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

país’ 

Sessió ‘La situació de la dona en 

l’àmbit de la justícia’ 

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 

La presidenta 

Conseller de justícia, jutgessa degana de Barcelona, diputades, diputats, membres del cos 

consular, regidores, regidors, representants del departament de justícia, senyores, senyors, 

és un plaer donar-los la benvinguda a aquesta sessió, aquesta sisena sessió del cicle ‘La 

igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país’, amb què pretenem conèixer en què 

cal incidir per fer efectiva aquesta igualtat en tots els àmbits.  

Com saben, per aquestes sessions han passat diversos consellers i conselleres de la 

Generalitat i els han preguntat en quin punt estaven els seus departaments pel que fa a 

l’aplicació d’aquesta llei. Avui és el torn del conseller de justícia, ja que parlarem de la 

situació de la dona al món judicial, que, com saben, és una peça importantíssima de 

qualsevol societat. El poder judicial és una de les tres potes en què es fonamenta l’estat 

democràtic, i, precisament, entre les seves funcions, entre les funcions d’aquest poder 

judicial, hi ha la de vigilar, regular, aquesta igualtat efectiva entre homes i dones. 

La realitat, però, és que hi ha igualtat efectiva entre homes i dones, a la justícia? Aquesta 

és la pregunta. Perquè és evident que els homes i les dones tenim els mateixos drets legals, 

és evident que tenim les mateixes capacitats, és evident que tenim les mateixes aptituds, és 

evident que el fet biològic no significa ni cap avantatge ni cap desavantatge respecte a la 

capacitat d’administrar justícia. Tanmateix, podem dir que hi ha igualtat a la judicatura? Hi 

ha igualtat en nombre? Hi ha igualtat jeràrquica? Hi ha igualtat en els òrgans de govern del 

poder judicial?  

Sabem que les dones som ben presents, abans en parlàvem, en el món judicial, ho sabem, 

i que en la darrera convocatòria d’oposicions les places per a l’administració de justícia han 

estat majoritàriament guanyades per dones, més del 70 per cent. A l’estat, el 68 per cent de 
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les places de fiscal les han tret dones, i les de jutge, el 72 per cent. Sabem, però, també, 

que, des del punt de vista jeràrquic, en els llocs de responsabilitat i els òrgans de decisió del 

poder judicial la representació de dones és mínima. El biaix de gènere, per tant, és evident. 

Quina incidència té aquest fet sobre l’exercici de la tasca judicial? Pot ser la justícia 

igualitària si no ho és ella mateixa en la composició dels seus òrgans? Què es fa a favor 

d’una major igualtat efectiva dins el món judicial?  

Són moltes, les preguntes que ens podem fer. Totes les persones que avui assistiu a aquest 

acte podeu fer les vostres escrivint-les al paperet que us han lliurat a l’entrada. El conseller 

Mundó i la senyora Mercè Caso, jutgessa degana de Barcelona, contestaran les vostres 

preguntes, que llegirà la senyora Núria Orriols, periodista que moderarà l’acte.  

Per a l’exposició inicial comptem, com he dit, amb una conferenciant que coneix en primera 

persona la situació del món judicial. Li agraeixo molt, senyora Caso, que ens hagi volgut 

acompanyar de manera desinteressada, com també agraïm tota la col·laboració i el suport 

que ens han donat el conseller Mundó i el departament de justícia per fer aquest acte. 

És aquesta conselleria la que ha de treballar aquesta llei, que haurà d’estar reglamentada 

el juliol del 2017; una llei que inclou, per exemple, mesures relatives a la formació del 

personal en perspectiva de gènere i a la inclusió d’aquesta perspectiva en els serveis 

judicials i penitenciaris, o mesures per garantir els mitjans per prevenir la violència de gènere 

i protegir-ne les víctimes. Per tant, la conselleria de justícia és una de les peces més 

importants a l’hora de fer efectiva la igualtat de gènere. 

Tenim tots moltes ganes ja de saber el que ens explicaran, de manera que sense més 

dilacions passo la paraula a la senyora Mercè Caso, jutgessa degana de Barcelona. 

Mercè Caso (jutgessa degana de Barcelona) 

Moltes gràcies. Molt honorable presidenta del Parlament, honorable conseller, senyora 

Orriols, diputades, diputats, companys, companyes, secretària de relacions, gerents, 

senyores i senyors, vull agrair de tot cor la invitació a aquest acte i que el feu, perquè 

crec que és important parlar sobre la igualtat efectiva entre dones i homes. Cal parlar-ne. 

Ara que sembla que ens torna a agradar molt la filosofia a tots, recordem que Schopenhauer 

ens deia que tota veritat passa per tres fases: una primera en què directament es ridiculitza, 

una segona en què s’hi lluita violentament en contra i una tercera en què s’accepta com a 

evident per ella mateixa. Potser arribarà un dia que no calgui parlar de la igualtat efectiva 

entre dones i homes perquè serà una evidència per ella mateixa. Malauradament, però, avui 

no és encara aquest dia. 



Cicle Dones / 30 de gener de 2017 

 
3 

Com que tinc uns vint minuts, vint-i-cinc minuts, per parlar, intentaré fer una mirada que sigui 

un recorregut, una mica, pel passat, el present i el futur, cap on anem. I com que no voldria 

ser gaire científica, perquè no hi ha temps material, m’he permès fer un petit viatge. I 

començaré pensant en el passat. Si m’ho permeteu, us explicaré una petita història, 

absolutament verídica.  

Ens situem a l’any 1974. Gairebé tots nosaltres ja havíem nascut. Bé, alguns no ho tinc tan 

clar. Les protagonistes de la nostra història són una dona i la seva filla. La dona té, l’any 74, 

trenta-vuit anys, i la seva filla en té deu. Aquesta dona va tenir la sort de tenir uns pares que 

van pensar que valia la pena que estudiés, i es va llicenciar en dret els anys cinquanta. 

Malauradament, i com moltes dones feien en aquell moment, tot i que va acabar la 

llicenciatura, quan va contraure matrimoni es va dedicar a cuidar la seva família. Però allò 

no va anar bé, i en el moment que se’n va adonar va decidir agafar novament les regnes de 

la seva vida i treure’s les oposicions a l’ajuntament de Barcelona com a tècnica superior. 

Les va aprovar, de manera que gràcies al suport familiar havia aconseguit independència 

econòmica i plena autonomia personal. I l’any 74 va decidir, senzillament, comprar-se un 

cotxe, un R5. Així que, un cop aprovat el permís de conduir i estalviats els diners que calien, 

va anar amb la seva filla petita cap a un concessionari. El venedor va estar encantador, tot 

sigui dit, i tot va anar molt bé fins al moment de signar els papers. Perquè, quan aquella 

dona li va lliurar el DNI, el venedor va dir: “¡Ah!, está usted casada. No habrá ningún 

problema, pero tiene que venir a firmar la autorización su marido.” La nena, que tenia deu 

anys, i que, bé, hi havia coses que se li escapaven, va sentir com un dolor dins que li pujava 

fins dalt i que la va fer envermellir i gairebé no la deixava respirar. Com, una autorització? 

Si la seva mare tenia la competència, tenia els diners, per què una autorització d’una 

persona una mica perifèrica a la família? En aquell moment la nena no sabia què li passava. 

Anys després, però, hi va posar nom, a aquella emoció. Perquè se’n diu ‘indignació’. Es va 

iniciar una discussió entre la mare i el venedor, que va acabar amb el paper del cotxe sota 

el braç. Si se’n van sortir no va ser perquè tinguessin formalment raó, sinó perquè el venedor 

no volia perdre l’oportunitat de vendre un R5. En aquell moment, l’any 74, l’article 61 del 

Codi civil establia clarament que una dona casada no podia, sense autorització o poder del 

seu marit, ni comprar ni vendre, és a dir, disposar dels seus béns, llevat de casos específics 

previstos a la llei. I això era l’any 1974. No 1774, no, 1974. 

L’any 75, això es va arreglar amb una llei, i és finalment amb l’arribada de la constitució 

espanyola, l’any 78, que comencen a eliminar-se totes les discriminacions formals amb 

relació a la dona.  
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I és que la lluita per la igualtat té molts noms propis, i ens quedaríem molt curts si no 

recordéssim Clara Campoamor, Victoria Kent, Concepción Arenal i moltes d’altres que han 

estat indispensables perquè avui tots i totes parlem aquí d’això. 

Si mirem una mica la posició de les dones en el món del dret, les dones no vam poder entrar 

a l’advocacia fins l’any 1920 i no vam poder ser procuradores fins el 33. Per cert, la primera 

procuradora, que es deia Eulalia Ruiz, va haver d’acabar demandant el col·legi de 

procuradors pels obstacles i els impediments que es va trobar. 

I arribem a la judicatura. Les dones vam poder començar a ser jutgesses l’any 1966. La 

primera jutgessa va ser Carmen Venero, que va entrar al tribunal de menors, però la primera 

que ja ve tenir plenes competències va ser Josefina Triguero, l’any 1978. No està malament. 

Realment, si algú té ganes d’entretenir-s’hi, el que és deliciós és llegir els arguments de la 

llei que va permetre que les dones fóssim jutgesses; els arguments, una mica, per fer 

entendre el perquè abans no se’ns havia permès. Diu l’exposició de motius: “No és perquè 

es dubtés de les seves competències, de la seva capacitat o de la seva responsabilitat. És, 

realment, per protegir els seus sentiments de les situacions que pel càrrec que té hauria 

d’assumir.” “Per protegir els seus sentiments.” Ara riem; quan ho llegeixes et sembla grotesc. 

Però pensem que en el fons el que hi ha al darrere és un plantejament molt clar, molt 

patriarcal, de dir que les dones havien de ser protegides i, en conseqüència, subordinades.  

I aquest plantejament era present llavors i ens hem de preguntar fins a quin punt encara no 

el tenim una mica viu. Perquè no cantem victòria massa aviat. No ho fem, ens podríem 

equivocar molt. Molt bé, arribem a tot un seguit de normes amb què es reconeix la igualtat 

formal de dones i homes. I ja està, ja hi hem arribat? Ja podem plegar? Ja podem afirmar 

que no hi ha cap tipus de discriminació? Doncs no. No hi hem pas arribat; tenim un llarg 

camí per fer, encara. 

I els diré una cosa: que la constitució espanyola i les convencions internacionals, i la resta 

del plantejament i de la normativa internacional, reconeguessin el principi d’igualtat formal 

era indispensable –era indispensable–, però pensin que en aquests moments ens trobem 

que es converteix de vegades en l’argument per no reconèixer la necessitat d’actuacions no 

discriminatòries. El fet que hi hagi una igualtat formal es converteix en un obstacle per 

reconèixer que cal fer alguna cosa més. I vostès podran dir: “Home!, això és una opinió. 

Això que no hi ha igualtat efectiva és una opinió.” Doncs, com ja va dir el periodista Scott fa 

uns quants anys, “les opinions són lliures, però els fets són sagrats”.  

I, com que els fets són sagrats, anem als fets. I ens agafarem a l’informe sobre l’estructura 

judicial publicat pel Consejo General del Poder Judicial, de manera que són dades fefaents. 

I què hi veiem? Doncs, senyors i senyores, les dones som majoria al que és, pròpiament, 



Cicle Dones / 30 de gener de 2017 

 
5 

l’administració de justícia. I em quedo en la perspectiva dels jutges, no entro en els fiscals. 

Som majoria, ja; l’1 de gener de 2016 som més dones que no homes. Concretament, som 

el 52,4 per cent de dones i el 47,6 d’homes. Aquesta és una dada molt real. 

I ara quedem-nos a Catalunya perquè veiem una mica la nostra pròpia fotografia. Doncs a 

Catalunya també som més jutgesses que no jutges, i la proporció en aquest moment, l’1 de 

gener de 2016, és que a Catalunya som el 56,3 per cent davant el 43,7 per cent d’homes. 

Fins i tot, a Catalunya, si agaféssim la carrera judicial i la retalléssim en grups de deu i 

agaféssim els grups de 20-30, 31-40, 41-50, 51-60 i 61-70, que Déu n’hi do, si agafem tots 

els talls, a Catalunya som majoria de dones en totes les franges d’edat llevat l’última, 61-70. 

Aquesta és l’única franja en què encara a Catalunya són més homes que no dones. Aquesta 

és la fotografia. 

I on som? A què ens dediquem? En quines jurisdiccions? Perquè de vegades tenim força 

percepcions de les coses i ens sembla que les dones estem totes col·locades en una 

jurisdicció. Doncs no, som majoria a pràcticament totes. Als jutjats d’instrucció? Doncs sí, 

als jutjats d’instrucció també som majoria, les dones; als jutjats penals també hi som majoria; 

als de primera instància, als registres civils exclusius, als jutjats de violència sobre la dona... 

Quina és l’única jurisdicció en què a dia d’avui no som majoria? A la mercantil. I..., por qué 

será? Podem arribar a conclusions, clarament.  

Si aquesta és la panoràmica, però, la nostra presència en els càrrecs d’elecció discrecional 

hauria de ser com a mínim proporcional. I aquí ve la següent dada, que és prou clara per 

ella mateixa. Com vostès ja saben, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té 3 sales: 

sala civil i penal, sala contenciosa i sala social. Tres presidències, 3 homes. La sala 

contenciosa, a més a més, té 5 seccions, que tenen molta feina. Doncs de les 5 seccions, 4 

homes i 1 dona. Parlo de càrrecs de caràcter discrecional i que tenen una tasca 

organitzativa, eh? Dius: “Home...” Saltem ara a les presidències de les audiències 

provincials. Catalunya, 4 províncies, 4 homes. Baixem una mica més el graó –baixem una 

mica més. Anem a l’Audiència de Barcelona. L’Audiència Provincial de Barcelona té 22 

seccions: civil, penal... D’aquestes 22 seccions, 16 estan presidides per homes i 6 per dones. 

De les 4 seccions que té l’Audiència de Girona, una presidida per 1 dona, 3 per homes. 

Tarragona, 4 a 0, i Lleida, 2 a 0, per fer-ho futbolístic i ràpid. I si anem al Tribunal Supremo, 

què hem de dir? Vuitanta-dos membres, i a dia d’avui, això sí, hi afegim l’última, a la sala 

civil, 11 dones, 71 homes. Aquestes són les fredes dades. Aquí no hi ha manipulació de cap 

mena, aquí no hi ha valoració. Són les dades. 

Les Nacions Unides ja van fer un informe molt clar l’any 2015 en què alertaven d’aquesta 

deficiència democràtica que tenen els càrrecs discrecionals a la carrera judicial espanyola. 

De moment, no ha tingut gaire efecte, l’informe de les Nacions Unides. 
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I preguntem-nos per què, aquest decalatge, per què som tan poc presents als càrrecs 

discrecionals. Un argument que es dóna sovint és el demogràfic, per als qui sou joves. És 

un tema d’edat –és un tema d’edat. Ens costa més arribar als càrrecs discrecionals dels 

grans òrgans, perquè, lògicament, a les franges de dalt no hi som tan presents. Això ho 

podria admetre realment al Tribunal Suprem, en què la majoria dels membres són a la franja 

61-70, però quan ja comencem a baixar a les presidències de seccions i de les audiències 

provincials, ja no. A les audiències provincials aquí a Catalunya, tres dels presidents –i que 

són magnífics presidents, vagi per endavant– són a la franja 50-60, en què a Catalunya som 

més nosaltres. Per tant, aquest argument que “no us amoïneu, ja us fareu grans i ja hi 

arribareu” no és que no em sembli vàlid. És que em sembla pervers. Per què? Perquè és 

interessat: “No facis res, que el temps ja t’ho portarà.” “Doncs, miri, si no li sap greu, sí que 

faré alguna cosa, perquè no me’n refio, jo, que el mer pas del temps m’acosti o em faci 

arribar a l’objectiu que tinc.” De manera que l’argument estrictament demogràfic el posem, 

però el posem amb molts matisos. Ens hauríem de plantejar la discriminació, la pura 

discriminació de gènere. 

A veure, jo els haig de confessar que em costaria molt sostenir aquí que hi ha discriminació 

de gènere en la determinació dels càrrecs discrecionals. El que passa és que la 

discriminació de gènere sempre va acompanyada. Gairebé mai va soleta. Llavors, ens 

podem trobar que aquesta discriminació de gènere es barreja amb una discriminació 

ideològica. I aquí, senyors, ja tenim el resultat. Jo sí que els podria dir que en determinades 

eleccions o determinacions d’òrgans discrecionals hi ha hagut una discriminació ideològica 

claríssima. I puc parlar amb tota claredat de la presidència de l’Audiència Provincial de 

Barcelona, en què tenim, en aquest moment, a dia d’avui, un magnífic president, a qui 

aprecio moltíssim i que ho fa molt bé, però, evidentment, tenia molts menys mèrits que l’altra 

candidata, Àngels Vives, que es presentava per al mateix càrrec. Va ser una discriminació 

absoluta, al meu entendre, per raons ideològiques. I no sé si s’hi barrejava res més. A tant 

ja no arribo. Això està, en aquest moment, subjecte a la revisió del Tribunal Suprem, per 

parlar clar. 

Per quines altres raons no estem en aquests òrgans discrecionals, les dones? Doncs pel 

factor social, pels estereotips socials, per les tasques que la societat ens ha posat a les 

dones com a pròpies nostres. I això és terriblement difícil de lluitar-hi. I vostès em deuran 

dir: “Home, doncs això també és una valoració.” Doncs, mirin, no és una valoració. I els dono 

una altra dada –una altra dada. Amb l’estadística del ‘consejo’, l’1 de gener de 2016, nombre 

total de jutges i jutgesses que van demanar l’excedència per tenir cura dels fills: vint. Nombre 

d’homes? Zero. Nombre de dones, vint. Doncs està clar que hi ha una distribució de les 

tasques de cura deficient i no igualitària en absolut. 
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I hi ha un element que m’agradaria molt que tots hi penséssim. A mi m’encanta Chimamanda 

Ngozi Adichie, una escriptora nigeriana meravellosa. Ella ho diu molt clar: “Educamos a 

nuestras hijas para que sean ambiciosas, pero no mucho.” Allò d’“arriba lluny, treballa fort, 

tira endavant, tu pots, però que no arribi mai el moment que això comporti desatendre la 

teva família, la teva parella, els teus fills, els teus grans”. Sempre tenim aquest pes, i això 

ens ho posa francament molt complicat. 

I aquí arribem a aquest punt de dir: “Bé, i ara què fem? Cap on anem? Cap on hem d’anar?” 

Això ho deia molt clar qui va ser president del Tribunal Constitucional, Rodríguez-Piñero, fa 

uns quants anys, que deia que el principi de no-discriminació té dues vessants: una de 

negativa, d’interdicció de la discriminació, d’anul·lar les normes, les lleis, els reglaments, que 

comportin una discriminació patent, però també una de positiva, que vol dir fer mesures 

concretes, actives, per remoure aquests obstacles, per compensar la discriminació i fer real 

aquest principi de justícia que és el principi d’igualtat efectiva. 

Podríem parlar moltíssim de lleis importants, tant la llei orgànica 3/2007, que jo en dic 

sempre “la bessons”; la llei 17/2015 d’aquí, del Parlament de Catalunya... I és important que 

les lleis ens emmarquin els principis d’actuació dels poders públics. Però n’hi haurà prou? 

Aquest és el dubte que em plantejo. Per tant, em faig aquesta pregunta: què pot fer el mateix 

poder judicial per aconseguir aquesta igualtat no discriminatòria? Doncs, d’entrada, no 

ignorar o malinterpretar les normes antidiscriminatòries, interpretar-les adequadament. Això 

és el que deia del perill de la igualtat formal, que porti a creure que ja n’hi ha prou i que no 

cal fer res més. 

En segon lloc, reforçar la formació. No tenim formació en igualtat de gènere, no la tenim. És 

veritat que el ‘consejo’ fa alguns cursos, i en aquest sentit la comissió d’igualtat del ‘consejo’ 

s’escarrassa per treballar-hi, però la gent no s’hi apunta –no s’hi apunta. I jo..., arriba un 

punt que penso que la formació és un dret, però també un deure. La formació és un dret i 

un deure. I, llavors, cal impulsar des del mateix ‘consejo’ la necessitat que tothom rebem 

formació específica sobre aquesta qüestió. Perquè ho hem de fer millor, ho hem de fer molt 

millor que no ho hem fet fins ara. 

Introduir la perspectiva de gènere en la interpretació de les normes. Això ens costa. Perquè, 

fins i tot, encara de vegades no acabem d’entendre la diferència entre sexe i gènere. El sexe 

és una cosa, i el gènere és una construcció social sobre el que és o el que comporta a cada 

cultura, cada societat, el masculí o el femení. I si jo no tinc perspectiva de gènere puc arribar 

a aplicar normes en un sentit absolutament injust. 

I en poso un parell d’exemples, tornant a casa. Mirin, dintre la carrera judicial, per accedir a 

determinats càrrecs o feines que tenen a veure amb la docència, com podria ser la direcció 
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de cursos o ser professor de l’Escola Judicial, es posa en relleu, o s’hi dóna molt de valor, 

haver estat docent, haver fet classes compaginant-les amb les funcions jurisdiccionals. I això 

sembla raonable, sembla que té sentit. Sí, però tenim un problema, i és que com que són 

les jutgesses les qui s’encarreguen d’una manera més important de la cura de les famílies 

elles no poden acreditar el mateix nivell de docència externa que els seus companys homes. 

Llavors, en aquesta cursa anem amb les de perdre sempre.  

Què voldria dir, la perspectiva de gènere? Jo no dic de no tenir en compte o no valorar la 

docència. És clar que sí. Però potser no valorar-la a pes, no valorar-la amb la quantitat, sinó 

amb la qualitat, i ponderar les competències docents que pot tenir una persona, que no 

necessàriament van lligades a haver fet mil hores de classe a l’acadèmia Adams, amb perdó. 

Un altre exemple molt clar. Si avui un jutge o una jutgessa, tant és, vol passar-se a la política, 

ho pot fer i té reserva de plaça. La reserva de plaça és important, perquè no és el mateix ser 

jutge de Berga que de Barcelona. Per feina, per volum, per diners, per tot. Molt bé. En canvi, 

si algú demana una excedència per cura del seu fill, perd la plaça. La perd. Això va passar 

fa quatre dies a la presidenta de la secció 18 de Barcelona. Era presidenta de secció, va 

haver de tenir cura del seu pare i va perdre la plaça. Quan va tornar a la carrera, a la funció, 

va haver d’acceptar ser jutgessa d’adscripció territorial a Sabadell, perquè havia perdut la 

plaça. Això és no tenir en compte les conseqüències que una norma que ens pot semblar 

correcta té sobre els diversos grups socials. 

I hem de treballar contra les desigualtats reals. Hem d’obrir els ulls a l’existència d’aquestes 

desigualtats. Perquè ens pot semblar allò que dius: “No, això passa a altres llocs. Mira el 

problema ara de Rússia, mira...” No, jo crec que si no hi ha consciència no hi ha 

transformació –si no hi ha consciència no hi ha transformació. I perquè hi hagi consciència 

ens hem de posar les ulleres per veure la desigualtat. 

I els proposo un petit viatge amb la màquina del temps d’en Wells amb les ulleres de la 

desigualtat posades, i els demano que viatgem trenta-set dies enrere. On hem anat a parar? 

Al dia de Nadal, 25 de desembre, “fum, fum, fum”. Qui més qui menys el va celebrar en un 

entorn de persones molt vinculades; familiars, no familiars... És igual. I ara preguntem-nos 

qui es va encarregar d’anar a comprar els regals i d’anar a comprar les viandes, de cuinar-

les, de parar taula, de servir els plats, i de desparar la taula, de col·locar els plats, les olles, 

les copes, les forquilles, tot, al seu lloc i que tot tornés al punt zero. Si vostès em diuen que 

això, en els seus entorns, va ser absolutament equilibrat, els felicitaré. Però, perdonin, crec 

que no serà la majoria. Això és col·locar-se les ulleres de la desigualtat: adonar-nos que en 

el nostre entorn, en el dia a dia, hi ha una clara discriminació, un desequilibri molt clar, pel 

que fa a l’atenció de les feines que comporten la nostra llar i la nostra família. 
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I, a l’últim, ser conscients també del llenguatge –del llenguatge. Perquè el llenguatge inclusiu 

visibilitza la meitat de la humanitat i, a més a més, transforma. Perquè es parla com es pensa 

i es pensa com es parla –es parla com es pensa i es pensa com es parla. Per tant, hi ha 

diversos recursos per fer inclusiu el llenguatge. No tot és la duplicitat, hi ha moltes maneres 

d’intentar cercar paraules que ens englobin a tots i totes, i val la pena. Perquè hi ha una 

finalitat i una funció, en tot això, que és prendre consciència de la realitat i començar a 

transformar-la. 

No voldria allargar-me més. Sí, però, que voldria dir que aquesta lluita per la igualtat efectiva 

de dones i homes no pot ser només una lluita per arribar-hi. “Ja hi som, pam!, ja som més, 

ja tenim càrrecs discrecionals.” No pot ser només això. Ha de comportar també una altra 

manera de fer justícia, ha de comportar una altra mirada, una manera de fer justícia que 

tingui molt a veure amb la col·laboració, que tingui molt a veure amb l’empatia, amb entendre 

la persona que és allà davant. I això no té res a veure amb no aplicar la llei. És clar, que 

s’aplica la llei. Però com ho faig té molt a veure amb el respecte cap a l’altre, amb acceptar 

que hi ha altres mètodes d’arribar a la solució d’un conflicte, amb integrar aquest pensament 

en què és l’altre, el més important. 

L’altre dia, casualment, divendres, parlava amb un company de mediació. I em va fer gràcia 

que ell digués: “És clar, si quan arriben al moment de l’audiència prèvia jo els proposo anar 

a mediació, què pensaran de mi? Pensaran que m’ho vull treure del damunt.” A mi em va 

sorprendre, l’argument. Perquè jo pensava: “Però és que aquí la qüestió no és què pensin 

de tu, sinó què pot ser millor per a ells –què pot ser millor per a ells. El focus d’interès són 

les persones en conflicte, no tu o jo.” Aquest és un plantejament, amb perdó, molt propi d’un 

determinat pensament.  

Llavors, què us voldria dir? Que val la pena fer un esforç, val la pena seguir lluitant, val la 

pena tenir coratge en aquesta lluita, molt de coratge. Recordeu, però, que el coratge és com 

un múscul: s’enforteix com més el fem servir. Que mai una altra nena no s’hagi d’indignar 

perquè la seva mare és discriminada pel sol fet de ser una dona. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyora Caso. A continuació, és el torn del senyor Carles Mundó, conseller 

de justícia. 

El conseller de justícia (Carles Mundó i Blanch) 

Moltes gràcies. Presidenta, jutgessa degana de Barcelona, Núria, diputades i diputats, 

president de la comissió jurídica assessora, secretària de relacions amb l’administració de 
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justícia, companys i companyes, amics i amigues, no és la primera vegada que em passa 

que em toca parlar després de la senyora Mercè Caso, cosa que us asseguro que és molt 

difícil, com heu comprovat i d’aquí a poca estona podreu constatar. En tot cas, primer de tot, 

vull agrair-li aquesta magnífica intervenció, una intervenció honesta, clara, motivadora, sens 

dubte, i de què em quedo amb la part final, que segur que convida a fer aquesta gimnàstica 

per no perdre mai la forma necessària per estar atents a tot això que ens explica i que, 

modestament, des del departament de justícia procurem també fer cada dia. I potser el 

primer exemple és a l’hora de formar l’equip. Amb orgull haig de dir que el consell de direcció 

del departament de justícia té aquesta mirada, i crec que hem aconseguit, no només en 

termes quantitatius, que ho hem fet, sinó també en termes qualitatius, tenir present des del 

minut zero que això és important i s’ha de traduir en la tasca quotidiana del departament. 

La presidenta, quan em va convidar a participar en aquesta xerrada, em va fer una invitació 

expressa a parlar del que fa el departament de justícia per complir la llei 17/2015, d’igualtat 

efectiva d’homes i dones, una llei que se centra molt, i ella mateixa ho explicava, en l’àmbit 

de l’execució penal, en l’àmbit de presons, de centres penitenciaris, de justícia juvenil i de 

les diverses formes de complir les resolucions de l’àmbit penal.  

En això també crec que es fan els deures des de ja fa temps, perquè no només en la forma 

d’organitzar, per exemple, els serveis penitenciaris... Ja sé que de vegades farem referència 

a elements quantitatius, perquè d’aquí n’inferim la sensibilitat..., però també és un 

termòmetre. Vull dir amb orgull que dels darrers canvis que hi ha hagut a les direccions dels 

centres penitenciaris de Catalunya, seguint amb aquest símil de resultat futbolístic, anem 3 

a 1, en aquest cas a favor de les dones, tres directores per un director. Per exemple, avui, 

la presó més gran que hi ha a Catalunya, Brians 2, és dirigida des de fa pocs mesos per una 

dona.  

Per tant, jo crec que aquesta mirada també l’hem integrat. Però no només en això. En els 

programes educatius. Aquí són mandats explícits que la llei fa als centres penitenciaris. 

Programes educatius, programes esportius, programes amb relació a la salut, en centres 

penitenciaris, en centres de justícia juvenil, tenen molt clarament la perspectiva de la dona, 

per a les dones i per als homes. Perquè també val la pena tenir una dada que si no la 

coneixeu probablement us sorprengui: en el conjunt del sistema penitenciari, de les 

persones que estan internes, siguin condemnades o en règim preventiu, el 92 per cent són 

homes i el 8 per cent, dones. Per tant, en el que seria la criminalitat, clarament hi ha un fet 

diferencial molt evident entre els homes i les dones, però això no exclou que, evidentment, 

aquests programes han d’anar orientats a homes i dones en la mateixa direcció, a posar en 

valor tot això que ara intentem explicar i a incorporar en un col·lectiu, el dels interns, que té 
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algunes característiques, hi ha de tot, però sí que té uns patrons comuns..., que segurament 

és una perspectiva que no sempre han tingut l’oportunitat de treballar.  

I això també ens obliga, per exemple, a fer una reflexió quant al model penitenciari i sobre 

com s’atenen les dones als centres penitenciaris. En el cas del centre penitenciari de dones 

que hi ha a Catalunya, Wad-Ras, l’edifici acumula un segle d’història i ja fa força dècades 

que funciona com a tal, però els espais físics no van ser pensats per acollir-hi dones, i 

aquesta també és una assignatura pendent a què ens agradarà donar resposta.  

O en l’àmbit de les mesures penals alternatives, aquesta forma de complir les condemnes 

penals diferents de l’ingrés a la presó. I aquí, a part d’algunes tipologies molt específiques 

que es resolen per exemple amb treballs en benefici de la comunitat, també hi ha una forma 

de complir aquestes condemnes per la via de determinats cursos formatius. I això és una 

decisió que sempre prenen els jutges, la forma amb què s’han d’executar les sentències, 

però cada vegada són més els jutges que entenen, per exemple, que en els delictes que 

porten a una condemna per violència de gènere acaba sent recomanable en molts casos 

que la condemna no es compleixi amb un ingrés a la presó, sinó amb determinats cursos 

formatius que posen, segurament, en evidència i en contradicció i davant el mirall la persona 

que ha estat condemnada, perquè entengui potser millor per què ha comès aquell delicte, 

però sobretot perquè entengui per què no l’ha de cometre mai més.  

I això també és una forma d’intentar donar aquesta mirada, aquesta visió..., o tota la feina 

que es fa, que mentre existeixi aquesta xacra sempre serà una feina insuficient i 

insatisfactòria, perquè el que volem és que aquest tipus de jutjats, els jutjats de violència 

sobre les dones, desapareguin com a tals. Aquí, però, per la sensibilitat que, en general, i 

gairebé diria que unànimement, tenen els titulars d’aquests jutjats a l’hora d’enfocar no 

només les qüestions jurídiques, sinó sobretot les d’ordre més personal i més vivencial a 

l’hora d’atendre les víctimes, també es fa una gran feina.  

I des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del departament de justícia 

també són molts els cursos que s’ofereixen per formar jutges i magistrats i personal de 

l’administració de justícia, i també de l’àmbit d’atenció de les víctimes, no només pel que fa 

a aquests delictes específics, sinó al conjunt de víctimes de delicte. No només perquè és un 

mandat de la llei. I potser aquesta és una cultura que encara està en construcció, el paper i 

l’atenció que mereixen les víctimes, però també en aquest àmbit tenim, aquí sí, molts deures 

per fer, encara, deures que fem i que fem sempre més lentament del que ens agradaria. 

Però l’atenció de les víctimes..., forma part de l’atenció que han de rebre les persones que 

han sofert un delicte. Sovint, jo diria gairebé que fins fa molt pocs anys, la justícia ha anat 

encaminada a perseguir el culpable, si em permeteu simplificar-ho molt, i s’ha oblidat sovint 

que darrere d’un culpable hi ha una víctima, i la víctima es donava per descomptat que 
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s’espavilava sola o quedava reparada només pel fet que es condemnés el culpable, i això 

certament no és així. Per tant, cada vegada són més els esforços que dediquem a l’atenció 

de les víctimes.  

Malauradament, moltes vegades les víctimes són dones, no només per la violència física, 

sinó per moltes manifestacions de forma de violència. I, per tant, està clar, com deia la 

jutgessa degana, que si no hi ha consciència no hi ha transformació. Crec, modestament, 

que de consciència n’hi ha molta, i ens esforcem, també en xerrades com les d’avui i en 

moltes altres oportunitats, perquè aquesta consciència es converteixi en accions que 

transformin el conjunt de la societat.  

Ha donat moltes dades, la degana, algunes de les quals també tenia previstes. Però 

n’afegiré algunes de l’àmbit del poder judicial. I hi insisteixo: les dades, al final, són una 

mesura gairebé física per valorar aquesta qüestió i, òbviament, ajuden a explicar la realitat. 

Aquesta idea que en termes quantitatius la justícia a casa nostra és femenina té poca 

discussió si ho mirem a pes, però en termes qualitatius, ella ho ha destacat molt bé, el 

nombre d’homes i dones que hi ha als tribunals superiors, a l’Audiència Nacional, al Tribunal 

Suprem o a les audiències provincials..., és exactament això. En canvi, si ens fixem en altres 

paràmetres, el 80 per cent de les treballadores de l’administració de justícia –auxiliars, 

gestors, tramitadors– són dones, o, dit d’una altra manera, el 20 per cent són homes. O de 

l’alumnat que actualment estudia dret a les universitats, el 62 per cent són dones i el 38 per 

cent, homes, cosa que indica que en les pròximes generacions la justícia encara serà més 

femenina. Tenim alguna assignatura pendent: 27 per cent de notàries, 63 per cent de notaris, 

o en l’àmbit dels col·legis d’advocats ara aproximadament la meitat dels col·legiats són 

homes i l’altra meitat són dones, però aquí, dels catorze col·legis d’advocats que hi ha a 

Catalunya..., fem un 13 a 1. Per tant, segur que també hi ha molts àmbits en què encara hi 

ha deures per fer.  

Per tant, aquest sostre de vidre de què moltes vegades es parla i que fins avui encara no ha 

permès normalitzar aquesta incomprensible..., perquè jo crec que si es tracta de valorar 

mèrits no cal esperar que algú tingui seixanta anys per saber si en té o no. Per exemple, al 

Tribunal Suprem, amb aquesta golejada de 71 a 11, està clar que queden deures per fer en 

molts àmbits, i per tant cal superar aquest sostre de vidre, que es demostra, per exemple, 

que no existeix quan els termes amb què s’accedeix són el mèrit, la capacitat, com per 

exemple passa amb qui estudia dret, ja que el que bàsicament determina qui entra en una 

facultat o no és una nota, i les notes s’aconsegueixen amb l’esforç de molts anys o amb el 

mèrit d’opositar. I, per tant, quan no hi ha barreres en l’accés, està clar que sovint qui aprofita 

millor aquestes oportunitats són les dones.  
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Per tant, és una administració, la de justícia, en termes quantitatius femenina i que en termes 

qualitatius estic segur que no fa falta que passi una generació sencera perquè també sigui 

femenina. I, per tant, en el temps que ens correspongui participar en la gestió d’aquest àmbit 

sens dubte portarem les ulleres de gènere i intentarem que cap arbre ens eviti que puguem 

veure el bosc.  

La presidenta 

Moltes gràcies, conseller. A continuació, passaré la paraula a la senyora Núria Orriols, a qui 

també agraïm molt la seva contribució fent de moderadora en aquest acte. Ja he vist que li 

heu portat unes quantes preguntes. Per tant, endavant, Núria. 

La moderadora (Núria Orriols, periodista)  

Bé, bona tarda. A mi m’agradaria començar introduint una pregunta a la senyora Mercè 

Caso, perquè ha parlat de la poca presència de les dones en els òrgans de govern tant del 

Tribunal Suprem, sobretot, com de l’Audiència Nacional. A aquests càrrecs s’hi accedeix de 

forma discrecional.  

La pregunta és cultural, i crec que es repeteix en molts sectors: els homes s’ajuden entre 

ells, quan és l’hora de triar els càrrecs directius?  

Mercè Caso 

És que no sóc home. A veure, si ens focalitzem en la meva organització, ja ho he dit, hi ha 

una discriminació directa de gènere. No se’ns accepta perquè som dones? Jo no gosaria dir 

tant. Hi ha altres discriminacions que es barregen amb aquesta. N’hi ha. I, llavors, ens costa 

molt de diferenciar quan és una o quan és una altra. El problema el tenim amb els mèrits. 

En el meu àmbit no hi ha cap problema d’accés, però el gran problema és la promoció. El 

problema és la promoció. Per què? Doncs perquè quan comencem a arreplegar mèrits, i els 

mèrits poden ser molt clars, molt objectius –places, publicacions...–, és clar, ens trobem que 

la manera diferent de tenir obligacions familiars juga contra nostra. Com aconseguim fer un 

salt...?  

Llavors, s’ajuden entre ells? Home!, és que ja d’entrada anem a la partida amb un 

equipament que no és el mateix. Llavors, no sé si és un tema d’ajut o és un tema de no 

veure que de vegades cal prendre decisions que compensin aquesta diferència. 

La moderadora 

És un dels únics càrrecs en la carrera judicial que s’escull democràticament i va sortir una 

dona. Quan és el cas d’escollir democràticament surten dones, no?  

Mercè Caso 
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Ahora voy a hablar de mí misma. Doncs sí, vaig sortir jo. ¿Número de oponentes el día de 

la elección? Ninguno. És clar, això..., no és per res, eh?, però treu una mica de mèrit a haver 

guanyat. Sí que podem donar moltes explicacions, com ara que potser ningú no volia 

competir, però també pot ser que a ningú no li interessés. 

A veure, sí que és cert, i aquí deixant una mica la broma enrere, que dels set deganats del 

país, només les grans ciutats en tenen, només hi ha una degana, que sóc jo. Per què? 

Doncs perquè també tinc una certa edat, ja. És que és veritat! Home!, no, tampoc cal ara 

donar tants detalls, però és veritat. En aquell moment  es va presentar l’oportunitat. La cura 

de la llar ja la tens molt embastada, i llavors és el moment de començar a valorar altres 

coses.  

I el que és rematadament injust és que en aquest encarregar-se de la cura, en aquest 

demèrit de la promoció professional, hauríem de concórrer en igualtat. Això seria 

coresponsabilitat. I per això, hem de lluitar, per una veritable coresponsabilitat. I fins que 

això no ho tinguem clar ho tenim una mica magre. O comencem a fer passes una mica més 

revolucionàries, que és l’altra. 

La moderadora 

Bé, el públic ha fet preguntes per al conseller. Per començar, Montserrat Vilà, presidenta de 

la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, ens pregunta per què a Catalunya 

es donen només el 40 per cent de les ordres de protecció en casos de violència masclista. 

És una de les més baixes de l’estat.  

I aquesta no és l’única. També ens demana, que això ja ho ha respost una mica, quina és 

la formació en perspectiva de gènere que es pot donar a totes les persones que intervenen 

en els processos judicials de violència masclista, i també com es pot formar el personal que 

atén les víctimes a l’oficina d’atenció a la víctima. 

El conseller de justícia 

Bé, potser aquestes preguntes han estat fetes abans de la intervenció; no n’estic segur, eh? 

En tot cas, però, em reiteraré en el que he explicat amb relació a les ordres de protecció. 

Agraeixo que m’adrecin la pregunta, però crec que si algú pot posar-hi més llum que no jo 

és qui representa el col·lectiu de la judicatura, que és qui en definitiva pren la decisió 

d’adoptar o no les ordres de protecció. En tot cas, Mercè, si creus que has de respondre ja 

respondràs, perquè no correspon al conseller de justícia donar una explicació de per què un 

jutge decideix una cosa o decideix la contrària. 

Quant a la formació, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que és un 

organisme autònom dependent del departament de justícia que fa formació al conjunt dels 
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operadors jurídics que hi ha a Catalunya, dedica especial atenció a aquesta qüestió. Una 

altra cosa, i la jutgessa degana ho esmentava, és si aquesta oferta és més aprofitada o 

menys per part dels potencials destinataris. Però en l’àmbit específic de violència sobre les 

dones, no només participen en aquesta formació les persones titulars d’aquests jutjats, que 

en general acostumen a tenir una especial sensibilitat respecte a aquesta qüestió, sinó que, 

moltes vegades, al marge de la formació que ja el mateix Consell General del Poder Judicial 

ofereix, aquesta formació s’adreça també al personal de l’administració de justícia, de 

vegades en col·laboració amb els col·legis d’advocats. I, per tant, de formació n’hi ha. Potser 

ve a tomb preguntar-se si la formació està prou ben plantejada, vist l’èxit d’inscrits que de 

vegades té. I, per tant, en això potser entre tots podem acabar trobant una manera..., o un 

format diferent. Però de formació n’hi ha. N’hi pot haver més, potser millor, segur que sí.  

I en l’àmbit de l’atenció de les víctimes, que hi he dedicat també alguna estona, està clar 

que aquest és un àmbit que està en construcció, perquè, realment, la consciència de la 

víctima, quan s’ha produït un delicte, és una qüestió present en el debat, es pot dir, des 

d’aquest mil·lenni. És una qüestió que potser conceptualment havia existit abans. Però que 

això hagi tingut una traducció en forma legislativa i que això es vagi traduint en mecanismes 

i en més mitjans en l’àmbit de la justícia, en termes generals, és una qüestió de fa molt pocs 

anys. I, per tant, hi dediquem molts esforços. Menys dels que sabem que hi hem de dedicar, 

encara. Però la consciència que aquesta és una assignatura pendent, la tenim, i la tenim 

molt clara. 

La moderadora 

Hi vol afegir alguna cosa, pel tema de les ordres de protecció? 

Mercè Caso 

Sí, la veritat és que les dades, sobretot al que és el partit judicial de Barcelona, són similars 

a les del partit judicial de Madrid. I és cert que a Barcelona es dóna un nombre molt baix 

d’ordres de protecció. Sí, és una dada que sobta. Què hi puc dir? Que jo hi confio, amb els 

meus companys i companyes, de la mateixa manera que confio en la secció que té la 

competència exclusiva per supervisar tots els recursos en aquesta matèria. Això no vol dir 

que no ho puguem fer molt millor del que ho fem. Crec que la llei reguladora de l’estatut de 

la víctima ens posa unes fites molt clares en l’atenció de la víctima des de la perspectiva 

judicial. I en això tenim terreny per córrer, amb claredat. També haig de dir que, bé, després 

d’un estira i arronsa, tenim que des d’interior, des dels mossos, ja se’ns ha presentat, als 

jutjats, una nova metodologia tècnica per ajudar el jutge a valorar la situació objectiva de 

risc. Jo crec que des que tenim aquest instrument els índexs haurien de variar, d’alguna 

forma.  
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I dir-vos que tampoc és qüestió que hi hagi moltes ordres de protecció. N’hi ha d’haver les 

necessàries. Perquè donar-les totes és el mateix que no donar-ne cap. Donar una ordre de 

protecció ha de tenir sentit, en el sentit de protecció efectiva, i hem de ser conscients que 

és un bé escàs. Per tant, amb la determinació de quins casos són realment els adients, hem 

de millorar, però jo confio en els meus companys. No hi puc dir res més. 

La moderadora 

Seguint amb el mateix tema, l’Anna, de Feministes per la Independència, ens demana dades 

sobre el percentatge de dones i homes que són víctimes de violència. Quina relació hi ha, 

entenc, entre el sexe i la violència en termes de delictes. 

El conseller de justícia 

Jo, francament, ara no tinc la dada a l’abast, ni la recordo. Sí que he donat les dades de les 

persones que cometen delictes, o que almenys són condemnades per la comissió de 

delictes, que en aquest cas la diferència és de 92 contra 8. Però de persones que siguin 

víctimes no en tinc la dada. Per intuïció..., o no només per intuïció, crec que aquí no hi deu 

haver una diferència gaire exagerada si valorem el conjunt de delictes, perquè el gruix dels 

que es produeixen, i en tot cas, Mercè, m’ajudes... Quin tipus de delictes omplen les presons, 

principalment? Delictes de salut pública, vinculats al tràfic de drogues; delictes de violència, 

no específicament sobre les dones, sinó de violència en general, i en això també hi ha moltes 

víctimes que són homes, i delictes contra la propietat. Aquests són el gruix de delictes que 

omplen les presons. Per tant, jo no tinc la dada a mà i no em voldria tirar a la piscina sense 

més. Intueixo, però, intueixo, i si no em falla molt la memòria, que no hi ha un desequilibri 

exagerat, en aquest punt concret. 

Mercè Caso 

Sí, sí. Jo només voldria afegir que, realment, és una llàstima, perquè és una dada que es té 

en compte, eh?, sobretot quan es presenten les memòries, tant a la Junta Local de Seguretat 

com en un àmbit més gran. És una dada que es té present. Jo ara no la tinc aquí, però sí 

que m’adreço a qui ens ha fet la pregunta, perquè crec que dijous tenim Junta de Seguretat, 

i cap problema, a partir de dijous..., un contacte al deganat de Barcelona i jo facilito la dada.  

Em sembla important, perquè de vegades tenim falses percepcions. Podem tenir la 

percepció que hi ha més víctimes entre les dones, perquè ens sembla que som més 

vulnerables. I pot ser un plantejament equivocat. Crec que la dada ens ajudarà a tenir clar 

si aquesta percepció és real o no. 

La moderadora 
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Seguint amb la formació, la Maria, des de la secretaria general de la USOC, pregunta 

directament a la Mercè què es fa des del deganat en termes de formació de perspectiva de 

gènere. 

Mercè Caso 

Doncs el pobre deganat prou té fent la feina que fa cada dia. El deganat no té competències 

en àmbit de formació. Aquestes competències són del Consejo General, que ens dóna 

formació a nosaltres, els jutges, i després aquí també tenim el centre de formació, a 

Catalunya, que també dóna formació als jutges i el personal. Sí que és cert que nosaltres, 

com a col·lectiu, podem demanar cursos, podem demanar formació específica, i crec que a 

l’àmbit estatal sí que hi ha obert ja un curs sobre igualtat, i els de violència sempre es fan 

tant aquí a Catalunya com a l’estat. De manera que sí. 

Sabeu, però, quin és el problema dels cursos? Que sempre hi anem els mateixos. Aquest 

és el gran problema, que hi va la gent que ja s’hi sent atreta, que ja està preocupada, que 

ja creu que necessita formació. I el problema és que, de vegades, els professionals que més 

ho necessitarien són els qui no hi van. Aquest és el gran problema dels cursos de formació, 

de què d’alguna manera hauríem de reinventar el format, com sigui, perquè arribin a tothom 

–a tothom–, a qui hi té interès i a qui no n’hi té tant, perquè és indispensable. 

La moderadora 

Arturo Martínez, regidor de polítiques d’igualtat, també parla de la formació en perspectiva 

de gènere entre les dones, perquè diu que ens centrem molt en els homes i que potser entre 

les dones també és necessària. 

Arturo Martínez 

Sí, ho voldria aclarir. La pregunta la centro en el fet que entre els homes és un escàndol, la 

manca de perspectiva de gènere. Entre els homes. I com a home de vegades em fa 

vergonya aliena sentir algunes converses entre companys; no diré de govern, però, en fi, en 

qualsevol activitat que desenvolupis. També, però, moltes vegades em trobo que  

l’educació... El fet que les dones, en general, tinguin, ara com ara, més temps per estar amb 

els fills i les filles provoca també una certa educació masclista que es transmet de mares a 

fills i filles. 

Ho dic perquè ahir vaig llegir una estadística en la qual es deia que fins als cinc anys les 

nenes no se senten inferiors... ‘Inferiors’ no és la paraula. No senten que els nois estan més 

preparats per ser més brillants. En canvi, a partir dels sis, set, anys, em penso que era, ja 

es denota, això. 
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I com a experiència pròpia també puc parlar d’uns tallers de coeducació en determinades 

escoles de què la tècnica d’igualtat ha sortit realment aterrida del que ha viscut. 

La moderadora 

Gràcies, Arturo. 

Arturo Martínez 

Simplement volia fer la pregunta des d’aquest punt de vista. 

Mercè Caso 

Oh i tant! És que formació en perspectiva de gènere la necessitem tots i totes. I en aquesta 

transmissió de rols la llar és una escenari importantíssim, però tot l’entorn social és 

essencial. Els mitjans periodístics, les xarxes socials, tot està ple d’informació que ens 

determina a repetir determinats comportaments. I, és clar, que les dones hem de rebre 

formació. Absolutament, i tant –i tant–, sense cap diferència. Els professionals, ells i elles, 

tots. 

La moderadora 

Mònica Morros, tècnica d’igualtat, ens demana en concret quin tracte es dóna a les persones 

transsexuals i quines opcions s’haurien de donar. 

El conseller de justícia 

Contesto jo. Hi ha un programa específic adreçat a aquesta qüestió i al tractament LGTBI, i 

aquest tema està perfectament previst des del punt de vista formal. Una altra cosa és la 

traducció a la pràctica, que això no només depèn de la disposició de l’administració 

penitenciària. En tot cas, hi ha respostes concretes per a aquestes situacions quan es 

produeixen. 

La moderadora 

Després tenim el testimoni de Margarita Cerdán, que ens diu que és filla d’un pres polític 

que ha viscut les presons dels anys cinquanta i que se li gela la sang quan veu gent que té 

favors dins les presons. Com està, aquest tema? Això passa? És habitual? 

El conseller de justícia 

Haig de ser honest, no entenc la pregunta. Si la vol precisar... Però, vaja, ningú no entra a 

la presó amb favors. Perquè ja no només la decisió d’entrar a la presó depèn dels jutges, 

sinó que una vegada dins s’aplica el reglament penitenciari, que, evidentment, està subjecte 

a l’escrutini dels tribunals, també, quan no s’aplica correctament. Per tant, si hi hagués favors 
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voldria dir que els sistemes de control fallen i que, per tant, hauríem d’actuar encara amb 

més diligència. Per tant, no sé si qui fa la pregunta és aquí i vol ampliar... 

Margarita Cerdán 

Soy yo. Bueno, le he comentado esto. Quizá no vaya mucho con el tema del que se está 

hablando. Pero yo he vivido..., usted precisamente hace poco ha estado en la Modelo, 

porque se quiere cerrar. Yo he estado de niña, en la Modelo. Entraba a ver a mi padre el día 

de la Mercè y el día de Reyes, porque era el día de los presos. Sé cómo eran aquellas 

celdas, sé cómo había allí una comuna, un váter, un boquete en la misma celda. Y ahora, 

cuando a veces veo por la televisión, por las noticias, que hay gente que entra…, como esto 

mismo de Caja Galicia, si no estoy confundida, que incluso les llevan las comidas 

especiales…, se me hiela un poco la sangre. Simplemente era ese, mi comentario. Porque 

creo que se podría hacer... Yo sé que los tiempos han cambiado, que no estamos en los 

años cincuenta, que hay estos derechos de cara a las personas, pero es que ves cosas que 

parece que en vez de en una cárcel estén en un sitio de reposo. 

El conseller de justícia 

Bé, jo entenc que la seva vivència respon a un període molt trist de la història, i per tant ho 

hem de situar en aquell context. I, certament, les condicions de les presons, totes, des del 

punt de vist físic i del benestar, han millorat, com ha de ser. Perquè, al final, l’objecte d’una 

condemna penitenciària és la reinserció, és evitar la reiteració del delicte. I, en aquest sentit, 

unes bones condicions d’habitabilitat en les presons no només forma part del respecte que 

mereixen totes les persones, sinó que també forma part d’una major garantia d’aconseguir 

l’objectiu que tenen les condemnes de privació de llibertat, que tenen com a finalitat última 

la reinserció. 

Amb relació a l’administració penitenciària de Catalunya, rotundament no es produeixen 

tractes de favor. I si fos així haurien de ser denunciats i degudament penalitzats. Per tant, si 

fos així... Jo, com a responsable màxim d’aquest sistema a Catalunya, estic convençut que 

no és així, de la mateixa manera que estic convençut que si un ciutadà, un treballador o un 

intern ho constata ho denunciarà pels canals establerts. 

Exemples del menjar, no ho sé. Desconec què passa a altres bandes. A Catalunya està clar 

que es tenen en compte també elements vinculats a la dieta, però no com una qüestió de 

privilegi, sinó de salut, i en alguns casos com a qüestions culturals.  

I, per tant, el que es pretén dins les presons, justament, és respectar els drets de totes les 

persones condemnades, i per descomptat de les que hi treballen. 

La moderadora 
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Rosa Romà ens demana fins a quin punt són efectius els cursos que es fan als maltractadors 

en règim penitenciari.  

El conseller de justícia 

M’ho pregunta a mi? 

La moderadora 

No ho especifica. 

Mercè Caso 

Que difícil! Quina pregunta més difícil! El que passa és que és tan greu, el problema que 

tenim, tan greu, que jo..., si em diguessin que hi ha una possibilitat que serveix perquè facin 

cursos de funambulisme també els els faria fer. 

És a dir, garantir al cent per cent que siguin efectius jo crec que no es pot fet mai. Si això 

mínimament pot servir ni que sigui en algun cas paga la pena. El problema d’aquests cursos 

és una mica, en termes de jutge de família, com les teràpies familiars. Si un va a una teràpia 

perquè toca, però no perquè senti que és necessari, el resultat serà més aviat minso. Jo, 

però, no em cansaria de seguir-ho intentant, de seguir modificant aquesta línia de 

pensament. Perquè, si no, el compliment d’una pena serà el que serà, però tornarem a 

reproduir infinitament aquesta conducta i ensenyarem els nostres fills a reproduir-la, i 

d’alguna manera hem de trobar el recurs per aturar-ho. 

Que són, aquests cursos, el millor sistema? Doncs no ho sé. No ho sé, si ho són. Però jo 

crec que val la pena intentar-ho. 

El conseller de justícia 

En tot cas, i per no allargar-m’hi molt, per dades generals vinculades a la reinserció, a la no-

reincidència, que poden donar resposta, com a mínim en un context general, a aquesta 

pregunta, hem de dir que de les persones que compleixen condemna de privació de llibertat, 

presó, set de cada deu no tornen a delinquir. Això ens pot semblar molt o poc. Evidentment, 

ens hauria de semblar poc, perquè l’ideal és el 100 per cent. Però comparativament amb 

sistemes penitenciaris del nostre entorn és un dels millors indicadors, segur. I, per tant, si 

és un dels millors indicadors d’Europa, probablement sigui un dels millors del món. Ho dic 

sense triomfalisme i sense cofoisme. Al contrari: ho dic conscient que segurament estem en 

una bona línia de treball que ens ha de permetre que aquest 70 vagi creixent. Entre les 

persones que compleixen condemna mitjançant mesures penals alternatives, l’índex de no-

reincidència és del 90 per cent. Nou de cada deu no tornen a delinquir. I, en part, entre 

aquestes nou de cada deu hi ha les persones que els jutges decideixen que compleixin, per 
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exemple, programes formatius, amb cursos formatius, persones condemnades per violència 

de gènere. 

Està clar, però, que mentre hi hagi delicte segur que hi ha marge per millorar. 

La moderadora 

I acabem amb dues de la comissió de dones advocades de l’ICAB. Ens pregunten, en primer 

lloc, per la formació de les preses sobre violència de gènere, quan moltes vegades n’han 

estat víctimes. I afegeixen: “Sense tenir-ne, fins i tot, consciència.”  

I després ens pregunten sobre la situació del registre de parelles estables. 

El conseller de justícia 

Molt bé. Crec que també ho he exposat en la primera intervenció. Es fa, evidentment, 

formació, i els programes educatius esportius en l’àmbit de la salut que es fan al conjunt de 

les persones que compleixen una condemna incorporen la perspectiva de gènere. Hi ha 

moltíssims tallers per a homes i per a dones. Perquè moltes vegades les dones, les preses 

en aquest cas, que poden haver estat víctimes de violència de gènere potser són les 

primeres de no entendre, de no reconèixer, que això és una qüestió que no té res de normal. 

I, per tant, formació explícita, però també implícita. Molts tallers que es porten a terme als 

serveis penitenciaris incorporen, sens dubte, aquesta qüestió. 

La pregunta més fàcil que m’heu fet és la del registre de parelles estables. Aquí tenim molt 

a punt de poder publicar l’ordre que regularà el funcionament d’aquest registre. Comptem 

que durant el març es posarà en funcionament, pendents només –i aprofito per saludar-ne 

el president– de l’informe de la comissió jurídica assessora, que, amb la diligència a què ens 

té acostumats, estic segur que resoldrà en el termini que correspon. I, per tant, una vegada 

superat això, que segur que serà el febrer, podrem publicar ja l’ordre que regula el 

funcionament del registre de parelles estables i que donarà resposta a una situació 

profundament injusta. És per un canvi, primer, jurisprudencial i, després, normatiu amb 

relació a la consideració del que era o no era una parella estable. Això perjudica molt 

injustament algunes persones, generalment dones que queden vídues i que veuen com 

moltes vegades la seguretat social els denega una pensió que des d’un punt de vista de 

justícia material no seria discutible per a ningú. Així que el març, per tant parlem de molt 

poques setmanes, serà un registre que estarà en ple funcionament. 

La moderadora 

Gràcies. Fins aquí les preguntes. 

La presidenta 
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Moltes gràcies, Núria, per haver moderat aquest debat i haver-ho fet amb encert. 

Moltíssimes gràcies també al conseller i a la jutgessa degana. 

Com us he dit al principi, per aquest cicle han passat cinc consellers abans, i també moltes 

professionals, i us puc dir que el diagnòstic és sempre el mateix. Crec que l’exposició de la 

senyora Caso la compartim totes. És a dir, la formació, la necessitat de la formació, la 

compartim totes; la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere, la compartim totes; la 

necessitat de no tancar els ulls a les desigualtats; la funció transformadora del llenguatge, 

importantíssim –importantíssim–, perquè és com pensem, vull dir que el llenguatge ens 

ajuda a transformar el món real, i, sobretot, que quan l’accés es fa per unes oposicions, es 

fa amb igualtat de condicions, no tenim problema, les dones. O sigui, no és mai l’accés –no 

és mai l’accés–, el problema, sinó, un cop dins, la promoció. Per què? Perquè no podem 

competir amb les mateixes condicions, en aquesta societat. És impossible si no canviem 

aquesta societat, si no canviem les càrregues socials, les càrregues familiars. Si no canviem 

això, mai no podrem competir, perquè sortim a la cursa, però amb una sola cama. Per tant, 

és impossible arribar. Jo crec que totes compartim aquest diagnòstic.  

Llavors, com hi incidim? Com podem provocar aquest canvi? Com ho fem? Jo sempre dic, 

als qui veniu a aquestes sessions, el mateix: aquesta transformació l’hem de fer totes i tots 

nosaltres cada dia –cada dia–, a casa nostra, a la feina, en el nostre context. Cada dia. Si 

no, no hi ha manera. Ho hem de fer nosaltres, i quan dic “nosaltres” vull dir totes i tots, cada 

dia. És una feina constant. I, sempre ho dic a les dones, una manera és no dir mai que no 

quan ens ofereixen un càrrec –no dir mai que no. No només per nosaltres. Fem-ho per totes 

les dones, obrim camí perquè les nenes que ara tenen deu anys no hagin de passar el que 

va passar aquella nena que ens explicava la Mercè. Per tant, crec que si no hi treballem 

cada dia totes i tots, això no ho canviarem, i estic segura que tots volem una societat més 

justa, un país més just. Doncs ho hem de fer entre totes i tots. I cada dia. Així que si us 

ofereixen alguna cosa, digueu que sí. I si no ho feu per vosaltres, feu-ho pel futur, per totes 

les dones. 

Moltíssimes gràcies a tothom. 

 

 

 

 

 


