referència que feia de l’escriptora, perquè per canviar 

mentalitats cal canviar els discursos dels mitjans, perquè, realment, els mitjans som 

els que arribem a tot arreu, i d’això n’hauríem de ser conscients, i per sort la llei hi 

dedica uns articles. 

Bé, vull agrair al Parlament que hagi organitzat aquest acte, i vull també donar les 

gràcies a tota la representació del govern i, sobretot, a totes les persones que sou 

aquí i que ens escolteu fent les nostres referències a la llei, cadascuna des del nostre 

àmbit. 

És cert, com han dit les meves companyes, que aquesta llei va ser fonamental, que 

va ser una llei capdavantera, que va marcar un abans i un després en la lluita per 

erradicar les violències masclistes, i que ara és un bon moment perquè reflexionem 

cap on anem. Algunes d’elles ja han aportat idees sobre canvis que hi ha d’haver a 

la llei. Perquè és cert que la llei és un bon marc legislatiu i que encara ho continuaria 

sent si realment n’hi hagués un bon desplegament, si hi hagués pressupost, com 

han dit elles, si l’Institut Català de les Dones, que és el referent de les polítiques 

d’igualtat, tingués el pressupost adequat per donar suport a totes les entitats que 

lluitem per erradicar les violències. Però això de moment no passa. 

Jo parlaré des del periodisme, des del periodisme feminista, que és on jo em situo. 

I he de dir que aquesta llei no ha estat suficient. No ha estat suficient no pels 

propòsits que la van inspirar, sinó per les eines que després l’han desenvolupada en 

el que és l’àmbit del periodisme. 

Si bé és cert que la llei tenia l’esperit que les informacions i la publicitat contribuïssin 

a erradicar les violències masclistes, deu anys després, tot i que hem avançat, no 

hem aconseguit que la llei s’apliqui totalment. No hem aconseguit que es respectés 

l’esperit de totes les entitats feministes que van participar en l’elaboració d’aquesta 

llei. 
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Sobre això, jo em pregunto com és que una llei que lluita per erradicar les violències 

masclistes no es compleix i que, en canvi, si tenim una llei que lluita en l’àmbit 

econòmic o que lluita per regular altres aspectes sí que es compleix. Potser tothom, 

el govern i el Parlament, ens hauríem de preguntar per què això al final acaba sent 

una política menor. Igual que amb els pressupostos. Veig que la Núria em mira.  

Que la llei no es faci complir és un fet greu en si mateix. Però el que és greu són les 

conseqüències d’aquesta falta de compliment, que no són altres que la justificació i 

la perpetuació de les violències masclistes, i això ho veiem a través dels mitjans de 

comunicació. 

Sí que és cert, com han comentat algunes companyes, que el preàmbul diu que 

aquesta llei té la voluntat de ser un instrument actiu i efectiu per garantir els drets de 

les dones. Hem de dir que en l’àmbit del qual jo parlo no ha estat un instrument 

efectiu, ni tampoc actiu.  

També és cert que la llei era un primer pas, i la mateixa llei diu que després tots els 

àmbits implicats han de treballar perquè es faci efectiva. I aquí és on entrem 

nosaltres, els professionals del periodisme. 

Doncs bé: si analitzem la feina feta pels mitjans en els àmbits implicats en l’aplicació 

de la llei, hem de dir que no hem fet la feina encomanada per les persones que van 

fer la llei i pel Parlament. 

Els resultats d’aquests deu anys de la llei ens haurien d’haver servit a totes per 

reflexionar sobre quines conseqüències té per a la societat i per a les dones que 

patim les violències masclistes –perquè totes les que som aquí les patim, cadascuna 

de diferent manera i en diferents graus– que la informació que nosaltres fem es 

continuï construint des d’una mirada androcèntrica i sexista. 

I és cert que no tot ha estat dolent. També hem de dir que aquests anys hem vist un 

avenç, que hi ha mitjans de comunicació que fan un esforç per informar des d’una 

mirada feminista, no sense entrebancs i també hem de dir que sense un 

reconeixement social per aquesta feina tan difícil. Però ara les dones i les violències 

que patim apareixem als mitjans. És cert. Abans ni tan sols hi apareixíem, érem 

obviades. Però ens hem de preguntar no només si hi apareixem, sinó com hi 

apareixem, en aquests mitjans de comunicació, perquè el discurs continua sent 

majoritàriament masclista, en les informacions. 
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En el seu moment, les persones que van redactar la llei van entendre que incidir en 

els discursos i la publicitat dels mitjans de comunicació era fonamental. Jo diria que 

és imprescindible, i això ho hauríem de tenir totes molt present, perquè també 

vosaltres, encara que no sigueu professionals, podeu incidir en el canvi d’aquests 

discursos dels mitjans de comunicació, sobretot ara per mitjà de les xarxes.  

Si realment volem construir una societat que rebutgi el masclisme i el sexisme, sense 

violències masclistes, el que hem de fer és canviar els discursos d’aquests mitjans. 

Els mitjans de comunicació, al mateix temps que som eines molt poderoses per 

perpetuar el masclisme, també som eines molt poderoses per fer canvis, per 

arrossegar la societat cap a aquests canvis i per erradicar les violències masclistes. 

Perquè si els mitjans complíssim la llei i també complíssim el deure que tenim amb 

la societat com a servei públic i com a responsabilitat social, podríem ser 

capdavanters d’aquesta transformació social. És una decisió valenta per part de les 

periodistes, fer una informació no sexista. Però l’hem de fer, no només perquè hi 

estem obligades per llei, perquè així ens ho diu la llei, sinó pel que us deia, per 

aquest servei públic i aquesta responsabilitat social.  

Perquè nosaltres entenem, com a periodistes feministes, que hem de contribuir a 

crear una societat més justa. És una obligació. El periodisme és una vocació; és un 

servei públic, per nosaltres. Hem de construir aquesta societat sense discriminació. 

L’objectiu del periodisme, per mi, tal com l’entenem des del periodisme feminista, és 

contribuir a aplicar aquesta llei. Nosaltres volem ser partícips del desenvolupament 

d’aquesta llei, però també necessitem que els legisladors i les legisladores ens 

ajudin. La llei no s’ha desenvolupat, en l’àmbit del periodisme. Tot i que, per exemple, 

hi ha un article que preveu sancions, jo crec que mai no s’han aplicat aquestes 

sancions als mitjans que no compleixen la llei. 

Per tant, caminant cap a un periodisme divers i plural, que és un periodisme que 

reflecteix molt més la realitat de la societat –no parlaré d’objectivitat, perquè no 

existeix, l’objectivitat, en el periodisme, però sí que des d’un periodisme feminista 

ens acostem més a la realitat de la societat–, podríem contribuir a aquest canvi. 

Aquests darrers anys hem vist com els discursos dels mitjans públics han avançat, 

això és cert, en el compliment de la llei. Hem de dir des d’aquí que el CAC ha fet una 

bona feina, una feina admirable, amb formació de periodistes, amb denúncia, també, 
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amb pedagogia, que ha introduït la perspectiva de gènere en els mitjans, que ha 

lluitat per erradicar les violències masclistes.  

Però més enllà de la feina del CAC, ens hem de preguntar què fan els mitjans, tant 

públics com privats, sobretot privats. I aquí és on nosaltres parlem d’aquestes 

conseqüències. Per què? Perquè continuem veient aquest missatge androcèntric, 

veiem com es continua utilitzant un llenguatge sexista i androcèntric que invisibilitza 

la meitat de la població; com es continuen reproduint amb textos i imatges els 

estereotips i els rols sexistes que perpetuen la desigualtat; com les informacions 

sobre violència masclista continuen donant detalls morbosos i culpabilitzant les 

dones; com no representem les dones amb autoritat i respecte, quan s’admet 

publicitat, també, que sexualitza i cossifica les dones, també quan no fem visibles 

les nostres aportacions ni es té en compte la nostra experiència com a font 

documental. Si us hi fixeu, la majoria de veus expertes són homes. Als homes els 

donem valor, els reconeixem coneixement. 

Us dic una dada que no m’invento, només per posar aquest exemple: el 70 per cent 

de les opinions que llegim i escoltem en els mitjans de comunicació són d’homes. 

Aquest és l’últim informe que hem fet des del col·lectiu, ‘On són les dones?’ Cap 

reconeixement al saber del 51 per cent de la població, de la majoria de les persones 

que sou aquí, que sou dones, també. Vosaltres no hi apareixeu, als mitjans de 

comunicació, i això és un gran biaix de gènere i una gran violència masclista; una 

violència simbòlica, que en diem nosaltres. Som una població silenciada, i jo remarco 

aquest percentatge perquè és ben significatiu.  

Mantenint aquesta sobrerepresentació dels homes s’incompleix aquesta llei de què 

avui commemorem els deu anys, però també s’incompleix la llei d’igualtat efectiva 

de dones i homes. Incomplim dues lleis. I amb aquestes pràctiques androcèntriques 

contribuïm implícitament i explícitament a perpetuar el que anomenem l’‘iceberg de 

les violències’, totes les violències masclistes, en comptes d’erradicar-les com ens 

mana la llei. Difondre i perpetuar imaginaris sexistes no fa més que justificar 

aquestes violències, que ens continuen mantenint, a les dones, en situació de 

subordinació i de discriminació. Som les altres, les ‘senseveu’, els cossos amb què 

es pot fer el que es vulgui, i això és el que després veiem als mitjans de comunicació. 

Perquè, al final, quan s’assassina una dona –l’última fa tres dies a Palma, és un 
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degoteig constant–, què escoltem? Què escoltem i què llegim? Que una dona ha 

mort fruit d’un succés o d’una fatalitat. Això no és veritat, això és un mal periodisme. 

És cert, com deia abans, que hem avançat. Hem avançat cap a una informació 

menys sexista. Caldria, però, preguntar-nos si això és fruit de la llei o més aviat és 

fruit de l’entorn social, de la feina que cada dia fem les entitats, les dones feministes 

i les professionals dels mitjans de comunicació que veiem imprescindible canviar les 

informacions. 

Des del carrer, ho vam veure amb la vaga i amb la mobilització del 8 de març, es 

reclama una altra política, es reclama una política molt més valenta, una política real 

i decidida per erradicar les violències masclistes. 

Caldria, doncs, que des de les institucions públiques i privades, des de les direccions 

dels mitjans, per descomptat, i també des de les universitats –enllaço aquí amb la 

formació de què parlava la Marisa–, les universitats on formem futures professionals, 

s’assumís aquesta responsabilitat social i de servei públic que tothom té per 

contribuir a erradicar les violències masclistes de la nostra societat. 

I els mitjans de comunicació i nosaltres com a professionals del periodisme aquí hi 

tenim un paper molt important, però necessitem el suport, el desenvolupament, 

d’aquesta llei, que aquesta llei i la institució ens ajudin a canviar aquests discursos, 

perquè no és fàcil. 

Moltes gràcies. 

La moderadora 

Bé, gràcies a totes quatre. Heu fet una gran radiografia del que han estat aquests 

deu anys de llei. 

Obrim una mica el debat, gràcies a les vostres aportacions. En llegeixo unes 

quantes; algunes són preguntes i d’altres són reflexions. 

La primera és una pregunta. És per a la Marisa Fernández, i diu: “Vostè ha posat 

molt d’èmfasi en la formació de la judicatura. M’agradaria saber quina formació rep 

actualment l’estament judicial pel que fa a la violència de gènere.” 

Marisa Fernández 
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Doncs no en rep. Certament, la judicatura no depèn de la conselleria de justícia. Bé, 

amb el Centre d’Estudis Jurídics, amb la Montse Vilà, coordinem ara un curs de 

violència; fem un curs l’any al funcionariat. A mi em sembla que hi ha formes i 

maneres, i que totes plegats hem d’innovar. 

Això de la judicatura és brutal –és brutal. O sigui, el que hi ha al carrer no hi és, a la 

judicatura. El que diem aquí no traspassa les barreres, no traspassa els murs de la 

justícia. Les meves companyes ho han dit, la Bea i la Montse. Entres amb una dona 

al món judicial, i primer és la manca de credibilitat. Per què denuncia? Què vol? Qui 

hi ha darrere? Si denuncia, segurament que... És el mite de la perversitat de la dona. 

Al món de la judicatura no hi entra tot això, es queda als murs. 

Jo entenc que no hi ha formació, a la judicatura. Entenc, no; és així. I sí que penso 

que des dels Centre d’Estudis Jurídics, amb ajuda també de les associacions de 

dones i de totes les que treballem en aquest tema, hauríem d’impulsar... Ja hem fet 

alguna cosa. Recordo que fa deu o dotze anys, o quinze, potser, em van convidar a 

fer un curs per a jutges, que era voluntari, és clar, per estimular els jutges i les 

jutgesses... Els vam convidar un cap de setmana al parador de Viella, perquè, si no, 

no hi havia manera, i vam anar tots al parador, a la Vall d’Aran, perquè escoltessin 

alguna veu feminista. Hem de poder vèncer aquestes resistències. 

No sé si he contestat exactament la pregunta o no. No hi ha formació –no hi ha 

formació–, i jo proposo que per mitjà del Centre d’Estudis Jurídics i encapçalats per 

la consellera entrem als murs de la justícia. Hem de poder entrar-hi. 

No vull acabar sense dir que Catalunya té el trist rècord, trimestre rere trimestre, des 

que hi ha estadístiques de l’observatori del Consejo General del Poder Judicial, 

d’ocupar l’últim lloc d’ordres de protecció. L’altre dia veia un programa de televisió, 

que no el vaig acabar de veure perquè els meus nervis no ho resistien..., però ja em 

va dir algú que el jutge de violència del jutjat 1 va dir: “Jo dono la meitat d’ordres de 

protecció.” Aquesta resolució del Parlament, que si no m’equivoco és del gener del 

2017, no s’ha dut a terme. Fem un estudi sobre per què Catalunya és la comunitat 

que menys ordres de protecció dona, trimestre rere trimestre. 

Doncs fem tot això. Aquí ens hi trobaran, amb pressupostos o sense, amb la 

voluntarietat de la causa. Millor amb pressupostos, però aquí treballarem al costat 

del govern, en aquest sentit. 
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Beatriu Masià 

Jo voldria només afegir que deu fer uns deu anys –perquè, és clar, tenim aquí 

l’escola judicial, la tenim aquí al costat, al Tibidabo– hi va haver una iniciativa per 

part d’una persona responsable de formació de fer una sessió amb dones que havien 

passat per processos de violència i havien passat pels jutjats per tal que poguessin 

explicar a tots els futurs jutges i jutgesses com havia estat aquella experiència, 

perquè aprenguessin una mica què passa en aquest tema amb vista a quan 

l’haguessin de tractar. Això va durar dos anys i es va acabar. Vull dir que... 

Montserrat Vilà 

Vam tenir també una experiència aquí en la compareixença a la comissió d’igualtat. 

Des de la plataforma vam proposar aquesta formació, i un dels grups parlamentaris 

va dir: “Home!, els jutges i les jutgesses ja en tenen, de formació.” O sigui, això era 

només un indici que la formació especialitzada en violència masclista no cal. És a 

dir, per a les multes de trànsit cal estar superespecialitzat, però per a les violències 

masclistes no cal. Per defensar dones, a les advocades no els cal formació; no cal, 

perquè ja se sap el que són, les dones. 

La moderadora 

Si us sembla, avanço una mica, perquè aquesta pregunta l’hauríeu de respondre 

totes. És de la diputada Sawla El Garbhi, i us pregunta: “En cas de reforma o revisió, 

quins són els punts que penseu que han de ser millorats, modificats o afegits?” 

Ja n’heu dit alguns, perquè heu fet un bon memorial. Però, si us sembla, potser 

podríeu destacar alguns o un dels punts que cada una considereu més rellevants. 

Per exemple, la formació a la judicatura gairebé que és un dels centrals. 

Montserrat Vilà 

Bé, si de cas començo, i com que és la Sawla qui ho pregunta, penso que això que 

dèiem de la llei d’estrangeria, que està per sobre d’aquesta llei de violència, és un 

problema molt gran, encara que és veritat que molts cossos de seguretat i moltes 

persones diuen: “No, no, no ho tindrem en compte.” Però hi ha moltes dones que ja 

no s’atreveixen a anar als serveis perquè no estan regularitzades, perquè no tenen 

papers. Fins i tot, algunes que sí que ho estan no tenen prou força per anar-hi. La 

llei d’estrangeria hauria d’anar per un altre camí. 
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Marisa Fernández 

Al meu parer –ja m’he esplaiat amb la formació–, la violència institucional. No ho 

dubto. Òbviament, la violència institucional és un tema bàsic. No crec que les lleis 

solucionin per si els problemes. És a dir, podem establir en una llei que la violència 

institucional és violència masclista, però per ciència infusa no es resoldrà, aquesta 

violència institucional tan instaurada.  

I per sobre de tot jo crec en els organismes especialitzats. Mireu, la meva amiga 

Montse Vilà abans esmentava això de l’observatori. Montse, la diferència entre un 

observatori i una defensoria és que un observatori dependria d’un govern, de la 

conselleria, i la defensoria o l’adjunt al síndic seria un organisme independent, 

independent del poder polític. Jo hi crec, en els contrapoders, i aquí parlo en nom 

propi i no de la meva associació, tot i que Dones Juristes en el seu moment va 

proposar una defensoria o, també, un observatori. Però tenir recursos, no dependre 

del poder polític, el que estigui encapçalat no per una funcionària, amb tot el 

respecte, sinó per una persona, per una dona, del món del feminisme, sembla 

fonamental. Aquest organisme faria estadístiques, faria informes, es cuidaria de la 

formació. Si no resoldre, sí que podria apaivagar els greus efectes de la violència 

sobre les dones. 

Em quedaria amb això. 

Beatriu Masià 

Jo m’afegeixo –anem sumant, evidentment– al tema de la violència institucional. 

Però en el tema de l’atenció a les dones també ens caldria incorporar, a més d’una 

formació específica i especialitzada, la perspectiva ‘intersexional’. Perquè, què ens 

passa? Que en aquest moment, a deu anys vista, tenim una població nouvinguda 

que presenta uns altres problemes, presenta uns altres reptes, i per tant cal que 

tinguem aquesta perspectiva. 

I jo crec que una altra cosa que també hem d’incorporar, no sé si a la llei o on, però 

que sí que l’hem d’incorporar, és que hem de començar a pensar en un conveni 

específic per a les persones que treballen en l’àmbit de la violència masclista, perquè 

en aquest moment no n’hi ha cap, i aquest és un tema que probablement també 
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dignificaria i garantiria la situació de totes les diverses professionals que treballen en 

aquest tema. Per exemple. 

Isabel Muntané 

Bé, jo des de l’àmbit dels mitjans de comunicació demanaria que es prengués molt 

seriosament la importància i la influència que tenen els mitjans de comunicació en 

l’erradicació de les violències masclistes. Crec que la llei actual sí que els té en 

compte, però no els dona la importància, la rellevància, que tenen. 

I, juntament amb això, si no hi ha un desplegament, si no hi ha una vigilància, si no 

hi ha un acompanyament, és molt difícil que es puguin canviar els discursos dels 

mitjans de comunicació.  

Insisteixo també en la formació. S’hauria d’incloure de forma transversal el que és la 

formació en comunicació, audiovisual, en periodisme... Cal una formació que 

inclogui la perspectiva de gènere de forma transversal, perquè si nosaltres sortim de 

les universitats amb una formació androcèntrica, en què els nostres referents són 

els homes, difícilment podrem canviar els discursos dels mitjans de comunicació. 

La moderadora 

Precisament, Isabel, hi ha una pregunta de com es pot incloure la perspectiva de 

gènere als estudis universitaris. 

Isabel Muntané  

Primer caldria formació del professorat, perquè ara sí que s’inclou d’entrada en els 

plans d’estudi una mirada de gènere, però, és clar, si el professorat no té formació 

és el mateix. Si els jutges i les jutgesses no tenen formació, difícilment podran aplicar 

aquesta mirada. 

També caldria canviar els llibres de text, perquè no hi apareixem, les dones. Ho 

veiem constantment. No tenim referents de dones científiques, filòsofes, 

historiadores. Sembla que haguem nascut totes al segle XXI, i no és cert.  

És clar, llavors, què s’hauria de fer? Formar professorat, canviar tots els nostres 

referents i, sobretot, aquesta transversalitat en totes les àrees. No és només que 

nosaltres, les periodistes feministes, anem a la facultat i fem una assignatura de 

comunicació amb perspectiva de gènere i llenguatge no sexista. D’acord, està bé –
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està bé–, perquè us asseguro que funciona, que a tothom que passa per aquesta 

formació li canvia la mirada, i és una qüestió de canvi de mirada. Però si aquest 

canvi de mirada l’anéssim fent al llarg dels quatre anys del grau, us asseguro que 

els mitjans canviarien. I si canviessin els mitjans, us asseguro també, i de veritat que 

posaria la mà al foc i no em cremaria, que canviaria la percepció que tenim de les 

violències masclistes i que aconseguiríem erradicar-les. Us ho dic de veritat. 

La moderadora 

Doncs una part positiva, no? Heu parlat molt de les mancances de la llei, i aquesta 

persona proposa que parleu de les parts positives que té, que estan ben 

argumentades. 

Si voleu, una cada una o... 

Montserrat Vilà 

A veure, la part positiva, en general, jo sí que l’he començat a dir, que és que tenim 

una xarxa i una estructura a tot Catalunya. Que tenim aquí a Barcelona. Aquí a 

Barcelona s’han fet uns passos molt grans durant aquests últims anys. Hi ha hagut 

més pressupost, hi ha hagut alguns canvis importants, i per exemple penso que això 

es podria reflectir per a la resta, que les persones que tenen els SARA i els PIAD, o 

sigui, els serveis especialitzats, estiguin dintre de l’administració pública, que no 

siguin concursos, perquè ja us he dit que els concursos, les licitacions, són de 

vegades... Als concursos s’agafa qui ofereix el millor preu, i llavors hi ha una sèrie 

de problemes per poder-ho fer. Per tant, estaria bé que fos des del servei públic. A 

mi em sembla que això és una part important que ha passat aquests últims temps i 

que existeix.  

A veure, sí que hem dit moltes mancances, perquè toca, però també cal dir que hi 

ha molts serveis, els mossos, molts departaments, que fan molts esforços per tirar 

endavant, i això és una complicitat que tenim. O sigui, diem que falten coses, però 

hi ha molta complicitat en molts departaments, amb moltes tècniques, amb moltes 

persones que ajuden a fer-ho. Però de vegades la balança tira més cap a les 

mancances. 

Marisa Fernández 
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Bé, jo crec que he parlat més estona del que és positiu que no del que s’ha de 

modificar, però si hagués de fer constar alguna cosa concreta diria que el més 

important de la llei és l’efecte simbòlic. O sigui, a part de l’efecte real, de crear serveis 

a partir de no res, però d’això se n’encarreguen més les meves companyes, dels 

serveis,  les lleis tenen un missatge, un missatge per a les persones que les han de 

complir. I el missatge de la llei és un missatge de drets, que la dona ha de ser 

invulnerable i no vulnerada i que la violència és una qüestió de drets humans. 

Aquesta visió no assistencialista, aquest reforçament dels drets fonamentals i dels 

drets de la dona, per mi és el gran missatge positiu de la llei. N’és la filosofia, l’inici... 

La implicació de tot i de tothom, de tots els poders públics, i el missatge també 

mediàtic –eh, Isabel? De vegades dius: “Aquesta llei no es compleix, però té un 

missatge.” 

Isabel Muntané 

Sí, el que passa és que nosaltres pensem que es va aprofundir poc en tot el que es 

podia fer amb els mitjans, tot i que és cert que és bo que aquesta llei, igual que la 

d’igualtat després, aprofundeixi en com s’ha de treballar en els mitjans de 

comunicació.  

Estic d’acord que és una llei de drets, i això és importantíssim, i ja ho hem dit. Jo dic 

que continua sent un bon marc. És a dir que no és que sigui un mal marc. Si realment 

el seu desenvolupament fos total i estigués dotada de pressupost, tenim una llei que 

va ser capdavantera, i això ho he dit d’entrada, una llei que va posar el focus en el 

masclisme, que també era la primera vegada que es parlava del masclisme com un 

problema estructural, com un problema de tota la societat, com una ideologia en què 

se sustenten totes aquestes violències. Llavors, això és molt bo. És una bona llei. 

Però, bé, sempre demanem més. És normal. 

Beatriu Masià 

Sí, una cosa que també és molt important, com heu dit totes, és que va ser una llei 

de drets, una llei civil.  

Jo crec que un dels temes importants és l’acord polític que va aconseguir que 

aquesta llei s’aprovés. Això vol dir que quan és necessari ens podem posar d’acord 

en moltes coses. Crec que és una cosa molt positiva. 
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I, després, una altra cosa que crec que és molt positiva és que és una llei que va 

posar les dones al centre; al centre de la llei i al centre de la intervenció a l’hora de 

definir els serveis i la xarxa de recursos. Perquè, a veure, fins a aquell moment, 

evidentment, hi havia municipis que feien moltes coses, però ni hi havia un disseny 

ni hi havia res que emanés de la llei, com és el protocol marc, per exemple. És a dir, 

cadascú, d’alguna manera, funcionava com bonament podia, però la llei va donar un 

marc conceptual molt important, i això és una cosa que, a l’hora de definir, de parlar 

de les violències, també és molt i molt important. I aquest marc conceptual, 

justament, va ser el que va permetre que s’ampliessin molts dels àmbits de la llei, 

cosa que la ‘ley de violencia de género’ del 2004, de l’estat, no va recollir. La llei 

catalana recull la violència sexual, recull els matrimonis forçats, recull la mutilació 

genital femenina, recull tota una sèrie d’àmbits que cap altra llei no recollia. Per tant, 

tot això és molt positiu, parla de coses que realment en aquell moment ningú no en 

parlava.  

Això són elements molt positius d’aquesta llei que els hem de continuar posant en 

relleu. O sigui que dir el que manca no vol dir que deixem de dir tot el que és 

important. 

La moderadora 

Queden deu minuts per acabar, abans de la intervenció del president del Parlament 

per cloure l’acte. Tenim dues preguntes i tres reflexions. 

Llanço molt ràpid les dues preguntes finals. La primera és si tot i la precarietat es 

treballa la desigualtat positiva a favor de la dona per aconseguir una igualtat a mitjà 

termini. I si és que sí, en quin àmbit. No sé si voleu contestar alguna de vosaltres en 

concret. 

Isabel Muntané 

Sí que s’hi treballa. Ho han dit tant la Bea com la Montse. El que sí que és cert és 

que es treballa amb precarietat, pel tema d’on venen els recursos. La majoria 

d’entitats treballem amb recursos públics. 

Hem de dir que el sistema de subvencions és horrorós, per a nosaltres; subvencions 

que apareixen al final d’any, que hem de justificar dos mesos després, tot el que 

suposa de burocràcia... 
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Llavors, sí que és cert que treballem amb precarietat, amb sous... 

Beatriu Masià 

Sí, sí, però aquesta precarietat no obvia tota la professionalitat i tot el treball que fan 

totes les professionals dels serveis d’atenció. I això sí que ho vull posar en relleu. 

Perquè, per qüestions que no cal explicar, tenim molta relació amb els equips 

d’intervenció especialitzada, com les dones que hi ha als SIAD. I els professionals 

treballen realment amb una entrega i amb una professionalitat que sí que fan 

avançar en igualtat les dones que atenen. I tant que sí! 

Montserrat Vilà 

Jo penso que sí, que els serveis salven vides, per dir alguna cosa, i fan que moltes 

dones es puguin recuperar.  

Jo també treballo a l’associació Hèlia, i ara hem fet una exposició de dones 

supervivents. Una..., la té l’Institut Català de les Dones. Com les dones poden sortir-

se’n. I això és gràcies a aquest acompanyament, perquè, si no, moltes vegades... 

Fa deu anys, no hi era, això. Fa deu anys, quan trobaves una dona que estava..., els 

ajuntaments que en tenien la voluntat feien alguna cosa i no sé què, però aquí a 

Barcelona fa, què diria jo?, potser dotze o tretze anys només hi havia l’EAD, un 

centre a tot Barcelona. Fins i tot a l’Hospitalet hi havia ja el CAID, que és un centre 

d’atenció. Vull dir que amb això s’ha avançat molt. Gràcies a aquesta llei s’ha 

avançat. 

Marisa Fernández 

Trenta segons, ho he promès. És clar, la pregunta parlava de precarietat i d’igualtat, 

i aquí sí que volia dir que queda molt per recórrer en el desenvolupament i l’aplicació 

de la llei d’igualtat. Aquí, senyora presidenta de l’Institut Català de les Dones, ens 

queda molt per fer amb relació a la llei d’igualtat. Molt.  

Trenta, eh? He complert. 

La moderadora 

Una pregunta, l’última. Si la voleu comentar, diu: “Cal canviar mentalitats. On són els 

homes? Si exercim violència és perquè algú ens dona autoritat i poder. Qui?” 

Marisa Fernández 
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On són els homes? Perdona...  

Isabel Muntané 

On són els homes? Perdona, la pregunta... 

La moderadora 

Sí. “Si exercim violència és perquè algú ens dona autoritat i poder. Qui?” 

Isabel Muntané  

Home!, tot el sistema, és clar. Des que naixeu, els homes... 

Marisa Fernández 

El patriarcat. 

Montserrat Vilà  

Tot el sistema. 

Marisa Fernández  

La impunitat del sistema. Els homes són impunes. 

Montserrat Vilà 

Fa segles que el sistema amb què ens relacionem homes i dones és el sistema 

patriarcal, que en diem, que de vegades potser cal explicar-ho més. Però ve de molt 

lluny, que el patriarca tingui aquest poder. Aquest domini dels homes sobre les dones 

està impregnat a tota la societat. I els el donem, no?  

Beatriu Masià 

No, és clar, jo hi afegiria que aquest sistema patriarcal no només els el dona, sinó 

que els legitima –els legitima. Quan ens trobem amb sentències com la de ‘la 

manada’, o com altres tipus de sentències, el que fa aquest patriarcat és legitimar la 

violència. I aquest és el problema que tenim. Vull dir que la violència masclista està 

legitimada dintre del sistema patriarcal. 

Marisa Fernández  

Per aquesta concepció social d’impunitat, jo crec que d’impunitat. 

Isabel Muntané 
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Jo hi anava a afegir: està legitimat i és impune. I a través dels mitjans de comunicació 

el que fem és perpetuar i legitimar encara molt més aquestes violències. Quan, per 

exemple, a les informacions d’agressions sexuals el que fem és culpabilitzar les 

dones i no en donem la responsabilitat als homes, o la posem sobre l’alcohol o sobre 

les drogues, o sobre altres elements, a través dels mitjans de comunicació els homes 

se senten amb legitimitat per poder continuar agredint.  

Per això parlàvem de la importància d’aquesta transmissió de conceptes per mitjà 

de l’educació, de les sentències judicials, dels mitjans de comunicació. És molt 

necessari canviar aquesta transmissió. 

La moderadora 

Una última pregunta. Si es preveuen pressupostos amb perspectiva de gènere, tan 

a escala local, autonòmica o estatal. 

Isabel Muntané 

Home!, sí que s’ha començat a fer. L’ajuntament de Barcelona ha implementat els 

pressupostos amb perspectiva de gènere, i des de la Generalitat també es comença 

a fer. També, per exemple, a la contractació pública. Hi ha clàusules per les quals 

no es contracten empreses que no compleixen la llei d’igualtat o que no tenen paritat 

en els càrrecs. Home!, és important. És important perquè això vol dir que des del 

poder públic es posen les bases perquè això també es traslladi a l’àmbit privat. I és 

important que les empreses en prenguin consciència, encara que sigui per la 

imposició, perquè si no s’entén d’una altra manera, doncs que sigui així. 

I uns pressupostos amb perspectiva de gènere, és clar, en tindríem per a tot un 

debat. És importantíssim. 

La moderadora 

És una cosa molt llarga, i arribem al final. Només deixar palesos dos comentaris.  

“S’ha parlat molt des de l’ICD, i crec que també cal fer esment de la gran tasca de la 

direcció general d’igualtat. Només coordinades i sumant avançarem.” 

I, a l’últim, una persona fa una petita proposta, una petita queixa: “Ens manca, i ho 

agrairia per a les properes sessions, una cadira per comentar el gran moll de l’os del 

masclisme, com són les violències sexuals.” 
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Ho deixem aquí, nosaltres. Moltes gràcies per haver vingut. Crec que ha estat una 

gran radiografia de d’on va partir aquesta llei, qui hi va donar suport, quins preceptes 

hi havia, què ha canviat al llarg d’aquests deu anys i quins són, des de tots els àmbits, 

els aspectes que s’hi haurien d’incorporar. I advocar per una reforma o una 

ampliació, per una dotació de pressupost, per una formació, per una prevenció i per 

una cura d’aquestes entitats que treballen i arriben allà on la institució no pot.  

Gràcies a tots per haver vingut i gràcies a les ponents.  

Ara és el moment de la clausura per part del molt honorable president del Parlament, 

el senyor Roger Torrent. 

Gràcies. 

El president  

Honorables conselleres, diputats, diputades, senadors, senadores, amics, amigues, 

autoritats, gràcies per compartir aquesta jornada, i sobretot gràcies a la senyora 

Fernández, a la senyora Masià, a la senyora Vilà, a la senyora Muntané i a la senyora 

Soldevila per aquesta taula rodona, que ens ha parlat de les experiències passades 

i com es projecta en el present i sobretot en el futur una eina com aquesta llei. 

En el balanç de tots aquests anys podríem parlar, segur, de moltes dones que, en 

l’àmbit social, en l’àmbit polític, han fet, han garantit i han propiciat els avenços que 

hi ha hagut. Hi haurien molts noms, però a mi m’agradaria, avui de nou, destacar el 

de la presidenta Forcadell, que malauradament i injustament no pot ser avui aquí 

amb nosaltres. Ella, la legislatura anterior, també va contribuir de manera important 

a posar aquesta institució al centre del debat de la lluita per la igualtat. 

De fet, parlem d’això, o intentem, en aquesta jornada, contribuir a parlar de la lluita 

per la igualtat i a posar el focus en un aspecte concret. En aquest cas, en el dret 

d’erradicar la violència masclista. Parlem de ‘dret’, efectivament, perquè la llei del 

2008 parla del ‘dret’ de les dones a erradicar la violència masclista. I és evident que 

és un dret de les dones, però també és evident, i així ens ho hem de prendre, que 

és una obligació compartida per tota la societat. Com a home no accepto, no tolero, 

cap tipus de violència masclista. No la vull al meu país, no la vull al meu entorn, no 

la vull enlloc. Per tant, posar fi a la violència masclista no és només un dret de les 
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dones, sinó que és una obligació social, una obligació compartida, una exigència 

que apel·la al conjunt de la societat.  

Per treballar en l’erradicació de la violència masclista, vam aprovar aquesta llei, per 

unanimitat, el 2008, un any en què al nostre país van ser assassinades nou dones 

per aquesta causa. El 2008 van assassinar nou catalanes, al nostre país. Enguany, 

deu anys després, segons les dades del mateix departament d’interior, fins al 26 

d’octubre hem patit sis assassinats, ja. I aquest any també s’han atès 13.871 

víctimes de violència masclista, sumant les de l’àmbit de la parella, les del familiar i 

les del sociocomunitari. Totes dues dades són completament inacceptables. Parlem, 

si fem la mitjana, del fet que hi ha, a Catalunya, quaranta-sis víctimes diàries de 

violència masclista. Quaranta-sis víctimes diàries. I parlem del fet que aquest any en 

molts plens del Parlament, en concret en sis, de moment, hem hagut de denunciar 

un nou assassinat. Només que n’hi hagués un seria inacceptable, però no hem 

acabat l’any i ja n’hi ha sis. Per tant, no es pot dir que guanyem la batalla, perquè a 

Catalunya milers d’homes continuen agredint, continuen maltractant i continuen 

amenaçant i assassinant dones.  

I és precisament perquè els homes són els agressors que som els homes els primers 

que hem de plantar-hi cara. Els homes no tenim cap dret, cap ni un, a desentendre’ns 

del repte compartit de posar fi a la violència masclista. Tenim un bon marc, 

certament. S’ha dit: és una bona llei, i en el seu moment era una llei innovadora. I 

encara ho és, però hem de fer més i fer-ho millor. Hem de treballar més, i el conjunt 

de les institucions aquí hem de fer, evidentment, una crida compartida, en la 

prevenció, en la protecció i, també s’ha dit, en l’educació. 

Per tant, passats deu anys és un bon moment per fer aquest balanç, per mirar què 

podem corregir, què podem aprofundir, què podem millorar, què podem canviar, de 

la llei. Perquè, evidentment, avui en dia deu anys són molts. En una dècada canvien 

molt, les coses, i per tant és bo que adaptem els instruments que tenim a les nostres 

mans a la realitat de cada moment. Per això és bo que fem balanç. Avui hi hem 

contribuït, d’alguna manera, però ho haurem de fer més. Ho hauran de fer els 

diputats i les diputades, segur, en el treball parlamentari. Perquè una llei, per molt 

capdavantera que sigui, si no s’analitza, si no s’aprofundeix, si no se’n fa balanç i si 

no es mira al llarg del temps com d’útil continua sent no serveix absolutament de res; 

per capdavantera que sigui, hi insisteixo, en el seu moment. 
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Aquí s’han apuntat algunes reflexions de què nosaltres prenem nota, qüestions que 

haurem de treballar, com la violència institucional, algunes sentències que hem vist 

darrerament, com la de ‘la manada’, etcètera; casos, casuístiques i fets concrets que 

ens han de portar a aquesta reflexió en profunditat sobre com podem millorar un 

instrument que ja de per si és un bon marc, com també es deia ara fa una estona. 

Per tant, ens n’hem de sentir part tots i totes; ens hem d’implicar tots i, hi insisteixo, 

totes les institucions, particularment la que és la seu de la sobirania del país, a no 

tolerar de cap manera cap tipus de violència masclista. Ens hem de fer nostre aquest 

objectiu de país. Volem un país on les dones deixin de ser víctimes de violència 

masclista. Les dones del present, però, sobretot, amb l’erradicació de la violència, 

de les violències, del present construïm amb vista al futur una societat més justa, 

una societat més lliure.  

Per tant, hem de treballar. I avui és un bon moment, després d’una dècada, perquè 

ens tornem a conjurar per treballar i persistir fins a aconseguir-ho. No hi renunciarem 

mai, perquè, i amb això acabo, un país només pot ser, i aquesta és la nostra 

aspiració, veritablement just i lliure si posa fi d’una vegada a totes les manifestacions 

de totes les violències masclistes. 

Per tant, treballem-hi. Totes les institucions ens hi comprometem; el Parlament s’hi 

compromet, els diputats i les diputades estic convençut que ens hi comprometem, 

com vam fer ara fa deu anys arribant a un bon acord. Justament, ara cal que 

aprofundim aquell acord i que actualitzem els instruments perquè siguin el més 

efectius possible. 

Moltíssimes gràcies per haver vingut; gràcies a les ponents per una xerrada que ha 

estat molt interessant. Segur que encara ens hem quedat en la superfície de moltes 

coses. Haurem de treballar-hi, i per tant ja us demano que continueu apel·lant a 

aquesta institució, al que fa, no només per millorar la llei, sinó per respondre 

institucionalment a tots els reptes de la societat; al repte, també, de la violència 

masclista. 

Moltíssimes gràcies per ser avui aquí i gràcies per ajudar-nos en aquesta tasca.  

 


