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Sessió 7 de la CIP

La sessió de la Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP) s’obre a les tres de la tarda i 

deu minuts. Presideix Montserrat Macià i Gou, acompanyada del secretari, Carlos Sánchez 

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

Domínguez García.

Hi són presents els diputats Antonio Espinosa Cerrato, María del Camino Fernández 

Riol, Carmen de Rivera i Pla i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Fran-

cesc de Dalmases i Thió i Anna Geli i España, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró 

Ramos, Ferran Civit i Martí, Jenn Díaz Ruiz, Lluïsa Llop i Fernàndez i Rut Ribas i Martí, pel 

G. P. Republicà; Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Susanna 

Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió la consellera del Consell Audiovisual de Catalunya Carme 

Figueres i Siñol; la tresorera de l’Associació de Dones Periodistes, Marta Corcoy Rius, i el 

membre d’Ingenius DataSystem Josep Alacid Peñalver.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Marta Corcoy Rius, tresorera de l’Associació de Dones Periodis-

tes, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre l’estat d’homes i 

dones en les institucions polítiques (tram. 357-00125/12). Comissió d’Igualtat de les Perso-

nes. Compareixença.

2. Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el tracta-

ment de la violència masclista als mitjans de comunicació (tram. 357-00360/12). Comissió 

d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

3. Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la represen-

tació de les dones als mitjans audiovisuals (tram. 357-00361/12). Comissió d’Igualtat de les 

Persones. Compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Into-

lerància, davant de la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’Informe Raxen 

Especial 2018 (tram. 356-00393/12). Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’Anna Contreras, presidenta de Drom Kotar Mestipen, 

davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la tasca que fan per a 

lluitar per la igualtat i la no discriminació de les gitanes (tram. 356-00397/12). Eva Baró Ra-

mos, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Molt bona tarda. Obrirem la sessió.
Abans de començar, algun grup vol comunicar alguna substitució? (Elisabeth 

Valencia Mimbrero demana per parlar.)

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, nosaltres. El diputat Antonio Espinosa substitueix la diputada Noemí de la 
Calle.

La presidenta

Molt bé, perfecte. I llavors, recollint una mica les sol·licituds que han fet alguns 
grups, comentàvem de poder passar el punt 4 i el punt 5, que són els de les sol·lici-
tuds de compareixença que s’ha de votar, si ho veuen bé, ho passaríem ara, al co-
mençament. Els sembla bé? (Pausa.)
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Sol·licitud de compareixença d’Esteban Ibarra, president del Moviment 
contra la Intolerància, perquè presenti l’Informe Raxen Especial 2018 

356-00393/12

Doncs procedim a votar la sol·licitud de compareixença d’Esteban Ibarra... (Veus 
de fons.) Sí, sí, sí. (Sergio Sanz Jiménez demana per parlar.)

Sergio Sanz Jiménez

Si em permet fer la...

La presidenta

Sí, sí, i tant. Sí, sí. Endavant.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Nosotros pedimos la comparecencia de Esteban Ibarra para 
presentar el Informe Raxen Especial 2018, que alerta de que se está produciendo 
una intensificación a escala global de los movimientos de intolerancia y discursos 
del odio. Un fenómeno que llaman «mundialización de la intolerancia». 

En el informe se recogen distintos actos de intolerancia y odio identitario vividos 
en Cataluña, odios y agresiones impulsadas por el odio al extranjero, por el odio ra-
cial, la homofobia, la intolerancia religiosa, actos misóginos, de violencia machista, 
violencia política. 

El estudio apunta también a la radicalización de posiciones y una proliferación e 
implantación de grupos racistas y xenófobos en todas las comunidades autónomas. 
En este informe también se habla de..., se dan datos acerca de Cataluña. 

Recordar a todos los diputados que Esteban Ibarra es fundador del Movimiento 
contra la Intolerancia, que es la entidad que hace este informe. Seguramente recuer-
den, porque es muy conocido su logo... (L’orador mostra una imatge a la cambra.) 
Esta es la imagen de Movimiento contra la Intolerancia, muy señalado en los años 
90. Recordarán cuando hubo también una ola de racismo con las primeras llegadas 
de inmigrantes y la negrofobia que había en aquella época. Fundó este movimiento 
como reacción a aquellos episodios de violencia y otras manifestaciones de intole-
rancia que se extendían por España.

Actualmente es miembro del Consejo para la Igualdad de Trato del Observatorio 
contra el Racismo y la Intolerancia, así como el Observatorio de la Violencia y 
el Racismo en el Deporte o promotor de las iniciativas Red Cívica contra el 
Antisemitismo y la Plataforma contra la Islamofobia. Pensamos que sería importan-
te aprobar su comparecencia y, por tanto, les pedimos el apoyo. 

Gracias.

La presidenta

Doncs, molt bé. Si els sembla... Algun altre grup vol intervenir? (Pausa.) Doncs, 
si els sembla, procedim a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença?

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, per tant, queda... (veus de fons) aprovada per 7 a favor, 0 en contra i 9 

abstencions.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Contreras, presidenta de Drom 
Kotar Mestipen, perquè informi sobre la tasca que fan per a lluitar per la 
igualtat i la no discriminació de les gitanes 

356-00397/12

Procedim ara a la següent sol·licitud de compareixença, d’Anna Contreras, presi-
denta de Drom Kotar Mestipen. El Grup Parlamentari Republicà vol... (Veus de 
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fons.) No cal? Doncs, llavors, algun altre grup vol intervenir respecte a aquesta 
compareixença?

Doncs procedim a la votació.
Vots a favor?
Per unanimitat, queda aprovada aquesta sol·licitud.
I, si els sembla, doncs ja procedim a les compareixences d’avui. La compareixença... 

Compareixença de Marta Corcoy Rius, tresorera de l’Associació de 
Dones Periodistes, per a informar sobre l’estat d’homes i dones en les 
institucions polítiques 

357-00125/12

Donem la benvinguda, primer que res, als compareixents: la senyora Marta 
Corcoy Rius, la senyora Carme Figueras i Siñol i el company...? (Veus de fons.) Josep 
Alacid. Doncs molt benvinguts. I benvinguts també a la resta de membres que..., de 
persones que els acompanyen.

Procedirem, doncs, a la primera compareixença, que és la de la senyora Marta 
Corcoy Rius, tresorera de l’Associació de Dones Periodistes, que ens informarà so-
bre l’estat d’homes i dones en les institucions polítiques. 

En tot cas, tinc entès que compartiran el temps, el temps, que és d’un quart d’ho-
ra, quinze, setze minuts, per tant, vuit i vuit. Endavant.

Marta Corcoy Rius (tresorera de l’Associació de Dones Periodistes)

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies a tots. A veure, aquí nosal-
tres explicarem, ràpidament, perquè tenim poc temps, l’estat de la qüestió, en aquest 
moment, de dones i homes en els governs locals catalans i després també farem un 
apunt de la situació del Parlament de Catalunya, pel que fa a la paritat. És a dir, pre-
sència i permanència de dones i homes.

Aquesta és una recerca que nosaltres fem des de fa molts anys i mostrem les da-
des des de l’any 1977, des de les primeres eleccions que es van fer, en aquest cas, a 
l’Estat espanyol, fins ara. Hem anat actualitzant dades contínuament.

Aquí només presentarem el que fa referència als governs locals, i les altres dades 
de totes les institucions catalanes és una mica lo que explicarà el company, que és 
una base de dades que estem fent per consultar online, on es puguin veure els prop 
de cent mil registres, oi?, que tenim en aquests moments. (Veus de fons.) 98.000, de 
totes les persones que han passat en les diferents institucions.

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

Aquí, per tant, mostrem homes i dones als governs locals. Bé, passo ràpid. 
Aquest és l’equip –si voleu, aquest «power» també us el podem deixar. Metodologia: 
que busquem a tots els cens els càrrecs electes, que fem recerca de BOPs... Passo 
ràpid; si voleu alguna cosa, després podeu preguntar o us podem deixar el «power».

Hem treballat també les responsabilitats, o sigui, on estan les dones i on estan 
els homes que governen en els ajuntaments. I hem fet una distribució perquè, clar, 
hi ha moltíssimes responsabilitats que es fan difícils d’agrupar, perquè cada ajunta-
ment, de vegades, li dona un nom a la cosa. Aquí només voldria dir que, en el cas de 
les regidories d’igualtat, hem detectat prop de vint noms diferents, des d’«Igualtat 
d’Oportunitats», «Polítiques d’Igualtat», «Usos del Temps», «Polítiques de la Dona», 
«Dones», «Feminismes»..., me’n deixo, eh? Crec que n’hi ha uns dinou. Clar, llavors 
això ho hem agrupat tot dintre d’un únic grup, perquè és que si no... Però sí que nos-
altres, en aquest cas, com que ens dediquem especialment a veure on estan les do-
nes i on estan els homes, sí que el tema de responsabilitats el tenim bastant tractat.

Realment és un aspecte que caldria treballar i unificar perquè, en aquest cas, el 
nom sí que fa la cosa. I no és el mateix una regidoria que li posen «Regidoria de la 
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Dona», que una regidoria que es diu «Feminismes» o que una regidoria que es diu 
«Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats» o que es diu «Polítiques Dona i Home». Hi 
han al darrere concepcions i continguts ideològics diferents. I això sí que no és el 
motiu d’aquesta compareixença, però sí que ho tenim una mica treballat, no?

D’acord. També hem treballat tot el que fa referència als consells comarcals; 
diputacions provincials; el Parlament de Catalunya, que l’explicarem un moment; 
Congrés dels Diputats; Senat, i Parlament Europeu. Tot això ho tenim actualitzat. 
En aquests dies hem actualitzat Parlament de Catalunya 2017, i ara actualitzarem les 
que hi ha hagut recentment a l’Estat espanyol.

Ja anem ràpid a alcaldesses. Des de l’any 1979 fins al 2015, hem passat, en el cas 
de Catalunya, d’un 2 per cent a un 19 per cent. El 1979 aquest 2 per cent representa-
va, en nombres absoluts, dinou alcaldesses. I ara, en nombres absoluts, crec que són 
186, crec, 186. Aquest 19 per cent són 186, de 947 municipis.

Aquesta dada xoca una mica –i m’hi recreo un pelet–, perquè és que sembla..., 
tenim la percepció, la gent, de que hi ha moltíssima alcaldessa. Perquè, clar, per-
què tenim alcaldesses governant en els municipis més grans i els que estan més a 
la premsa, doncs Barcelona, Hospitalet, Sant Boi, Sant Cugat... I dius: «Però quan-
tes alcaldesses que tenim!» Doncs no. Només en tenim un 19 per cent –després de 
quaranta anys, eh?

Aquesta gràfica mostra l’evolució en comparativa amb l’Estat espanyol. La mit-
jana –mitjana–, eh? Ara ens hem equiparat. Sempre Catalunya ha anat per sota, en 
referència a l’Estat espanyol. Després us en mostraré un altre que és més clar. 

Aquí veiem les comunitats autònomes, les disset comunitats autònomes. La mit-
jana és un 19 per cent, exactament la mateixa a l’Estat espanyol, si fas mitjana de 
les disset; però si ho fas una a una, Múrcia és la primera, Múrcia realment té un  
33 per cent d’alcaldesses i Catalunya ocupa el lloc número dotze. O sigui, Catalunya 
va realment per sota: un 19 per cent. Davant nostre tenim País Basc, tenim la 
Comunitat de Madrid, Astúries, Andalusia, Navarra, Comunitat Valenciana...; real-
ment, tenim moltíssimes comunitats per sobre. Aquesta és una dada que es coneix 
molt poc i que realment ens hauria de fer pensar si està fallant alguna cosa pel que 
fa a les polítiques públiques.

També voldria centrar-me una mica en el tema de la Llei d’igualtat –estem al 
Parlament de Catalunya–, quan es va aprovar la Llei d’igualtat el 2007, que exigia 
els trams i la paritat en trams de cinc i tot això, nosaltres ens vam il·lusionar molt i 
vam pensar que pujaria realment el percentatge d’alcaldesses, i, realment, si ho ve-
ieu aquí, 2003, a Catalunya en teníem un 10 –ens centrem en Catalunya només–; el 
2007 ja hi havia llei i va ser un 13; el 2011, un 14 i ara un 19. Hi ha influït una mica, 
però tampoc –tampoc– és una representació com hauria de ser amb allò de les llis-
tes cremallera. Aquí hi hauria alguna cosa a dir als partits polítics que fan les llistes.

Passo de pressa aquesta diapositiva, que és per províncies. Per trams de pobla-
ció... Hi insisteixo, si voleu tot això ho tenim; vaig passant de pressa, perquè... Per 
partits polítics... –també passem de pressa. 

Passo a regidores ja. Hi insisteixo, si voleu conèixer alguna cosa us deixo el 
«power», perquè pugueu vosaltres aprofundir-hi. Regidores: tenim un 35 per cent 
en el 2015. Crec que recordar que hi havia una gràfica... Ah, està aquí. Un 35 per 
cent; tampoc tenim paritat –tampoc tenim paritat–, s’acosten més les línies, però no 
s’ajunten encara.

Vam començar amb un 4,80, el 1979, i ara tenim un 35,54; si som optimistes po-
dem dir un 36, però no hem arribat al 40, que és la xifra màgica que es considera pa-
ritat. S’ha pujat una mica més en regidores, està clar. Si tornem a fer la comparativa 
amb la Llei d’igualtat veiem que es va passar d’un 23 a un 29 amb la Llei d’igualtat, 
però després la cosa es va estancar bastant, o sigui que cada mandat es puja un 3-4 per 
cent com a molt. Hauríem de tenir aquí un boom increïble i això hauria de ser paritari, 
com a mínim un 40 –com a mínim.
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Percentatge amb l’Estat espanyol: també ens hem anivellat ara. Ens hem anive-
llat, igual que amb les alcaldesses; de fet, és una proporció similar. Si compares co-
munitat per comunitat, també estem en la franja baixa, a Catalunya. Fixeu-vos-hi, 
en tenim onze per davant, estem a la dotze. Tornem a tenir per davant les mateixes 
que teníem abans, més o menys. Si ho mirem al revés, per darrere nostre només 
tenim cinc comunitats, que és Castella - la Manxa, Cantàbria, La Rioja, Aragó i 
Castella-Lleó.

Sí, sí, paritat... –no sé si ja hauria d’anar acabant, potser. Si abans dèiem que no 
hi havia paritat amb alcaldesses, que no havíem assolit la paritat ni amb regidores, 
ara en el grau de paritat en els consistoris, és clar, es reprodueix una mica la matei-
xa dinàmica d’abans. No tenim paritat, paritat no aconseguida és aquesta xifra tan 
grossa. Només un 26 per cent dels ajuntaments han assolit la paritat en els consis-
toris.

Acabem? Sí, eh? (L’oradora riu.) Bé, la permanència al Parlament... Només volia 
dir la dada del Parlament de Catalunya, que la tinc aquí, que no portem la diapositi-
va, i la responsabilitat, si de cas, la deixem per a un altre moment. El Parlament de 
Catalunya en aquests moments sí que té paritat, que és..., bé, un 44... En les darreres 
eleccions del 2017, tenim un 44 per cent de dones i un 56 per cent d’homes –no la 
tinc posada al «power», la tinc aquí.

Hi ha hagut una mica més d’evolució més positiva quant a la paritat al Parlament, 
però, vaja, també quan vam començar l’any 80 era un 5,60 de dones diputades al 
Parlament de Catalunya i en les dotze legislatures hem arribat a un 44, a un 43,7. Tampoc 
hem assolit la paritat. Bé, 40..., sí; si anem a allò, al 50 per 50, no; però 40..., podríem dir 
que sí, que tenim paritat ara.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. (Veus de fons.)

Marta Corcoy Rius

No, no; fes, fes, perquè em sembla que ja m’he passat de més de deu minuts, o 
sigui que... (L’oradora riu.)

Josep Alacid Peñalver (membre d’Ingenius DataSystem)

Bé, jo us vinc a parlar de com hem desenvolupat aquestes dades, amb les quals 
us podria avorrir, adormir i tombar-vos; amb cinc minuts em sobra. Així que tam-
poc no us ho explicaré massa massa, però sí que us faré una consideració molt im-
portant –i així fem una mica d’esbarjo–: prop del 90 per cent de les bases de dades 
que s’estan fent servir avui en dia a internet estan mal fetes, estan mal desenvolu-
pades, mal dissenyades. De fet, això ens arriba a nosaltres, a Ingenius, després de 
voltar per tres o quatre llocs on poguessin fer-ho.

I vaig molt més ràpid encara: què és una base de dades? Doncs, allò que quan 
t’instal·len l’Office a l’ordinador veus l’Excel, veus el Word i veus l’Access i dius: 
«Això de l’Access...», i normalment tendim a fer les bases de dades amb l’Excel. 
I com sabem que una base de dades està malament? Doncs quan veus un full d’Ex-
cel que té moltes caselles buides. Si hi ha caselles buides, vol dir que allò no hauria 
d’estar allà. Ja sé que sembla que estic sortint del que venim a parlar, però no és així 
del tot.

En el cas, per exemple, d’una base de dades de contactes que un es fes amb l’Ex-
cel posaria el nom, el cognom i tal, i quantes columnes de telèfon poses? Quantes 
caselles quedaran buides? I això no se sap fer. Hi va haver un home, l’any 67, que 
es deia Date, que venia del món de la matemàtica... La informàtica està dividida en 
matemàtics i enginyers; tot lo dels enginyers no funciona i tot el dels matemàtics 
funciona sempre. És així. I les bases de dades que va desenvolupar aquest senyor 
l’any 67 avui en dia tenen validesa, perquè ell va fer una cosa –com que era mate-
màtic– que li va dir «àlgebra de bases de dades». 
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Aquesta base de dades està ben feta, té 98.000 registres i cada cosa està al seu 
lloc. Podem posar el nom d’una persona i veure tota la seva vida política. Podem 
posar una comarca i veure en tota la història quins partits han tingut més representa-
ció, quantes dones hi ha hagut per tal partit, per tal institució o per tal altra. I aques-
ta base de dades és la que s’ha fet servir per fer aquest informe. El rigor és extrem. 

Tenim una pàgina web on hi ha penjat un informe sobre aquesta base de dades, 
que és important. És una URL, vull dir una URL és això que s’escriu, no? Tres ve 
dobles, ta, ta, ta. Aquí podreu entrar i veure coses, i ara hi estem col·locant aquesta 
macrobase de dades, perquè qui vulgui pugui entrar a fer preguntes. I aquesta base 
de dades... Com dèiem l’altre dia, soc un gran especialista en temes generals i, al 
final, d’altra cosa en aquest món no en tinc ni idea, però de base de dades tampoc. 
I el poc que sé, sí que ho sé fer servir bé. D’això sí que n’estic orgullós. I pel que si-
gui, tenim una certa intel·ligència intuïtiva a l’hora de fer bases de dades –tampoc en 
podem presumir, perquè és gairebé un do– i les fem bé; de fet, és l’únic que sabem 
fer bé, a part de tenir una filla preciosa, que és l’únic que he fet en aquesta vida, eh?

Actualment, aquesta base de dades està operativa, funcionant i estem fent la part 
perquè la pugueu consultar. I aquí hi posarem l’enllaç i podreu accedir i fer pregun-
tes que us meravellaran. Podreu preguntar coses que us meravellaran.

Marta Corcoy Rius

Aquesta és la web que deies, Josep?

Josep Alacid Peñalver 

Sí, aquesta és la web on hi haurà l’enllaç. 

Marta Corcoy Rius

És el que he explicat jo però amb informes. O sigui, un resumet...

Josep Alacid Peñalver

Sí, és interessant. Aquí anem actualitzant, perquè la Marta la feina que fa és 
agafar totes aquestes dades que els de les pantalles fem i la Marta els hi dona sentit 
perquè ho pugueu entendre.

Si hi hagués algú que vol fer preguntes a la base de dades estarà aquí i estarà 
disponible, i està..., ho repeteixo –i d’això sí que en tinc el ple convenciment, és un 
fet, no és una opinió–, està ben feta.

Marta Corcoy Rius

Vam fer entrevistes amb alcaldesses, d’això fa un any i escaig, i ara estic veient 
que la Dolors Sabater ja no hi és, la Meritxell Budó la tenim aquí al Govern... Bé, les 
altres encara hi deuen ser, no? Sí, la Lluïsa Moret encara hi és... Bé, vam fer entre-
vistes a dotze alcaldesses, em sembla que era: la de Berga, la Venturós; la de Santa 
Perpètua...

Josep Alacid Peñalver

Us ho podeu mirar...

Marta Corcoy Rius

Us ho podeu mirar tranquil·lament, es diu «Dones i homes en els governs locals».

Josep Alacid Peñalver

Bé, veig que encara hi ha algú despert, vol dir que tan malament...

Marta Corcoy Rius

Que no ho has fet tan malament... (Rialles.)

Josep Alacid Peñalver

Com que sempre estic davant de la pantalla... Ja em perdonareu, eh? 
Vinga, gràcies.
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Marta Corcoy Rius

I ja està. Res més, eh? Hem estat aquí, curosos, eh?

La presidenta

Moltíssimes gràcies per aquesta administració tan curosa del temps.
Per tant, ara és el torn de la senyora Carme Figueras, per informar sobre el trac-

tament de la violència masclista i la representació de les dones als mitjans audio-
visuals.

Endavant. Té uns vint-i-cinc minuts, en tant que ajuntem dues compareixences 
en un torn.

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Carme Figueras 
i Siñol

Bé, moltes gràcies. En primer lloc, bona tarda i gràcies per l’oportunitat de ser 
avui aquí en nom del Consell de l’Audiovisual i per parlar breument d’aquests dos 
temes.

Dir també que el powerpoint que ara passaré... –que no em compti el temps, eh? 
(L’oradora riu). Ah, ja el tinc, ja el tinc... Per què es veu diferent aquí? 

(Susanna Segovia Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Endavant, senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Només per aclarir la raó d’ajuntar les compareixences, tenint en compte que són 
temàtiques diferents. És per algun motiu? Vull dir, bàsicament, perquè eren punts de 
l’ordre del dia diferents i són temàtiques diferents...

La presidenta

A la Mesa vam considerar que es podia fer tot conjuntament, sí, efectivament. 
Però que, en tot cas, es farien les compareixences al mateix moment i conjuntament, i 
que podríem fer-les al final les dues. Però si consideren vostès que és millor per orga-
nitzar el temps, no hi ha cap inconvenient que puguem fer-ne primer una i després les 
altres. Com consideren... A la Mesa vam considerar que ho podíem fer conjuntament, 
però jo no tinc inconvenient, si és que...

Beatriz Silva Gallardo

Sí, yo también preferiría que fueran separadas, porque creo que son temas distin-
tos y sería bueno que primero habláramos de uno y luego del otro, si...

La presidenta

Doncs, d’acord. Si hi estem tots d’acord, endavant. 

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Carme Figueras 
i Siñol 

Perdó, un segon...

La presidenta

Disculpes, perquè el que farem serà...

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Carme Figueras 
i Siñol 

Les preguntes al final?

La presidenta

No, les preguntes ara mateix.
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La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Carme Figueras 
i Siñol 

Bé, de fet no hi ha problema, perquè veig que aquí es veu sencera. Jo no la veig, 
però és igual. Cap problema.

La presidenta

Però, en tot cas, separem les dues compareixences i ara serà el torn dels grups 
parlamentaris per formular preguntes o demanar aclariments.

Per tant, doncs, és el torn de Ciutadans. La diputada Carmen de Rivera, enda-
vant.

Carmen de Rivera i Pla

Sí; gracias, presidenta. En primer lugar, para dar las gracias a la señora Corcoy 
y al señor Alacid por esta comparecencia. Realmente, es una comparecencia que ha 
sido, la de la señora Corcoy, muy clarificadora, porque lo que nos está diciendo es 
que ni en el mundo local, ni en cuanto a alcaldesas o concejalas llegamos a la pari-
dad. En el Parlament de Catalunya creo que podríamos hablar de paridad técnica, 
porque estamos en un 44 por ciento. 

Y luego, la web esta, que yo le agradezco muchísimo al señor Alacid; nos ha lla-
mado la atención –a mí me ha cautivado, digamos– pensar que tenemos esta base de 
datos que además es certera, porque es verdad que muchas veces manejamos datos 
o que están pasados o..., en fin, que agradecemos muchísimo esta aportación.

Está claro que queda mucho camino por hacer, mucho por recorrer para llegar a 
una auténtica igualdad. Y yo creo que si no llegamos en el mundo político es mucho 
más difícil que lleguemos en otro aspecto o ámbito.

Por tanto, bueno, creo que hay que perseverar, creo que asociaciones como la 
suya, de Dones Periodistes, tienen que seguir funcionando, tienen que seguir exis-
tiendo y se las debe seguir escuchando, porque, realmente, ponen el dedo en la llaga 
de dónde está el problema con esta minuciosidad con la que lo hacen.

Nada más y muchísimas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn de la diputada Bea Silva, del Grup 
Parlamentari del Partit Socialistes i Units per Avançar.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, soy yo. (Rialles.) Buenas tardes. Quería agradecer la presentación de este in-
forme, que realmente creo que es muy útil que podamos disponer de estos datos, que 
a mí me han sorprendido porque yo no era consciente, por lo mismo que comenta-
bais, de que las alcaldesas..., que realmente el porcentaje seguía siendo tan pequeño 
respecto al total.

Hay una cosa que comentabais respecto que los ayuntamientos..., o sea, que pa-
rece que hay más alcaldesas porque hay ayuntamientos que son muy grandes y muy 
visibles que las tienen. 

Con respecto al número de habitantes, ¿hay cifras? O sea, mejora respecto, diga-
mos... Porque, claro, comparar un ayuntamiento que tiene..., grande con uno peque-
ñito, yo no sé si esto lo habéis hecho.

Y tampoco, bueno, creo que tampoco dio tiempo..., si en las conclusiones del 
informe hay recomendaciones al respecto para poder mejorar la situación. Porque 
también hay un problema con la regulación interna, que cada partido político se 
supone que es libre de decidir si tiene listas cremallera o cómo organiza esto. Y si 
vosotros tenéis alguna recomendación al respecto. 

Gracias.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú i té la paraula la diputada Segovia. Endavant.
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Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Sí, agrair també la intervenció i les dades que, realment, les hem 
pogut veure com molt ràpidament, però segur que donen per tafanejar bastant. (Veus 
de fons. L’oradora riu.)

Jo sí que em voldria també sumar a la petició que s’ha fet, i una mica..., perquè 
hem pogut veure la foto, el diagnòstic, i tot i que l’evolució, per sort, és favorable, 
perquè malament rai si no ho fos, clarament és insuficient, i una mica si han fet tam-
bé una anàlisi de les raons per les quals aquesta evolució no és tan positiva com po-
dria ser-ho. I si hi ha algun tipus de recomanació, tant des de polítiques públiques, 
com també recomanacions als partits, per canviar això.

Nosaltres fa molt de temps que... –bé, som una organització jove–, que avui hi ha 
moltes dones que hem fet el salt a la política fa poc. I una de les preocupacions que 
tenim sempre és el tema de la dificultat de la conciliació de la vida familiar i la vida 
personal amb la política. Com això pot haver estat una de les raons per les quals a 
moltes dones els costa fer aquest pas a llocs de responsabilitat. I que, moltes vega-
des, quan el fan, fins i tot duren menys o aguanten menys anys en el càrrec que els 
homes, perquè arriba un moment que aquests temes de la conciliació i del pes de la 
vida personal influeix en la dedicació i en la capacitat, no? Una mica si s’han pogut 
trobar, ja sigui en les entrevistes, en l’anàlisi de dades, alguna reflexió o alguna re-
comanació al respecte.

És interessant el tema que comentaven de les alcaldesses, que, efectivament, 
sembla que n’hi hagi moltes perquè són ciutats que surten molt. Jo potser la diferèn-
cia, que es comentava anteriorment, crec que està molt bé que hi hagi alcaldesses de 
grans ciutats, però crec que és igualment important o crida l’atenció el fet de que no 
n’hi hagi a pobles petits, precisament, no? I això potser també està molt relacionat 
amb una política on costa més que s’incorporin dones a la política i potser a pobles 
petits o ciutats petites hi ha encara menys possibilitats d’obrir aquests espais de par-
ticipació. Si creuen que pot haver-hi algun tipus de relació amb el fet d’això, doncs 
que siguin a les ciutats grans on hi ha alcaldesses i no tant a ciutats petites, mitjanes 
o fins i tot pobles, no?

Hi havia una dada interessant, que era el nombre de regidores, no?, que era un 35 
per cent. No sé si han pogut, per saber, si a l’estudi també veuen quantes d’aquestes 
regidores estan a llocs de govern també. Perquè, efectivament, tampoc és el mateix 
ser una regidora amb responsabilitats de govern, que estàs quasi que més a la banda 
de les alcaldesses, que una regidora de l’oposició, que és..., bé, hi ha unes responsa-
bilitats i també unes càrregues com molt diferents, no? I és una apreciació impor-
tant.

I sí que hi havia un altre aspecte que m’ha cridat l’atenció i és el nom de les re-
gidories, no? La ideologització de les regidories, que canvia molt, no? Doncs, això, 
una regidoria de la dona o el fet que sigui Regidoria de Cooperació, Aparcaments 
i Drets de les Dones, que ens arribat a trobar coses com aquestes. L’ús, en alguns 
llocs, recentment, de la incorporació de «feminismes», directament, com a nom de 
les responsabilitats de les regidories. 

I en això ha derivat, tot i que no és exactament en ajuntaments, és més aviat a 
l’àmbit del Govern de Catalunya..., nosaltres hem proposat –i hem portat alguna pro-
posta al Parlament– la importància de tenir una conselleria de feminismes també, 
per visibilitzar i focalitzar les polítiques que treballen pels drets de les dones. Que 
és molt important que, tal com diu la llei, estigui l’Institut Català de les Dones a 
Presidència; ja va ser un pas, però, efectivament, uns anys després, hem pogut veure 
que aquesta famosa transversalitat i el fet de penjar de Presidència no necessària-
ment es tradueix en aquesta transversalització i en aquesta priorització de les polí-
tiques de drets de les dones.
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Bé, llavors saber una mica si creuen que la ideologització o el fet de tenir regi-
dories que es diguin d’una manera o d’una altra i que directament treballin les po-
lítiques de drets de les dones es podria fer també des del Govern de la Generalitat.

I ja per acabar, i perdó si m’he estès molt, però és que donava com per molta..., 
per això volia separar les intervencions. 

Efectivament, al Parlament tenim 43 per cent de dones. És un bon percentatge 
–podria ser millor–, però, després, tenim unes dades molt més preocupants en la 
composició de la Mesa, en les presidències de les meses... De fet, ara hi ha un grup 
d’equitat, que estem treballant, justament, en aquest tema, no? I llavors, bé, també 
visibilitzar mesures, que no sigui només un tema de nombre, sinó que sigui també un 
tema qualitatiu i de responsabilitats.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada Segovia. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà i té el 
torn de paraula la diputada Lluïsa Llop. Endavant.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, presidenta. Bona tarda i moltes gràcies per les explicacions, tant a la 
Marta Corcoy com al Josep Alacid. Gràcies també per la feina que feu des de l’as-
sociació, tant pel tractament de la pròpia professió de periodisme com de tots els 
temes periodístics.

I ja directament parlant de les dades que ens heu presentat, certament és decebe-
dor com, després d’anys de l’aplicació d’una llei d’igualtat, és evident que els resul-
tats no són els que totes i tots voldríem.

És evident també –jo que vinc del món local– que, abans de que això passés, a 
l’ajuntament –per exemple, en un ajuntament mitjà de l’Alt Penedès– hi havia zero 
regidores, abans de que entrés en vigor aquesta llei. Que, evidentment, hem fet un 
pas, però que estem a anys llum d’on hauríem d’estar.

Això jo crec que ens planteja que, segurament, s’ha de fer alguna cosa més, s’ha 
d’acabar d’incidir en aquest camí. 

I nosaltres estem molt orgullosos, des del Grup Republicà, de dir que ja fa diver-
ses conteses electorals, fa un temps, Esquerra es va dotar d’un pla d’igualtat, d’un 
pla d’igualtat que ens fa construir llistes cremallera a totes les conteses electorals. 
De manera que no passa això de la paritat, de la trampa aquesta dels cinc. Perquè, 
clar, si els tres primers són homes, resulta que, home, si en treus quinze potser sí 
que ho equilibres, però si en treus poquets, el que passa és això, que acabem conti-
nuant tenint aquests percentatges tan alts de masculinització en el sector públic, en 
els càrrecs polítics.

Per tant, bé, hauríem de fer una volta entre tots plegats d’intentar aconseguir fer 
que els càrrecs, que les institucions, etcètera, s’assemblin a la societat i, per tant, que 
tendim cap a aquesta igualtat en tots els àmbits.

I a mi m’agradaria fer-vos un parell de preguntes que m’han cridat l’atenció. No 
sé si és ben bé del tractament de dades, com de l’obtenció de les dades, però, per 
exemple, em cridava l’atenció, quan fixeu els números de quants homes, quantes 
dones, percentatge, etcètera, això agafem les dades al principi d’un mandat o d’una 
legislatura o si va evolucionant o..., això ho anem fent canviar? És a dir, això.

I l’altra consulta que tenia, potser perquè així teniu una mica més de temps en la 
rèplica. Em sembla molt interessant quan ha començat a explicar el tema d’en quin 
àmbit de responsabilitat també estaven les dones, perquè crec que sovint també és 
significatiu. Perquè segur... –no ho sé, amb les dades ho veurem més clar, però–, se-
gur que tenim un munt de regidores de serveis socials i no sé si en tenim tantes de 
promoció econòmica o de..., no ho sé. Repetim estereotips en aquests àmbits. Per 
tant, em semblaria interessant...

Res més. Agrair-vos la compareixença i un tema absolutament interessant.
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La presidenta

Moltes gràcies. Ara és el torn de paraula del Grup Parlamentari Junts per 
Catalunya i té la paraula el diputat Francesc de Dalmases. Endavant.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. I moltes gràcies a l’Associació de Dones Periodistes, 
la bona feina que ens han presentat avui la Marta Corcoy i en Josep Alacid.

De fet, com acostuma a passar sovint en aquest país, la societat civil organitzada 
va per davant del que han d’anar les institucions i, en el vostre cas, algun dia hau-
rem de parlar, perquè sou una mena de consciències, que aneu explicant molts casos.

Jo recordo, per exemple, que, en el Pla de cooperació, la vostra aportació va ser 
important perquè els drets de les dones fossin... Per cert, parèntesis, en el pla direc-
tor que estem discutint actualment els drets de les dones, com a tals, han desapare-
gut. Junts per Catalunya ja ha dit que no l’aprovarà si no hi són representats, com 
ha de ser.

En tot cas, el dibuix que heu fet, que és aquest del 19 per cent de dones alcaldes-
ses o que només hi ha paritat en un de cada quatre. De fet, contradient una mica el 
que deia ara la meva companya diputada, no fa més que explicar el país on estem, 
no? És a dir, que en tots els mitjans de comunicació només tinguem una directora 
de diari; o que a l’Estat on estem mai hagi presidit el Tribunal Suprem una dona; 
o que en els consells d’administració de l’IBEX 35, malgrat la llei d’igualtat, no se 
supera el 20 per cent de la presència de les dones; o que l’opinió dels mitjans, en el 
millor dels dies, no arriba a un 25 per cent de dones; o que els premis literaris..., hi 
insistim, que només un 20 per cent continuen sent per a dones, doncs fa que, efecti-
vament, el mirall en les institucions polítiques també sigui el que és.

I, per tant, quan els mitjans enfoquen la seva descripció de les institucions políti-
ques a través dels seus representants, com que majoritàriament són homes, doncs és 
una professió autocomplerta, no? Llavors és la dita aquella de la Simone de Beauvoir 
que li tallen les ales i després li diu que no, que no, que no sap volar.

Per tant, el diagnòstic l’hem entès, hi és, i una mica, com recomanava, no sé si 
era la companya de comuns o la companya socialista, que deia si, a més a més, del 
diagnòstic, feu alguna proposta de pla d’actuació.

I, en aquest sentit, nosaltres us volíem preguntar, específicament, per una inicia-
tiva sorgida a Catalunya, que és la del distintiu municipal per la igualtat de gènere. 
Si la coneixeu, com la valoreu... I en quina fase es troba això del SG City 50-50 per 
la igualtat de gènere. I, bé, sabem que és una iniciativa que s’està enfortint en els 
darrers temps i, per tant, si la podíeu valorar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per tant, ara, doncs per donar resposta a les observacions 
i les preguntes, té la paraula la senyora Corcoy. Per... (Veus de fons.) Sí, tenen uns 
entre quinze, divuit minuts. (Marta Corcoy Rius diu: «Ui, així podem fer un míting!» 
Fortes rialles.)

Endavant.

Marta Corcoy Rius

A veure, bé, jo m’he anat apuntant coses, si alguna cosa queda per respondre 
doncs ja la reclamareu, no?

Conclusions i si recomanem alguna cosa. És una mica la pregunta del millón 
–sempre ens pregunten el mateix. Què recomanem nosaltres? El que sempre es diu 
en tots els nivells de mesures polítiques, no? Mesures d’acció positiva. Encara en fan 
falta –encara en fan falta.

O sigui, la llei no ha estat suficient, però..., ha estat un petit avenç, però no ha 
estat suficient. Fan falta més mesures d’acció positiva, fa falta formació i fa falta 
lideratge femení i fa falta formació en lideratge femení. Això és el que nosaltres 
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creiem. Ho resumiríem així, perquè és que jo podria ara, doncs, dissertar molt so-
bre què vol dir «mesures d’acció positiva», que segur que ho sabeu, però que hi ha 
gent que no les comparteix i hi ha algunes ideologies polítiques que no compar-
teixen les mesures d’acció positiva. Nosaltres creiem que són la solució, que, si no, 
encara estaríem més baixos.

Per què Catalunya està tan al darrere? Això..., nosaltres hem fet aquestes entre-
vistes, estem intentant trobar alguna anàlisi més qualitativa que ens pugui donar 
alguna dada, però no acabem de saber-ho. Creiem que són les dinàmiques internes 
dels partits i que no arribem més enllà de per què tenim al davant, doncs, el País 
Basc, per què tenim al davant la Comunitat de Madrid o la Comunitat Valenciana. 
La veritat és que ens falten elements per saber per què Catalunya sempre va tan per 
darrere. 

Ho hem consultat inclús amb gent que fan més de polítiques i, bé, no s’acaba de 
trobar l’explicació de per què estem així. No, no ho sé. 

Jo crec que són dinàmiques de partit. Però tampoc voldria anar més enllà de per 
què aquestes dinàmiques de partit i per què PSOE i PP, per exemple –o PSC i PP 
aquí–, que són els partits majoritaris, no?, doncs a fora d’aquí tenen més alcaldesses 
que a Catalunya. Doncs no ho sé.

També haig de dir que el partit que té més alcaldesses, en proporció a les llistes 
presentades, perquè, clar, això és complicat, o sigui, el que té més alcaldesses són 
els comuns, perquè, clar, perquè... (L’oradora riu. Veus de fons.) Exacte! Perquè si 
ho fem per habitants, està clar que són els comuns, no? Si ho fem per llistes presen-
tades, és Convergència, que ara és Junts per Catalunya. Per llistes presentades. 

Qui té més tradició de tenir més alcaldesses és el PSC. I això està clar. I això en 
tots els estudis s’ha anat veient, que qui ha tingut més assentat el tema de polítiques 
d’igualtat i que s’ha treballat més això sempre ha estat el PSC a Catalunya. I això, en 
molts informes que hem fet nosaltres sempre ho hem dit –sempre. El PSC no és el 
que té més alcaldesses en aquests moments, perquè presenta menys llistes que l’anti-
ga Convergència, que jo crec que Convergència en les eleccions del 15 va presentar 
prop de set-centes llistes. És clar, en proporció a això, és evident que Convergència 
és el que té més alcaldesses, perquè presenta més llistes, però si et fixes en altres 
mesures veus que el PSC és el que sempre ha tingut històricament més alcaldesses, 
i això sí, això està contrastat amb dades.

Podria anar més enllà, però crec que potser no toca en aquests moments.
El fenomen dels pobles petits. Nosaltres, en un mandat anterior, en l’11 i abans, 

sempre dèiem que les alcaldesses estaven en els pobles petits, i teníem la teoria, que 
ara se’ns ha desmuntat un pelet –i per això us dic que aquestes teories de vegades 
són una mica fràgils–, teníem la teoria que com que allà no es cobrava tant i hi havia 
menys poder, les alcaldesses es posaven més al front dels ajuntaments. I sí que és 
veritat que hi havia ajuntaments, entre cinc-cents i mil habitants, que hi havia mol-
ta alcaldessa. I això era cert fins al 2015, i al 2015 aquesta tendència ha canviat. Sí 
que és veritat que hi ha molta alcaldessa encara a municipis petits, però en munici-
pis mitjans i grans de l’àrea metropolitana s’ha produït el fenomen que hi ha moltes 
alcaldesses. 

Hem de veure ara què passarà el 26 de maig. Realment, no tenim clar si aquesta 
tendència es consolidarà o no. Esperem que sí i esperem que hi hagi alcaldesses de 
l’àrea metropolitana, per exemple, que estan consolidades i que continuïn sortint, 
que es tornin a presentar i que continuïn sortint. Però com que tot és tan fràgil i com 
que la vida política ara està tan..., diria, activa, veurem. M’agradaria tornar a venir 
aquí d’aquí quatre o cinc mesos, amb resultats del 26 de maig, per a, realment, veure 
si això que estem dient ara i aquesta teoria que intentem consolidar se’ns consolida 
de veritat o no. 

En els pobles petits, sí que n’hi han moltes, eh? Això sí. Mira, ara estem fent 
una revista, un número especial de la revista Dones Dossier, que editem a Dones 
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Periodistes, i l’estem fent sobre quaranta anys d’ajuntaments democràtics. La trau-
rem a finals de maig i, per exemple, fem perfils de dones alcaldesses i agafem 
dos dones alcaldesses dels dos municipis més petits que tenen alcaldessa, i que és 
l’Ajuntament de Cava, que crec que té seixanta i escaig habitants, i l’Ajuntament 
de Senan. Lleida té molta alcaldessa en municipis petits, per exemple. (L’oradora 
s’adreça a la presidenta.) Tu ets de Lleida i això és així, eh? (Veus de fons.) Sí, sí. 
Per tant, la teoria aquella que nosaltres dèiem: «Ah, no, perquè allà no cobren i 
administren la casa, que és l’ajuntament», d’alguna manera, en aquests municipis 
encara es manté aquesta teoria, malgrat que hi ha gent molt jove i això també està 
molt bé, perquè aquestes dos alcaldesses que us he citat són realment molt joves. 
Vull dir que hi ha elements que juguen a favor, no?

Obtenció de les dades, que algú ho preguntava. Sí, les actualitzem. Les voldríem 
actualitzar amb més freqüència. No ho fem amb gaire freqüència, perquè realment 
ens falten recursos. O sigui, això ho fem amb un grau molt alt de voluntarisme i, 
clar, si tinguéssim més diners –parlant clar– podríem mantenir la base de dades 
més actualitzada, però sí que l’actualitzem, com a mínim, un parell de vegades en 
el mandat. 

O sigui, les dades que veieu aquí ara són del 2016, les vam entrar el 2016 i bàsi-
cament són aquestes. Què hem fet? Hem actualitzat alcaldesses. Sí que hem fet algu-
na millora i fa un mes o dos vam actualitzar alcaldesses i per això tenim la dada tan 
fresca que són 186, i les tenim totes, amb noms i cognoms, jo crec que actualitza-
díssimes. Fixeu-vos que us he presentat l’alcaldessa de Badalona, la Dolors Sabater, 
que ara ja no ho és. Per tant, sí que les alcaldesses les actualitzem. Regidores, no 
tant, perquè ens faltarien més recursos per poder mantenir la base de dades més ac-
tualitzada.

Lo de la conselleria de feminismes, sí, a mi em semblaria molt bé. No sé qui ho 
ha dit, però em semblaria molt bé. Sí. L’Institut Català de les Dones fa una feina, 
però és limitada, i creiem que si hi hagués una conselleria de feminismes es podria 
avançar. Home, com a mínim el nom sonaria més i potser podríem, no ho sé, avan-
çar més en el tema de la igualtat. Jo sí que ho veig.

Què més? No m’he anotat res mes... Lo del distintiu municipal per a la igualtat 
de gènere, la veritat és que en vaig tenir notícia, però després no ho hem seguit gai-
re. Jo no sé si això està molt implantat, no sé si té gaire implantació en el territori; 
que jo sàpiga, no gaire, però potser ho desconec, eh? Crec que són iniciatives bones, 
però que si no hi ha algú al darrere que ho vagi promocionant, que ho vagi visibilit-
zant, que ho vagi donant a conèixer, potser són iniciatives que es queden curtes. Jo 
no ho sé, en desconec la implantació, eh? M’he deixat res? 

Ah, els noms, els noms de les regidories. Sí, això realment és una mica de dis-
bauxa, sí, sí. I sí que al darrera del nom hi ha ideologia. «Regidoria de la Dona» no 
és el mateix que «Regidoria de Dones», «Feminismes» evidentment que no és el 
mateix que «Regidoria de Dona». Jo crec que «Feminismes» és molt clar; «Igualtat 
d’Oportunitats», «Equitat»..., n’hi ha algunes que li han posat el nom d’«Equitat». 
Realment, s’intueix que al darrere hi ha alguna tècnica que ho vol fer bé i que s’ho 
treballa bé, però que sí que aquí jo crec que cal més formació. La formació en polí-
tiques d’igualtat crec que continua sent molt necessària.

Tu...? No ho sé, jo ja he acabat.

Josep Alacid Peñalver

Sí, el tema de les actualitzacions de dades i la pregunta que ens han fet de les 
responsabilitats i de si no és el mateix les regidores escollides que després les que 
formen part de l’equip de govern o quines responsabilitats acaben tenint al final.

Totes aquestes preguntes és el que abans us deia que si una base de dades està 
ben feta és capaç de contestar-les i sí, tenim la resposta a dins d’aquesta base de 
dades. Es pot fer la pregunta que es vulgui, en el període de temps... Vull dir, pots 
agafar i dir: «Quant a responsabilitats, va, anem a agafar les dones que realment són 
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regidores». Com ha evolucionat en el temps la seva presència en l’equip de govern? 
Aquesta que és una pregunta una mica tècnica, una base de dades ben feta pot res-
pondre-la, i aquesta, la nostra, ho pot fer. 

El que no tenim i no és al lloc, us dic el motiu pel qual.... No estic reclamant res, 
però sí que ens falten recursos, anem a base de després de sopar, després de dinar, 
posar-nos-hi. Però jo us diria que el 90 per cent de la feina feta que hi ha hagut fins 
ara per l’equip d’Ingenius Data en aquesta base de dades, més del 90 per cent ha sigut 
sense remunerar, això us ho asseguro. I no hem vingut a plorar, eh? D’acord.

I sí que em permeto, a nivell personal, donar-vos les gràcies pel que esteu fent 
tots els diputats i diputades al Parlament de Catalunya, perquè sembla que el votant 
de peu no té oportunitat després de veure-us a les comissions, i amb l’atenció i el 
«carinyo» amb què m’heu atès.

Moltes gràcies.

Marta Corcoy Rius

M’he deixat una cosa, la permanència; la dada de la permanència, aquesta sí que 
és important.

Les dones es cansen; es cansen, no poden més. No tenim alcaldesses que hagin 
estat més de set mandats. Només una alcaldessa va estar set mandats, que és l’alcal-
dessa de Verdú, i no n’hi ha cap més. Tres, quatre..., fins aquí encara arribem. En 
canvi, sí que hi ha alcaldes que han estat vuit i nou mandats, i deu algun.

Una altra dada que ens hauria de fer pensar. No sé si s’hi han d’estar deu man-
dats, no ho sé, però tampoc és lògic que es cansin tan aviat les alcaldesses. Dic les 
alcaldesses; regidores, ja...

Ja està.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Sí, ha complert perfectament amb l’administració del temps.

Compareixences acumulades de Carme Figueras i Siñol, consellera del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

357-00360/12 i 357-00361/12

Per tant, ara continuarem, doncs, amb la compareixença de la senyora Figueras. 
Endavant, amb els termes que hem comentat abans.

Moltíssimes gràcies.

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Carme Figueras 
i Siñol

Gràcies, senyora presidenta. Doncs, ja no dono les gràcies una altra vegada d’es-
tar aquí.

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

Tractaré aquests dos temes, que són el tractament de la violència masclista als 
mitjans audiovisuals, en què exposaré les dades que tenim d’un estudi que hem fet 
març i maig del 2018, i a la vegada també la presència de continguts amb relació a 
la violència masclista a Internet, que també tenim una sèrie de dades i informes en 
aquest sentit.

I la segona part seria la representació de les dones en els mitjans audiovisuals. És 
a dir quina és la seva presència, amb les dades de tot l’any 2018 agregades, i també 
m’agradaria fer una breu presentació dels estereotips de gènere en la publicitat de 
joguines, que crec que també és força orientatiu del que passa al món de la publicitat 
i també de quin món estem a vegades promocionant des de la publicitat.

I ja començo amb la violència masclista. I lo primer seria el tractament de la vio-
lència masclista a la informació en els mitjans audiovisuals, en els mitjans lineals. 
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Els objectius són quantificar la presència d’informacions sobre violència masclista 
en els teleinformatius. Analitzar també el seguiment de les recomanacions. Vostès 
saben que hi ha unes recomanacions fetes pel CAC amb moltes entitats i organismes 
–l’Institut Català de les Dones, però també institucions, Col·legi de Periodistes...–, 
que el 2009 es van refer en base a la llei del 2008, i d’aquestes recomanacions es fa 
tot un seguiment per veure si se segueixen o no pels mitjans a Catalunya. I el tercer 
aspecte seria quina evolució hi ha hagut de les informacions des de l’any 2010 fins 
al 2018. Tenim dades anteriors, però les que són comparables són a partir de la nova 
Llei de violència masclista pel que fa a la mateixa definició de la llei.

L’univers d’estudi són els teleinformatius del març al maig de l’any 2018. Tenim 
analitzades 139 hores d’informatius a TV3; a Televisió Espanyola Catalunya, la des-
connexió, 36,5 hores d’emissió, i a 8tv, que aleshores també tenia informatius, un 
21,5 hores d’emissió en els informatius.

Val a dir que aquestes dates que els he dit abans, dels tres mesos, de març a maig 
del 2018, són unes dates que hem agafat conjuntament nou organismes reguladors 
de l’espai mediterrani, d’un estudi que estem portant, que liderem des del Consell de  
l’Audiovisual de Catalunya, conjuntament amb el Consell de Portugal, i aquestes 
dades que els dono ara són de Catalunya, dels mitjans catalans –com han vist–, 
però quan tinguem les dades..., també tindrem dades dels mitjans estatals, perquè la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència també participa en aquest estudi 
de març a maig del 2018. Les dades ja les estem tractant nosaltres –pràcticament 
ho tenim ja acabat–, amb la qual cosa també tindrem dades de Tele 5, Antena 3, per 
primera vegada, en temes de violència masclista que no es coneixen. A part de tenir 
dades de França, de Marroc, de Croàcia, de Portugal, del Consell d’Andalusia, però 
tindrem també aquestes quan puguem presentar aquest informe.

Tornem als nostres mitjans. A TV3, quina ha estat l’atenció informativa aquests 
mesos que els deia? Bé, abans m’he deixat –que no cal que ho repeteixi– la definició 
de «violència masclista». Saben..., agafem la de la llei, que és aquest sentit ampli de 
violència masclista que vostès ja coneixen.

En el cas de TV3, el tant per cent sobre el total de notícies, és a dir, quina atenció 
informativa, quin percentatge hi ha hagut que faci referència a dades que fan refe-
rència a la violència masclista –ja ho veuran vostès en un sentit ampli– és un 3,17 
per cent, en el cas de TV3; un 2,46, a Televisió Espanyola de Catalunya, i un 4,54, a 
8tv. Veuen aquí el temps també en valors absoluts.

Val a dir també que aquesta presentació la senyora Bover els hi pot passar a tots 
els membres de la comissió sense cap problema i en poden disposar.

Realment, el que s’observa és, si mirem del 2010 fins al 2018, que hi ha hagut 
una tendència a millora, és a dir, a més atenció informativa en els temes de violència 
masclista en aquest període. Val a dir que això ho hem anat veient sempre.

Els tres anteriors estudis –perquè els fem cada tres anys– són de l’últim trimes-
tre de l’any, que és com ho hem fet sempre al CAC. Aquesta vegada, en entrar en 
aquest..., n’hem fet un entremig, en entrar en aquest projecte que els comentava de 
l’espai mediterrani, i n’hem fet un de més, perquè el del 2016 és de l’últim trimestre 
de l’any.

Què té aquest trimestre del març al maig? El Vuit de Març, el Dia Internacional 
de les Dones, que va ser el primer Vuit de Març reivindicatiu en tots aquests temes, 
també contra les discriminacions, perquè també és una forma de violència masclis-
ta, la discriminació en general, no? Tot i que en l’últim trimestre d’any sempre te-
níem..., sempre fèiem en el mateix trimestre, teníem el Dia Internacional contra les 
Violències Masclistes, d’acord?

Per tant, notem que hi ha una millora, tot i que segueix sent baix en aquest sentit, 
de la tendència a informar sobre aquests temes.

Aquí tindríem els àmbits temàtics i des de quina perspectiva es parla de violència 
masclista, no? Amb el color verd, tenen les accions socials i de sensibilització. Amb 
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el color groc, tenen el que és crònica judicial. Una de les recomanacions també és 
que es vegin les conseqüències de la violència masclista. És a dir, que també s’in-
formi de tot allò, doncs, que fa referència a la crònica judicial. I tenen una mique-
ta, en cada un dels mitjans, quines són les agressions, estrictament, informar de les 
agressions. Quines són informacions sobre dades estadístiques o quines són sobre 
activitat d’actors polítics o també d’explotació sexual. Aquesta seria una mica la dis-
tribució. Veuen que el que més hi ha són accions socials i de sensibilització, sobretot 
pel que els deia del Vuit de Març.

Aquesta seria una estructura temàtica que engloba diferents temes dels que hem 
vist abans en els pastissos. És a dir, un tema que agafa és, en vermell, quin són els..., 
la informació de casos concrets, eh?, de temes de violència masclista. És a dir, agres-
sions, crònica judicial i casos d’explotació sexual. Aquest seria el color vermell que 
vostès veuen. En el color blau, de sota, hi ha la reflexió i sensibilització social; accions 
de sensibilització, dades estadístiques, altres concrecions de discriminació estructu-
ral. I el verd són altres. Però, majoritàriament, poden veure doncs com s’ha anat mi-
llorant, al llarg d’aquests quatre cicles, en les accions de sensibilització i de reflexió 
social, eh? De fet, això ens ho anem trobant al llarg de la historia de fer aquests tre-
balls. Per tant, es constata aquesta tendència a l’atenció en aquests àmbits.

Pel que fa a qui parla, no?, qui té veu, en els informatius, no?, que faria referència 
a violències masclistes. Podem veure, a TV3, el 78,4 per cent són dones les que par-
len del tema. I això és una millora important perquè està per sobre del 50 per cent.

En el cas de Televisió Espanyola a Catalunya, també està per sobre del 50 per 
cent, està a 62,4 per cent. I, en el cas de 8tv, queda una mica per sota del 50 per cent. 
És a dir, en general, per això, parlen més les dones, en els mitjans catalans, en les 
televisions, que els homes, sobre aquest tema.

Quines són les fonts d’informació? Aquí, en el color blau, tenen les fonts quali-
ficades, que en diem. És a dir, visió professional o d’experts en temes de violència 
masclista, en temes de feminisme o, bé, inclús, pot haver-hi polítics, però que són 
experts en el tema. És a dir, un càrrec polític, però que és expert en aquest tema. 
En vermell, serien quan parlen les persones afectades, persones víctimes, persones 
agredides i també agressors. I la resta d’actors, doncs ja són..., sobretot, en algunes 
coses, sobretot aquí va molt relacionat també amb el Vuit de Març i amb altres tipus 
d’actors amb relació a la discriminació de les dones.

Poden veure més o menys el repartiment. Una cosa important poder aquí veu-
re és que les terceres persones, és a dir, recórrer a familiars, veïns... «Jo vaig veure 
que era no sé què». Bé, doncs això ha disminuït, no ens han sortit a TV3 en aquests 
tres mesos i molt poc a Televisió Espanyola i a 8tv. Era una de les coses que també 
recomana, doncs, de no recórrer a terceres persones, sinó recórrer a veus expertes.

Pel que fa a elements de dramatització i espectacularització. Hem millorat, però 
encara n’hi ha. I els ho deia: la percepció que tenim a vegades a les televisions és 
que n’hi ha molts, vull dir que hi ha molts primers plans, aquí ho podem veure, són 
primers plans, zooms, un lèxic espectacularitzador –quina va ser l’arma...–, morbo, 
morbositat. Tot això... El que passa és que, quan tinguem dades d’aquest estudi, tin-
drem, per primera vegada, com deia, dades d’això; veurem què passa amb aquelles 
televisions, que rebem també, d’àmbit estatal privades, eh? Perquè no és el que pas-
sa, com veiem, a la televisió espanyola; sí, tampoc a la pública, però sí que ens pot 
passar en aquest tema... Perquè, realment, això s’està... Hi ha aquesta sensació de 
que això no funciona.

Poden veure, doncs, que ens movem, quant a elements de dramatització, ara, en 
aquests moments, a TV3, sobre el 5 i escaig per cent, i en el cas de 8tv doncs passa 
a l’11 per cent, més o menys.

Aquests serien els elements d’espectacularització i... El mateix que abans, però 
aquí el que es veu és l’evolució conjunta, des del 2010, de cada..., dels elements 
d’espectacularització en general. Abans els deia... O sigui, la d’abans era per què 
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feien un zoom que no és adequat, a buscar..., per morbositat, o primers plans. Tot 
aquest tema. Això va relacionat amb les recomanacions, però no tinc temps d’esten-
dre-m’hi.

Pel que fa als elements de sensibilització, aquí tenen, bàsicament, quins són: 
informes estadístics, presència de recursos i també –això sí que s’està donant bas-
tant, últimament, en aquest tema; ja ens sortia en els darrers informes– l’elaboració 
de peces analítiques de la causa, del perquè de tots aquests temes, que és un tema, 
doncs, que, bé, que vostès saben millor que ningú lo necessari que és, no?, de cons-
cienciació social, en aquest sentit.

Les conclusions, per tant, del que seria l’informe aquest de les televisions és que 
hi ha un increment de l’atenció informativa; una tendència a incorporar elements de 
reflexió i sensibilització; una absència de discurs banalitzador de la violència mas-
clista –ja no n’hem trobat, en èpoques anteriors en trobàvem i..., o bé de justificació 
de la violència masclista, no n’hem trobat cap en aquest sentit–; presència majorità-
ria de veus qualificades, com han pogut veure, i una tendència a la disminució d’ele-
ments de dramatització i espectacularització, tot i que segueix havent-n’hi, o sigui, 
hi ha molta disminució a les televisions públiques, però encara n’hi ha.

Ara aniria al mateix, a internet. Nosaltres vam començar elaborant aquí..., són 
quatre informes que hem fet del tema «Violència masclista a internet». Conscients 
de que la televisió lineal o els mitjans lineals, en aquests moments, arriben sobre-
tot a un segment de població; té encara molta audiència, però és evident que hi ha 
unes franges d’edat que a través de blogs, vídeos de YouTube, de webs..., s’hi arriba 
–o xarxes socials– d’una manera més important. 

I, per tant, com que la directiva dels consells de regulació acaba donant... –s’ha 
de fer encara la transposició–, acaba donant, la nova directiva, competències als 
organismes reguladors per entrar en aquest tema, que ara els explicaré, doncs ja el 
2016, que ja s’estava debatent tot això, el CAC va començar a veure com ho havia de 
fer. Vam fer, el 2016, al juny del 2016, una primera aproximació, de veure com ho 
fèiem i fer el treball, i vam buscar quins eren els missatges afavoridors de la violèn-
cia masclista a la xarxa. 

De tot el que vam trobar, lo més important, amb més nombre de seguidors i vi-
sualitzacions, vam elegir els quinze continguts que vam considerar més punyents, 
en el sentit també de que vam fer denúncies a la fiscalia, o vam exigir-ne la retirada 
per les bones, perquè no tenim de moment potestat sancionadora. Però, en tot cas, 
doncs, bé, en aquest cas, eren deu blogs i cinc vídeos. Alguns amb mig milió de vi-
sites, eh? Estem parlant d’unes xifres importants.

Després, al febrer del 2018, en vam fer un altre, de continguts. Aquí vam fer deu 
vídeos, sobretot de YouTube, també amb moltíssims seguidors. Estem parlant d’un 
total de diversos milions de seguidors d’aquests vídeos. I hi ha vuit blogs també i 
una web. 

Al juny del 2018, vam introduir una nova..., a part del tema dels missatges afavo-
ridors de la violència masclista, una nova cerca també, la dels continguts que culpa-
bilitzen les dones. Les dones víctimes, que les fan culpables, a les mateixes dones. 
O sigui: «Perquè si vas amb minifaldilla, doncs què esperes.» O, «si tu vas provo-
cadora per no sé què» o «si vas sola pel carrer» o coses d’aquestes, no? O, inclús, 
de la violència física o la violència psíquica, no? La culpa és de la dona. O també 
d’incitació a l’ús de la submissió química, el tema de les drogues per a les agressions 
sexuals. I aquest tercer informe entra molt en aquest tema, eh? També són vídeos, 
blogs i webs, també amb 1.600.000 visualitzacions, en el moment que les detectem, 
després poden ser més.

I, finalment..., aquest l’hem presentat aquest matí; potser han vist la nota de 
premsa o inclús –ho he vist jo, mentre estava a baix prenent alguna cosa– que TV3 
ens havia tret ja algunes coses, que és el sistemes de cibercontrol en l’àmbit de la 
parella a internet. Això són cinquanta-cinc vídeos, els que hem agafat, i que hem 
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detectat com a més importants, tot i que són milers i milers, eh? Ara els ho explica-
ré una mica més, d’una manera breu. No sé com vaig de temps. Bé? (Veus de fons.) 
D’acord.

En realitat, en general el que mirem són aquests continguts: incitació o justifica-
ció de la violència; banalització de la violència masclista; vehiculació de missatges 
misògins o que tracten vexatòriament o com un objecte la dona, i desautorització 
de les dones.

Aquests són alguns exemples: de com pegar sense que quedin marques, de..., 
doncs, «sent-te amb el dret d’ubicar la inferioritat de la dona»... Tot això, la veri-
tat és que aquests informes són durs de veure. Hem tret tots els links quan els hem 
fet públics, perquè... Però, realment, veus que és un tema que s’ha d’abordar i s’ha 
d’abordar d’una manera molt molt forta.

Els continguts de banalització, com els deia, no? Era un qüestió de que és genè-
tic, els homes i les dones..., bé, ja, com que tindran el powerpoint, en podran veure 
alguns exemples, i també tenen tots els informes complets en la web del CAC.

Aquests són missatges que tracten la dona com a objecte sexual. En poden veure 
algunes imatges. Inclús n’hi ha un, que és un..., aquest de baix, que és «¡A fregar!», 
aquest té més de 400.000 visualitzacions i tot són missatges vexatoris, eh?

O bé, la desautorització de les dones. És a dir, la dona està creada per a «tu, ca-
lla», «les dones esteu per al que esteu i res més», no? Justifica el càstig físic tam-
bé. Aquest és un blog que es diu «Orgullo Machista», i, d’aquests, com Orgullo 
Machista o similars, n’hi ha en quantitat.

I, finalment, aquest que us deia, que hem presentat, de l’últim informe, de la di-
fusió de sistemes de cibercontrol de les dones en l’àmbit de la parella. En aquest cas, 
hem agafat Espiar Novia i un altre també que és Stalker Novia, eh?, perquè to stalk 
vol dir «assetjar», és un terme que s’utilitza entre la gent jove. I, majoritàriament, 
hem agafat els cinquanta primers resultats de la mostra, en què un 88 per cent doncs 
té..., quaranta-quatre d’ells són continguts que proposen, concretament, sistemes de 
cibercontrol diversos. 

És a dir, com accedir a la missatgeria privada de la parella. Sempre són els ho-
mes els que parlen, gairebé sempre parlen de la parella, en alguns casos..., i, si no, 
«dona». No n’hi ha cap amb veu de dona, no n’hi ha cap que siguin les dones les que 
aconsellin el control; sempre són homes que aconsellen el control de la parella o de 
la novia, no? Això, majoritàriament, és com fer-ho a WhatsApp. Control de l’acti-
vitat a les xarxes socials, com fer també per controlar tot el que... dallò; el control 
del mòbil, sistemes també de control..., a vegades són sistemes d’espionatge que po-
den servir o, inclús, sistemes de control parental utilitzats malament, per controlar 
la parella. O bé també eines de geolocalització, que això és alguna cosa que alguna 
vegada, amb alguns nens, es fa servir, doncs com col·locar l’eina de geolocalització 
a la parella i saber sempre on està.

I, bé, bàsicament, això són els mètodes que expliquen, és com instal·lar aquestes 
aplicacions. Bé, ja els ho he dit una mica, poden veure l’informe. Avui l’hem fet pú-
blic i està... a dallò. 

Bàsicament, el que fan és això: tutorials, amb centenars de milers o milions de 
visualitzacions, que vehiculen aquest discurs que normalitza, com una cosa molt 
normal, el control de la parella, cibercontrol. I comentaris de persones que reforcen 
el discurs com una cosa normal. 

I l’anàlisi mostra aquest biaix de gènere, com els deia, i també, bé, que es nor-
malitzi una forma de violència masclista –que és, clarament, violència masclista–, 
d’una manera..., de fer-ho propera als joves. L’enquesta de violència masclista diu 
que el 25 per cent de les noies alguna vegada s’han sentit controlades des del mò-
bil, des de la xarxes. I, en aquest sentit, realment és un tema crec que... molt dallò.

Què hem fet amb això? Les accions que hem fet? Bàsicament, ho hem enviat a 
fiscalia, però, en molts casos, fiscalia no aconsegueix tenir els responsables o enviar 
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Mossos, eh? Algun cas ha sigut exitós. Però el que hem intentat, llavors, és anar al 
proveïdor i que treguin l’allotjament. És a dir, per YouTube anar a Google i dir-li a 
Google..., fer-ho públic i dir: «Escolti, tregui això, perquè això té totes aquestes... 
Està en contra del que legalment és possible», i tot el que representa, no?

Hem aconseguit la retirada permanent del contingut en divuit casos i en altres 
divuit casos el que hem aconseguit és, com a mínim, que no sigui accessible per a 
menors d’edat o que hi hagi un advertiment... També depèn de quin tipus de dallò. 
És tot el que de moment... No hi ha possibilitat tampoc fàcilment de sanció, perquè, 
a més a més, normalment..., de vegades s’allotgen aquests tipus de continguts en 
llocs que tampoc són d’aquí. Bé, les coses són...

Faré ràpidament la segona part, que em sembla que... Em donaran una mica 
més de..., no?, perquè són dos compareixences. (L’oradora riu. La presidenta diu: 
«Quatre minuts.»)

La representació de les dones en els informatius, com estan representades? 
Doncs, bàsicament és el que vostès ja han vist i el que ens passa una miqueta en tot. 
És a dir, ens movem..., la representació de les dones al voltant del 30 per cent, que no 
arriba, i aquí tenen els cinc mitjans analitzats. Això no és només de pluralisme po-
lític, sinó de totes les notícies d’un any en aquests: TV3, Catalunya Ràdio, Televisió 
Espanyola a Catalunya, 8tv i RAC1. I, per tant, tenen un temps de paraula les dones 
inferior als homes i està al voltant del 30 per cent i d’aquí, de moment, ens movem 
molt poc. Cada vegada que ho fem, hi ha molt poca millora.

Aquí hi hauria quines serien les dones amb rol polític. Abans eren totes les do-
nes, parlin del que parlin i tinguin la condició que tinguin quan parlin, i aquí seria 
el rol polític. Poden veure..., el blau és en els informatius, presència de les dones en 
els informatius, que és el que els deia que no arriba al 30 per cent normalment. El 
vermell és en els debats, presència en debats, i el verd és presència en entrevistes. 
Hi ha una mica de millora en algun tema dels debats; els debats són pocs. A les en-
trevistes hi ha una certa millora respecte a les informacions, potser perquè també hi 
ha una mica més d’esforç en aquest sentit, per part dels mitjans, d’anar incrementant 
el tema.

En quin rol? Això és important també. Quan les dones parlen..., aquesta des-
igualtat també s’observa en la manera com els mitjans representen les dones, i així, 
quan apareixen en els informatius, majoritàriament del que parlen les dones és de 
l’esfera privada, de la seva esfera privada. L’esfera privada és un rol aliè a l’activitat 
professional, que no és com un professional d’un tema o no és com un rol social, 
com a presidenta d’una entitat o el que sigui, sinó que són temes de l’esfera privada. 
I, en aquest sentit, poden veure la diferència: que parlin de la seva esfera privada, el 
blau són les dones i el vermell són els homes.

Quin rol desenvolupen en la informació? Quan no és un rol polític, les dones 
apareixen en tots els mitjans, en primer lloc, només com a actors ocasionals, és a 
dir, perquè ha passat una cosa o el que sigui i els ho pregunten. Intervenen de ma-
nera circumstancial majoritàriament, a partir del seu punt de vista personal. «Què 
opina d’això?» 

I amb relació als rols desenvolupats, només assoleixen nivells paritaris en el que 
fa referència al món associatiu, associacions i col·lectius professionals, i en l’àmbit 
sanitari. En la resta estan per sota dels homes. En l’informe que hi ha d’aquest tema 
també penjat, poden veure-ho per a cada un dels àmbits.

I de què parlen els homes? Una cosa és com apareixen i després de què parlen, 
no? Doncs, en els termes també en què s’assoleix la paritat, en aquest cas, són en 
sanitat, i en educació i ensenyament, que també són dos àmbits, com vostès saben, 
molt tradicionalment associats a les dones.

TV3 és el canal amb un repartiment, per àmbit informatiu, més igualitari entre 
homes i dones, de tots. Però, vaja, en tot cas... Perquè en el cas de TV3 assoleixen 
com a mínim el 40 per cent en sis dels onze àmbits temàtics. Tot i així no és la paritat.
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I, finalment, els estereotips de gènere en la publicitat de joguines. Nosaltres fem 
aquest informe de tots els nous espots de joguines que surten en la campanya de 
Nadal a Reis, és a dir des d’octubre fins a gener, dels anuncis de joguines, i en aquest 
cas hi havia 186 activitats diferents, perquè la mateixa joguina pot estar anunciada 
de dos maneres diferents; a vegades el tros llarg i el tros curt.

Aquí tenim l’evolució, perquè aquest informe de joguines es fa des de l’any 2001 
–es va deixar de fer entremig– i poden veure que el nombre d’estereotips presents 
en joguines va baixant una mica, però estem encara al 31,2 per cent d’anuncis que 
tenen estereotips de gènere a les joguines. Per tant, baixa lleugerament, però aquest 
any ens hem trobat en aquesta campanya amb un tema una mica preocupant i és un 
augment molt notable dels estereotips femenins. És a dir, nou de cada deu estereo-
tips que hi ha a les joguines són estereotips femenins, i això representa un 20 per 
cent més d’estereotips femenins respecte als que havíem detectat en la campanya de 
Nadal de l’any anterior. També es detecta una relació entre el sexe de l’infant, que 
protagonitza l’espot, i la joguina que es publica.

Vaig acabant... 
Què veiem en els anuncis? Les característiques diferents. En el cas de les dones, 

les protagonistes són nenes en solitari. En un 48 per cent dels anuncis de joguines, 
són les nenes; en canvi, els nens només són protagonistes en solitari en un 7,3 per 
cent, és a dir, surten amb pares, surten amb altres, però en el cas de les nenes són 
nenes en solitari.

Apareixen en espais interiors..., perquè és la primera vegada que hem analitzat 
també espais, colors, la veu en off, quins són els protagonistes, no només si hi ha o 
no presència d’estereotips, d’acord? I en canvi els nens apareixen en espais exteriors 
o interiors i exteriors en un 77 per cent.

Les tonalitats, en un 52 per cent dels anuncis, són roses en el cas dels estereotips 
femenins, i en el cas dels nens, doncs són tonalitats fosques, quan apareixen nens.

La veu en off, en el cas de les nenes és sempre femenina, en un 100 per cent. I, en 
canvi, en els espots protagonitzats pels nens la veu en off és masculina en un 69 per 
cent. És a dir, només les dones es dirigeixen a dones.

El llenguatge utilitzat en els espots protagonitzat per nenes és un llenguatge que 
aboca mons idíl·lics, màgics, sempre parlen de màgia, de somni, es refereixen a ac-
cions personificades amb les nines, i accions com «cantar», «aprendre», «ballar», 
«estimar» surten d’una manera molt recurrent en aquestes. Hi ha un quadre molt 
maco a l’informe, si el volen mirar, que es veu molt bé quin és el llenguatge.

I en el cas dels nens són «disparar», «lladre», «àlien»... Hi ha una onomatopeia 
que surt molt que és «crash», això és una de les coses que més dallò. I són aquest 
tipus de dallò, sempre són accions de captura d’éssers imaginaris o de lluita.

Pel que fa també a l’acció que desenvolupen, les nenes el rol de maternitat i de 
cura de les persones, en un 80 per cent dels anuncis. I també, quan representen pro-
fessions, en un 30 per cent les noies fan tradicionalment professions associades –les 
nenes– a les dones, com ser model, ser perruquera o ser cambrera. Mentre que els 
nens mai desenvolupen cap d’aquestes accions, en cap dels anuncis, que es donen 
tradicionalment per a les dones. I cap nen surt amb un rol de cura –cap nen–, en cap 
dels anuncis.

I en els que juguen conjuntament... –tot el que deia ara és quan juguen sols–, 
quan juguen conjuntament, quan són jocs que impliquen competició els nens gua-
nyen un 70 per cent més que les nenes. Si juguen i estan tots jugant, en un 70 per 
cent dels casos el que guanya és el nen. I en jocs que no impliquen competició són 
els únics que els nens i les nenes estan de manera paritària.

I finalment, el que hem fet amb això –i prometo que sí que acabo, si de cas em 
menjo una mica de temps del final...

La presidenta

Sí, perquè ja mos passem. Sí, intenti...
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La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Carme Figueras 
i Siñol

Estic molt fora, no? Estic a trenta, no? Un minut.
Seria el tema de YouTube. Les promocions que hi ha de joguines en vídeos de 

YouTube que promocionen... És un fenomen bastant recent, perquè molts d’aquests 
vídeos detectats a lo millor només tenen un any o any un any i mig. Són vídeos en 
què hi participen nens petits, amb els seus pares o les seves mares, i anuncien jo-
guines, i estan pagats en la seva majoria, perquè hi ha una marca al darrere i tal, i 
són nens a vegades de quatre..., ja poden veure quines edats tenen.

En aquest cas, aquest de dalt és el canal de Las Ratitas, l’altre és el canal de 
MikelToube, Los juguetes de Arantxa i un altre que es diu Las aventuras de Dani 
y Evan –aquests són dos nens amb el seu pare, de quatre i cinc anys. Cada un 
d’aquests canals té molts vídeos i aquests canals..., per dir-los, per exemple, aquest 
de Dani y Evan té 853.000 subscripcions –subscripcions, que no he dit visualitza-
cions, perquè són ja milions de visualitzacions en el moment en què vam fer l’in-
forme, que el vam fer a 10..., a poc de gener, després d’haver acabat la campanya de 
Reis, l’última vegada que ho vam veure.

Per tant, en aquest tema, seguim veient que es reprodueixen els mateixos este-
reotips que els deia en les joguines. El problema és quina transcendència i quina im-
portància té i quantes famílies, quants nens i nenes no miren les joguines, no veuen 
les joguines a través d’aquests vídeos, que repeteixen igual –o corregit i augmentat– 
els continguts de segregació –del contingut de canal– per gènere del protagonista, 
segregació de les joguines de nens i nenes, també de l’associació del gènere amb les 
joguines. I els rols que hi desenvolupen, el mateix: les nenes, la cura del seu cos, la 
cura dels altres, tots els temes de maquillatge, de no sé què, i el llenguatge utilitzat 
és molt similar al que els he dit abans amb el tema dels...

Per tant, hi ha una multiplicació molt gran dels missatges estereotipats. I ara sí 
que ja...

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltíssimes gràcies a vostè. I ara, per tant, és el torn dels grups parlamentaris 
per esmentar les seves reflexions o les seves preguntes. I, per tant, és el torn del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i és el diputat senyor... Sanz. (Veus de fons.) Tu, 
Carmen de Rivera? Endavant.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Respecto a los informes que acaba de presentar la señora 
Figueras, pues, bueno, los dos primeros informes son demoledores, desde mi punto 
de vista, porque somos noticia, las mujeres, solo cuando nos matan o nos agreden, 
por lo visto, porque en todo lo demás... Y está ahí un estudio importante también de 
otras asociaciones respecto a la aparición en medios de la mujer, pues, verdadera-
mente, donde tenemos la mayor cuota de representación es precisamente en relación 
con la violencia machista.

Y otra cosa que es muy preocupante, precisamente porque se hace viral y por 
la capacidad que tiene de extenderse, es que hay un contenido específico altamente 
violento y machista en internet. 

Entonces, claro, yo lo que le quería preguntar a la señora Figueras..., es decir, me 
ha parecido verlo en la explicación que nos ha dado de las distintas diapositivas, pero 
ustedes presentan..., o sea, normalmente, ¿qué hacen cuando detectan un contenido 
como el que nos ha enseñado de un vídeo altamente violento o que incite a la violen-
cia machista o al odio hacia las mujeres? ¿Qué hacen con esto? ¿Van a los Mossos? 
¿Se ponen en contacto ustedes directamente con la plataforma, desde el CAC?

Y, por último, bueno, el tema de los juguetes, lo que me ha parecido más gra-
ve de todo, a mí, es que en un 70 por ciento de los juegos de mesa, de anuncios de 
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juegos de mesa, que los niños ganan. No se sabe por qué, pero resulta que los que 
ganan son los niños. Bueno, es muy preocupante.

Entonces, yo creo que urge acabar con el esquema machista que aún impera en 
nuestros medios, que está en todos los medios. Aquí hemos analizado el audiovisual 
y hemos analizado también datos hechos por la Asociación de Dones Periodistes de 
Catalunya, pero lo que está claro es que impera un esquema machista en nuestros 
medios, donde el hombre siempre hace, sabe, opina o decide y la mujer apenas exis-
te. Esto es una denuncia del colectivo On Són les Dones, que yo creo imprescindi-
ble en toda esta temática que estamos abordando aquí en la Comisión de Igualdad 
esta tarde.

Y que..., bueno, y como resumen, que la sobrerepresentación masculina –porque 
es absoluta en todos los ámbitos– refuerza y perpetua las discriminaciones y la vio-
lencia que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. Creo que hay que valorarlo, 
hay que verlo y hay que ver como conseguimos que no se invisibilice o que cada vez 
se vea más a la mujer en los mapas informativos, actuando como expertas, actuando 
como personas líderes –porque las hay. 

Bueno, yo creo que..., fíjese que nosotros con el CAC tenemos nuestros más y 
nuestros menos, porque no estamos conforme con su existencia, pero le tengo que 
decir, señora Figueras, que este informe que ha presentado usted hoy demuestra la 
importancia, la validez de hacer un seguimiento de estos temas, que es fundamental 
que se haga.

Nada más y muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. És el torn ara del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar i té la paraula la diputada Bea Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidenta. Buenas tardes, Carme Figueras. Quiero comenzar dándole 
las gracias por haber venido a explicarnos estos informes que ya no solo han salido 
estos mismos datos en la Comisión de Igualdad, sino que también en las mociones 
que hemos discutido en Pleno y que realmente creo que son datos que son muy va-
liosos y que, bueno, le agradecemos que venga a responder a nuestras preguntas, 
porque nosotras mismas –con la Jenn Díaz lo hemos hablado– discutimos una pro-
puesta de resolución en esta comisión acerca de cómo modificar la ley para que real-
mente se cumpla y no es fácil, no es una cuestión fácil de resolver.

Me gustaría destacar algunas cuestiones. Una es el hecho de los informativos, el 
hecho de que las mujeres realmente sigan teniendo una presencia inferior, del 30 por 
ciento, de lo que explicabas de que realmente solo tienden a tener aparición como 
personajes ocasionales. También hay un dato interesante, que cuando se trata de de-
bates políticos la presencia de mujeres es aun inferior. 

En las últimas sesiones de la comisión de control a la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales planteamos esto y el director de TV3 nos dijo que era una 
poco el reflejo del hecho que la sociedad estaba decantada hacia los hombres. Pero, 
claro, se supone que los medios públicos tienen que cumplir la ley y que tendrían 
que evitar este sesgo. ¿Qué tendríamos que hacer para evitar este sesgo? ¿Hay algún 
tipo de modificación legal que se pueda hacer para que los medios realmente cum-
plan, que haya una presencia equilibrada? Y si el hecho de que a lo mejor hubiera 
una modificación legal que obligara a que haya paridad en la dirección de los me-
dios públicos, que quizás es algo en que sí se puede influir, a lo mejor ayudaría a 
introducir la perspectiva de género a nivel de programas, a nivel de informativos y 
no sé si esto en el CAC se ha valorado o no, porque realmente creo que la única di-
rectora que hemos tenido es la Mònica Terribas, pero en la dirección de los medios 
en general hay una ausencia total de mujeres, lo cual también explica, quizás, todas 
estas cuestiones que estamos hablando.
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También..., respecto al control. O sea, ¿qué puede hacer el CAC para que se cum-
pla la ley? Porque la ley es clara en que deberían los medios de comunicación, sobre 
todo los públicos, ser herramientas activas en este tema y no lo están siendo, y si hay 
las herramientas para intervenir.

Respecto al tratamiento de la violencia machista, al hacer un análisis de los in-
formes de los últimos años y de los datos que se han presentado hoy aquí, se ve que 
se ha avanzado mucho en el tema de cómo se aborda el tratamiento de la violencia 
machista, que se cumplen los criterios y las recomendaciones, que se evita el sensa-
cionalismo, pero que sigue teniendo una presencia muy escasa, que no supera el 3 por 
ciento y que, además, los medios no están haciendo de herramientas activas de sensi-
bilización y erradicación de la violencia machista, como dice la ley.

Nosotros aprobamos aquí una propuesta de resolución instando a unas modifi-
caciones legales, pero no sé si esto es suficiente, si podríamos hacer algo más, por-
que realmente este es un tema importante. Y sobre todo el tema de internet, porque 
aquí nos encontramos que realmente esto es un tema que supera la frontera, que los 
servidores de internet están en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué podemos 
hacer desde aquí a nivel legislativo para poder controlar todo esto que nos acaba de 
mostrar en el powerpoint?, que no solo no se cumplen los criterios, sino que se hace 
apología de la violencia machista, de cómo hay que torturar a una mujer, porque 
realmente algunas de las imágenes que aparecen en los informes son espeluznantes.

Y si el hecho de que exista esta nueva normativa europea, la 2018/1808, puede 
servir para que haya al menos un control dentro del territorio europeo respecto a los 
contenidos que se comparten en vídeos y redes sociales.

Y una tercera cuestión –muy rápido, que veo que la presidenta me...–, me gus-
taría preguntar ¿qué podemos hacer para controlar la publicidad sexista? Porque 
además del informe este acerca de los juguetes, o sea, es evidente que tenemos un 
problema con la representación que se hace de la mujer en la publicidad, que real-
mente esto debe tener un efecto en la violencia machista, porque si realmente pre-
sentamos a la mujer como un objeto siempre es fácil pasar al segundo plano de decir 
podemos agredirla, podemos cosificarla. 

Y hay una cosa..., ¿será suficiente? Porque, claro, el Pacto de estado contra la 
violencia de género contempla una serie de medidas para que los publicistas, los 
periodistas reciban una formación para poder cambiar esta cuestión. ¿Es suficiente? 
Porque, claro, el informe de juguetes es tan demoledor que te hace pensar que con 
unos cursillos de formación esto no se va a cambiar.

La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputada Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, sí, la última cosa. Al ver esto, si tú ves buena relación entre el informe de 
juguetes y luego lo que vemos respecto a los contenidos de internet. O sea, si en el 
fondo una cosa no determina a la otra. No sé si me he explicado.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. És el torn ara del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i és 
el torn de la diputada Segovia. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Efectivament, les dades presentades són absolutament demo-
lidores i al final una té la tendència a pensar que potser algunes de les coses que 
s’han dit ara tenen a veure amb el que havíem identificat abans de la manca també 
de participació i representació política de les dones, no? Perquè, realment, si el mis-
satge que ja estem transmetent des de petits, tant a internet com als mitjans de de 
comunicació, com a la publicitat, és que tu et dediques a la feina de les cures i que 
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els homes ja s’encarreguen de la batalla, i a més la política està molt associada a la 
lluita, no?, una cosa molt masculinitzada, així que probablement les dues comparei-
xences en aquest sentit sí que estan com bastant relacionades.

O sigui, realment crec que la pregunta en general és per a tothom la mateixa: 
s’ha millorat una mica, però no suficient. O sigui, què es pot fer des de l’àmbit le-
gislatiu per exigir aquest compliment? Entenem, per exemple, que en els casos de 
publicitat i d’internet s’ha de poder iniciar o emprendre mecanismes de denúncia i 
sanció, perquè efectivament si es deixa a la bona voluntat dels proveïdors, dels ser-
vidors i dels buscadors no aconseguirem res, tenint en compte els obstacles de la 
globalització dels serveis d’internet i de la informació a internet. Però d’alguna ma-
nera s’ha de poder regular, com a mínim, que des de l’àmbit de Catalunya hi hagi 
un cert control a l’hora d’emetre segons quins tipus de continguts i que siguin tan 
accessibles per a nens i per nenes, no?

Jo tinc una nena de vuit anys i el tema de les joguines, doncs, sí, efectivament, 
quan s’acosta Nadal i quan hi ha aquestes temporades de gran influència de la publi-
citat en la vida quotidiana de les famílies, és realment alarmant. Perquè és realment 
alarmant aconseguir que es fixin en altres joguines que no siguin aquelles amb què 
veuen les nenes jugant-hi. I, a més a més, també veus a les escoles..., la meva filla, 
en concret, va a una classe on hi han setze nens i nou nenes, la segmentació de jocs 
és espectacular; o sigui, des de segon de l’educació primària hi ha una segmentació 
brutal: els nens juguen a una cosa, les nenes juguen a una altra cosa i hi han jocs de 
nens i jocs de nenes, claríssimament.

Llavors, realment crec que des del Govern i des del Parlament hem de poder 
pensar..., no sé si des del CAC..., quines propostes ens faran en aquest sentit, de com 
fer que les recomanacions siguin alguna cosa més que recomanacions i que els in-
formes de diagnòstic passin a ser eines que realment alimentin des de l’educació a 
les escoles fins a límits en les campanyes de publicitat. Hem vist pel Dia de la Mare 
la campanya d’El Corte Inglés, que la Generalitat Valenciana l’ha sancionat, perquè 
precisament mostra clarament un model de maternitat i un model de la dona que va 
en contra de tot això que estem parlant.

Sí que ens agradaria saber, doncs, això, una mica com és la coordinació del CAC 
amb aquests informes. Pensem amb l’Institut Català de les Dones, amb altres es-
pais com On Són les Dones, amb les direccions dels mitjans, perquè, efectivament, 
el tema de la manca de presència de dones a les tertúlies és flagrant. Sortia a RAC1 
que no en sortia cap; no sé si és un error de la gràfica, però es veia com molt alar-
mant en aquell moment.

El fet que la majoria de directors, tant de continguts com de programes informa-
tius, com dels mateixos ens de comunicació siguin homes, si això no influeix també 
que sigui molt més difícil tenir present el fet de quan no hi ha una dona, no? Perquè 
realment continua sent alarmant, i a les privades probablement encara més, el fet de 
veure encara platós on hi ha cinc homes i cap dona, comptant-hi el presentador, el 
tertulià, l’expert i tot plegat.

Bàsicament, això. Sumar-me a les coses que s’han dit abans, de la necessitat de 
veure com s’ha de poder intervenir i s’ha de poder regular tot el que és internet i 
tot el que és publicitat. Perquè realment tenim un cert marge, que s’ha de millorar 
en l’àmbit de la comunicació, especialment en la comunicació dels canals públics; 
però hi ha tota una esfera que no és privada, però que és un ús privat, que és el que 
es fa de la xarxa, que és el que es fa de YouTube, que, realment, des d’una autoritat 
de govern s’hauria de poder regular per garantir que els continguts que transmeten 
no fomentin la violència masclista, no fomentin la discriminació de la dona. Com 
es pot implementar això i com es pot avançar cap a un model on hi hagi, a més de 
recomanacions, processos de denúncia i de sanció.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies. És el torn ara del Grup Republicà i té la paraula la diputada Jenn 
Díaz. Endavant. 

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies, senyora Figueras. Realment, el mo-
viment feminista necessita les dades, perquè és veritat que totes tenim la sensa-
ció..., però quan ens posen negre sobre blanc, igual que en l’informe de les Dones 
Periodistes, prenem més consciència d’allò que semblen sensacions o que de vega-
des fins i tot sembla que estem en una bombolla, no?, que ho veiem només nosaltres.

En aquest sentit, em sembla que des del primer informe fins al final veiem la 
línia de com les dones des que som nenes patim una discriminació que està nor-
malitzada, que és continuada, que és un degoteig constant i que, com deia ara la 
companya Segovia, potser té molta relació si des de que som petites anem patint 
aquesta discriminació després ens preguntem per què, fins i tot amb lleis electorals 
que ens han d’assegurar la paritat, cap dona vol anar de cap de llista, no? Potser ens 
hauríem de preguntar quin és el missatge que els estem donant a les nostres nenes i 
a nosaltres mateixes.

Per una banda, celebrem que hi hagi aquesta tendència a l’alça a parlar cada cop 
més de la violència masclista, a normalitzar també la importància que té en la nostra 
societat, però potser hauríem de començar a no mirar-ho tant en termes de quantitat 
sinó de qualitat, perquè és ben cert que no és només que hi aparegui, sinó quina és 
la manera com s’ha de tractar. Per tant, en aquest sentit, tenim llibres d’estil per trac-
tar-lo? Aquests llibres d’estil, si s’estan fent amb especialistes, amb entitats? Quins 
són aquests criteris?

Per una altra banda, tenia una pregunta que –potser l’informe no entra tant en 
el detall, eh?, però...–, quan parlem de sensibilització, potser... –i és normal que es 
faci així, però és una pregunta que tinc–, si aprofitem quan hi ha un cas, com per 
exemple la sentència de La Manada, aprofitem casos molt mediàtics per fer aquesta 
sensibilització o si, entre agressió i agressió, potser enmig no haguem de necessitar 
que ens assassinin, que ens maltractin o que ens violin per poder fer sensibilització, 
sense que hi hagi l’input, no?, de que la realitat ens sobrepassa.

Penso que, en aquest sentit, la sensibilització hauríem també de poder especifi-
car-la una miqueta més i encarar-la cap al jovent, sobretot cap a les dones i les noies 
joves. Perquè potser sí que tota la societat hem d’estar més sensibilitzades, però pot-
ser els adults tenim més eines i amb el jovent i amb les nenes, doncs el que consumei-
xen per una pantalla els entra molt més fàcilment, i tant l’educació com els mitjans 
de comunicació hi tenen un paper molt important. 

També m’agradaria saber –que potser no hi entra, eh?, hi insisteixo, segons les 
dades, no sé si entra tant al detall– si quan parlem de sensibilització, a part de saber 
si hi ha agressió o no pel mig, a banda de saber si està adreçada més específicament 
cap al jovent, si també fem sensibilització de casos de superació. Per no fer aquesta 
doble victimització, per no parlar sempre la violència masclista des de la víctima, 
sinó també des de la supervivent. 

La companya Silva parla sempre de la mancança que hi havia de documentals 
com el de l’Ariadna Oltra, no? Tots els anys que havien passat sense que hi hagués 
un documental així. I realment penso que per a les víctimes i per a les supervivents 
de violència masclista engegar la televisió i que hi hagi dones que no tenen un per-
fil marcat de víctima, no?, que són psicòlogues, que són advocades, que ho han su-
perat, que volen que se’ls vegi la cara, que no ho volen, que han refet la vida, que 
encara estan en tractament..., que hi hagi aquesta diversitat de maneres de superar 
la violència masclista penso que ajuda molt més a la sensibilització, potser, que un 
cas com el de La Manada, que és molt mediàtic, que tots en parlem. Però mirar-ho 
també des de la sensibilització en clau positiva és fonamental per a la nostra societat.
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Hi ha una dada que m’ha sorprès una mica, que és quan es parlava de persones 
afectades, el temps que se’ls dedica, no? Que s’havia eliminat gairebé les terceres 
persones per no entrar, no?, en que un familiar o el famós «siempre saludaba», no? 
M’ha sorprès que quan es parlava de persones afectades, en el temps que dediquen 
a parlar, es parlava de víctimes i agressors. Quan parlem..., és a dir, li donem micrò-
fon a l’agressor? Quan parlem de persones afectades, realment les podem ficar en 
la mateixa bossa de minuts, diguem-ne? I amb quins criteris triem que un agressor 
tingui veu, no? De la mateixa manera que els donem veu a l’extrema dreta. Quins 
són els criteris, no? Doncs, en aquest cas, als agressors.

Com deia, celebro moltíssim que les terceres persones vagin desapareixent i dei-
xin pas aquests minuts a les veus expertes.

I també, més enllà, és a dir, quan parlem de l’audiència més masclista, potser 
tenim tendència als casos més extrems, però potser –i això enllaça una mica amb 
el que deia fa un moment de la sensibilització adreçada al jovent– la sensibilització 
pot ser de prevenció, de detectar relacions d’abusos, ja no tant de violència masclista 
més explícita, no?

Respecte a internet. Bé, a la comissió totes tenim la sensació que s’escapa una 
mica de les nostres competències i que és molt més difícil, però agraïm, des del 
Grup Republicà, doncs aquests continguts denunciats. 

És sorprenent també el número de continguts denunciats. L’evolució ha sigut, 
no?, molt a l’alça, perquè comença amb quinze, dinou i tretze, al 2018, i en el 2019, 
en el poquet temps que portem d’any, ja n’hi ha cinquanta-cinc, no?, amb aquest sis-
tema de cibercontrol.

La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputada.

Jenn Díaz Ruiz 

Sí, perdoni, eh? És que és mi tema.
Si passem de totes aquestes dades a l’última part, penso que és causa-conse-

qüència, no? Les dones quin rol, quants minuts, l’esfera privada - l’esfera pública..., 
potser això és el que ens passa, que ens han dit que allò de les dones era esfera pri-
vada, que era individual i que la universalitat era dels homes. I potser que invertim 
aquest ordre, no?, i que les dones comencem a parlar de l’esfera pública també, però 
no només això, sinó a considerar que la nostra esfera privada és tant o més política 
que la pública.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Díaz. Ara és el torn del Grup Parlamentari Junts per 
Catalunya i té la paraula la diputada Anna Geli. Endavant.

Anna Geli i España

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyora Figueras. En primer lloc, agrair la 
feina del Consell Audiovisual de Catalunya, una eina imprescindible, com s’ha vist, 
i cada vegada ho serà més i ho és més. Estem en el món de la imatge, per tant, cada 
vegada serà més imprescindible.

Pel que fa al tractament de la violència als mitjans, precisament, i en relació amb 
l’Associació de Dones Periodistes, va fer un informe al febrer del 2008, que val a 
dir que la mostra només era de sis mitjans escrits, amb diverses recomanacions, en-
tre les que voldríem destacar la diferència entre el «succés» i la «sensibilització». 
Són dues paraules que defineixen dues realitats diferents, però que les dues també 
toquen la violència de gènere.

Quan es fan els còmputs, diguéssim, de percentatges, gràfics, etcètera, és molt 
diferent el que serien els successos i la sensibilització que es fa a l’entorn de les vio-
lències.
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És importantíssima la sensibilitat i la sensibilització. I per això creiem que per 
tractar aquests temes..., i en aquest sentit, voldria manifestar que també creiem que 
és important doncs la sensibilitat i la sensibilització dels mateixos redactors, no 
només dels que dirigeixen els mitjans, sinó també la formació que han de tenir 
els redactors. I, en aquest sentit, vull felicitar les direccions d’informatius de la 
Corporació de Mitjans Audiovisuals, que, des de fa un parell de mesos, i juntament 
amb les redaccions de la corporació, estan treballant en un protocol que volta a l’en-
torn de la perspectiva de gènere i informació de violència masclista, i que va més 
enllà del llibre d’estil, que actualitza, bàsicament, el tractament de les informacions. 
És un mitjà públic, per tant jo crec que és molt important que en aquest moment 
s’estigui treballant en aquest tema. I, a més, no només tracta la violència masclista, 
sinó que també tracta el tema de la perspectiva de gènere. 

I exemples d’això? Doncs parlem de la paritat a les tertúlies, no? O d’incrementar 
les notícies que qüestionen els rols de gènere, o d’evitar els tòpics de notícies que fri-
volitzen o banalitzen les conseqüències del masclisme. O, per exemple, definicions, 
com parlar de «supervivent» i no de «víctima».

Ara que parlàvem també de la..., que no sé si ha sortit el tema, de l’anonimat, no? 
És molt important... –em sembla que també la senyora Figueras hi ha passat per so-
bre, no ha entrat en el tema, pel temps–, però sí que és importantíssim no gravar, no 
emetre publicitat del domicili, preservar el cent per cent de l’anonimat de la víctima. 
A vegades, aquestes imatges, com en tenim tants inputs, no ens n’adonem i alesho-
res ho donem per normal, ho normalitzem, i no s’hauria de normalitzar. I, per tant, 
s’hauria de treballar al cent per cent en que això no es pogués donar.

Bé, hi ha altres qüestions, no? També creiem que donen també resposta a les re-
comanacions de les associacions de dones periodistes, no només a aquest protocol 
que s’està fent des de la corporació, no? Que deien, per exemple, que el 57 per cent 
de les víctimes s’identifiquen d’alguna manera –on viuen, el lloc, etcètera–, men-
tre que l’agressor, per exemple –i segon aquest informe–, doncs s’identifica menys, 
no? Són qüestions que..., són píndoles que ens van entrant, poquet a poquet, no ens 
n’adonem, però que cal atacar-les, no? I cal estar-hi a sobre.

Volia també afegir dos punts que creiem que també són claus. La bretxa salarial, 
que no se n’ha parlat, però creiem que cal analitzar a fons aquestes variables, no? 
És a dir, tant pel que fa als mitjans públics com als privats, i tant en premsa escrita 
com audiovisual, no?

Creiem que els mitjans també..., o des dels mitjans es pot revertir l’opinió públi-
ca, respecte a la violència de gènere i als rols, no? Perquè hi han opinions que diuen 
el contrari, no? Nosaltres no, creiem que des dels mitjans sí que es pot revertir.

És un tema..., és veritat que és transversal, que afecta a la societat i que ho hem 
d’abordar des dels tots els punts de vista, però, sense anar més lluny, en el nostre 
parlar del dia a dia, nosaltres no morim, sinó que ens maten, no?

Llavors, bé, hi hauria una pregunta que els voldríem fer. Voldríem saber si des 
del CAC s’insta els mitjans, tant públics com privats, a tenir alguna implicació en 
aquest sentit, és a dir, a fer treballs de sensibilització dins també de les redaccions 
o... Això en els dos, no?, tant als mitjans públics com en els privats.

Pel que fa a les dones als mitjans, de la representació que dèiem dels gèneres, 
des de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació..., és cert que la dona 
representa més de la meitat de la societat catalana, però, en canvi, sempre la repro-
ducció és androcèntrica, per tant, neguen la diversitat, no?

Hi ha una professora d’anàlisi social, del King’s College de Londres, que es diu 
Rosalind Gill, que diu que hi ha un ressorgiment també del contingut sexista, com 
ja hem vist aquí. És a dir, que són dades que, com deia la companya Jenn Díaz, a ve-
gades fa falta que les tinguem per combatre segons quins discursos, no?, que encara 
dubten de que hi hagi, doncs, aquestes bretxes, no?, i aquestes violències.
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La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputada Geli.

Anna Geli i España

D’acord, doncs, bé, no... I una altra de les preguntes que voldríem fer també és 
si, en aquest sentit, per exemple, el CAC, estudia si hi ha retorn en programes... Ella 
ha fet esment del programa de l’Adriana Oltra, però també hi han algunes sèries, 
com ara la de són Les de l’hoquei, no?, sèries que giren al voltant de la dona, i, lla-
vors, si hi hauria algun retorn o tenen alguna possibilitat d’estudiar aquest retorn a 
la societat. 

I com creuen que podrà tenir el CAC la transposició de la llei europea per po-
der començar, com deia la companya dels comuns, em sembla que era, a sancionar 
aquests continguts audiovisuals que, en fi, que són de rebut que s’han de sancionar. 

I acabo aquí. Hi ha més preguntes però...

La presidenta

Moltes gràcies. En tot cas, ara doncs per donar resposta a totes les preguntes i 
les observacions, té un màxim d’un quart d’hora, doncs... (Veus de fons. Rialles.) 
Endavant.

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Carme Figueras 
i Siñol

Bé, a veure, un segon. D’acord, intentaré respondre algunes coses, igual responc 
a la vegada, perquè algunes coses poder tindrien una resposta similar, no?

Em deia la senyora Rivera el tema de les joguines. Poder, clar, és que estic po-
sant moltes dades sobre la taula amb un temps molt just, però jo crec que és bo que 
en puguem parlar, i qualsevol cosa que desitgin tenim els informes o estic a la seva 
disposició per a les dades que necessitin, no?

En el cas de... De fet també els hi enviem, a la Comissió d’Igualtat, cada vegada 
que presentem un informe. Però, pel que fa als anuncis de... Clar, dic, ara, en aquests 
moments, en aquesta última campanya, han detectat un 31,2 per cent d’anuncis que te-
nen un o diversos estereotips de gènere. Home, n’hi ha un 70 per cent que no en tenen. 
Jo he posat de relleu allò que cal millorar, perquè aquesta és la nostra feina, però, bé, 
hem baixat una mica. Tot i que els deia, en canvi, que en els que en tenen, hi ha molts 
més estereotips femenins que masculins. En aquest sentit, hem empitjorat, no? Però  
vull dir que també a vegades, si tens més temps, pots veure més el que dallò, no?

I després em deia: què fem quan detectem un contingut? La llei ens permet 
a nosaltres actuar quan hi ha vexació o quan hi ha violència clara, incitació a 
la violència en els mitjans audiovisuals, televisions, ràdios. Nosaltres no tenim 
competència sobre mitjans escrits. I, de fet, l’Informe de violència masclista so-
bre mitjans escrits el fa l’Associació de Dones Periodistes; nosaltres el fem sobre 
els mitjans audiovisuals.

Però, en tot cas, el marge..., és a dir, a les televisions catalanes és difícil trobar 
elements de vexació de la dona o d’incitació clara a la violència, que puguem aplicar 
sancions, eh? Això està clar.

Ara, en temes d’estereotips de gènere, en temes de..., i així contesto també al 
que em preguntava la senyora Silva, què podem fer amb el tema d’aquesta publici-
tat sexista? Perquè no és només en el cas de les joguines, sinó en tot. Ara també els 
anuncio que, em sembla que és el 5 de juny, presentarem unes recomanacions per a 
una publicitat igualitària. Hem intentat..., les hem fet amb el Col·legi de Publicistes 
de Catalunya i les hem fet amb l’ICD. De fet, gairebé en tots aquests temes de gène-
re treballem molt conjuntament i molts programes són conjunts. I el que hem inten-
tat és dir: «Diem a les empreses anunciants quins són els beneficis d’una publicitat 
igualitària.» És a dir, que acabem arribant a la conclusió que ens en sortirem molt 
més de conscienciar, evidentment, a la societat, que és feina que vostès fan i que fan 
molts professionals en molts àmbits, o que podem fer nosaltres, o que fan els mit-
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jans, perquè sobretot els mitjans públics fan molta feina en aquest sentit, no? Ens en 
sortirem molt més quan realment sigui perjudicial per a una empresa anunciar amb 
un contingut sexista, com ho pot haver estat per a El Corte Inglés. Perquè abans era 
allò de dir..., hi havien hagut algunes empreses que feien un anunci especialment 
provocador perquè es parli d’ell. Avui en dia, jo crec que això «que parlin de mi en-
cara que sigui malament», això, ja no funciona; sobretot quan es pot fer un boicot 
a la compra d’un article determinat com a vegades..., a través d’un col·lectiu, a les 
xarxes o a través d’una institució o del que sigui.

Per tant, posem un decàleg dels deu beneficis –ja els ho enviarem i ja ho tindran, 
i si volen un dia parlem més en concret d’aquest tema– per a les empreses, i després 
les recomanacions per als publicistes, de què és la publicitat. Aquí sí que fem reco-
manacions que són d’autoregulació, però va tot una mica acompanyat. És a dir, de 
vegades és no parar mai de sensibilitzar i sensibilitzar, perquè és molt més impor-
tant això. Posar aquesta realitat sobre la taula, dona més a vegades..., inclús si als 
mateixos mitjans de comunicació hi poses la fotografia del que surt, també ajuda 
una miqueta a millorar, no?

En el cas, com m’han preguntat diverses de vostès..., en el cas de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, nosaltres tenim uns altres informes que normal-
ment es presenten a la Comissió de Mitjans Audiovisuals, de control de la corporació, 
que també els ha presentat el CAC –el CAC depèn d’allà i els envia als membres de la 
comissió–, que són l’Informe de seguiment de les missions de servei públic per part 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest informe... –jo crec que 
en portem cinc, aquest serà el sisè, el de l’any 2018; tenim fins al 2017 fet–, i aquí es 
veu l’evolució. És a dir, si realment hi ha..., perquè ja no entrem només en els infor-
matius o només en els debats, sinó en el conjunt de la programació, quin esforç es fa 
per complir una missió clara que tenen a la Llei de comunicació audiovisual, que és la 
promoció de la igualtat entre persones i la no discriminació per orientació sexual. Tot 
això està a la llei i en aquest sentit és una missió que han de complir. I aquests són uns 
apartats que s’analitzen en concret: què s’ha fet durant aquell any que pugui respondre 
a aquesta missió que tenen. Per tant, li podem enviar concretament això.

I aquí es va veient, realment es va veient una millora, el que passa és que és cert 
que no rebem només les televisions públiques, que rebem d’internet tot el que rebem..., 
és el que estem dient. I aleshores aquí ve –i contesto una mica conjuntament, després 
miraré si em deixo alguna cosa– el tema més important, que és l’educació en comuni-
cació audiovisual. Jo crec que aquesta sensibilització i comunicació, que vostès saben 
perfectament que és lo més necessari. O conscienciem a la societat de... 

I després, clar, què ens demostren els estudis de joguines? Doncs que separem 
els nens i les nenes des de molt petits. Ja els donem i els atorguem uns rols diferents. 
I, com molt bé deia la diputada de..., de Catalunya en Comú? (Veus de «sí».) Perdó 
(l’oradora riu), és veritat, realment ja hi ha una separació que encara que... «si és que 
jo soc..., he intentat educar el meu fill i la meva filla igual, com pot ser que siguin di-
ferents?» És que és tota la societat, és tot..., i això és el que hem de combatre. Però és 
que, clar, són tants segles de patriarcat! Però, bé, jo crec que també estem fent molts 
esforços amb el conjunt de la població, i els mitjans són un reflex d’aquests esforços 
a tots els nivells, perquè en aquests moments les reivindicacions del feminisme i de 
la igualtat estan més presents que mai, no? I jo crec que així acabarem amb moltes 
més coses. La sanció, com els deia, no podem... 

Em preguntaven també sobre la transposició de la directiva europea. Hi ha dos 
anys per transposar la directiva. La directiva va ser aprovada a finals de l’any passat, 
però no l’ha de fer el CAC; l’ha de fer el Govern, si presenta aquí un projecte de llei, o 
l’ha de fer el Parlament amb una ponència conjunta, com es va fer la Llei de comuni-
cació audiovisual. Aquesta és una cosa que el CAC també ha reivindicat, ha demanat 
que es comenci a fer això. L’ha de fer també l’Estat, amb la seva Llei de comunica-
ció audiovisual, però, de fet, Catalunya va tenir una Llei de comunicació audiovisual 
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l’any 2005, de la qual després va agafar moltes coses la Llei del 2010, la general, la 
bàsica a nivell d’Estat. Realment, seria una feina que nosaltres ja hem demanat a  
la comissió que s’ha de fer, que s’ha d’endegar i, evidentment, el CAC posa tot el seu 
saber tècnic i els seus tècnics a fer això, no? Però hi ha d’haver també... I és necessa-
ri, perquè és veritat que és molt difícil controlar internet, però no impossible, perquè 
els allotjadors, els proveïdors tenen seu, i els proveïdors cada vegada..., la Comissió 
Europea està avançant molt en aquest tema.

I, per tant, nosaltres ja hi estem participant, evidentment de la Comissió Europea 
en formem part com a país, però realment jo crec que és important veure també que 
hi ha moltes coses a fer. També és veritat que la directiva es fonamenta molt en la re-
gulació i l’autoregulació; fomenta aquesta regulació, però també amb mesures coer-
citives, que són les que s’han d’imposar perquè tinguem elements per fer-ho. Perquè 
ara li diem a Google: «Escolti, miri, nosaltres fem públic això. Si vostès no ens fan 
cas, ho tornarem a fer públic, això no pot ser», i ho treuen. Uns ho treuen i altres no. 
Hi ha blogs que estan allotjats ves a saber on que ja costa més. Ara, tot allò que es-
tigui fet aquí, que és la majoria, o que tingui un proveïdor aquí, en això podríem in-
tervenir, hi podem intervenir, i a la llarga hem d’anar posant totes aquestes mesures.

Però jo penso que, evidentment, hi ha d’haver la part coercitiva, hi ha d’haver la 
part d’infracció. La Llei d’igualtat i la Llei de violència masclista no donen eines 
d’infracció, no les donen; diu què són els estereotips, però no donen eines de sanció. 
Si tu no pots tipificar la sanció, no pots sancionar i si no hi ha tipificació, no hi ha 
sanció. I avui en dia, que se n’han fet en la història del CAC, l’únic que es pot tipifi-
car és la vexació o és la incitació directa a la violència. Hem fet acords de recordar 
i de dir... 

També és veritat –i és una de les coses que em deien–, els mateixos mitjans te-
nen els seus codis d’autoregulació; els codis deontològics del Col·legi de Periodistes, 
que també van en aquest mateix sentit; la corporació té el seu llibre d’estil, que el 
CAC també comprova moltes vegades si el compleixen o no, perquè el llibre d’estil 
no deixa de ser el desenvolupament del mandat marc del Parlament amb relació a la 
corporació i, per tant, es pot exigir aquest compliment del llibre d’estil. I també és 
veritat que –i té raó la senyora Geli– la corporació està fent passos importants, in-
clús han endegat i han acabat fa poc uns cursos de formació i reflexió als mateixos 
professionals sobre la representació de les dones dins d’aquest pla que vostè mateixa 
esmentava, i crec que això és important.

Nosaltres fem, per exemple..., una cosa que portem ja com cinc o sis cursos fent, 
conjuntament amb l’ICD, ho fem a mitges, paguem a mitges, ho fem a mitges, ens 
repartim la feina, que són tot de cursos, seminaris a totes les universitats de comu-
nicació audiovisual, tant les de periodisme com de comunicació a tot Catalunya. Els 
oferim una formació específica en representació de les dones i violència masclista. 
La resposta és molt bona, pràcticament totes ho fan, i aquests últims temps ho estem 
fent també amb les que porten el Màster de gènere a la Universitat Autònoma. Hem 
tingut diferentes formadores..., però penso que és un tema important. Hauria d’estar 
potser més en el currículums, la formació de la igualtat, l’ensenyament en la igualtat, 
l’ensenyament en la diversitat. És una de les mancances, però, bé, aquests esforços 
es fan i es fan també per part de les mateixes universitats.

I ara també volem posar en marxa un pla, que ja el tenim dissenyat però que es-
tem esperant..., que començarà una vegada passat l’estiu, de formació de professio-
nals. Això mateix que la corporació ja ha començat a fer amb els seus professionals, 
fer-ho també amb professionals d’altres televisions, de mitjans locals, de ràdios lo-
cals. També donar l’opció a aquesta formació de com tractar la violència masclista i 
com tractar..., i fer, a més a més, tota aquesta sensibilització que vostès mateixes em 
reclamaven i amb la qual estem totalment d’acord.

Una última cosa que se’m deia, el tema d’internet, que em deia: «Són cinquan-
ta-cinc vídeos». Això m’ho deia, em sembla que... Vostè, oi? Doncs, aquest últim 
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informe l’hem dedicat únicament i exclusivament al cibercontrol, i el cibercontrol 
són vídeos. És a dir, en el tema dels continguts..., o sigui, hem fet recerca de molts 
i llavors hem acabat triant els quinze o els dotze que hem considerat més perillosos 
o més il·legals, inclús, quant a això, a incitar la violència o tal. I aquesta vegada ens 
hem dedicat a això, als vídeos de cibercontrol, per veure i detectar què passa sobre-
tot a aquesta franja de... No seria comparable dir: «Ara són cinquanta-cinc». L’he 
hagut d’explicar tan de pressa, aquesta part, que entenc perfectament que m’hagi dit 
això, no? Però, clarament, és un altre tema i només són vídeos tutorials de YouTube. 
En canvi, amb la resta estem parlant de blogs o continguts molt amplis que tenen 
tota una sèrie de temes, no?

I quan em deien: «No seria comparable el nombre..., lo de l’esfera privada i l’es-
fera pública.» És que és difícil explicar tots aquests conceptes així. En realitat, quan 
es parla de l’esfera privada..., o sigui, un 20 per cent de..., les dones, quan parlen, 
parlen del que sigui i en un 20 per cent és de l’esfera privada, la resta és de l’esfera 
pública. Poden ser d’aquells temes que els dic que hi ha una mica més de presència, 
que poden ser el món associatiu, la sanitat o l’educació. És quan parlen les dones i 
tenen veu, i surten a un telenotícies dient alguna cosa, però és de temes de l’esfera 
privada en un 20 per cent, mentre que els homes es mouen al voltant del 3, el 7, mà-
xim el 10 per cent, segons a quin mitjà. Aquesta és la diferència: els homes parlen 
molt poc de l’esfera privada, les dones parlen...

I si ho comparem, perquè hi ha els quadres, amb qui parla del món econòmic? 
Poden vostès imaginar-se quin percentatge tenen els homes en el món econòmic i 
quin percentatge... Ara hauria de buscar el quadre, però tot això ho tenim. Si vostès 
volen, els puc enviar els links dels informes, però, clar, aquesta és la diferència. Però 
no és que les dones tampoc no parlin d’altra cosa que no sigui... No, ja sé que no ha 
interpretat això, però també deixar una mica clar que hi ha millora, i és evident: miri 
totes les diputades que hi ha en aquest Parlament. Jo vaig ser diputada aquí l’any 
2005 –no, perdó, 1995– i érem moltes menys, eh? També els ho dic, i costava molt, 
eh? Costava molt ser portaveu, i al final ho érem, però costava. Vull dir que hi ha mi-
llora, el que passa és que realment queda camí, perquè ens passa això: jo crec que no 
tenim encara... o no estem abordant suficientment o ens està superant, però ho hem 
d’abordar, tot el que és en aquests moments la informació, la velocitat, les xarxes. 
I això jo crec que és educació mediàtica. És educació, és sensibilització.

El CAC també té un programa –jo crec que potent– d’educació en comunicació 
audiovisual per donar eines a les escoles, però també és quelcom que ho..., i ho te-
nim amb el Departament d’Ensenyament conjuntament. També tenim un conveni 
amb ells, perquè els professionals de les escoles, els mestres i les mestres tinguin 
eines per ensenyar, per educar amb una mirada crítica als mitjans. I tenim aquí, en 
aquesta part també, tot un apartat que és d’igualtat de gènere, de com educar també, 
en aquest sentit, els nens i les nenes, els adolescents, en aquest sentit.

Però aquest jo crec que és un tema també important i que val la pena també de 
posar-hi molts esforços.

Em sembla que no m’he deixat res del que m’han dit.

La presidenta

Molt bé. Moltíssimes gràcies, gràcies als tres. De ben segur que les dades que 
ens han aportat, les seves reflexions i les seves aportacions han ajudat moltíssim 
aquesta comissió a avançar en la igualtat de les persones, la igualtat de gènere i con-
tra la violència masclista.

En tot cas, moltíssimes gràcies i es tanca la sessió. I gràcies a totes i a tots.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i cinc minuts.
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