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Sessió 9 de la CIP

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

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

Martín. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, María del Camino Fernández Riol, 

Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Francesc de 

Dalmases i Thió, Anna Geli i España, Saloua Laouaji Faridi i Francesc Ten i Costa, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Jenn Díaz Ruiz, Lluïsa Llop i Fernàndez, 

Rut Ribas i Martí i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; David Pérez Ibáñez i 

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

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de la Presidència, Meritxell Budó Pla, acompa-

nyada de la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada Cardona, i la directo-

ra executiva de l’institut, Núria Ramon Pérez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el con-

seller d’Interior sobre l’increment de les agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any 

(tram. 354-00133/12). Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el 

conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les accions amb relació a les polítiques 

LGBTI (tram. 354-00134/12). Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el 

conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del punt 6 de la Moció 

63/XII, sobre la feminització de la pobresa (tram. 354-00136/12). Natàlia Sànchez Dipp, del 

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofò-

bia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’increment de les 

agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any (tram. 356-00495/12). Natàlia Sànchez 

Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de 

la Presidència sobre l’aplicació del Pacte d’estat contra la violència de gènere a Catalunya 

(tram. 355-00032/12). Comissió d’Igualtat de les Persones. Sessió informativa.

6. Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de 

la Presidència sobre els objectius i les actuacions del Departament de la Presidència amb 

relació a les polítiques per a l’equitat de gènere i la lluita contra la violència masclista (tram. 

355-00045/12). Consellera del Departament de la Presidència. Sessió informativa.

La presidenta

Molt bona tarda. Si els sembla, donarem inici a aquesta Comissió d’Igualtat.
Algun grup vol comunicar alguna substitució? (Beatriz Silva Gallardo demana 

per parlar.) Digui’m.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; David Pérez sustituye a la diputada Marta Moreta.
Gracias, presidenta.

La presidenta

Molt bé. (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Diputada Maria...
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Maria Sirvent Escrig

Sí; per substituir Natàlia Sànchez: jo mateixa, Maria Sirvent.

La presidenta

Moltes gràcies.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
l’increment de les agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any

354-00133/12

Doncs anotat això, passarem al primer punt de l’ordre del dia, que és la sol·lici-
tud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre l’increment d’agressions  
contra el col·lectiu LGTBI el darrer any, que ha estat presentada pel Subgrup 
Parlamentari de la CUP. Vol vostè explicar-la?

Maria Sirvent Escrig

Sí, presidenta; moltes gràcies. Sí, simplement demanem la compareixença  
del conseller d’Interior tenint en compte l’augment que hi ha hagut de les agressions 
contra el col·lectiu LGBTI el darrer any.

I en aquest sentit, ens confirmen que el conseller podria ser que comparegués el 
22 de juliol per aquest mateix tema a la Comissió d’Interior. Tenint en compte que 
encara no tenim l’ordre del dia de la Comissió d’Interior a les nostres mans i que no 
sabem si és exactament per aquest tema o si és per un tema més genèric, nosaltres 
mantenim la sol·licitud de compareixença: que es voti i després ja decidirem si la 
retirem o no quan puguem esbrinar si aquesta informació és certa.

La presidenta

D’acord. Doncs que quede clar, no?, que si és que és pel mateix tema, vostès en 
principi retirarien aquesta sol·licitud de comissió informativa.

Vots a favor d’aquesta...?
Per unanimitat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre les accions amb relació a les polítiques LGBTI

354-00134/12

El segon punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les accions amb relació a les polítiques 
LGBTI. El Grup del Partit dels Socialistes i Units per Avançar ho vol explicar o...?

Beatriz Silva Gallardo

Sí, habíamos presentado esta solicitud, presidenta, porque desde que se inició la 
legislatura el conseller no ha venido hasta ahora a comparecer, y creemos que sería 
pertinente que nos viniera a explicar cómo está el despliegue de la ley, cuáles son 
los planes y...

La presidenta

D’acord.
Vots a favor?
Per unanimitat.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre el compliment del punt 6 de la Moció 63/XII, sobre la 
feminització de la pobresa

354-00136/12

I el tercer punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa, també amb 
el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre el compliment del punt 6 de 
la Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa. El Subgrup Parlamentari de la 
CUP hi vol presentar alguna explicació?

Maria Sirvent Escrig

Sí, presidenta; moltes gràcies. La CUP vam presentar una moció al Ple del 
Parlament, que va ser aprovada, en la que demanàvem que el Govern presentés en 
el si de la Comissió d’Igualtat –és a dir, en aquesta mateixa comissió– en el termini 
de trenta dies un informe detallat sobre les subvencions públiques atorgades per la 
Generalitat a organitzacions fonamentalistes com Pro Vida Catalunya, que neguen 
el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, i sol·licitar a la resta d’ens públics 
–ajuntaments, consells comarcals i diputacions– informes en aquest mateix sentit 
en el termini de noranta dies. També vam sol·licitar deixar d’atorgar subvencions a  
qualsevol entitat, organització o col·lectiu religiós que negui el dret de les dones  
a decidir sobre el propi cos, que negui l’existència de la violència masclista o que 
defensi posicions que impliquin alguna retallada de drets contra les dones.

En aquest sentit, no s’han complert aquests acords i ens agradaria que compa-
regués el conseller per donar explicacions de per què no s’han materialitzat aquests 
acords.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Passem a la votació.
Vots a favor?
També per unanimitat.
Moltes gràcies.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia perquè informi sobre l’increment de les agressions contra el 
col·lectiu LGBTI el darrer any

356-00495/12

I ara el quart punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença d’una re-
presentació de l’Observatori contra l’Homofòbia per tal que informi sobre l’incre-
ment de les agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any. Diputada Sirvent, si 
vostè també ho vol explicar...

Maria Sirvent Escrig

Sí, moltes gràcies. Tenint en compte que l’Observatori contra l’Homofòbia tre-
balla aquesta qüestió i que hi ha hagut aquest increment de les agressions contra el 
col·lectiu LGBTI, nosaltres entenem que és molt interessant que pugui comparèixer 
davant d’aquesta comissió perquè ens pugui explicar quin és el treball que estan fent 
i quines són les dades de les quals disposen.

La presidenta

Moltíssimes gràcies.
Vots a favor?
També per unanimitat.
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Si els sembla, seguidament es suspèn momentàniament la sessió, doncs, perquè 
anirem a buscar la consellera per tal que es puguin desenvolupar els punts 5 i 6 d’a-
quest ordre del dia.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i deu minuts i es reprèn a les quatre i dotze 

minuts.

La presidenta

Doncs donem la benvinguda a la consellera de la Presidència, la senyora 
Meritxell Budó...

Sessions informatives acumulades amb la consellera de la Presidència
355-00032/12 i 355-00045/12

...per tal que expliqui a aquesta comissió l’aplicació del Pacte d’estat contra la 
violència de gènere de Catalunya i les polítiques per a l’equitat de gènere i la lluita 
contra la violència masclista.

Ens acompanyen també aquí a la taula la presidenta de l’Institut Català de les 
Dones, la senyora Núria Balada, i la directora de l’Institut Català de les Dones; tam-
bé, benvingudes. I aprofitem també per saludar totes les persones que ens acompa-
nyen en aquesta compareixença.

Consellera, quan vostè vulgui. Solament la informo de que té vostè trenta mi-
nuts per explicar..., després, si els sembla, seria el torn dels grups parlamentaris, que 
tindrien vuit minuts, i després vostè tornaria a tindre uns dotze minuts, doncs, per 
respondre al que els grups parlamentaris li puguin demanar. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

Per aclarir el procediment, tindríem nosaltres torn també després de la segona 
intervenció de la consellera?

La presidenta

Si volen, cap inconvenient.

Susanna Segovia Sánchez

Ho dic, bàsicament, perquè crec que està reglat, no?

La presidenta

Sí, sí, sí...

Susanna Segovia Sánchez

És per, una mica, poder organitzar la intervenció.

La presidenta

El que sí que faríem seria acotar una mica el temps, no?, allò, tres minuts per 
grup parlamentari, però cap inconvenient.

Susanna Segovia Sánchez

Perfecte. Gràcies.

La presidenta

Endavant. Consellera, té la paraula.

La consellera de la Presidència (Meritxell Budó Pla)

Bé, moltíssimes gràcies. Molt bona tarda a totes i a tots. Aquesta és la meva pri-
mera compareixença que faig aquí en el Parlament de Catalunya, i el fet que sigui, 
doncs, en aquesta Comissió d’Igualtat de les Persones, i fer-ho a més a més en el 
dia d’avui, en el que des del Govern, doncs, també, val a dir-ho, hem aprovat el Pla 
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estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, em fa una especial il·lusió, 
perquè la lluita pels drets humans, i en especial pel dret de les dones, respon a les 
meves més profundes conviccions, i precisament la cartera de la Presidència em 
dona l’oportunitat d’incidir directament en aquestes polítiques públiques adreçades 
a aconseguir i consolidar aquests drets.

Però també voldria recordar, i permetin-me que ho faci, que en circumstàncies 
democràtiques normals jo avui no estaria aquí fent aquesta compareixença perquè de  
ben segur que el conseller Turull faria setmanes o fa mesos que hagués comparegut. 
Aquesta no és una legislatura normal, el conseller de la Presidència legítim és in-
justament empresonat i aquesta anomalia democràtica no la podem oblidar ni molt 
menys normalitzar; jo no ho faré.

Com poden veure, comparec acompanyada de la senyora Núria Balada, presi-
denta de l’Institut Català de les Dones, i de la senyora Núria Ramon, directora exe-
cutiva del mateix institut. En aquesta compareixença, i tal com se m’ha demanat, 
donaré compte dels punts cinquè i sisè de l’ordre del dia, tot i que la meva interven-
ció seguirà un ordre invers, i, per tant, en primer lloc del bloc exposaré els objectius 
i les actuacions del Departament de la Presidència i en segon lloc explicaré l’aplica-
ció del pacte d’estat tal com m’han sol·licitat.

Per tal de parlar dels objectius i de les actuacions del Departament de la 
Presidència amb relació a les polítiques per l’equitat de gènere i la lluita contra  
la violència masclista, els presentaré el que avui mateix s’ha aprovat al Govern, que 
és el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022. L’acord de Govern, 
l’explicació en roda de premsa i presentació en el Parlament en el si d’aquesta comis-
sió –tot en un mateix dia, Govern i Parlament– crec que visibilitza la importància 
cabdal d’aquest pla i l’aposta ferma i prioritària de les polítiques d’igualtat que es fan 
coordinadament des de tots els departaments del Govern, i estic segura que també 
és una prioritat compartida per tots els grups parlamentaris, representants legítims 
com són de la societat catalana.

Passaré a explicar detalladament el que és aquest pla. Vull destacar de forma molt 
especial que aquest pla estratègic va ser aprovat per la Comissió Interdepartamental 
per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes el passat 9 d’abril de 2019 i que ha 
comptat amb un ampli procés participatiu, amb la incorporació d’esmenes d’unes 
seixanta entitats i institucions, i també el seu encaix en les actuacions proposades 
pels tretze departaments que actualment conformen el Govern de la Generalitat  
de Catalunya. Tot això amb la posterior revisió i validació a càrrec d’una comis-
sió de quinze expertes en diferents àmbits d’intervenció de les polítiques públiques 
d’igualtat de gènere, molt especialment el de la lluita contra la violència masclista. 
Fruit de tot aquest procés de participació, bona part dels centenars d’esmenes realit-
zades, tant per les entitats com per les institucions així com pel grup d’expertes, han 
estat incorporades en aquest pla que avui hem aprovat.

El resultat de tot aquest treball ha estat que aquest pla estratègic, que inclou 21 
objectius estratègics, 103 objectius operatius i 326 actuacions a desplegar en els 
propers anys, dona resposta a accions instrumentals bàsiques, com la transversalitat 
de la perspectiva de gènere i el desplegament de la Llei 17/2015 i de la Llei 5/2008.

La programació econòmica del pla per a aquest any 2019, certificada pels dife-
rents departaments de Govern, se situa per sobre dels 72 milions d’euros.

Aquest pla programa una bateria d’actuacions a avaluar biennalment per deixar 
suficient temps per al seu disseny i implementació adequats, i, d’altra banda, per 
permetre efectuar una revisió i si cal una segona tongada de programació d’actua-
cions per a l’any 2021, per als dos darrers anys de durada del pla, degut a que estem 
vivint en un món de canvi constant i, per tant, ens cal poder-nos-hi anar adaptant.

Resulta oportú esmentar la construcció de metodologies per part de l’Institut 
Europeu d’Igualtat de Gènere per a la integració de la perspectiva de gènere en 
quinze àmbits concrets, com per exemple l’anàlisi de gènere en les polítiques i els 
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programes; les auditories per avaluar el grau en el qual la igualtat de gènere es trans-
fereix efectivament a les polítiques, els programes, les estructures, els procediments 
i pressupostos; l’avaluació de l’impacte de gènere de forma prèvia a la implantació 
de programes, la contractació o les estadístiques. En funció de la base de desenvo-
lupament o objectius a assolir, convindrà centrar-se en alguna d’aquestes metodolo-
gies proposades.

Aquest pla estratègic és la manifestació de la fermesa del Govern en continuar 
i enfortir la lluita per la igualtat d’homes i dones, que, a més a més de persistir en 
el treball de la transversalitat de la perspectiva de gènere, també concreta un seguit 
d’actuacions a impulsar en els àmbits més rellevants de l’acció de govern pel que fa 
a l’assoliment de la igualtat entre les dones i els homes.

Com no podia ser d’una altra manera, ha partit, per a la seva elaboració, del co-
neixement après de molts i diversos antecedents, de moltes iniciatives que s’han 
desenvolupat a Catalunya des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia l’any 1979, i 
la creació de l’Institut Català de les Dones l’any 89, el mateix any en el que també 
es va aprovar el I Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la 
igualtat d’oportunitats per a les dones.

També cal comptar com antecedents amb tot el marc normatiu català, estatal i 
europeu, així com també els tractats i convencions internacionals, entre els quals 
cal destacar per la seva rellevància la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eli-
minació de qualsevol forma de discriminació contra la dona l’any 1979 i també la  
IV Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Beijing l’any 1995, on la trans-
versalitat de gènere es va posicionar en l’agenda internacional com el gran paradig-
ma en l’abordatge de les desigualtats entre les dones i els homes.

I en aquest punt, donada aquesta importància a la transversalitat de gènere com 
a element clau, deixin-me que faci un parèntesi per parlar-los d’aquesta acció fo-
namental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’Administració de la 
Generalitat disposa, mitjançant l’Institut Català de les Dones, de dos instruments 
per tal de vetllar per l’avenç i avaluar el grau de compliment dels principis d’actua-
ció dels poders públics per assolir la igualtat de gènere en la planificació i gestió de 
les seves polítiques: els informes d’impacte de gènere i els informes anuals d’execu-
ció de la perspectiva de gènere.

Quant als informes d’impacte de gènere, com vostès saben, totes les propos-
tes polítiques del Govern han de ser examinades per avaluar si afectaran les dones 
d’una forma diferent que els homes amb l’objectiu d’eliminar els possibles efectes 
discriminatoris i garantir la igualtat entre homes i dones. L’impacte de gènere és, 
per tant, una metodologia d’anàlisi de les intervencions i polítiques públiques per 
promoure l’aplicació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits.

Des de l’aprovació de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, l’ICD és l’organisme competent de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya per elaborar aquests informes d’impacte de gènere. L’any 2016 l’ICD 
va elaborar 234 informes, en els quals proposaven modificacions de 139 projectes 
normatius; l’any 2017 es van elaborar 240 informes amb els quals es van recomanar 
modificacions en 136 projectes, i l’any 2018 es van elaborar 161 informes d’impacte 
de gènere que feien propostes de modificacions en 73 projectes.

Quant als informes d’execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere, 
posar de manifest que són una eina bàsica d’implementació de la perspectiva de gè-
nere i alhora també d’avaluació de la transversalitat de la perspectiva de gènere que 
es va iniciar amb el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015.

Així doncs, cada any es realitza un informe de l’any anterior que planteja conclu-
sions i recomanacions. En l’últim informe, del 2018, corresponent a l’exercici 2017, 
per primer cop, a més de la valoració global de l’Institut Català de les Dones, també 
recull els annexos de tots els informes de tots els departaments que conformen l’Ad-
ministració de la Generalitat.
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Actualment s’està elaborant l’informe d’execució anual de la transversalitat de la  
perspectiva de gènere corresponent a l’any 2018 a partir dels tretze informes de-
partamentals. Es posa de manifest l’eficàcia dels plans de millora endegats fa més 
d’un any en el marc d’aquests informes com un mecanisme més per enfortir la pers-
pectiva de gènere en totes les actuacions de caire intern de l’Administració de la 
Generalitat i també en totes les polítiques sectorials. És previst que a la tardor es 
realitzi una trobada de totes les persones membres de tots els grups de treball de la 
transversalitat de gènere a fi d’enfortir aquesta xarxa clau i de compartir el coneixe-
ment fruit dels plans de millora i també de les transferències al lloc de treball de les 
actuacions formatives del Pla director de formació en equitat de gènere, un pla del 
que també els vull parlar perquè està sent un element clau en l’impuls de la trans-
versalitat de gènere.

I ho està sent per dues raons principals. La primera és una programació acurada, 
adreçada a diferents nivells: sensibilització de càrrec, dues edicions a nivell de post-
grau per capacitar les persones referents de gènere departamentals, cursos intensius 
de formació en transversalitat de gènere per als i les membres dels grups de treball de  
transversalitat de gènere dels tretze departaments de la Generalitat, cursos també 
adreçats als professionals dels serveis d’informació i atenció de les dones dels ens 
locals a tots els circuits d’abordatge de les violències masclistes de Catalunya, cur-
sos específics de gestió transversal en contractació, comunicació, pressupostos, et-
cètera.

La segona raó és la incorporació de la transferència al lloc de treball dels conei-
xements adquirits com a part integrant de l’activitat formativa, amb el requisit, per 
a la superació del curs, d’un projecte de transferència real i propostes de millora pel 
que fa a la incorporació de la perspectiva de gènere al lloc de treball dels i les alum-
nes participants.

En xifres, el 2018, s’han registrat d’inici 470 accions de millora –406 de dones i 
64 d’homes–, projectes d’envergadura, entre ells projectes com el Protocol de segu-
retat contra les violències sexuals en l’entorn d’oci del Departament d’Interior i els 
treballs per a un pla d’aplicació de la perspectiva de gènere al transport nocturn de 
la Direcció General de Transports i Mobilitat.

Un altre punt que cal destacar dels informes de transversalitat de gènere dels 
darrers anys és l’avaluació de la inclusió de clàusules de gènere en els contractes rea-
litzats per l’Administració de la Generalitat més enllà de les obligatòries de mandat 
legal. Els informes comproven que l’evolució en aquest aspecte fins ara ha estat molt 
lenta, i és per això que vull destacar l’aprovació, per acord de Govern el passat 19 de  
setembre, de l’impuls i difusió de la Guia per a la incorporació de la perspectiva  
de gènere en els contractes públics.

La guia incorpora com a valor especialment destacable un seguit d’exemples de 
clàusules a considerar en les diferents fases d’elaboració, d’execució i d’avaluació 
dels contractes públics. La incorporació de la perspectiva de gènere en la contrac-
tació pública és un element clau per expandir les polítiques públiques d’igualtat a 
l’àmbit privat pel seu efecte amplificador, generant compromisos i pràctiques quant 
a la lluita contra la bretxa salarial de gènere, el sostre de vidre, el terra enganxós, les 
condicions de conciliació, l’ús d’una comunicació no sexista, etcètera. Es tracta de 
crear una cultura on tant la part empresarial com la part social i treballadora s’acos-
tumin a dirigir i a treballar amb la mirada de gènere atenta a tota la seva activitat.

Com tots vostès ja saben, la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
va ser anul·lada parcialment pel Tribunal Constitucional. Aquest fet ha impedit, per 
exemple, que l’assetjament sexual a la feina sigui qualificat de discriminació directa 
per raó de sexe, que els plans d’igualtat en les empreses hagin d’incloure actuacions 
de racionalització d’horaris que facilitin la conciliació amb la vida personal i fami-
liar dels treballadors, que sigui obligatòria l’existència d’una o un responsable sin-
dical d’igualtat de dones i homes en els centres de treball, així com la representació 
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paritària de dones i homes en els òrgans de negociació col·lectiva i la incorporació 
de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació.

És per això que el passat 8 de gener el Govern de la Generalitat va aprovar la me-
mòria preliminar que permetrà recuperar diverses normatives suspeses o anul·lades 
pel Tribunal Constitucional.

Bé, i fet aquest parèntesi per concretar una mica més aquest element que tot ho 
relliga, que és la transversalitat de gènere, tornem, si els sembla, al pla estratègic en 
la seva globalitat, i hi tornem per exposar l’emmarcament dels sis eixos d’acció mit-
jançant els quals es desplegarà aquest pla.

L’eix d’acció 1 és la coeducació i promoció de valors i models igualitaris, el se-
gon és la promoció de l’equitat en el treball i la corresponsabilitat en els usos del 
temps, la prevenció i erradicació de la violència masclista, la participació política i 
social i apoderament personal i comunitari de les dones, la visibilització de les do-
nes i comunicació no sexista, i la transversalitat de la perspectiva de gènere en les 
polítiques públiques.

I com els deia, tornem al tercer eix, a la prevenció i erradicació de la violència 
masclista, perquè hem volgut incorporar en aquest eix el II Programa d’interven-
ció integral contra la violència masclista. El procés de participació i elaboració d’a-
quest programa va ser presentat per part de l’Institut Català de les Dones el passat 
12 de setembre en la sessió plenària de la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista.

També dir-los que durant el primer trimestre d’aquest any 2019 s’han fet les 
gestions per tal de crear i posar en funcionament tres nous grups de treball de la 
comissió nacional: el Grup del Pacte Nacional per a l’Erradicació de les Violències 
Masclistes a Catalunya, el Grup de Violència Institucional i el Grup de Treball per a 
l’Abordatge de la Violència en l’Àmbit Laboral. Així doncs, d’aquests nous grups de 
treball de la comissió nacional, els dos primers són coordinats per l’Institut Català 
de les Dones, i en l’àmbit laboral estarà coordinat pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

La determinació en la lluita contra la xacra de la violència masclista per part del 
Govern és ferma, i en aquest programa d’intervenció integral s’han d’afegir el con-
junt d’actuacions dels diferents departaments de la Generalitat fruit del Pacte d’estat 
contra la violència de gènere, pacte que els detallaré en aquesta part final de la meva 
compareixença donant resposta a la sol·licitud que vostès van aprovar en aquesta 
mateixa comissió.

Però abans deixin-me acabar aquesta part parlant d’un altre instrument cabdal 
per a les polítiques públiques com és l’índex d’igualtat de gènere. Aquest índex és 
un indicador compost que mesura el concepte complex d’«igualtat de gènere» en el 
marc dels països de la Unió Europea. Es calcula a partir de trenta-un indicadors que 
s’agrupen en sis dimensions –treball, diners, coneixement, temps, poder i salut–, 
d’acord amb la metodologia que ha establert l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere 
amb dades disponibles d’Eurostat i actualitzades periòdicament.

A instàncies de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, l’Idescat va incorporar 
als seus plans estadístics el càlcul d’aquest índex. L’índex d’igualtat de gènere de 
Catalunya s’està calculant durant aquest any 2019 tal com preveu el programa anual 
d’actuacions estadístiques de Catalunya. Coincidint amb la reunió plenària de l’Ob-
servatori de la Igualtat de Gènere, que tindrà lloc demà mateix, es presentaran els 
resultats parcials d’aquest índex corresponents als indicadors dels dominis de tre-
ball, coneixement i salut, l’evolució dels indicadors catalans i la comparativa amb 
els indicadors de la Unió Europea.

I, ara sí, en aquests últims minuts passem a parlar, tal com se m’ha sol·licitat, 
del Pacte d’estat contra la violència de gènere. En aquest punt passo a exposar-los 
l’aplicació pràctica que du a terme el Govern de la Generalitat amb relació als fons 
provinents del Pacte d’estat contra la violència de gènere.
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Convé recordar d’entrada que el Govern de la Generalitat no va poder partici-
par en la creació ni en l’aprovació d’aquest pacte. En efecte, en aplicació de l’article 
155, en el període en el que a totes les comunitats autònomes es van aprovar les ac-
tuacions derivades i van poder ratificar el document, el 27 de desembre del 2017, la 
Generalitat de Catalunya no va ser ni convocada i va ser la llavors ministra, Dolors 
Montserrat, qui va subscriure el document en nom de Catalunya. De ben segur que, 
si hi haguéssim pogut intervenir, hi hauríem fet propostes per intentar millorar-lo, 
perquè hi ha aspectes que creiem que es podien haver fet d’una altra manera. Això 
no ha estat possible, però tanmateix el gestionem tal com s’ha aprovat.

Com ja coneixen, es tracta d’una iniciativa que va comptar amb el suport unà-
nime dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, tant per la seva idoneï-
tat com per la seva oportunitat, però també pel compromís que la seva aplicació es 
faria de manera respectuosa amb les competències de les comunitats autònomes, 
un element gens accessori tenint en compte que les competències exclusives de la 
Generalitat les tenim, en aquesta matèria, i tenint en compte, a més, tal com els he 
detallat en la primera part de la meva intervenció, que el nostre marc prioritari és la 
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, 
on col·laborem les entitats i les institucions del país, i ho fem de manera transversal.

És en aquest marc que hem incorporat dins del tercer dels eixos que els he expo-
sat en la primera part d’aquesta compareixença el II Programa d’intervenció integral 
contra la violència masclista.

Aquest pacte estatal preveu una dotació econòmica considerable per afrontar el 
conjunt de mesures: recull uns 1.000 milions d’euros en cinc anys al conjunt de l’Es-
tat, i d’aquests recursos ja s’han concretat les aportacions corresponents als exercicis 
2018 i 2019.

Permetin-me, però, que m’aturi un moment a comentar-los aspectes relatius a 
les aportacions destinades als ens municipals. Si bé és cert que els municipis han 
recuperat les competències en matèria d’igualtat de dones i homes i en matèria de 
violència de gènere mitjançant el Reial decret llei 9/2018 –recordem que s’havien 
perdut amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, eh?, 
l’LRSAL, de l’any 2013–, permetin-me que posem en dubte l’eficàcia de la trans-
ferència d’unes aportacions escasses per als ens locals, que en el cas de Catalunya, 
més enllà dels municipis de més de vint mil habitants, comportarà una dispersió i 
un malbaratament de recursos que difícilment podran gestionar els municipis més 
petits, que representen un total del 93 per cent de tots els municipis de Catalunya.

Ja vam plantejar aquesta qüestió en la conferència sectorial. Els nostres repre-
sentants van demanar que el finançament destinat als ens locals pogués ser gestionat 
a través de la Generalitat de Catalunya, perquè creiem que aquesta circumstància 
s’hauria pogut salvar comptant amb una gestió d’estructures supramunicipals, com 
és el cas dels consells comarcals, i la coordinació de la Generalitat de Catalunya. Tot 
i això, aquestes transferències s’han fet directament als ens locals.

I un segon element que voldria posar de manifest és la discrepància entre els 
recursos que inicialment es van assignar als municipis de Catalunya, segons cons-
ta a l’ordre del dia de la Comissió Tècnica d’Igualtat de la Conferència Sectorial 
d’Igualtat del juliol del 2018, i els recursos que finalment s’han assignat. En efecte, 
segons els criteris de distribució reflectits de l’esmentada conferència sectorial, als 
ens locals de Catalunya els corresponien 3.450.000 euros aproximadament, una xi-
fra que, en la distribució final, que fixava una quantia fixa per municipi de 689 eu-
ros més 0,18 euros per habitant, ha quedat reduïda, finalment, a 2 milions i escaig. 
Deixin-me recordar-los, a tall d’exemple, que actualment des de l’Institut Català de 
les Dones es destinen als ens locals més de 3 milions d’euros per al finançament 
dels serveis d’informació i atenció a les dones, una xarxa de més de cent SIAD a 
tot Catalunya.
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Tot i aquestes consideracions, no menors, i que seguirem plantejant en el futur, 
tal com els he dit abans, hi insisteixo: gestionarem el Pacte d’estat contra la violència 
de gènere tal com s’ha aprovat.

Així doncs, en conseqüència amb el seu desplegament, la Generalitat de 
Catalunya va rebre una primera aportació de 12.779.000 euros per a l’exercici 2018, 
i s’ha anunciat una segona transferència, per a l’exercici 2019, per un import de 
12.724.000 euros. Això va ser en una resolució del 15 d’abril d’enguany.

L’Institut Català de les Dones ha estat l’encarregat de les tasques de coordina-
ció general de l’assignació d’aquests recursos amb l’establiment dels procediments  
de gestió i execució dels fons, i de fer un seguiment tècnic dels projectes inclosos 
pels diferents departaments, tot incorporant els recursos econòmics provinents del 
pacte d’estat al II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista.

El conjunt d’actuacions programades o en execució ha significat la següent dis-
tribució d’aquests 12,7 milions d’euros dels següents departaments: per part de la 
Presidència, 2.705.000 euros; Educació, 633.000 euros; Salut, 1 milió i escaig d’eu-
ros; Interior, 389.000 euros; Territori i Sostenibilitat, 400.000 euros; Justícia, 1 milió 
i mig; Treball, Afers Socials i Famílies, 5.875.000 euros, i Empresa i Coneixement, 
166.000 euros.

Els detallaré tot seguit algunes de les principals actuacions que es portaran a ter-
me als diversos departaments, les quals s’han inclòs en el Pla estratègic de polítiques 
d’igualtat de gènere 2019-2022 que hem aprovat avui a Govern.

En concret, el Departament de la Presidència, mitjançant l’Institut Català de 
les Dones, està organitzant el primer congrés internacional de violència masclista, 
que se celebrarà aquest proper mes d’octubre a Barcelona. El finançament atribuït a 
aquest projecte és de vuitanta mil euros. Aquest esdeveniment està dirigit a profes-
sionals dels circuits de violència masclista, al personal de les administracions públi-
ques encarregades d’intervenir en el disseny i execució de polítiques públiques amb 
perspectiva de gènere, i també al teixit associatiu feminista català.

Un altre projecte que es portarà a terme és l’increment del contracte programa dels  
SIAD de Catalunya, amb un finançament de 500.000 euros. Aquest increment de-
nota la voluntat del Govern per prioritzar l’atenció a les víctimes. El finançament 
permetrà ampliar els serveis que ja es desenvolupaven, com ara l’atenció psicològica 
i jurídica, però també el servei de traducció de dones. Destaquem, també, l’incre-
ment de les subvencions adreçades a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, amb 
un increment de 400.000 euros a través de la millora dels programes socials, d’ac-
tuacions d’emergència per vulnerabilitat social i habitacional per a dones i filles i 
fills en situació de violència masclista. Malauradament, però, el pacto de estado no 
permet fer inversions en habitatge, és a dir, no permet que a la Generalitat puguem 
adquirir habitatge.

I aquests dies han pogut veure en mitjans audiovisuals i xarxes socials l’anunci 
de la campanya de sensibilització «No en passem ni una», que s’emmarca en les ac-
tuacions del Departament d’Interior dirigida als entorns d’oci, una campanya finan-
çada, també, amb els fons del pacte d’estat. Crec que els entorns d’oci signifiquen 
un àmbit prioritari per a la nostra acció contra la lluita masclista, i compromisos pú-
blics i adquirits, com el cas del Canet Rock, signant del Protocol contra la violència 
sexual en l’oci, són un bon exemple de la política de cooperació, de sumar esforços, 
que hem portat a terme des del Govern de la Generalitat.

Per acabar, els descriuré una última actuació concreta: el servei d’acompanya-
ment a la víctima del delicte en seu judicial, amb un finançament d’1.563.000 euros 
per tal de preparar la víctima per al judici oral, especialment en la seva declaració, 
i acompanyar-la durant aquest procés aportant eines psicològiques d’afrontament a 
l’estrès.
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Pel que fa als fons per al 2019, durant els mesos de maig i juny l’Institut Català 
de les Dones ha recollit les noves propostes departamentals i és previst acordar i 
formalitzar la distribució dels nous fons de manera imminent.

Amb relació als fons amb càrrec a l’exercici 2019 que han de justificar-se abans 
del 31 de desembre d’enguany, d’aquest 2019, permetin-me fer una darrera observa-
ció: fora bo poder acordar amb el ministeri que la justificació d’aquests recursos es 
pugui realitzar mitjançant projectes executats més enllà de la data prevista inicial-
ment, ateses les complexitats de la seva tramitació.

En conclusió, resumeixo els aspectes més destacats amb relació a les políti-
ques per a l’equitat de gènere i lluita contra la violència masclista que impulsem el 
Govern de la Generalitat.

En primer lloc, i com a culminació d’un procés d’elaboració en el que han par-
ticipat entitats i institucions, hem aprovat avui mateix el Pla estratègic de polítiques 
d’igualtat de gènere, dotat, aquest 2019, amb 72 milions d’euros, un pla que inclou 
21 objectius estratègics, 103 objectius operatius i 326 actuacions concretes; la in-
corporació de metodologies elaborades per l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere 
quant al disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques en aquesta 
matèria, des dels informes d’impacte de gènere o els informes anuals d’execució de 
la transversalitat de la perspectiva de gènere, o l’aplicació al nostre país de l’índex 
d’igualtat de gènere en col·laboració amb l’Idescat.

Aquest és el marc global que dibuixa el pla estratègic, on s’aniran incorporant 
els recursos provinents del Pacte d’estat contra la violència de gènere, un pacte en el  
que la Generalitat de Catalunya, ho recordo, no va poder participar, ni tan sols hi 
fou convocada en aplicació del 155, i sobre el que hem expressat algunes conside-
racions amb relació als terminis de justificació d’aquests fons 2019 o bé la millora 
de l’eficiència, que comportaria la participació d’ens supralocals en la gestió de les 
aportacions de petits imports, o les discrepàncies en les assignacions adreçades als 
municipis de Catalunya que he comentat abans. Tot i això, però, ja els ho he dit, 
gestionarem aquest fons del pacte d’estat com s’ha aprovat. Ens reservem, això sí, 
la capacitat de seguir plantejant les nostres observacions en els propers exercicis.

Moltíssimes gràcies a totes i a tots per la seva intervenció. Sens dubte, són temes 
que ens afecten a totes. Resto a la seva disposició.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, consellera. Ara és el torn dels grups parlamentaris, i en tant 
que la sol·licitud de sessió informativa sobre l’aplicació del pacte d’estat és del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i tenint en compte que la sessió informativa sobre les 
polítiques de l’equitat de gènere és a petició del mateix departament, doncs, per tant, 
té la paraula la diputada Elisabeth Valencia, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Endavant. Els recordo que tenen uns set minuts, així que els demano la bona admi-
nistració del temps.

Gràcies.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, la com-
parecencia de la consellera de Presidencia, de la señora Balada y del equipo del 
Institut Català de les Dones. Gracias por venir al Parlament de Catalunya y a  
la Comisión de Igualdad. Nosotros veíamos adecuado pedir la comparecencia de la 
consellera de Presidencia para que hablara de las medidas del pacto de estado en 
Cataluña, porque la verdad es que no teníamos información al respecto.

Recientemente hemos sabido por los medios de comunicación que en España han 
muerto más de mil mujeres que han sido asesinadas por violencia machista, datos 
que nos parecen escalofriantes y que nos hacen reflexionar en la necesidad que te-
nemos de unirnos como sociedad y con poderes públicos para combatir juntos esta 
lacra que supone la violencia machista.
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Precisamente por esta necesidad de consenso que vemos primordial, se firmó 
el Pacto de estado contra la violencia machista, y desde nuestro grupo parlamenta-
rio en el Congreso estamos trabajando mucho en este pacto de estado, en promover 
políticas, en promover iniciativas, y a la vez en la comisión del control del cumpli-
miento de este pacto de estado. Hemos propuesto cosas como dar más formación a 
los profesionales, como que los jueces tengan más formación; también, que lo con-
sideramos fundamental, que la víctima no tenga que cruzarse en las mismas depen-
dencias judiciales con el agresor, medidas que nos parecen fundamentales.

Nos preocupaba, como hemos dicho también, la aplicación de estas medidas con 
relación a Cataluña, y sí que tengo que decirles que nos ha faltado bastante concre-
ción en los tipos de medidas y en los programas específicos.

Entonces, nos gustaría que..., a ver si en la segunda intervención nos pudieran 
ampliar en qué programa se han gastado estos 17 millones de euros del pacto de es-
tado con mayor profundidad. Porque ha habido un informe, que se tenía que haber 
presentado antes del 31 de marzo, relativo a los proyectos o programas para el de-
sarrollo del pacto de estado en el que sí que había que concretar estas medidas, y la 
verdad es que de momento no hemos tenido acceso a este informe.

De las competencias que tenemos en Cataluña para erradicar la violencia ma-
chista, tengo que decirles que desde Ciutadans estamos muy preocupados por va-
rias cuestiones que ahora pasaré a enumerar, después de las comparecencias que 
hemos tenido aquí de diferentes entidades y de la propia señora Balada, presidenta 
del Institut Català de les Dones.

Para empezar, nos sorprendió que la evaluación del circuito que atiende las vio-
lencias..., bueno, los datos sobre el circuito que atiende a las mujeres que son víc-
timas de violencia machista, que los datos fueran de 2016. Cuando realicé esta 
pregunta a la entidad que venía a presentar el informe, nos indicó que había habi-
do muchos problemas para la publicación de este informe –me refiero a la entidad 
Antígona – y tuvieron que acudir a la Ley de transparencia –hablo en palabras de 
la propia entidad.

Nos gustaría preguntarle su opinión al respecto o si ustedes consideraban que 
nosotros no deberíamos tener esta información, porque si no tenemos información 
difícilmente podremos analizar políticas públicas, que es para lo que hemos venido 
aquí.

Por otro lado, pues, hemos podido analizar que ha habido diferentes recortes en 
políticas de igualdad desde 2010: se ha recortado, según informaciones, el 30 por 
ciento en políticas de igualdad. Nos gustaría que nos explicaran, ya que les tene-
mos aquí, qué les parece esta reducción presupuestaria que se ha realizado desde el 
Govern de la Generalitat.

Nosotros pensamos que debemos destinar más dinero a políticas de igualdad y 
menos, por ejemplo, a medios de comunicación, a la estructura de altos cargos, a 
embajadas, a promocionar el procés independentista, porque en políticas sociales la 
verdad es que este Govern, y diferentes governs de la Generalitat, han venido ha-
ciendo muchos recortes.

Sobre el Plan estratégico para abordar la violencia machista, la verdad es que, 
cuando compareció la señora Balada, le preguntamos que por qué no trajo este plan, 
y la verdad es que no lo pudimos ver. Ahora está colgado en la página web, pero si 
aquí vienen a comparecer diferentes entidades y nos hacen llegar la información, no 
entendemos por qué cuando viene a comparecer el propio Govern de la Generalitat 
no tenemos esta información por adelantado para poder analizar todas estas políti-
cas, que la verdad es que son muchos datos, son datos que son complejos y necesitan 
su tiempo de análisis. Se lo quería trasladar.

Con relación a los informes de las entidades, nos alertaban de que no teníamos 
un modelo transversal para abordar la violencia machista. La verdad es que nos 
preocupa mucho el tema y también queremos preguntarle su opinión al respecto: si 
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coinciden, si no coinciden, si consideran que hay un modelo, si consideran que ha 
habido liderazgo del Institut Català de les Dones en la ordenación de los protocolos 
para abordar la violencia machista.

Por otro lado, también hay muchos problemas de coordinación, porque el órgano 
coordinador es bastante poco efectivo, según nos han indicado diferentes entidades, 
y la coordinación la vemos fundamental, entre departamentos, para abordar la lucha 
contra la violencia machista.

Luego queremos comentarles, también, que nos preocupa la falta de equidad ter-
ritorial: tenemos zonas de Cataluña donde hay duplicidad en atención a las mujeres 
que son víctimas de violencia machista, zonas donde no existe esta atención. ¿Qué 
les parece? ¿Van ustedes a abrir más SIEs? ¿Va a haber más inversión presupuesta-
ria? Nos gustaría que nos concretaran el tema.

Y después, también, pues queremos hacerle referencia a la falta de despliegue re-
glamentario de la Ley 5/2008 para erradicar la violencia machista. Faltan recursos, 
falta el despliegue de la ley, como en muchas otras leyes sociales.

La señora Budó ha hecho aquí referencia a la Ley de igualdad, a artículos que 
vienen reflejados en la negociación colectiva. Esto no quiere decir que las mujeres 
no sean sujetos de este derecho, sino que ha habido una invasión de competencias en 
la Ley de igualdad catalana, porque, o sea, duplica artículos que ya están recogidos 
en la negociación colectiva.

En resumen, y para finalizar: necesitamos un govern que gobierne en Cataluña, 
necesitamos estrategia, necesitamos mayor liderazgo por parte del Institut Català de 
les Dones, prioridad presupuestaria y, sobre todo, voluntad política.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Beatriz Silva Gallardo

Gràcies, presidenta. Buenas tardes, consellera. Primero, antes de hacerle las pre-
guntas, quería aclarar algo, porque varias veces aquí en sede parlamentaria se ha 
comentado el hecho de que Cataluña no pudo firmar el pacto. Yo nunca he tenido la 
posibilidad de replicar, porque realmente esto no es así.

El pacto se firmó el 28 de setiembre de 2017 en el Congreso. Los grupos parla-
mentarios que dan apoyo al Gobierno actualmente no solo pudieron hacer enmien-
das, sino que pudieron votar, y lo que pasó en diciembre a lo que se hace referencia 
es a un acto protocolario al que no pudo participar el Govern. Esto no lo digo  
yo, sino que todos los periodistas lo pueden verificar en las hemerotecas, porque, 
bueno, es así. En esta sala también está presente la diputada Lídia Guinart, del 
Congreso, que fue ponente del pacto de estado y que es diputada en el Congreso, por 
lo cual me gustaría hacer esta aclaración.

Yo voy a centrar mi intervención..., porque me gustaría aclarar algunas cuestio-
nes respecto a los dineros del pacto de estado, porque en la sesión celebrada el pasa-
do 10 de abril yo le pregunté en sede parlamentaria por esto. Usted explicó algunas 
medidas y me dijo que se iban a destinar 32 millones para la lucha contra la violen-
cia machista en 2019, pero ni en su respuesta ni en el control de cumplimiento de la 
moción que aprobó el Pleno en diciembre de este año este Parlament se especifica si 
estos 32 millones incluyen los fondos que ha recibido Cataluña del Pacto de estado 
contra la violencia de género.

Yo hace bastantes semanas hice esta pregunta también por escrito y no he reci-
bido respuesta, porque realmente, por una parte, parte de los 12,8 millones que re-
cibió en 2018 Cataluña está sin ejecutar. Entonces, quiero saber si estos 32 millones 
incluyen estos 12,8 millones de 2018, los 13,7 millones de 2019 –porque son 13,7, 
salió publicado así en el boletín oficial. Porque, claro, si realmente restamos los 
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dineros, a mí me salen 5,5 millones para 2019. Yo supongo que no es así, porque, 
según respuesta por escrito que recibí hace un año, los recursos que la Generalitat 
de Catalunya tenía previstos para invertir en 2018 en medidas para erradicar la vio-
lencia machista eran de 9.750.000. Es lo que me contestó el Gobierno por escrito, o 
sea..., están aquí todas las respuestas que yo he recibido.

También hay una cuestión que me gustaría saber. Realmente es esta: o sea, 
¿cuántos recursos propios del Govern de Catalunya se van a dedicar a la lucha con-
tra la violencia machista? Porque todas las nuevas acciones que se han venido anun-
ciando en los últimos meses, cuando yo recibo respuesta por escrito veo que se van 
a financiar con los dineros del pacto de estado, ninguna de estas es con recursos 
propios, por lo menos es lo que me contesta el Gobierno. Por ejemplo, le menciono 
alguno: los dos nuevos servicios de intervención especializada, los SIE, que se han 
anunciado en Pleno, me han contestado por escrito que se financiarán con los recur-
sos del pacto de estado.

Algo que usted mencionó recientemente, que es el protocolo contra las violen-
cias sexuales en entornos de ocio, que fue presentado con la consellera Artadi y el 
conseller Buch, me han dicho por escrito que es con el dinero del pacto de estado y 
no con recursos propios. La encuesta de victimización sobre las violencias sexuales, 
el Protocolo de prevención, detección y atención de la violencia machista en el ám-
bito educativo, el Observatorio Catalán de la Justicia contra la Violencia Machista... 
O sea, esto, entre muchas otras medidas, que no tengo tiempo en mis siete minutos 
de enumerar aquí, va a ser financiado con el dinero del pacto de estado.

Entonces, yo querría saber qué se va a financiar con recursos propios. Porque 
me gustaría recordar aquí que el Pacto de estado contra la violencia de género tie-
ne como objetivo sumar recursos a la lucha contra la violencia machista y no susti-
tuir las actuaciones que tiene que hacer el Gobierno de Cataluña, que además tiene, 
como usted misma señaló, gran parte de las competencias transferidas. Estos recur-
sos vienen a sumar y no a reemplazar, porque realmente también yo creo que sería 
bueno reconocer aquí que lo que se está haciendo es muy deficitario, porque el mis-
mo Gobierno reconoce, y en esta Comisión de Igualdad lo hemos podido constatar 
en varios informes que se han presentado, encargados por el Institut Català de les 
Dones, de que la red de atención llega a una de cada diez mujeres que se estima son 
víctimas de violencia machista, y esto realmente es totalmente insuficiente.

También me gustaría saber qué pasa con las unidades de valoración forense inte-
gral, porque en ninguna de las respuestas que recibo sobre la ejecución de los fondos 
del pacto de estado de 2018 se menciona que se está trabajando en el despliegue, y 
tanto según lo establecido por el pacto de estado, como en una resolución y en una 
moción aprobada en este Parlamento, tienen que estar funcionando en setiembre de 
2019. Y estamos en julio y seguimos sin tener noticia.

En una de las respuestas que he recibido creo entender que lo que me intentan 
decir es que aquí existe algo parecido, que no es bien bien una unidad de valora-
ción forense integral, pero que es un modelo de éxito que funciona y que se quiere 
mantener. Bueno, no debe ser modelo tan «de éxito» si Cataluña es la comunidad 
autónoma donde se ejercen menos órdenes de alejamiento, lo que justifica que real-
mente desplegar las unidades de valoración forense integral es necesario.

Finalmente, hace unos días –la semana pasada, creo que el martes pasado– vi 
que está colgado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocato-
ria ordinaria de subvenciones y proyectos relacionados con la prevención y la lucha 
contra la violencia machista, y se están convocando proyectos para cubrir los fon-
dos del pacto de estado de 2018. Lo dice en la página..., bueno, está aquí. ¿Por qué si 
estos recursos fueron ingresados en octubre de 2018 se ha esperado a julio de 2019 
para abrir esta convocatoria? Porque esto implica que las entidades que tienen que 
presentarse para proyectos –alguna que me lo ha hecho saber– tienen que prepa-
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rar una convocatoria a contratiempo, y luego ejecutar el programa a contratiempo. 
O sea, ¿por qué esperar tantos meses cuando el dinero ya está aquí desde octubre?

Y, antes de terminar, porque me imagino que ya me he pasado en mi tiempo, 
le quiero preguntar por el pacto catalán contra la violencia machista, porque este 
Parlamento aprobó en octubre una moción en que decía que tenía que ser realidad 
antes de seis meses, y no tenemos noticias. Hacer realidad este pacto implica crear 
un gran consenso político social. Los grupos parlamentarios de esta cámara deberí-
amos haber sido convocados, y sin embargo estamos en julio y no sabemos nada. 
¿Cuándo nos sentaremos a hablar de este pacto? ¿Hay un calendario? Y también, 
esto es importante: ¿hay un presupuesto para desplegar este pacto catalán?

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Silva. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i té la paraula la diputada Susanna Segovia. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies, consellera. Bé, nosaltres..., vostè ha començat la seva in-
tervenció celebrant –em perdonaran la veu, estic una mica afònica– que hagi po-
gut coincidir l’aprovació d’aquest pla al Govern i la presentació avui al Parlament. 
Nosaltres també ho celebrem, sobretot tenint en compte que hem trigat un any en 
aconseguir que la consellera responsable de les polítiques de dones vingués a aques-
ta comissió, i sobretot tenint en compte que hem trigat quatre anys en tenir un nou 
pla. Per tant, realment celebrem la coincidència de que finalment s’hagi pogut donar 
tot justament avui.

També ens hagués agradat poder tenir el pla abans, per haver-lo pogut mirar amb 
deteniment. Són quatre-centes pàgines; com deu comprendre, és una mica difícil, des  
que vostè ho ha dit i que s’ha aprovat aquest matí i s’ha penjat a la pàgina web, que  
ens ho hàgim pogut mirar amb deteniment. De tota manera, com que sabíem  
que s’aprovava avui, sí que hem pogut parlar amb algunes de les entitats que hi han 
participat, i si bé reconeixen que hi han pogut enviar esmenes i que van tenir un 
retorn a les esmenes presentades, també ens han dit que elles tampoc havien vist el 
document com quedava finalment, el document que s’ha aprovat avui. Llavors, és 
una mica curiós que, en un procés de participació, el document que finalment s’apro-
va no s’enviï primer a les entitats que han participat en la seva elaboració. Per tant, 
sí que ens agradaria, una mica, que ens fes un retorn de com ha estat aquesta parti-
cipació, de la valoració que en fan les entitats del document, tot i que sabem que no 
han pogut veure com ha quedat finalment.

Del que n’hem pogut veure per sobre, també ens ha cridat l’atenció que efectiva-
ment s’hi incorporen, en el cas concret de les violències masclistes, que és un dels 
temes que a nosaltres ens interessava posicionar principalment en aquesta comparei-
xença, els diferents informes que s’han fet per avaluar la Llei de violències masclis-
tes deu anys després. Jo crec que és interessant que s’hi incorporin les conclusions 
d’aquests informes, sobretot perquè eren bastant demolidores respecte al nivell d’im-
plementació de la llei i la manca de recursos que ha tingut la llei per fer-se efectiva i 
per ser realment una eina eficaç en la lluita de les violències masclistes.

Hem tingut també l’oportunitat en aquesta comissió de sentir diferents com-
pareixences de les entitats que hi han participat, en aquesta avaluació. Vam tenir 
l’oportunitat, al Ple del Parlament de les Dones, de sentir, també, la intervenció de 
les persones al Consell Nacional de les Dones de Catalunya, que parlaven justament 
de les mancances hi havia encara en el desplegament de la Llei de violències mas-
clistes, i ens agradaria..., si en la seva intervenció pot precisar una miqueta més quin 
és el model d’abordatge que s’està plantejant, quins són els recursos extres que des-
tinaran, ja que no hem tingut temps a poder-ho llegir abans, per enfortir el sistema 
d’atenció a les víctimes per fer front a la violència institucional, que és una de les 
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grans xacres que denuncien totes les associacions que treballen amb les víctimes, 
per saber si pensen donar compliment a la moció que va aprovar aquest Parlament 
que demanava augmentar la dotació de SIEs a tot el territori al llarg del 2019, perquè 
és clarament insuficient i només amb els dos que diuen que..., bé, que ja fa com sis o 
set mesos que diuen que posaran en marxa i que no es posen en marxa, no garantei-
xen l’equitat territorial en l’atenció a les víctimes de violències masclistes.

Ens preocupa sobre manera les informacions que ens fan arribar tots els equips 
professionals que treballen amb les víctimes, per la precarietat de recursos humans i 
de recursos econòmics amb els quals han de treballar. Ens preocupa de sobirana ma-
nera que no hi hagi realment una dotació pressupostària significativa per donar una 
resposta habitacional que permeti la reparació de les víctimes de violència masclis-
ta, i no estem parlant dels habitatges d’emergència. Sense anar massa enrere, en una 
compareixença que vam tenir la setmana passada amb motiu de la Proposició de llei  
de gossos escorta, una entitat de Mataró se’ns queixava de com les dones han de 
passar mesos –mesos– en allotjaments que estan previstos per a setmanes, sense una 
resposta educativa per als nens i nenes, sense una resposta ocupacional, sense real-
ment donar una alternativa de reinserció i de reparació a la vida d’aquestes dones.

No tenim senyals, o no els sabem veure, de les actuacions dels altres departa-
ments, més enllà del que pugui recollir aquest pla, que, hi insistim, ha trigat quatre 
anys en poder-se fer i aprovar; del lideratge que hauria de tenir l’Institut Català de 
les Dones en aquesta transversalitat. Nosaltres ho hem dit, i vostès ho han recone-
gut: creiem que els recursos per a l’Institut Català de les Dones són fonamentals, si 
realment creiem que és l’ens que regula i que garanteix la transversalització de les 
polítiques feministes al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Ens diuen ara que destinaran 72 milions a les polítiques d’aquest any. No ho hem 
pogut veure, com li dic, al detall de les fitxes. No sabem quins d’aquests 72 milions 
són realment recursos efectius i recursos directes destinats a política de les dones i 
no valoritzacions de recursos que des d’altres departaments s’hi dediquen, com per 
exemple del Departament d’Educació, que no són recursos específics de polítiques 
de dones. I això passa perquè no tenim, efectivament, una anàlisi amb impacte de 
gènere del pressupost de la Generalitat de Catalunya. I si no ho tenim, és molt difí-
cil comprovar quins són els recursos que efectivament es dediquen a polítiques de 
combat de les desigualtats entre homes i dones.

També ens agradaria si pot precisar una mica més quin és el calendari que tenen 
previst de constitució d’aquest pacte nacional contra les violències masclistes: com 
pensen treballar el model d’abordatge?; com pensen treballar –si ho estan pensant– 
una implementació amb recursos necessaris?; si pensen implementar mecanismes 
de sanció que dona lloc la Llei per a la igualtat entre homes i dones; quan hi haurà 
un pas més endavant perquè realment tots els temes de les clàusules dintre dels me-
canismes de contractació no siguin voluntàries sinó que siguin obligatòries?

I ens agradaria saber quan, definitivament, podrem tenir resultats del que fa la 
Generalitat de Catalunya en la defensa de la igualtat entre homes i dones, i no només 
plans, i voluntats, i eines i bones intencions, que és el que normalment ens traslladen 
quan els demanem explicacions.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. És el torn ara del Grup Republicà i té la paraula el diputat José 
Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Moltes gràcies, presidenta. Ens agradaria primer de tot valorar la gran feina de 
les diputades, tècniques, representants i activistes en el congrés de les dones i la im-
portància de les propostes que han sortit d’aquest congrés.
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Com que avui parlem, en general, també, de violència masclista, ens agradaria 
preguntar a l’honorable consellera com vol afrontar les prioritats al voltant de la llui-
ta i erradicació de la violència masclista que demana aquest congrés. Li enumeraré 
algunes de les propostes que n’han sorgit i ens agradaria també saber quina inicia-
tiva tindrà l’Institut Català de les Dones en la implementació d’aquestes peticions.

La primera seria la modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a l’erra-
dicació de la violència masclista, per incloure-hi la violència institucional; la crea-
ció d’un observatori extern... Perdó, el congrés no, el Parlament de les Dones, m’he 
equivocat a l’hora de dir la reunió que es va fer el dia 5 i totes les reunions prèvies 
de treball. La creació d’un observatori extern a l’Administració pública que recull 
les queixes de les dones i les entitats amb relació a la violència institucional; am-
pliar la llei per a l’abordatge de totes les formes de violència masclista; exigir que 
l’atenció de les dones no pateixi un temps d’espera superior als vint dies; millorar 
aquesta atenció amb l’especialització de les places públiques i l’elaboració d’un es-
tudi qualitatiu dels òrgans judicials que permeti d’adoptar mesures adaptades en la 
lluita contra les violències masclistes.

També volem valorar que s’està donant un augment de les denúncies per violèn-
cia masclista i això demostra que cada cop és un tipus de violència que està menys 
amagada i que hi ha menys por a denunciar, que vol dir, també, que hi ha molta vio-
lència masclista amagada que no es denuncia, que queda oculta en l’àmbit familiar i 
institucional. Ens agradaria saber, dins d’aquest pla estratègic que s’ha aprovat avui, 
com vol afrontar, doncs, aquesta..., poder fer emergir aquesta violència masclista 
que encara està amagada dins de l’entorn familiar i institucional.

També el fet que aquest increment de denúncia significa una més gran tensió als 
serveis d’atenció a les dones, més pressió a l’atenció que realitzen Mossos, serveis 
socials i els serveis públics. Ens agradaria escoltar quines accions concretes tenen 
previstes per afrontar aquest repte en què ens trobem ara mateix.

També volem compartir una reflexió: ens preocupa com les polítiques de gènere 
estan sent atacades, com hi ha una ofensiva contra el feminisme, contra els avança-
ments que s’han fet a nivell social i legislatiu. Hi ha una ofensiva a nivell mediàtic, 
social i a les xarxes contra els valors del feminisme. L’aparició de discursos retrò-
grads en organitzacions d’extrema dreta són blanquejats per alguns partits per acon-
seguir poder a molts llocs d’Europa, també a l’Estat espanyol, com estem veient. 
De fet, els discursos que estan fent-se són en contra de les dones però especialment 
contra el que significa el feminisme, fins i tot el concepte de «violències masclistes» 
es troba en qüestió. Ens agradaria, també, saber com des de l’Institut Català de les 
Dones es vol afrontar aquesta nova situació.

En tot cas, volem dir-li que aquesta lluita contra l’ofensiva regressiva no és una 
responsabilitat única seva, ni de l’Institut Català de les Dones ni del seu departa-
ment, com tampoc ho és únicament del món feminista o de les dones que són polí-
tiques. Enfront d’aquesta ofensiva del masclisme també hem de tenir un compromís 
col·lectiu dels homes i de la resta d’organitzacions polítiques. En el fons forma part 
d’una lluita molt més àmplia, que és contra les estructures sociològiques i culturals i 
de poder de l’heteropatriarcat, i aquesta reacció masclista és una forma més d’aques-
tes estructures.

També volem fer-li algunes propostes concretes, que segurament ja les han pen-
sat i les estan implementant. En un àmbit més concret ens agradaria demanar que 
l’Institut Català de les Dones, en nom del Govern, es personi com a acusació parti-
cular en el cas de La Manada de Manresa i de tots els casos com aquest que puguin 
sorgir. També demanar que el protocol que han signat amb empresaris locals d’oci 
contra els abusos sexuals, i que també han signat amb Canet Rock, es faci extensiu 
a tots els festivals del país.

Sobre el Pla estratègic de polítiques d’igualtat, la volem felicitar per l’aprovació 
d’aquest pla. Creiem que és una iniciativa del Govern molt important i interessant. 
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Per fi tenim un full de ruta i el volem aprofitar a fons, i no només el Govern: aquest 
full de ruta ens ha de servir també als grups parlamentaris. Li volem recordar, tam-
bé, que les polítiques de gènere han de ser transversals i interdepartamentals, tocar 
totes les portes de l’Administració que hi tenen responsabilitat. Segurament això fa  
més complexa la governança i la presa de decisió i coordinació interna, per això vo-
lem posar èmfasi que aquest esforç..., l’hi volem reconèixer i volem que continuï en 
aquesta línia.

També, una cosa que ens interessa saber és quins indicadors tindrà aquest pla 
estratègic per poder avaluar la seva aplicació i el seu èxit. És un tema que ens inte-
ressa per poder, realment, amb aquest full de ruta, veure si estem tenint èxit, si no, 
com avancem i quina és la seva aplicació real.

En tot cas, ja per tancar, li recordem a l’honorable consellera que pot comptar 
amb el nostre suport, més enllà del suport que li donem com a grup de Govern, en 
la lluita contra la xacra de les violències masclistes, incloses també les violències 
institucionals contra les dones.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputat. És el torn, ara, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i té la paraula la diputada Anna Geli. Endavant.

Anna Geli i España

Bé; bona tarda, consellera, presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria 
Balada, i la directora també executiva de l’institut, Núria Ramon, diputades. 
Consellera, agraïm que hagi prioritzat la seva compareixença en les comissions  
del Parlament en la nostra, en la d’Igualtat de les Persones.

Jo voldria fer abans una introducció, abans d’entrar en els dos punts de l’ordre del  
dia. Certament avui ens hem de congratular per la presentació del Pla estratègic  
de polítiques de gènere 2019-2020, i que posa al centre de la política executiva  
les dones, la igualtat i la violència masclista. Les dones ja fa temps que hem dit 
prou a les agressions, com s’ha demostrat a les multitudinàries manifestacions del 8 
de març o la megamobilització a les xarxes amb el hashtag de denúncia #MeToo o 
#JoTambé, mobilitzacions que cada vegada es fan més necessàries tenint en compte 
l’augment dels partits d’extrema dreta i dels partits que els blanquegen tot pactant 
amb ells, i que destrossen totes les lluites dels més vulnerables.

Alhora també, i per les dates en les que ens trobem, és impossible no recor-
dar la bestialitat i la brutalitat de la violació múltiple que va patir la víctima de La 
Manada. Per cert, han hagut de passar tres anys per ser reconeguda com a tal pels 
jutges. I, bé, és un tipus de violació –que també acaba de sortir ara mateix, no?– que 
presumptament ha sofert la víctima de Manresa, i també la més recent presumpta 
violació múltiple de Cala Rajada, a Mallorca.

El portal Geoviolència Sexual comptabilitza més de cent vint casos de violència 
múltiple des del 2016 i trenta-quatre aquest 2019. Expertes en violència de gènere 
apunten que hi ha alguns comuns denominadors: la cosificació de la dona, la bana-
lització de la violència sexual, la culpabilització de la víctima, la connivència del 
grup basada en la cultura de la violació, i tot això, com bé sabem, basat en les es-
tructures profundes del patriarcat. Sabem, i cal dir-ho més i més fort, que l’agressor 
al final és l’únic responsable dels abusos i no s’hi val buscar excuses en victimitzar 
la víctima.

Però voldríem posar de manifest que hi ha alguns comuns denominadors: que, 
per exemple, aquestes agressions o aquestes violacions es donen moltes vegades de 
nit i en entorns d’oci. I tot i que això només en són els desencadenants, eh?, no són, 
diguéssim..., només és un desencadenant, però voldríem que ens aprofundís sobre el 
protocol d’oci, concretament sobre el Protocol de violències sexuals en entorn d’oci 
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–és aquest el títol–, del qual ens ha parlat amb l’exemple del festival Canet Rock i 
que creiem que és una eina molt útil per començar a erradicar aquesta xacra.

D’una altra banda, també s’ha exposat el treball plasmat en uns cinc-cents infor-
mes, si ho he comptabilitzat bé, des del 2016 fins al 2018, i ens agradaria saber la 
funcionalitat d’aquests informes i l’aplicació d’aquests –grosso modo perquè és evi-
dent que són massa, però una mica grosso modo.

Abans he parlat també del Pacte d’estat contra la violència de gènere i que creiem que 
en alguns punts pot ser vinculant o fins i tot complementari amb l’exposat sobre el pla 
estratègic. Voldríem recordar que no podem estar sense denunciar de nou l’impediment 
que suposen les anul·lacions d’alguns dels articles per part del Tribunal Constitucional 
respecte a algunes de les mesures que podria impulsar la Generalitat. Com,  
per exemple, com s’ha exposat, impedir que l’assetjament sexual a la feina sigui 
qualificat de discriminació directa per raó de sexe o que en els plans d’igualtat de 
les empreses, per exemple, s’hagin d’incloure actuacions de racionalització d’horaris 
per conciliar la vida laboral i familiar.

Per tant, és aquí on també tenim la responsabilitat des de tots els grups polítics 
de denunciar l’impediment que suposa l’Estat respecte a les polítiques de gènere, i 
més quan sabem que el treball de cures és i serà cada vegada més imprescindible, 
com creiem que s’ha apuntat en l’eix 2 i que parla de la promoció de l’equitat del 
treball i la corresponsabilitat en els usos del temps.

Bé, per tot això, trobem que és imprescindible que la dotació econòmica es faci 
d’acord amb la Generalitat, que coneix de primera mà el dèficit de les polítiques de 
gènere i que s’aplica d’acord amb la transversalitat de la perspectiva de gènere tal 
com així indiquen les dues lleis, la del 2015 i la del 2008.

Trobem imprescindible, també, que els pressupostos de gènere..., saber com van 
i en què reverteixen. I, en això, expertes en economia feminista com la doctora 
Lourdes Beneria ens posen al punt de mira on han d’anar aquests diners per al ben-
estar de la dona i la societat en general per tal que, bé, al final la democràcia sobre-
visqui plenament.

Creiem que és una bona notícia, també, la celebració d’aquest primer congrés 
que ha esmentat i..., el congrés internacional de violència masclista, que torna a po-
sar el focus social i polític en aquesta xacra i que apodera de nou les dones. I, per 
tant, les felicitem per aquesta iniciativa.

S’ha parlat de l’increment del contracte programa del SIAD: necessari, impres-
cindible. En aquest sentit també voldríem saber, doncs, una mica les actuacions que 
es duran a terme, que segons m’ha semblat sentir hi havia una inversió de 500.000 
euros, i si podrien especificar-ho una mica més.

Des d’aquesta Comissió d’Igualtat de les Persones també hem criticat moltes ve-
gades la manca d’habitatge i inclusió social, i tot i que aquest pacte d’estat no permet 
fer inversions en habitatge, voldríem saber quines actuacions es faran des de l’Insti-
tut Català de les Dones o des de Presidència per revertir aquesta vulnerabilitat que 
pateixen les dones víctimes de violència sexual i també els seus fills i les seves filles.

Una altra de les actuacions que ens ha semblat que cal destacar, i que és total-
ment necessària, és la del servei d’acompanyament de la víctima en seu judicial. I si 
en aquest sentit ens podria explicar una mica més aquestes mesures des del depar-
tament.

I, bé, voldria acabar preguntant sobre els estereotips sexistes en els mitjans de 
comunicació, la cosificació de la dona, la publicitat subliminar, que contenen encara 
molts anuncis publicitaris. No sé si potser des de l’Institut Català de les Dones es fa 
o hi ha alguna previsió en aquest sentit.

I lligat amb això –i ja acabo– voldria posar de manifest la importància una altra 
vegada de treballar per tenir referents femenins en la societat i com n’és d’important 
visibilitzar les dones i potenciar aquests referents, no? L’exemple, per exemple, de la 
Megan Rapinoe, una futbolista a la selecció americana que recentment ha guanyat 



DSPC-C 305
9 de juliol de 2019

Sessió 9 de la CIP  22

el mundial, i que s’ha tornat un referent social i polític en la lluita entre la igualtat 
d’homes i dones i també en la defensa en la igualtat entre els col·lectius LGBTI.

I em sembla que, bé, només volia fer un esment d’un treball que s’ha fet darre-
rament d’investigació, que es titula «Desprotegides, malgrat tot». Penso que és in-
teressant aquest treball, però potser no és el moment i... Potser donaria per portar 
els experts en aquest treball, doncs, perquè vinguessin a la Comissió d’Igualtat i po-
dríem signar tots els grups perquè ens vinguessin a explicar..., que de fet en el fons 
el que explica aquest treball és que el pressupost no és suficient, i que segons aquest 
estudi no només falten recursos, sinó la manca d’efectivitat en els processos judicials 
a Catalunya i que caldria revisar-los.

Bé, moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I abans de passar la paraula a la consellera, sí que vull 
aprofitar per saludar la diputada Guinart ja que abans no ho hem fet. Sigui molt ben-
vinguda en aquesta casa.

I ara sí, consellera, per tal de donar resposta a les qüestions i als plantejaments 
dels diferents grups parlamentaris, té la paraula per un temps de dotze minuts –dot-
ze, quinze minuts. Endavant.

La consellera de la Presidència

Bé, moltes gràcies. Realment hi han moltes preguntes i, no ho sé, intentaré en-
globar-ho tot una mica en un entorn així més genèric de totes les reflexions que m’ha 
fet totes les diputades, doncs, en les seves intervencions.

Primer de tot, agrair-los les seves intervencions, agrair-los les seves reflexions. 
Crec que realment, doncs, la implementació i la voluntat d’aquest país d’aconse-
guir aquesta igualtat real entre homes i dones passa per aquest consens entre to-
tes les diferents formacions polítiques, passa pel treball conjunt entre les diferents 
formacions polítiques representades aquí en el Parlament de Catalunya, i, per tant, 
probablement sumant esforços i sumant coneixements per part de cada una de les 
diputades que treballen en aquests temes segurament aconseguirem assolir aquesta 
fita, que realment no és gens fàcil però que aquest país ens hem determinat a dur 
endavant, com és garantir que som un país on les persones que hi viuen viuen en les 
mateixes condicions d’igualtat, sigui quin sigui el seu sexe, no?

I a partir d’aquí, també dir-los que no només això, sinó que incidint concreta-
ment en una xacra que encara avui té la nostra societat com és la violència masclis-
ta, també, doncs, els esforços de tots, el compromís de tots per lluitar contra aquesta 
xacra és important. De fet, comparteixo amb totes vostès que mai prou recursos se-
ran suficients, mai hi haurà prous recursos destinats des del que és públic a la lluita 
contra la violència masclista mentre hi hagi una sola víctima de violència masclista, 
i, per tant, aquest país ens hem de conjurar en que realment això sigui així, en que 
siguem capaços de lluitar contra aquesta xacra que en ple segle xxi encara afecta, i 
de quina manera, la nostra societat.

Recordar, doncs, que només aquest any 2019 –em penso que era la diputada que 
parlava del total de víctimes de violència masclista a l’Estat espanyol–, només a 
Catalunya, tres dones han mort assassinades en mans de la seva parella com a con-
seqüència de la violència masclista, no? Per tant, reiterar aquesta voluntat política 
per part del Govern, però penso que també ha de ser una voluntat política que vagi 
molt més enllà i que recull també aquesta voluntat de les diferents formacions polí-
tiques de treballar per garantir els drets de les dones, en aquest cas per treballar per 
poder assolir uns pressupostos que ens permetin dotar aquestes polítiques públiques 
de lluita contra la violència masclista i de garants també de la igualtat, dotar aquests 
pressupostos que ens permetin –que ens permetin– treballar en condicions i que  
ens permetin dotar aquestes polítiques públiques amb els recursos necessaris per tal 
de poder-les afrontar.
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I lideratge de l’Institut Català de les Dones. La voluntat política és aquesta: 
que des de l’Institut Català de les Dones es segueixin liderant aquestes polítiques. 
Recordar també que l’Institut Català de les Dones depèn de la conselleria de la 
Presidència, i amb això el Govern ja llença un primer missatge: un missatge que diu 
que les polítiques d’igualtat de gènere no són competència exclusiva d’un sol depar-
tament, d’una sola conselleria de la Generalitat, sinó que s’agafen en l’àmbit de la 
Presidència per tal de garantir aquesta transversalitat, per tal de garantir aquesta co-
ordinació entre els diferents departaments de la Generalitat, per tal de garantir que 
en tots els departaments, que en totes les polítiques públiques de tots els àmbits del 
Govern s’aplica aquesta visió de gènere en l’acció de govern.

Pel que fa ja a coses més concretes, i pel que fa als temes de violència sexual, ens 
han demanat dades. Jo el que els puc dir aquí..., òbviament no porto totes les dades, 
però sí que estan totes publicades, publicades en la web. Ara em comentava la presi-
denta de l’Institut Català de les Dones que estan a disposició en la web de l’Institut 
Català de les Dones i que, per tant, allà podran fer-ne la consulta. Si creguessin que 
hi ha alguna informació que no la tenen prou clara a l’Institut Català de les Dones, 
em poso jo mateixa a la seva disposició per tal de poder traslladar-los aquella infor-
mació més detallada que ens demanin, que busquin o que necessitin.

Pel que fa també a les violències masclistes, parlaven, ens preguntaven les dipu-
tades sobre aquests 32 milions d’euros, quina part..., si incloïa o no incloïa els diners 
que venen del pacto de estado o no venen del pacto de estado. Dir-los que d’aquests 
32 milions d’euros que el Govern destina a la lluita contra violències masclistes sí 
que hi han inclosos aquests diners que venen del pacto de estado, aquests 12,7 mi-
lions d’euros per a l’any 2018, i que, per tant, d’aquests 32 milions, 12,7 corresponen 
al pacto de estado i uns 19,3, aproximadament, corresponen a recursos propis de la 
Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la suma de tot el pressupost que dedica el Govern de la Generalitat 
en polítiques d’igualtat, recordar que els he parlat d’una xifra de 72 milions i mig 
d’euros, que també inclouen, òbviament –aquí està tot inclòs, eh?–, les que hi han de 
violència masclista. Per tant, totes les polítiques en l’àmbit de gènere que s’apliquen, 
aquests 72 milions i mig d’euros, serien 12,7 provinents del pacto de estado, perquè 
no només aquests diners del pacto de estado es destinen al que és la violència mas-
clista sinó també a fer campanyes de difusió, etcètera, i, per tant, uns 60 milions 
d’euros es destinarien des de la Generalitat, des dels diferents departaments de la 
Generalitat, en polítiques d’igualtat.

Pel que fa a un tema de rellevància com eren per exemple les ordres de protecció, 
és veritat: tenim unes xifres que ens diuen que dels cinc partits judicials que més 
ordres de protecció deneguen, doncs, Catalunya n’és un, no? Per esbrinar què passa 
en aquest sentit aquí estem treballant, treballant conjuntament amb el Departament 
de Justícia i també amb el grup de recerca Antígona, de la UAB, per tal de veure per 
què s’està produint aquest fenomen, i per tant en aquests moments no tenim la res-
posta del perquè s’està produint aquest fenomen aquí a casa nostra, però sí que s’ha 
posat des del Govern fil a l’agulla per tal d’esbrinar i estudiar per què es produeix 
aquest fenomen, i tan bon punt tinguem aquesta informació òbviament la comparti-
rem amb la resta de diputades i diputats.

Pel que fa al tema de les avaluacions, la falta d’avaluacions, dir-los, doncs, que 
precisament, contràriament a això, l’Institut Català de les Dones ha estat refe- 
rent precisament en l’àmbit de l’avaluació de polítiques públiques. Prova d’això són 
les avaluacions realitzades sobre els diferents serveis i recursos de la xarxa, dels que 
destaquen l’avaluació de la xarxa de serveis d’informació i d’atenció a les dones, o 
l’avaluació de la xarxa de recursos contra la violència masclista. Fruit d’aquests es-
tudis, que ara em passava la presidenta de l’Institut Català de les Dones, que han 
estat estratègicament seleccionats i realitzats amb la necessària col·laboració de les 
entitats de dones i feministes especialitzades en matèria, es pot afirmar, podem afir-
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mar que a Catalunya s’està treballant en una veritable coproducció de polítiques per 
a l’erradicació de la violència masclista amb totes les dones del nostre país.

També teníem reflexions..., així, coses puntuals que m’he anat anotant: la refle-
xió sobre dones que no van als recursos, no?, que no utilitzen aquests recursos que 
es posen a disposició. De fet, pel que fa a la xifra de dones ateses als serveis de la 
xarxa, s’ha de puntualitzar que tot i que podríem dir i afirmar que hem avançat 
molt en els darrers anys, cal seguir treballant, és necessària una gran conscienciació 
social per tal que tothom sigui capaç de reconèixer, identificar casos de violència 
masclista.

No totes les dones víctimes de violència masclista utilitzen les mateixes estratè-
gies per trencar amb la violència masclista. Cada dona, cada situació, cada moment 
influeix en l’itinerari de sortida d’aquesta situació de violència. Algunes denuncien 
en seu policial o judicial, d’altres no ho fan però igualment accedeixen als serveis 
de la xarxa; d’altres reben suport i escalf de les persones del seu entorn més proper, 
i familiar o laboral.

Som conscients que cal reforçar i millorar la Xarxa d’atenció i recuperació in-
tegral per a totes les dones, i per aquest motiu des de l’Institut Català de les Dones 
s’han realitzat diferents avaluacions per tal de poder dissenyar i redefinir els models 
d’abordatge de les violències masclistes adaptant la resposta de l’Administració a 
la realitat complexa del fenomen i també del territori. Recordem-ho: de vegades en 
funció d’on vius no tens el mateix accés, no tens les mateixes facilitats, no tens els 
mateixos recursos, per això jo també abans els feia la reflexió de com es destinen 
aquests diners en els ens locals, perquè un ens local molt petit, amb aquest poc fi-
nançament que rebrà, probablement no podrà dur a terme cap política de lluita con-
tra la violència masclista ni cap suport efectiu a la víctima perquè els recursos i la 
capacitat d’aquest ens local és gairebé irrellevant per poder fer front a tots aquests 
serveis que requereix.

I, per tant, per tal d’evitar aquests casos en què podem produir una societat on hi 
hagin ciutadans de primera i de segona categoria en funció d’on visquis, en funció de 
com la teva administració més propera pot disposar aquests recursos per donar su-
port a les víctimes..., doncs, malauradament, si això no es pogués dur a terme a tra-
vés dels consells comarcals, per exemple, com a primera estructura supramunicipal, 
i, per tant, també una estructura propera als ciutadans, difícilment podrem garantir 
que allà on visquis tindràs dret al mateix tractament i als mateixos recursos, perquè 
això no és així. I, per tant, jo feia aquestes reflexions quant a la manera de distribuir 
aquests recursos per part del pacto de estado, i en aquest sentit espero que es pu-
gui reconduir el cas, perquè si realment volem aquestes polítiques efectives, aquest 
acompanyament efectiu a les víctimes, necessitem poder treballar amb aquests re-
cursos de manera diferent a com s’estan distribuint en aquests moments.

Parlàvem també de l’entorn d’oci i, tenint en compte que ara estem a les portes de 
l’estiu, és un lloc important on incidir en aquestes polítiques de combatre aquestes 
violències masclistes, no? En aquest sentit, doncs, aquest Protocol de seguretat con-
tra les violències sexuals en entorns d’oci és més important que mai, perquè també 
les més joves en aquest sentit poden ser víctimes.

Jo, com a alcaldessa, permetin-me que els faci..., bé, com a alcaldessa que vaig 
ser del meu municipi durant aquests darrers tres-quatre anys, vàrem ser un dels mu-
nicipis pioners en aplicar aquestes polítiques de lluita contra les agressions sexistes 
en entorns d’oci, i, realment, donar aquest suport en aquest punt lila en el lloc, en 
tota la zona, diguem-ne, de l’oci nocturn de les festes majors, tenir aquest personal 
format, el personal de les barres també format, en la lluita contra..., no?, perquè la 
víctima pugui denunciar, la lluita contra aquesta violència masclista, tenir els vigi-
lants de seguretat també formats en aquest sentit. És a dir, formar, que és del que es 
tractava també aquesta campanya, no?, a tot el personal que té a veure, doncs, amb 
el desenvolupament normalitzat de l’entorn d’oci, això és el que també des d’aquest 
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programa s’està duent a terme. I dir-los que, en aquests municipis que varen ser pio-
ners a l’hora de poder desenvolupar aquestes polítiques, va ser un èxit, i, per tant, 
això jo penso que es pot ja començar a treballar més a nivell local.

Per acabar, el pacte nacional per la violència masclista... Més enllà, disculpin-me 
també, de dir-los que en el web de l’Institut Català de les Dones tenen detallat –i per 
fitxes i publicat, em comentava la presidenta– tot el que fa referència als casos con-
crets de cap a on s’han destinat i en quins programes s’han destinat els diners del 
pacto de estado, ho tenen tot detallat en la web. Si hi tinguessin també algun dubte, 
resto, òbviament, com he dit abans, a la seva disposició.

I per acabar, pel que fa al pacte nacional contra la violència masclista, doncs, re-
conèixer que és veritat que es va anunciar, de fet aquest juliol fa un any, fa un any 
es va anunciar. Al setembre hi va haver una reunió on es va posar un calendari i es 
va dir que el setembre d’aquest 2019 estaria fet, i això no és així, i aquest calendari 
no s’ha assolit.

A mi permetin-me que els digui, doncs, que fa tres mesos que vaig arribar a  
aquesta conselleria, i estem intentant, he estat intentant agafar i rescabalar tota aques- 
ta informació, tota aquesta documentació, el perquè no s’ha pogut dur a terme això. 
El que sí que els puc manifestar és que hi ha la voluntat política d’aquesta conselle-
ra de dur a terme i tirar endavant aquest pacte nacional per la violència masclista, 
i que, si hi estan d’acord els diferents grups parlamentaris, jo obriria una ronda de 
contactes amb els diferents grups parlamentaris aquesta tardor per tal de poder co-
mençar a treballar de quina manera abordem conjuntament aquest pacte nacional 
contra la violència masclista.

Jo voldria que fos un pacte en què poguessin participar no només les entitats i 
totes les persones que són referents i actors importants en els temes de la lluita con-
tra la violència masclista, i tots els departaments, òbviament, de la Generalitat que 
hi han de participar; m’agradaria que també les diferents formacions polítiques, 
els diferents grups parlamentaris, poguessin formar part també d’aquest treball per 
dur a terme aquest pacte nacional per la violència masclista, perquè si el fem entre 
tots serà veritablement un pacte nacional i el podrem subscriure, doncs, com penso 
que va ser l’altre dia al ple de les dones del Parlament, no?, que vàrem aconseguir, 
cedint uns i altres –perquè realment arribar a un consens és això, també és poder 
negociar–, aquell manifest que vàrem poder aprovar entre totes. I, per tant, els con-
vido a poder participar de l’elaboració d’aquest pacte nacional contra les violències 
masclistes.

Moltes gràcies. I disculpin, que m’he allargat una mica més del compte, presi-
denta.

La presidenta

Cap problema, consellera. En tot cas, els grups parlamentaris volen fer un torn 
de replica? (Pausa.) Doncs té la paraula per tres minuts –jo sí que els demano que 
administrin bé el temps– la diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyo-
ra Elisabeth Valencia. Endavant.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; gracias, presidenta. Bueno, consellera, vaya por delante que le agradecemos 
la honestidad en reconocer que no han hecho nada en un año, pero la verdad... (Veus 
de fons.) Bueno, que se ha hecho muy poco; que se anunció, que se anunció a bom-
bo y platillo, pero es una política, desde nuestro punto de vista, habitual del Govern 
anunciar medidas y luego que se queden en nada. Ahora nos pide la colaboración, 
veremos cuál es la continuidad de este Gobierno, porque la verdad es que dudamos 
de que empecemos las rondas de contactos y no..., pues, dudamos bastante de la 
continuidad del Gobierno, se lo tengo que decir.

Tampoco me ha contestado qué le parece la reducción del presupuesto en políti-
cas de igualdad, que se viene dando desde 2010, si hacemos una evaluación.
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Y, bueno, en realidad nos gustaría que nos concretara mejor las medidas del plan 
estratégico. Como le he indicado, no hemos tenido oportunidad de verlas con ante-
lación; esperamos poder analizarlas y poder compartir impresiones, pero la verdad 
es que, pues, no se nos ha pasado información.

Y, bueno, tenemos muchos déficits. Esperamos que poco a poco, contando con 
su voluntad política, se vayan realizando verdaderos avances en la lucha contra la 
violencia machista, y cuenten con nuestro grupo para colaborar.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, la diputada Bea Silva. Endavant.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidenta. Yo seré muy breve. Solo quiero hacer dos comentarios 
respecto a lo que comentaban de poder trabajar de manera diferente los recursos  
del pacto de estado. Más allá de que siempre es posible repensar las cosas, lo cierto 
es que lo que usted llama «enmiendas», que en realidad fueron aportaciones, hubo 
varios meses para hacerlas, se hicieron entre febrero y julio de 2017, participaron 
todos los grupos parlamentarios, y, de hecho, al momento de votarlo el 28 de sep-
tiembre, el único grupo que se abstuvo en el Congreso fue Podemos, no fue ninguno 
de los dos grupos de Gobierno. Quizá ese habría sido el momento para plantear que 
se necesitaban más recursos para vivienda o para otras cuestiones que consideraban 
prioritarias, pero hubo un período en que se discutió, se debatió y que, bueno, luego 
se cerró por consenso. O sea, esto es así.

Y quería insistir en qué pasa con las unidades de valoración forense integral, 
porque realmente no consigo saber si van a estar desplegadas en septiembre o no, y 
si no van a estar desplegadas, por qué razón, porque esto tampoco se ha justificado 
hasta ahora.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara sí, és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem i la diputada Susanna Segovia. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; breument, també, només comentar un parell o tres de coses. L’Institut Català 
de les Dones penja de Presidència perquè així ho diu la Llei d’igualtat efectiva entre 
homes i dones, més enllà del govern que hi hagi. Però que en pengi o que hi estigui 
adscrit no és un sinònim que realment se li doni la rellevància que ha de tenir. La 
rellevància li donen en gran manera els recursos que s’hi destinen, i el 2008 l’insti-
tut tenia 12 milions d’euros i el 2017 té 8 milions d’euros, i a la proposta de pressu-
postos, que es presentaven en una pàgina web perquè no s’han portat al Parlament, 
aquest import no augmentava.

Per tant, la voluntat política sovint es destina en la destinació de recursos clara-
ment, sobretot si, com hi hem insistit, és molt difícil veure en el pressupost de la 
Generalitat quants recursos es destinen realment a polítiques de dones i en concret a 
la lluita contra les violències masclistes, efectivament. És impossible, mirant les xi-
fres, i això ho va reconèixer la consellera Artadi, i per això una de les mocions que 
es van aprovar al Parlament incloïa la recomanació al Govern que fes una anàlisi de 
gènere del pressupost i de l’execució pressupostària, que ens ajudaria molt a saber 
realment quina és la prioritat.

Perquè la recomanació que es fa, internacional, en el tema dels recursos possi-
bles, necessaris per poder fer polítiques de dones que realment vagin a revertir la 
desigualtat parla d’un 1 per cent del pressupost a polítiques directes i un 5 per cent 
a polítiques indirectes; un 1 per cent en el cas de la Generalitat serien 338 milions. 
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Ens alegrem dels 72 milions, que de tota manera els haurem de sumar..., i com que 
no hi ha cap part del pla que digui quants diners es destinen a cada objectiu estra-
tègic sinó que està posat fitxa per fitxa, no?, llavors hem d’anar sumant nou mil eu-
ros d’aquest, 130.000 d’aquest, 150.000 d’aquest, perquè no hi ha una visió global 
d’aquesta memòria pressupostària al pla, o com a mínim jo no l’he sabut trobar. Si 
hi és i me’n diuen la pàgina, fantàstic, perquè la podré estudiar i analitzar. Aquests 
72 milions, resultarà, també, molt difícil de veure on s’estan gastant, si són finalis-
tes o si són indirectes.

Per tant, crec que realment el que necessitem és que hi hagi una voluntat política 
que es traslladi en mesures com aquestes.

Jo voldria insistir en que probablement és aquest tema de la manca de recursos 
el que està portant a la paràlisi a departaments que directament hi treballen, i ens 
arriba la queixa de les entitats que treballen amb les víctimes de violència de la pa-
ràlisi del Departament de Famílies. I i ens agradaria també si ens pogués explicar 
quina és la situació d’aquest departament, perquè sembla ser que hi ha fins i tot per-
sones que estan marxant per la frustració que tenen de no poder donar una resposta 
efectiva.

I, d’altra banda, sí que m’agradaria sumar-me a la denúncia de les implicacions 
i les limitacions que té que el Constitucional suspengui alguns articles, però també 
dir que només que s’implementessin els que estan vigents segurament estaríem en 
una situació molt diferent. Vull dir que, mentre es treu la suspensió d’aquests arti-
cles, estaria bé que com a mínim despleguem aquells que sí que tenim vigents i que 
podem implementar.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà i té la paraula el 
diputat José Rodríguez. Endavant.

José Rodríguez Fernández

Moltes gràcies, presidenta. Faré quatre reflexions molt ràpides sobre el debat que 
s’ha produït, no només de la intervenció de l’honorable consellera.

A vegades quan es parla del pressupost no deixa de ser un debat trampós, on es-
tem aquí; és a dir, de fet, quan parlem de les polítiques socials sempre hi ha les cinc 
pes, i la cinquena pe que tothom oblida és «pressupost». I parlar de pressupost en 
la situació política en la que estem és molt divertit, perquè els grups que a vegades 
ens demanen que s’apliqui aquest pressupost ni s’han volgut asseure a la taula, han 
marxat, han marxat a meitat de la negociació. A més, parlar de pressupost en una 
situació en la que de forma sistemàtica el repartiment de diners a les comunitats 
autònomes es fa d’una forma tan asimètrica que Catalunya sempre en surt perjudi-
cada, doncs també és a vegades..., cal recordar-ho un altre cop. Perquè a més tor-
nar a parlar de pressupost en una situació en la que l’Estat continua intervenint els 
comptes de la Generalitat de forma sistemàtica també és una cosa que ens agradaria 
plantejar-la.

Però no només això: quan es plantegen recursos extraordinaris que ofereixen 
els plans de l’Estat, tampoc es reparteixen de forma equilibrada i justa. Per tant, 
sí, jo estaria molt d’acord en que el Departament d’Afers Socials especialment, que 
és qui s’encarrega d’implementar les polítiques més d’atenció de l’Institut Català 
de les Dones, tingués més diners, que l’Institut Català de les Dones pogués gestio-
nar un pressupost molt més ampli, totes les... Però siguem seriosos, no?, en aquest 
Parlament. Per què no tenim pressupostos i per què...?, en quina situació es troba la 
Generalitat de Catalunya des de fa deu, quinze, vint anys?

Per tant, jo a vegades penso que fem aquí una obra de teatre per poder dir «ne-
cessitem més pressupostos», però a vegades ens oblidem de la realitat, que és la po-
lítica en la que vivim.
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Però voldria entrar també en un altre tema sobre el Pla estratègic de polítiques 
d’igualtat. És un document que té una densitat gran i és molt difícil, havent-se pre-
sentat a la una d’avui, doncs, fer-ne un debat a fons, i de fet jo crec que caldria fins 
i tot un monogràfic d’aquesta comissió per poder treballar-ho. En tot cas, crec que 
ens pot servir, com a mínim, aquest full de ruta per afrontar alguna de les carències 
que han presentat els grups de l’oposició, o que hem pogut els grups de Govern tam-
bé compartir amb ells, i entenc que ens l’hem de fer més nostre, l’hem d’entomar, 
l’hem d’interioritzar i hem de fer-lo més nostre, de tots els grups, i crec que aquest 
monogràfic ens aniria molt bé.

I molt ràpid. També entomem el repte del pacte nacional d’erradicació de la vio-
lència masclista que reprengui l’esperit del Parlament de les Dones, i també que 
aquest inclogui les entitats i diversos departaments implicats en les polítiques con-
tra la violència masclista, en especial també el de Treball, Afers Socials i Famílies.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya... (Pausa.) No 
vol intervenir. Doncs, molt bé, ara, consellera, serà el seu torn per un temps de qua-
tre o cinc minuts, el que vostè consideri.

La consellera de la Presidència

D’acord, moltíssimes gràcies. No, no utilitzaré tant de temps, perquè només és 
per agrair-los la seva assistència avui aquí, les seves reflexions, dir-los que m’enduc 
deures, és a dir, que tot allò que m’han exposat no quedarà només aquí, sinó que en 
prenc nota, en prenc nota per tenir-ho en compte, i no dubtin, doncs, que tindran 
retorn de tot allò que avui han traslladat i que no se’ls ha pogut contestar, perquè el 
temps tampoc ho permetia, ni el format de la comissió.

Però en aquest sentit, ho repeteixo, agrair-los les seves reflexions. De fet, els he 
dit al principi que si la voluntat és realment de construir un país on hi hagi verda-
derament igualtat i on puguem erradicar les violències masclistes, el que ens cal és 
això, que ens conjurem i que treballem plegats per erradicar-ho, i, per tant, he posat 
l’exemple del Ple del Parlament de les Dones de l’altre dia, que vam ser capaços de 
trobar aquest document de consens, que va costar perquè, òbviament, hi havien po-
sicionaments diferents, i estic segura que treballant conjuntament també aconsegui-
rem millorar en totes aquestes polítiques públiques que tenen a veure amb la igualtat 
de gènere i la lluita contra la violència masclista.

Reitero, doncs, aquesta ronda de contactes que durem a terme després de l’estiu, 
i, per tant, per seguir treballant plegades per millorar tot el que fa referència a aques-
tes polítiques públiques d’igualtat de gènere.

Moltíssimes gràcies a totes i a tots.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, consellera, per les seves explicacions, que de ben segur 
que ajudaran aquesta comissió, la Comissió d’Igualtat de les Persones, a que tin-
guem més informació per continuar treballant sobre les actuacions del departament 
i l’aplicació del pacte d’estat, i ens ajudarà a treballar, doncs, precisament per aques-
ta igualtat de gènere i per lluitar contra la violència masclista.

Moltes gràcies, també, a la presidenta i a la directora de l’Institut Català de les 
Dones. I moltíssimes gràcies a tots vostès.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i un minut.
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