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Sessió 11 de la CC

La sessió de la Comissió de Cultura (CC) s’obre a les quatre de la tarda i cinc minuts. 
Presideix Irene Rigau i Oliver, acompanyada de la secretària, Montserrat Palau Vergés. As-
sisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Albert Batet i Canadell, Anna Caula i 
Paretas, Josep Maria Forné i Febrer, Àngels Ponsa i Roca, Sergi Sabrià i Benito i Teresa Vall-
verdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, 
Javier Rivas Escamilla i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i 
Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres i Gemma Lienas Mas-
sot, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas i Juan Milián Querol, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió les membres de l’Associació de Dones Cineastes i de Mit-
jans Audiovisuals Neus Ballús Montserrat, Míriam Porté Solano i Carla Subirana Jiménez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la Com-

memoració dels 125 anys de les Bases de Manresa davant la Comissió de Cultura perquè 
expliqui la finalitat de la commemoració (tram. 356-00571/11). Teresa Vallverdú Albornà, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista; 
Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Que-
rol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat (tram. 250-00810/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 327, 15; esmenes: BOPC 360, 13).

3. Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització Lingüística de 
Lleida (tram. 250-00900/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 358, 34).

4. Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Cultura per a explicar com s’ha de fomentar la presència 
equitativa de les dones en el sector audiovisual (tram. 357-00281/11). Comissió de Cultura. 
Compareixença.

5. Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Cultura per a presentar les seves propostes per al Pla 
estratègic de l’audiovisual 2017-2020 (tram. 357-00394/11). Comissió de Cultura. Comparei-
xença.

La presidenta

Moltes gràcies. Bona tarda.
Una qüestió..., sí, una qüestió protocol·lària: que ningú es pensi que és que no li vull 

adreçar la paraula, simplement que estic obligada a mirar la porta (la presidenta riu) i 
no a vostès, per una qüestió temporal d’immobilització del coll. No és cap accident po-
lític, és un accident domèstic.

Abans que res –abans que res–, el dia 7 de maig hi ha una previsió de comissió que ens 
agradaria... (Veus de fons.) Perdó, de juny, exacte –tot això ho fan els calmants, eh? Ens 
agradaria poder confirmar que hi hauria sessió, perquè podria comparèixer Isona Passo-
la, que ja ens ha dit que el 7 de juny sí que pot venir, i llavors la complementaríem. Per  
tant, era una previsió que, si els sembla, ja posaríem com a confirmada. (Pausa.)

Una altra qüestió és que avui la vicepresidenta fa de ponent i, per tant, no la tenim a 
la taula, perquè el Rafel Bruguera és de viatge a fora, a Sarajevo, eh?

Molt bé, a partir d’aquí, doncs, comencem.



DSPC C 400
3 de maig de 2017

Sessió 11 de la CC 4

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Cívica 
de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa perquè 
expliqui la finalitat de la commemoració

356-00571/11

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la Com-
memoració dels 125 anys de les Bases de Manresa davant la Comissió de Cultura per-
què expliqui la finalitat de la commemoració. La comissió organitzadora va venir a veu-
re la presidenta del Parlament i li va demanar, doncs, que..., van manifestar l’interès a 
comparèixer. Hi ha una sèrie de grups parlamentaris que l’han demanada.

La posem a votació.
Unanimitat? (Veus de fons.) D’acord, perfecte.
Queda aprovada aquesta sol·licitud per comparèixer la comissió organitzadora del 

125è aniversari de les Bases de Manresa.

Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat

250-00810/11

Entrem a la proposta de resolució número 2, que ha presentat Ciutadans. I, per tant, 
té la paraula...? (Pausa.) Vostè mateix.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta, y le deseo que vaya muy bien el tema del cuello. (L’orador riu.)
Ciudadanos presentamos hoy, ante esta Comisión de Cultura, una propuesta de re-

solución que, sinceramente, nunca hubiera imaginado que la Generalitat de Catalunya 
cometiera este llamémosle «desliz» –dejémoslo así, siendo generoso– respecto a una de 
las lenguas a las que ha puesto la etiqueta de «propias», concepto que, como bien saben, 
nuestro grupo ha criticado siempre por no tener absolutamente ninguna base lingüística 
y por lo que implica de visión o de disociación respecto al castellano, lengua materna de 
una inmensa cantidad de catalanes.

Hace unos meses el caso es que estaba yo haciendo unos trámites personales vía te-
lemática a través de la página web de la Generalitat, tramits.gencat.cat, y observé que 
esta página se ofrece en cuatro idiomas: catalán, castellano, occitano/aranés e inglés. 
Y pensé: «Perfecto, está perfecto.» Una vez acabado mi trámite se me ocurrió navegar 
por la propia página cambiando de idioma, sinceramente por simple curiosidad, y, como 
decía al inicio, nunca hubiera imaginado lo que me iba a encontrar.

Los errores son múltiples, y no los detallaré todos. Para simplificar, les comento: en la 
primera página de esta web se ofrece la posibilidad de buscar el trámite por distintas op-
ciones, y en la opción «temas» hay veintitrés temas en la versión en catalán; hay veintitrés  
en la versión en castellano; hay veinte en la versión en inglés; pero sorprendentemente, 
cuando uno pasa a la versión de la página en aranés, hay únicamente uno. En la opción 
«perfiles» hay veintinueve en catalán o en castellano y solo tres en aranés.

Son unas diferencias absurdas, unas diferencias absurdas que denotan una cierta fal-
ta de consideración incomprensible desde nuestro punto de vista hacia esta lengua. Yo 
no me creo que los habitantes de Arán no tengan que hacer ningún trámite con la Gene-
ralitat sobre temas como, qué se yo, ¿agricultura, ganadería y pesca?, ¿deporte?, ¿terri-
torio y paisaje?, y así hasta veintidós temas que faltan en esta página, y tampoco puedo 
entender que no se les permita hacer estos trámites en su lengua materna.

Otro de los errores de esta página es que, si un usuario elije un idioma distinto del 
catalán, cuando la página le deriva a otra para continuar con su trámite la nueva página 
aparece en idioma catalán, aunque tenga versión en el idioma previamente seleccionado 
por el usuario, lo cual es una cuestión técnica fácilmente solucionable si se programan 
adecuadamente lo que se denominan «parámetros de salida» en la página inicial.

Nuestra PR tiene, por tanto, dos puntos: uno para que la traducción en aranés sea 
correcta y completa, y otro para que cuando se cambia de página se respeten las prefe-
rencias de los usuarios si la página de destino tiene versión en el idioma seleccionado.

Se han presentado unas enmiendas por parte del Grupo de Junts pel Sí, que las he-
mos estado transaccionando también hasta el último minuto, y ya he entregado a todos 
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los grupos la última versión, la versión transaccionada, que luego comentaré, tras la de-
fensa.

Gracias.

La presidenta

Ara Junts pel Sí, per defensar l’esmena presentada. Té la paraula la senyora Teresa 
Vallverdú.

Teresa Vallverdú Albornà

Sí; gràcies, presidenta. Doncs, sí, és a dir, hi vam presentar unes esmenes perquè la 
web de tramits.gencat.cat té la informació de tots els tràmits en versió catalana i caste-
llana, i la versió occitana dels tràmits s’hi està introduint a mesura que segons els re-
cursos va sent possible, no? I en el cas de l’anglès, també el mateix, el que passa, que es 
tradueixen a l’anglès només aquells tràmits que poden tenir repercussió en persones que 
no parlen cap de les llengües oficials.

Pel que fa al segon punt, doncs, actualment aquesta política se segueix, tot i que és 
possible que hi hagi hagut algun error, pot ser, vull dir que no diem pas que no, i per 
això entenem que s’han de revisar els enllaços que no compleixin aquest requisit.

I, per tant, hi vam presentar unes esmenes, que, com deia el senyor Barra, s’han 
transaccionat, i és voluntat, doncs, solucionar aquests possibles errors i després garan-
tir que totes les llengües hi siguin presents en un termini d’uns sis mesos, hem acordat.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara el Grup Socialista, si s’hi vol posicionar.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, senyora presidenta. Bé, a nosaltres ens sembla important, doncs, garantir 
que en aquesta web sobre tràmits..., que estiguin en qualsevol de les llengües oficials de 
Catalunya, i també l’anglès, que ofereixin aquestes mateixes opcions per aquestes llen-
gües. I també el tema de respectar la preferència lingüística en la redirecció cap a altres 
pàgines, si aquesta pàgina disposa de la versió en l’idioma prèviament seleccionat.

Celebrem la transacció a què han arribat Junts pel Sí i Ciutadans, i, per tant, hi vo-
tarem a favor.

La presidenta

Doncs, molt bé. Per part del Grup Popular, volen...? (Pausa.) Senyora diputada Cue-
vas.

María José García Cuevas

Sí, gracias. Bien, desde el Partido Popular queremos reforzar, y por eso apoyaremos 
la propuesta de resolución, la defensa de los derechos individuales, derecho a utilizar 
las lenguas oficiales en Cataluña reconocidas en el Estatut: castellano, catalán y aranés. 
Y es importante resaltar que el derecho a utilizar estas lenguas tiene que ser en condi-
ciones de igualdad y sin que el uso o la elección de una u otra lengua oficial cause coste 
o perjuicio al ciudadano.

Desde este punto de vista entendemos que, en todos los servicios públicos, pues, tie-
ne que existir este derecho a utilizar las lenguas oficiales. Hay que decir que, por ejem-
plo, en la educación, pues, garantizando el derecho a aprender las lenguas oficiales exis-
te también el derecho a utilizar las lenguas oficiales como vehiculares, reconocido por 
el Constitucional, derecho que también está siendo vulnerado por la Generalitat.

En general, en la Administración pública, para conciliar ese derecho del ciudada-
no a utilizar la lengua oficial con la no obligación por parte de los ciudadanos a tener 
que conocer las lenguas cooficiales –la única obligación legal es conocer el castellano–, 
pues, se desarrolló el concepto «disponibilidad lingüística de la Administración», que 
quiere decir que el ciudadano tiene que poder encontrar quien le atienda en la Adminis-
tración pública en la lengua oficial de su elección, sin que el funcionario concreto que le 
atiende tenga que conocer catalán o aranés.

En el caso de la relación telemática vía electrónica en las webs de la Generalitat, es fácil  
entender que esto es muy claro, que tiene que haber la web con la disponibilidad lin-
güística como mínimo en todas las lenguas oficiales, lo del inglés ya es una opción op-
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tativa. Y, como decíamos, que el ciudadano que elija aranés, castellano o catalán no ten-
ga ningún coste, ningún perjuicio y se sienta tratado en condiciones de igualdad.

Por tanto, como creemos en la defensa de los derechos individuales de las personas, 
no de las lenguas, que no tienen derechos legales reconocidos, apoyaremos la propuesta 
de resolución con la transacción alcanzada.

Gracias.

La presidenta

Doncs, gràcies. I ara com que..., el orden de los factores no altera el producto... (la 
presidenta riu), la senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, presidenta. Abans de res, dir-li que li desitgem una recuperació molt ràpida, 
i, per tant, no li tindrem en compte que ens haja saltat el torn. (Rialles.)

Molt breument: nosaltres hi votarem a favor. Creiem que la transacció a la qual s’ha 
arribat és bona. És cert que és un tema tècnic, però també és polític: creiem que dotar 
de recursos suficients perquè la pàgina estigui disponible en qualsevol idioma, i espe-
cialment en aranès, on només hi havia un servei disponible, és un tema de voluntat po-
lítica. Amb aquesta transacció es comprometen a fer-ho en un termini que considerem 
prudencial, que són sis mesos, i sense més aquesta pàgina de serveis ha d’estar accessi-
ble per a tothom i quan..., en més idiomes possibles, millor.

I, per tant, hi donarem suport.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara sí que la CUP.

Mireia Boya e Busquet

Bona tarda. Jo també li desitjo que es recuperi ben aviat d’aquesta relliscada.

La presidenta

Gràcies.

Mireia Boya e Busquet

Nosaltres només recordar que al punt 4 de la Moció sobre llengua i poder que vam 
presentar la setmana passada al Ple ja es va votar per unanimitat la petició de proveir en 
occità tots els impresos, tràmits electrònics i peticions d’informació per tal de garantir 
els drets lingüístics dels occitanoparlants. De fet, això és una cosa que s’hauria d’haver 
fet des del 2010, per tant, anem amb set anys de retard i era una situació totalment ver-
gonyosa.

En aquest sentit, ens sembla que la transacció a la que s’ha arribat és prou correcta i 
hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies. Per tant, passem a... (Martín Eusebio Barra López demana per par-
lar.) Perdó. Sí, sí, es pot.

Martín Eusebio Barra López

Molt breument. Simplemente para agradecer al Grupo de Junts pel Sí las propuestas 
y sobre todo las transacciones finales, que por culpa informática... (l’orador riu), en este 
caso, ayer, y lo hemos tenido que hacer hoy corriendo.

Agradecer que se haya aceptado un plazo, yo creo que es importante para estas co-
sas; de acuerdo que puede haber cuestiones presupuestarias, pero son temas en los que 
se debe ser muy cuidadoso. Y, también, la otra corrección en la enmienda dos.

Gracias.

La presidenta

Doncs, molt bé.
Celebrant aquesta coincidència en l’assumpció de les esmenes, ho posem a votació.
Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització 
Lingüística de Lleida

250-00900/11

I passem a la Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització 
Lingüística de Lleida. Té la paraula el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent.

Mireia Boya e Busquet

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres presentem aquesta proposta de resolució a petició 
de les nostres assemblees locals a Ponent, en diferents comarques, perquè, bé, hi va ha-
ver una mica d’embolic mediàtic a l’hora de triar la presidència del consell de Normalit-
zació Lingüística de Lleida.

Recordem que aquesta institució, aquest òrgan, dirigeix la normalització lingüística 
en aquest territori amb la finalitat de fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la 
llengua catalana en aquestes comarques. En aquest sentit, el que ha passat històricament 
és que hi ha un pacte no escrit entre el PSC, que governa a la ciutat de Lleida, i el PDECAT,  
que té la Diputació de Lleida, i en les darreres convocatòries on s’havia de triar la pre-
sidència, doncs, s’arribava a un acord. El que passa és que des de les darreres eleccions 
municipals..., on el PSC a Lleida, liderat pel senyor Àngel Ros, ha mantingut una acti-
tud de pacte amb Ciutadans, que a Lleida és una formació que promou la supressió de 
la Llei de normalització lingüística i la desnormalització del català a la ciutat a través 
d’una forta aposta pel bilingüisme, no ens semblava correcte que algú que és capaç de 
pactar això pogués presidir una institució com el Centre de Normalització Lingüística 
de Lleida.

En aquest sentit, el que demanem és que la figura de la presidència sigui..., es pugui 
nomenar una figura que sigui de consens, una figura que sigui de reconegut prestigi i 
trajectòria envers la defensa de la cultura i la llengua catalanes, que no estigui vinculada 
a cap partit polític ni corporació local, com passa fins ara, i finalment que tingui un per-
fil de llicenciat o llicenciada en Filologia Catalana amb experiència en planificació lin-
güística i un adequat coneixement del territori i les polítiques que allà es desenvolupen.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara té la paraula Ciutadans.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. La veritat és que és una PR una miqueta estranya, no? Ja a l’ex-
posició de motius, doncs, llegim unes quantes coses que no s’ajusten gens a la realitat. 
Em fixaré en una per ser breu. Esmena 34 als pressupostos 2007 de la Generalitat, Grup 
de Ciutadans, increment de partida pressupostària per al consorci: 577.000 euros, y la 
CUP nos votó en contra. Es una estraña manera de estar en contra del consorci, ¿no?

Com un consorci, està compost bàsicament per la Generalitat i a més per altres ens, 
en aquest cas la Paeria –l’Ajuntament de Lleida. Com que la Generalitat no hi aporta 
el que hi hauria d’aportar –no deu creure massa en el consorci lleidatà–, doncs, és la 
Paeria qui hi està aportant el gros dels diners per desenvolupar les seves funcions, no?

Què és el que fa Ciutadans a Lleida? En la Paeria tenen un conveni firmat amb el 
consorci des de fa molts anys, i nosaltres des de la Paeria el que fem és mantenir-lo i 
vetllar perquè es compleixi. També és una estranya manera de voler fer fora el consorci 
quan som nosaltres els que hi aportem més finançament que ningú altre.

Per tot això, crec que és una PR que es fa amb premisses falses i, per tant, el resul-
tat també deu ser fals, no té massa sentit, no? I això és la realitat, això són fets. Una 
altra cosa són les fantasies de la CUP, o el que ells voldrien que fos, però la realitat és 
tossuda, i això és el que hi ha a Barcelona i el que tenim a Lleida, el que fa el Grup de 
Ciutadans.

Nosaltres respectarem el consens; el consens en aquest moment ja està establert en-
tre dues persones del territori que han arribat a un consens. El que se’ns demana en 
aquesta PR és que es facin consensos. D’acord, doncs, nosaltres no ens hi ficarem. Ja 
han arribat a un consens, un consens territorial a Lleida, i nosaltres, per tant, votarem 
en contra d’aquesta PR perquè nosaltres respectarem Lleida, no imposarem des de Bar-
celona un candidat, el que la CUP vulgui.
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Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies a vostè. Té la paraula el Grup Socialista.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, senyora presidenta. Bé, aquesta PR –s’ha comentat– fa referència a un pro-
blema que efectivament existia però que ara mateix en aquests moments està resolt. Hi 
ha hagut un acord territorial, que a alguns, doncs, els pot agradar més o menys però és 
el que ha pres el territori. I nosaltres entenem que des d’aquí no som ningú per..., no vo-
lem imposar res al territori, respectem el principi d’autonomia municipal.

I per això, doncs, simplement votarem en contra d’aquesta proposta.

La presidenta

Moltes gràcies. Catalunya Sí que Pot.

Jéssica Albiach Satorres

(L’oradora riu.) Gràcies, presidenta. (Rialles.) No, em fa riure perquè...

La presidenta

Perdó. Perdó. Catalunya Sí que es Pot. Sí, escolti, jo acabaré la legislatura... I ja sa-
ben què em passa: que, quan ho dic de memòria, ho interpreto de la manera que ho diria 
col·loquialment, i diria el que he dit abans. Per tant, ho torno a dir: Catalunya Sí que es 
Pot. Ho dic bé ara?

Jéssica Albiach Satorres

Sí, sí, s’ha entès. Gràcies, presidenta. A veure, hem vist publicat en algun mitjà, i 
tampoc sabem si això està confirmat, que hi hauria una presidència rotatòria entre el 
PSC, amb la senyora Montse Parra, i el PDECAT, amb l’alcaldessa d’Aitona, la senyora 
Rosa Pujol. I, per tant, si això es confirmés, veuríem un repartiment de quotes de poder 
entre la Paeria i la diputació. Això no és un consens: això és un repartiment de quotes; 
és un repartiment entre la Paeria i la diputació, com ja he dit, que són els que més hi 
aporten finançament, i així ho diuen al funcionament del consorci de Lleida.

Independentment d’això, que ho trobem bastant qüestionable, hem d’anar a l’arrel 
del problema, i no ens centrarem en la idoneïtat de les persones segons posicionaments 
polítics, cosa que podríem fer, però creiem que és molt millor centrar-nos en el procedi-
ment, és a dir, com s’escull la directora del Consell del Centre de Normalització a Llei-
da i a tots els territoris.

I en aquest sentit, dir que el primer punt el votarem a favor, però volem insistir en 
que no pot ser un tema de quotes de poder polític ni tampoc de qui hi posa més diners, 
sinó que cal que s’aprova una nova metodologia de nomenament de la presidència del 
centre; una metodologia que ha de comptar amb el consens entre les diferents corpo-
racions locals, entitats i representants del consell, i perquè aquesta metodologia sigui 
efectiva, a més, s’ha de definir un procediment clar i eficient, i també disposar de meca-
nismes per a fer-lo viable en cas d’un bloqueig.

Pel que fa al segon punt de la proposta, nosaltres ens hi abstindrem perquè creiem 
que s’ha de superar la visió que, si ets d’un partit polític, no pots ser una persona de con-
sens o no pots tindre, bé, una voluntat política de defensar la llengua, en aquest cas més 
enllà de visions partidistes.

I pel que fa al tercer punt, també el votarem a favor perquè ens sembla de sentit 
comú la formació, i l’experiència i el coneixement del funcionament del consorci per os-
tentar el càrrec del qual parlem.

Per tant, demanem votació separada del punt 2, presidenta.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per part del Partit Popular, la senyora Cuevas.

María José García Cuevas

Gracias, presidenta. Y también aprovechar para desearle que tenga una pronta recu-
peración, que desde nuestro partido no se lo habíamos deseado.
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Bien, entrando en la propuesta, antes de empezar, pues, volver a reafirmar el posi-
cionamiento del Partido Popular de Cataluña respecto del Consorcio para la Normaliza-
ción de la Lengua: una posición de apoyo, como siempre hemos dicho, porque nosotros 
apoyamos la difusión y el conocimiento de las lenguas oficiales, y especialmente del ca-
talán y del aranés, como lenguas evidentemente con una menor normalización social y 
lenguas más débiles respecto del castellano, para que cualquier persona que quiera libre 
y voluntariamente aprenderlas, pues, pueda hacerlo a un coste asequible o a ser posible 
gratuito. Y ese es el punto en el que vamos.

Con relación a esta propuesta de resolución, este es un tema que ya está resuelto. La 
propuesta, hoy, creemos que carece de sentido y va tarde. Nosotros pensábamos que el 
grupo proponente la iba a retirar, porque, como decimos, hoy es un tema que ya está re-
suelto y que no tiene sentido debatirlo ni votarlo hoy aquí.

Por ese motivo, nosotros nos vamos a abstener. La información que nos pasan desde 
el territorio y desde el propio consorcio es que la persona que ha sido propuesta y ele-
gida presidenta del consell del centre de Lleida, Montse Parra, es una persona de con-
senso, regidora efectivamente del PSC, que, bueno, ha tenido la oposición a favor del 
fomento y de trabajar por la lengua, con lo cual, digamos, que reúne el perfil todo y ser 
un político, efectivamente.

Es cierto que sería importante, desde nuestro punto de vista, despolitizar al máximo 
el Consorci per a la Normalització Lingüística para que no hayan consejos de centros 
donde interfieran políticos y donde se pueda hacer, como algún portavoz ha dicho, pues, 
un énfasis o una posición partidista, sino que haya una dirección profesionalizada, que 
su único objetivo sea, pues, efectivamente la enseñanza del catalán a adultos al menor 
coste posible con la mayor calidad, como decimos. Pero, bueno, para eso habría que 
reformar la institución de arriba abajo, cambiar los estatutos, y no es de lo que va esta 
propuesta de resolución.

Sí que apuntar que el problema del consorcio es que no tiene dinero, o sea, el proble-
ma es de presupuesto. Entonces, ha llamado la atención que el portavoz de Ciudadanos 
diga que se presentó una enmienda de medio millón de euros para el consorcio que la 
CUP votó en contra. También votó en contra de nuestras propuestas, pero, desengáñese, 
por una cuestión de política excluyente: no se entraba en el contenido de las enmiendas, 
la CUP votaba en contra de todo lo que no le interesaba políticamente apoyar por el par-
tido que lo proponía. Pero, claro, también resulta paradójico que se haga ese discurso 
cuando precisamente una equivocación de Ciudadanos en la votación en Pleno de los 
presupuestos, pues, hizo que se perdieran 2 millones de euros que estaban aprobados 
para el consorcio, que creo que era una enmienda del PSC que todos habíamos apoyado.

Por lo tanto, bueno, pues, hay que tener más cuidado con las cosas que se hacen 
cuando nos importan las cosas que creemos que compartimos, como es defender el 
Consorcio para la Normalización Lingüística.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara té la paraula el diputat Forné, per Junts pel Sí.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. I també desitjar-vos la millor i la més ràpida recuperació.
Molt breument. Considerem des de Junts pel Sí que és una proposta de resolució que 

fa una proposició que ja està fora de temps perquè ja s’ha fet el nomenament. Fa una 
proposició per fer un nomenament de presidència del consorci, ja està fet aquest nome-
nament, i, per tant, està fora de lloc i fora de termini.

Per la qual cosa nosaltres ens hi abstindrem i aquí està.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies. Passem a la votació, un cop han intervingut tots els grups. 
(Veus de fons.) Sí.

Fem votació separada, primer, del punt 2, si els sembla.
Vots a favor del punt 2?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, aquest punt ha estat..., 1 vot a favor, 6 en contra i 14 abstencions.
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I ara passem a votar conjuntament el punt 1 i el 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, 3 vots a favor, 6 en contra i 12 abstencions.
Fetes ara ja les propostes de resolució, mirarem de donar la benvinguda, si han arri-

bat, les compareixents. Si els sembla, els demanarem, i així els hi vam dir –pregunto jo 
a la Carme Alonso–, de fer l’exposició conjunta, no?, dels blocs: el que seria la situació 
del paper equitatiu de la dona i el del seu pla de treball. (Veus de fons.) Estan arribant.

Doncs, fem uns minuts de pausa.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i es reprèn a dos quarts de cinc i sis 
minuts.

La presidenta

Moltes gràcies.

Compareixences d’una representació de l’Associació de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals per a explicar com s’ha de fomentar 
la presència equitativa de les dones en el sector audiovisual i per a 
presentar les seves propostes per al Pla estratègic de l’audiovisual 
2017-2020

357-00281/11 i 357-00394/11

Comencem el torn de les compareixences. L’Associació de Dones Cineastes i de 
Mitjans Audiovisuals compareixen avui davant la Comissió de Cultura, i han vingut 
acompanyades per diverses persones, però la representació que tenim a la taula està 
composta per Carla Subirana, a la meva dreta, Neus Ballús i Míriam Porté.

Tal com els vam suggerir, acordaríem tractar els dos temes sol·licitats en la com-
pareixença d’una manera conjunta. Per una banda, en la mateixa intervenció caldria, 
doncs, que ens poguessin explicar com fomentar la presència equitativa de les dones en 
el sector audiovisual, i, alhora, les seves propostes per al Pla estratègic de l’audiovisual 
2017-2020. De manera que, en les consideracions que cada grup parlamentari en el torn 
d’intervenció després farà, també ja tindrà present que en un mateix relat han ajuntat les 
dues qüestions que havien sigut motius de sol·licitud de compareixença, d’alguna mane-
ra, aprovades per aquesta comissió.

Per tant, la senyora Carla Subirana té la paraula. Si en un moment determinat vol 
que intervingui algun altre membre que l’acompanya, m’ho diu i li passem la paraula, i 
així complementem el relat. Moltes gràcies, té la paraula.

Carla Subirana Jiménez (membre de l’Associació de Dones Cineastes i de 
Mitjans Audiovisuals)

Moltes gràcies per la presentació. Bé, impressiona una mica aquesta situació, inten-
taré fer-ho al millor possible però... Bona tarda, diputats i diputades, en nom de totes les 
nostres companyes de Cima Catalunya, que aquí en tenim unes representants, agraïm 
l’oportunitat de presentar avui, davant de la Comissió de Cultura del Parlament de Cata-
lunya, un compendi de tota la feina que hem estat realitzant de manera força intensa al 
llarg dels últims mesos. Cima és una associació que neix el 2006 amb un clar objectiu: 
fomentar la presència equitativa de la dona en el sector audiovisual per contribuir així a 
crear una societat més igualitària i diversa.

Avui ens trobem aquí en representació de la nostra associació; a la meva dreta, la 
Neus Ballús, directora de cine, que amb la seva opera prima, La plaga, va guanyar di-
versos premis a nivell internacional i, entre d’altres, va guanyar la millor pel·lícula als 
Premis Gaudí 2014. Míriam Porté, productora de Distinto Films, llarga experiència pro-
duint llargmetratges i ficció televisiva, com a mínim uns quinze anys, tot i que comença 
en el món de la publicitat, i té com a tret distintiu que normalment treballa amb dones 
directores i les temàtiques de les seves pel·lícules o telefilms dirigits per a la televisió 
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tracten sobre figures, diguéssim, històriques, personatges femenins històrics que cal do-
nar-hi visibilitat, no?, com la Xirgu, Clara Campoamor o Concepción Arenal.

I, finalment, jo mateixa, que soc directora de cine i guionista, i tinc un doble per-
fil perquè també dono classes a la universitat Blanquerna, a la facultat de comunicació. 
Per tant, diguéssim, tinc aquesta doble experiència: estic com vinculada al sector pro-
fessional i em toca de primera mà, diguéssim, com a directora i guionista, i per una al-
tra banda, tinc contacte diari a les aules, a la universitat, amb les meves alumnes. I dic 
«alumnes» perquè la majoria de l’alumnat que tinc diàriament és femení, d’acord? I jo 
dono classes a Comunicació Audiovisual i dono assignatures de cinema. Per tant, tinc 
aquesta doble vessant.

Malgrat l’existència de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, el sector 
audiovisual català segueix travessat per una situació de desigualtat cap a les dones pel 
que fa als càrrecs de responsabilitat. La nostra societat segueix tenint al seu abast un 
cinema i un audiovisual dirigit i guionitzat fonamentalment per homes, amb el conse-
güent predomini d’estereotips femenins i on només s’exposa el punt de vista de la meitat 
de la població. Segons les dades que Cima Catalunya ha aconseguit al llarg d’aquests 
últims mesos i les que s’havien anat acumulant al llarg dels anys..., són una quantitat de 
xifres absolutament avorrides però que hem volgut concretar, i les xifres, d’alguna ma-
nera, ens donen un panorama objectiu de quina és la situació real, no?

Llavors, ahir, quan vam estar preparant la compareixença d’avui, vam dir que ho 
resumiríem en tres xifres, principalment: només un 26 per cent dels responsables dels 
equips de les produccions de llargmetratges i produccions cinematogràfiques estan lide-
rats per dones caps d’equip, que són els que decideixen continguts i prenen el màxim de 
decisions. És evident que –i això també ho tenim contrastat a nivell de dades– un equip 
majoritàriament femení arrossega un equip majoritàriament femení. Llavors, és com un 
peix que es mossega la cua, no? O sigui, només un 26 per cent. Aquest 26 per cent in-
clou departaments de vestuari, maquillatge i perruqueria, que ja sabem tothom que són 
departaments que estan sempre, diguéssim, copats per professionals dones.

Una altra dada fonamental aquí, a Catalunya, és que només un 16 per cent de projec-
tes cinematogràfics estan dirigits per dones; una xifra absolutament..., dirigits, guionit-
zats o produïts, d’acord? Aquesta xifra és absolutament alarmant quan tenim en comp-
te, eh?, i tenim les dades de les universitats, de les principals universitats catalanes: el 
percentatge, la mitjana de presència a les aules és d’un 64 per cent de noies envers un 
36 de nois.

Totes aquestes xifres poden variar al llarg dels anys i normalment veiem als mitjans 
de comunicació, a vegades, alguna notícia com dient: «Aquest any, major presència de 
dones en els Gaudí, o en els Goya.» Tot això és com un miratge, no? O sigui, a vegades, 
els mitjans de comunicació extreuen aquestes xifres, però, si nosaltres analitzem aques-
tes xifres al llarg dels anys, veiem que sempre ens movem en un barem que no supera 
aquests percentatges. O sigui, no podem dir, no podem afirmar que hi ha un in crescen-
do, una evolució gradual al llarg dels anys.

Per tant, anem en un camí cap a la paritat? No, no podem dir això. Estem estancats 
i, diguéssim, que, si no hi ha una actuació decidida per part de l’Administració pública, 
aquesta situació, doncs, té una tendència a cronificar-se i estancar-se. I això està absolu-
tament demostrat per les dades.

Tot i que a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es mostra sensible cap 
aquesta problemàtica, encara queda molt camí per recórrer. Comentaré un parell 
d’anècdotes que, bé, poden funcionar com anècdotes perquè són dels últims temps, però 
són prou importants: per una banda, que a l’última comissió de Televisió Espanyola, a 
dotze dels projectes aprovats no hi ha cap dona directora, zero –de dotze, zero. Telecin-
co, per exemple: mai en la seva història ha produït una producció dirigida per una dona 
–nunca.

Ja per acabar, i reduint perquè se m’acaba el temps, volia també comentar la meva 
experiència com a professora universitària, que és una cosa, diguéssim, com us he co-
mentat, en el dia a dia. Per una banda, hi ha una falta de confiança de l’alumna a la seva 
sensació que pot dirigir una pel·lícula; o sigui, moltes vegades m’ha passat, no?, una si-
tuació que em vingui una alumna i em digui: «Carla, podré jo dirigir aquest curt?», o 
sigui, preguntar-m’ho, demanar-m’ho permís; en canvi, quan jo dic en veu alta: «Qui 
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vol dirigir aquest curt?» Els nois aixequen la mà sense cap problema. Hi ha una falta de 
models. Si aquest 16 per cent fos un nombre major, aquestes alumnes tindrien més mo-
dels en els quals tindre referència i voler seguir.

Per una altra banda, en el pitching del clúster de l’audiovisual, al voltant del 80 per 
cent dels projectes que es presenten d’alumnes estan liderats per noies, i després desa-
pareixen: hi ha un forat negre, diguéssim, entre aquest món universitari i la seva incor-
poració en el món laboral. I aquest és un tema absolutament alarmant i que nosaltres 
hem estudiat profundament i hi hem fet una proposta.

I, a continuació, la meva companya Neus Ballús explicarà per què cal combatre la 
desigualtat i com hem arribat a dissenyar el nostre full de ruta.

La presidenta

Doncs, vostè mateixa té la paraula.

Neus Ballús Montserrat (membre de l’Associació de Dones Cineastes i de 
Mitjans Audiovisuals)

Bé, moltes gràcies. Bona tarda. Bé, reitero l’agraïment per deixar-nos explicar una 
mica la situació de la dona en el nostre sector. Bé, havent sentit les dades de la Carla, 
doncs, crec que potser no cal massa explicar per què cal fomentar la presència femenina 
a l’audiovisual, no?, però em toca fer-ho una mica.

D’una banda, és evident, per justícia social: hi ha un 50 per cent de la població que 
té clares dificultats per accedir als llocs on es prenen decisions de la producció cinema-
togràfica i audiovisual. I, per tant, començant per fer complir la Llei d’igualtat, doncs, 
és evident que hauríem d’intentar revertir aquesta situació i és obligació de l’Adminis-
tració fer tot el que estigui a les seves mans per intentar combatre-ho, no?

D’altra banda, no venim aquí només i no hem fet tota aquesta feina només per as-
segurar, diguéssim, que les dones puguem accedir en els llocs que ens pertoca, que 
també, sinó perquè creiem que els cineastes i les cineastes som corresponsables de la 
creació d’un imaginari col·lectiu, que són les pel·lícules, les històries, o sigui, som res-
ponsables d’explicar quins són els rols de gènere, quins són els comportaments, què 
podem esperar de la vida, què podem esperar de la societat. I, per tant, això genera un 
efecte mirall en els joves i les joves de la societat que, doncs, dissenyaran el seu com-
portament, una mica, en base d’aquella cultura que han consumit, en la que han viscut, 
no?, d’alguna forma.

Per tant, tota aquesta nostra petició i tota aquesta nostra voluntat de canviar les co-
ses en el sector audiovisual creiem que va molt més enllà d’un tema de justícia cap a les 
dones i creiem que la cultura necessita tenir una producció de més qualitat, en el sentit 
que sigui més representativa, més inclusiva i més diversa. Nosaltres considerem actual-
ment que hi ha..., o sigui, la mirada de la dona, doncs, escassament arriba fins a la so-
cietat, en general, i que, per tant, diguéssim, la societat consumeix continguts, d’alguna 
forma, censurats, encara que sigui de forma indirecta o involuntària, no?

Per tant, per al bé de tots, d’alguna forma, hauríem d’intentar transformar o fer més 
diversos els continguts que consumeixen adolescents, joves i tothom a través de l’audio-
visual. I creiem que, a través de la incorporació de la dona en alguns càrrecs clau de la 
presa de decisió del cinema, com en la direcció, guio o producció, que determinen tam-
bé els continguts, això generarà com una nova onada en el contingut i una diversificació 
dels punts de vista i de la diversitat, no?

Com s’ha de fer això? No és fàcil, és un problema que no només tenim aquí, és un 
problema que existeix a tot el món, és un mal global. I, nosaltres, observant d’alguna 
forma les mesures que s’han aplicat a diversos països i territoris, el que veiem és que 
si, diguéssim, l’Administració s’hi posa d’una forma molt decidida, els resultats són mi-
llors. Deixar en mans de la indústria un tema com aquest és absolutament inviable i no 
ens porta a solucionar-lo.

Aleshores, perquè conegueu alguns models concrets de què s’ha fet: l’ICAA, per 
exemple, des del 2010 –si no m’equivoco–, aplica uns criteris, uns punts extres als pro-
jectes que tenen en la seva composició, doncs, força dones, o en els càrrecs de decisió. 
A la Comunitat Valenciana, Galícia, al País Basc, Andalusia, hi ha també un sistema de 
punts similar que atorga una petita puntuació extra en aquest cas. Això, que ja fa anys 
que s’aplica en aquests territoris, creiem que, com les xifres ens indiquen, no ha trans-
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format la situació de base i no ha fet que canviï, d’alguna forma, aquesta proporció en la 
presència de dones en l’audiovisual.

Per tant, Catalunya, que anem tard..., o sigui, actualment, a l’ICEC no existeix cap 
criteri de gènere, diguéssim, no aplica cap mesura d’aquest tipus, compensatòria, per 
solucionar aquest problema. Com que anem tard, doncs, creiem que és el moment de ser 
més ambiciosos que ningú, també perquè la indústria creiem que està preparada perquè 
sigui així.

Aleshores, d’alguna forma, el nostre model..., malgrat que no és proper, hem pres 
com a model el que funciona, que és el model suec, que no sé si el coneixeu. Des que 
va entrar com a directora general l’Anna Serner, el 2012..., l’Institut de Cinema Suec va 
començar amb unes xifres força similars a les que ens trobem avui dia aquí, a Catalu-
nya, en la direcció, producció i guió de pel·lícules femenines. I en només tres anys, amb 
voluntat política i amb unes mesures molt decidides i valentes, es va revertir completa-
ment la situació. És l’únic territori que s’hi ha posat de forma molt decidida i que s’ha 
liderat des de l’Administració, no?

Aleshores, les mesures que us explicarà la Míriam, que nosaltres proposem que 
l’ICEC apliqui en el seu pla estratègic, doncs, estan inspirades per aquest model.

Míriam Porté Solano (membre de l’Associació de Dones Cineastes i de 
Mitjans Audiovisuals)

Hola, bona tarda. Com que soc la productora del grup, em toca parlar de diners.  
(Rialles.) Es lo que tiene.

A veure, nosaltres, com deien la Neus i la Carla, fa uns mesos, davant d’aquesta si-
tuació que elles han descrit d’absoluta, en fi, desigualtat i que realment no s’entén..., 
perquè no s’entén com una societat a aquestes alçades i en un sector cultural on teòrica-
ment la gent hauria de ser molt més sensible..., dic «la gent»: els que formem part d’a-
quest sector i també les institucions que ens donen suport. Doncs, malauradament en un 
sector com el nostre la desigualtat de gènere és molt gran –és molt gran.

És a dir, un 16 per cent, i en el millor dels casos, eh?, perquè fan de mal, diguéssim, 
identificar, els percentatges, perquè depèn de les collites: cada any canvien. Però sempre 
volem posar el millor percentatge perquè no se’ns pugui dir que somos unas exagera-
das; és a dir, hi han hagut anys on només el 9, 10 per cent de les pel·lícules estaven di-
rigides o liderades per dones. Nosaltres quan parlem de «lideratge» ens referim als tres 
càrrecs de decisió, que són la producció executiva, el guió i la direcció, d’acord? Des-
prés hi ha, com comentava la Carla, tot el tema de caps d’equip, que també és molt im-
portant, però que, en definitiva, no decideixen continguts, i, per tant, no poden incidir 
en l’aspecte que comentava la Neus de l’imaginari, de tots aquests referents i altres, no?

Aleshores, bé, amb aquests percentatges tan baixíssims, després de donar-hi moltes 
voltes i de pensar en diferents fórmules, vam arribar a la conclusió que havíem de par-
lar de «quotes». És un terme que sabem, en som conscients, que no aixeca grans pas-
sions, perquè d’alguna manera pot semblar, no?, que és una mesura com molt forçada, 
molt que va en contra de la qualitat, en fi, està bastant estigmatitzada. Però justament 
per això hem intentat fer una proposta d’una quota molt sensata, molt realista, molt pro-
gressiva.

Bàsicament es tractaria, aprofitant també el que el pla estratègic que l’Institut Català 
de les Empreses Culturals va tirar endavant fa uns mesos, i que està dissenyant, i que en 
teoria d’aquí a un parell de mesos hauria ja de culminar..., incorporar en aquest pla es-
tratègic en totes les línies..., és a dir, de manera transversal, en totes les línies d’ajuts que 
l’ICEC, diguéssim, publicarà o implementarà en el pla estratègic, doncs, una obligació 
d’uns mínims de diners atorgats a projectes liderats per dones.

Aquests mínims serien progressius. El pla estratègic és 2017-2020, per tant, esta-
ríem parlant de començar amb un mínim del 25 per cent l’any 2017, un 30 per cent el 
18, un 35 per cent el 19 i un 40 per cent el 2020. Això d’alguna manera ens permetria, 
diguéssim, conciliar aquest mínim del 40 per cent amb la Llei d’igualtat. De fet, la Llei 
d’igualtat s’hauria de poder complir, i s’hauria de complir sense que, potser, el sector, 
en aquest cas nosaltres, haguéssim de fer massa coses, però, bé, la realitat és que no és 
així. Aleshores, hem pensat que per acomplir la Llei d’igualtat, doncs, aquesta quota 
progressiva podria ser –podria ser– la solució.
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Som conscients també que, d’alguna manera, perquè aquesta quota no sigui traumà-
tica, és a dir, que no s’hagi de forçar i treure un projecte, no?, dirigit per un home perquè 
hi pugui entrar un projecte dirigit per una dona, doncs, també proposem un pla d’acció 
que són un seguit de mesures que després comentaré molt breument.

I, d’altra banda, també proposem a l’ICEC que, perquè ningú pugui tenir, d’alguna 
manera, la idea, no?, que es prioritzen projectes que no tenen prou qualitat, doncs, es 
plantegi una nota de tall per sota de la qual cap projecte, ni dirigit per una dona ni di-
rigit per un home, pugui ser subvencionat amb diners públics; és a dir, marcar un sòl 
de qualitat per a ambdós gèneres, però per sobre del qual sí que s’apliqui la quota. Els 
percentatges que nosaltres hem estudiat en les subvencions atorgades per part de l’ICEC 
l’any 2016 ens demostren que en moltes de les línies d’ajuts no caldria aplicar quota fins 
d’aquí a tres anys, perquè ja estem en uns percentatges del 30 per cent o del 35 per cent; 
en d’altres línies, sí, perquè per alguna raó, doncs, estem en percentatges més baixos.

I si algú està pensant: «Això no quadra amb el 16 per cent que m’han dit abans», no-
més comentar que una cosa és la subvenció que s’atorga a un projecte i una altra cosa és 
la pel·lícula que s’acaba fent o el producte audiovisual que acaba produint-se. És a dir, 
no necessàriament són la mateixa cosa, perquè molts projectes poden estar, diguéssim, 
recolzats per l’Administració pública, però després han de passar filtres de televisions, 
de comissions, de cadenes de televisió molt masculinitzades, i, per tant, amb molta ten-
dència a decidir projectes d’homes, perquè, al final, és un..., bé, és un fenomen que tot-
hom coneix, ja, molt, molt, diguéssim, retroalimentari.

I, per tant, és a dir, de fet proposem incidir en la part més tova i més fàcil on s’ha 
d’incidir, no? Després, aquests projectes han de passar altres filtres, però si ja d’entrada 
tenen el suport de l’Administració, serà molt més fàcil, perquè, òbviament, en tots els 
projectes un dels aspectes que es tenen molt en compte a l’hora d’acabar de donar-los 
suport és el grau de finançament que tenen assolit. Aleshores... I perquè no pots obligar 
una televisió privada a aplicar uns mínims, diguéssim, o una quota, però sí que se li pot 
demanar a l’Administració, no?

Aleshores, ràpidament, per comentar el pla d’acció que nosaltres proposem: també 
és un pla d’acció que hem de desenvolupar des de Cima Catalunya i que ja estem co-
mençant a treballar, però que també necessitarem el suport de l’Administració, el suport 
financer, si més no, no? Aquest pla d’acció bàsicament es compon de sis mesures, o de 
sis activitats, per dir-ho d’alguna manera, de sis plans, que serien: crear un directori de 
dones cineastes i de professionals del sector audiovisual, perquè molt sovint la resposta 
és: «És que no n’hi han, és que no conec cap directora de fotografia.» Doncs, jo te’n pas-
so el telèfon. Vull dir, és fàcil, és crear un directori.

Després, crear un viver residència per als projectes liderats per dones. Malaurada-
ment hi ha una gran part, diguéssim, d’aquesta manca de projectes que respon a aquesta 
inseguretat que comentàvem abans, no?, de les estudiants, de les dones que estudien Co-
municació Audiovisual o els estudis de cinema, perquè creuen que és molt complicat fer 
una pel·lícula, cosa que és veritat, però si ets dona és moltíssim més complicat. Per tant, 
se les ha d’encoratjar, se les ha d’ajudar i se les ha de, diguéssim, acompanyar –acom-
panyar.

Aleshores, tenim dos plans d’acompanyament: un és un viver residència, i un altre 
seria un mentoring. De fet, la pel·lícula de Carla Simón que ha guanyat al festival de 
Berlín la millor opera prima sortia d’un mentoring, l’Estiu 1993, per tant... I es demostra 
que les pel·lícules dirigides per dones són..., com que suposo que els costa molt més ar-
ribar-hi, quan hi arriben són molt més exitoses des del punt de vista de reconeixements, 
i de premis i de festivals, etcètera, no?

Després, accions de visibilitat, també formació, i, finalment, fer un estudi exhaustiu 
i seriós, recerques amb relació a la presència de les dones, i identificar amb més, digués-
sim, detall el perquè d’aquestes xifres tan, tan, en fi, tímides, eh?

Crec que ja està, no? (L’oradora riu.) Doncs... (Veus de fons.) No. Només us dema-
nem... És a dir, estem aquí per demanar-vos dues coses: una és que aquesta quota s’aca-
bi implementant en el pla estratègic; és a dir, això està a tocar: d’aquí a un mes el pla 
estratègic ha d’estar, diguéssim, ja tancat. Per tant, ens interessaria que això constés en 
aquest pla estratègic. I, dos, introduir aquesta petició en l’ordenament jurídic, en el rang 
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de llei que toqui, que nosaltres d’aquestes coses no en sabem (l’oradora riu), per garan-
tir la seva permanència i la seva eficàcia.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies. Primer, valorar i agrair molt les seves exposicions. I, també, 
seran ara els diputats els que faran les consideracions als seus parlaments.

Però quan vostès han començat a parlar d’unes xifres realment escadusseres pel que 
fa a la presència de dones, m’he permès demanar a la senyora Carme Alonso que ens 
busqués, perquè servís d’estímul, quina ha estat la presència de dones en aquesta comis-
sió, abans i després de les quotes, d’acord?, que en política saben que també és un debat.

Mirin, de l’any 80 al 99, si fem la mitjana de membres d’aquesta comissió, era de 
quaranta-vuit, perquè de comissions n’hi havien menys i eren més nombroses, i la pre-
sència de dones era de set. Actualment en aquesta comissió en són vint-i-una, i vuit són 
homes. Perquè els serveixi d’estímul, per mantenir el treball en aquesta línia. Per tant, 
també ha estat un petit pinçament..., perquè cada vegada que es parla de quotes per a 
dones es parla també de quota per a homes: les quotes són d’homes i de dones, eh?, si 
no, no hi ha quota, d’acord? (La presidenta riu.) Gràcies.

Ara, doncs, passem al que pertoca, que són les consideracions que des de cada grup 
faran a les seves intervencions. I té la paraula la senyora Sonia Sierra en primer lloc, en 
nom del Grup de Ciutadans.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyora presidenta. I donar la benvinguda a les compareixents 
d’avui. També els volia donar les gràcies perquè em van enviar molta informació des-
prés de la reunió i ho he pogut estudiar amb més deteniment. Avui han fet una exposició 
prou acurada, penso que ha quedat tot força clar.

Només volia fer un parell de consideracions generals. Primer, que sempre s’ha de 
donar la benvinguda a un projecte que treballi per la igualtat efectiva entre homes i do-
nes.

Després, hi ha petites iniciatives que poden transformar les coses, de vegades no fa 
falta que sigui un gran projecte. Recordo, per exemple, On Són les Dones: aquest estiu 
es van mobilitzar un grup de companyes de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a 
dia d’avui als mitjans públics catalans gairebé freguem la paritat entre homes i dones. 
Estem parlant de l’estiu; vull dir, en qüestió de re –unes quantes dones que es van orga-
nitzar i van fer una campanya a la xarxa– això s’ha transformat. Els mitjans privats van 
més lents, però ja és una bona notícia que en tan poc temps s’hagi pogut fer aquesta pe-
tita transformació, que esperem que porti transformacions més grans.

Després, hi ha posicions ètiques i polítiques que cada persona a títol individual, o 
bé els partits com a col·lectiu, es poden prendre. Doncs, en el cas, per exemple, de la se-
nyora Porté, que avui tenim aquí, el seu compromís de la difusió de figures de dones va 
més enllà del que és l’acció cinematogràfica, perquè significa conèixer personatges tan 
importants a la història, i crec que no prou reconeguts, com poden ser la senyora Clara 
Campoamor, Concepció Arenal..., també ara hem tingut la pel·lícula de la Maternitat 
d’Elna, que fins fa quatre dies era una cosa desconeguda, quan és impactant, el que va 
passar allà.

Tot això conforma una genealogia de les dones que és segurament el que més neces-
sitem, si volem transformar la societat. Perquè no és veritat que les dones no hàgim fet 
coses al llarg de la història: les dones han fet moltes coses al llarg de la història que no 
han estat reconegudes per la història oficial. I som les dones, i crec que també haurien 
de ser els homes, que s’han de mobilitzar per fer aquesta genealogia de les dones, amb 
la qual cosa, vull agrair a la senyora Porté el seu compromís en aquest sentit.

Després, la senyora Subirana ens explicava que hi havia unes dades molt estancades 
pel que fa a la participació de dones. Afortunadament, la societat cada cop va avançant 
més i cada cop tenim més presència de dones en diferents àmbits, i ara mateix la se-
nyora Rigau ens feia una petita mostra d’això. I crida l’atenció que en el cinema això 
no estigui passant, no?, sembla que hi ha un problema estructural molt, molt fort i molt  
arrelat perquè això no es transformi quan sí que s’estan transformant altres professions.

Citaré ara una persona que no és precisament propera des del punt de vista polític ni 
ideològic, però que em va cridar l’atenció una cosa que va dir en un acte aquí, al Parla-
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ment, que es va organitzar sobre el tema de les dones, que va ser la consellera Borràs. Ella 
va explicar, quan li van oferir..., va dir: «Jo? Però jo ho podré fer, això?» –potser aquí te-
nim una altra consellera que també ha viscut una situació similar. I ella explicava que..., 
crec que va ser el senyor Mas, no vull dir una cosa per l’altra, li va dir: «Sempre que  
demano a una dona un càrrec em diu: “Jo? Però tu creus que jo ho podré fer?” Mai 
m’ha passat amb cap home, els homes no diuen mai: “Jo? Jo podré fer aquest càrrec?”» 
I, després, potser una mica el que dèiem amb les pel·lícules, que quan arriben són més 
exitoses. No vol dir que totes les dones ho facin tot bé, però segurament quan arribes hi 
poses molt més de cura, perquè consideres que cada dia t’has de guanyar aquell càrrec 
perquè no el dones per fet.

Després, les dades del cinema..., no sé si després volen entrar més en xifres. Hi ha 
un decalatge que té també molt a veure amb un fenomen estructural: hi ha poques dones 
en la direcció, hi ha poques dones en el guió, però hi ha moltes dones en maquillatge i 
perruqueria. És a dir, en les xifres que es donen de cinema, si hi fem aquesta separació, 
fa que en segons quins llocs encara quedin més dones que el que ens diu la mitjana.

D’altra banda, jo volia ressaltar –i ara tindrem la compareixença de la presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema– que no hi ha cap mena de dubte que ha estat un gran any per al 
cinema català. Jo crec que això dona una repercussió mediàtica importantíssima, i se-
gurament ara precisament, perquè ha donat aquesta coincidència, no?, de grans pel·lícu-
les que han tingut ressò nacional i internacional i molts premis, és el moment de fer-se 
sentir i de fer aquestes propostes decidides i valentes de les quals ens parlava.

I ja finalment, és que és molt important el punt de vista de la dona, perquè després 
de tot, si mirem les dades, que ho hem comentat algun cop en aquesta comissió, de 
persones lectores, les dades d’usuàries de dansa, teatre i cinema, hi ha més dones que  
homes; amb la qual cosa, si la majoria d’usuàries som dones, seria també d’agrair  
que poguéssim tenir el punt de vista d’altres dones amb més freqüència de la que tenim 
fins ara.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Sierra. Té la paraula la senyora Esther Niubó, en nom del 
Grup Socialista.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc agrair-vos molt la vostra compareixença com 
a dones cineastes de mitjans audiovisuals. La veritat és que –i algunes coses les deia la 
diputada de Ciutadans, no?–, malgrat que les dones encara..., bé, són, som majoritària-
ment consumidores de determinades formes de cultura, encara no som majoritàries ni 
en la creació ni en la gestió cultural. Però encara que hi ha poques dones, o en tot cas 
moltes però lluny de la presència que tenen els homes, doncs, no sempre tampoc les do-
nes que hi són són prou reconegudes. Sí que tenim aquí, per exemple, directores guar-
donades, però segurament el reconeixement no hi és tant.

I concretament vostès parlaven d’unes xifres que jo també havia buscat: el 74 per 
cent dels treballadors del sector cinematogràfic són homes, el tema aquest que només 
un 16 per cent de projectes audiovisuals són dirigits per dones, i realment he de dir que 
m’he quedat astorada de les xifres que es comentaven de Televisió Espanyola, de Tele-
cinco, que ho trobo molt greu i que sincerament no coneixia, no?

I no només això, sinó que també he pogut veure que el percentatge de dones cineas-
tes que fan la primera pel·lícula a Espanya, en aquest cas a Espanya, per les xifres que 
jo he tingut veig que ha retrocedit, que del 90 al 98 era el 17 per cent i del 2000 al 2006 
només un 10 per cent; per tant, en aquest cas hauríem anat enrere. I com dèieu també 
vosaltres, doncs, entenem que això té un impacte social important perquè els continguts 
culturals que genera reforcen les desigualtats, i al final també els estereotips de gènere 
en general, no?

I dit això, sí que abans, suposo que anys ençà, l’exclusió de les dones de determina-
des institucions de l’alta cultura o fins i tot la manca d’oportunitats d’educació podia jus-
tificar d’alguna manera aquest fet, però avui dia, com també s’ha comentat, al revés: la 
majoria de dones tant en branques d’humanitats com al mateix audiovisual són majori-
tàries, i apuntava la xifra del 64 per cent. I en canvi, doncs, malgrat que s’acaben gradu-
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ant i majoritàriament són dones, molt poques acaben liderant projectes o treballant en 
responsabilitats destacades, no?, influint. Jo crec que aquesta teoria de les tisores, que 
passa també en temes de la ciència, que n’hi ha més que es graduen, però en canvi des-
prés en el món laboral, en el trànsit, se’n perden moltes pel camí. I això en el món del 
cinema és evident i en el món de la publicitat penso que també.

Però, per tant, dones creatives n’hi ha i moltes, i correspon, doncs, també a l’Admi-
nistració pública, als poders públics o a aquest Parlament potenciar aquest talent feme-
ní. I per això sí que els volia fer preguntes concretes, tot i que vostès ja ens han fet algu-
nes propostes interessants, importants, que podem subscriure.

Deia com podem incrementar el nombre de dones referents a aquest món que puguin 
produir, dirigir, que puguin guionitzar documentals, sèries. Vostès parlaven, doncs, de 
quotes progressives per corregir aquestes desigualtats. Jo, com que la presidenta s’hi ha 
avançat, també en política el principi de les quotes, és veritat, era estigmatitzat. Bé, es 
podria parlar de moltes coses, però sense això segurament no tindríem les diputades 
que tenim en aquests moments en aquest Parlament i en molts d’altres, no? Per tant, 
aquesta proposta del 40 per cent d’ajuts el 2020 i que fos progressiu per a projectes di-
rigits per dones, com fan altres comunitats, o Suècia, d’entrada a nosaltres, com a Grup 
Socialista, ens sembla molt positiu.

Una pregunta que us volíem fer concreta és si trobeu que hi ha prou polítiques acti-
ves, diguem-ne, d’ajut a la creació o a la producció femenines, perquè entenem que no 
és un tema d’accés als estudis ni tan sols de foment de la creativitat de les dones, sinó 
que deu tenir més a veure amb el suport, amb l’impuls de l’emprenedoria, a promoure 
referents, a conferir confiança a les noies joves estudiants que estan en això. I tampoc 
no sé fins a quin punt podem dir que estigui garantida una representació equilibrada en 
els òrgans consultius en el món del cinema. Tot això són coses que figuren en la Llei d’i-
gualtat, que s’ha mencionat, no? També hi figura l’existència d’un observatori. No sé si 
existeix o no. Com està això? I, clar, us demanava què podíem fer com a Parlament en 
aquest sentit.

Però em sembla, doncs, molt important que evidentment avancem, i això ho devem 
compartir tots, amb més paritat en el món de l’audiovisual, per la influència que té això 
sobre la creació de continguts, rols de gènere i també les formes de fer-ho, no?; la mi-
rada, segurament –bé, i ho veiem en pel·lícules i en altres materials–, és molt diferent. 
I, per tant, estaria bé veure-ho més en materials, fins i tot, més comercials, que a vega-
des costa de trobar.

Per tant, nosaltres com a grup dir-vos que pensem i compartim que sense l’actuació 
decidida de l’Administració serà molt complicat, que no ho podem deixar tot en mans de  
la indústria. Tot el nostre suport i complicitat, de cara a aquest pla estratègic, a l’hora 
d’incorporar-hi aquesta qüestió.

I finalment, només una pregunta concreta: el reconeixement per part del públic –no 
només a nivell de guardons i reconeixement professional, sinó per part del públic– dels 
materials, diguem-ne, dels documentals, les sèries, tot, dirigides per dones quin és? Si 
ens ho podríeu dir.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, la senyora Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Agraeixo la compareixença de les representants de Cima, l’ex-
posició que han fet, i no només això, sinó que, a part de la seva feina com a professio-
nals, també facin aquesta feina de visibilització de les dones. Lamentablement, el pano-
rama que heu plantejat es dona en molts camps de les arts. Jo el camp que conec és el de 
la literatura, però realment ens movem en uns paràmetres semblants. Vosaltres formeu 
part de Clásicas y Modernas, com jo, i sabeu la feina que ha fet, per exemple, la Laura 
Freixas, i moltes de les components de Clásicas y Modernas, per visibilitzar les dones..., 
per estudiar, primer, com les dones no existeixen o estan molt poc visibilitzades en el 
món de les arts i per intentar visibilitzar-les.
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Dient això no pretenc minimitzar el problema que vosaltres plantegeu, sinó tot el 
contrari, el que vull dir és que aquesta realitat que vosaltres plantegeu és una realitat ex-
trapolable a molts altres camps de la creació, desgraciadament. Perquè és veritat el que 
heu dit vosaltres: crear històries, crear un univers mental, i les històries nostres creant 
un univers mental nostre. Quan consumim moltes pel·lícules que venen dels Estats Units 
transformem, canviem el nostre univers mental per un altre que ens ve imposat. I el ma-
teix passa amb totes les pel·lícules que tenen..., o amb tots els productes audiovisuals 
que tenen una mirada androcèntrica, que el que fan és perpetuar aquest sistema de des-
igualtats patriarcal. I lamentablement els nostres nens i nenes i els nostres nois i noies 
beuen d’aquestes fonts, i cada vegada més, perquè els educa no només el que fem a l’es-
cola o el que fem a la família, els eduquen molt tots els productes audiovisuals, i desgra-
ciadament tenen aquest biaix de gènere tan marcat.

Heu parlat de les quotes. Jo sempre soc una gran defensora de les quotes, perquè 
efectivament, si no hi haguessin hagut quotes, no s’hauria aconseguit canviar una 
mica..., una mica, perquè encara estem lluny –lluny– de canviar res, perquè en el món 
de la política, que és on hi ha més quotes i on fa més anys que funcionen les quotes, hi 
ha hagut canvis, però encara estem molt lluny dels canvis que serien necessaris per arri-
bar a una igualtat real.

Per tant, les quotes han començat a produir alguns canvis en aquesta manera de fer  
que hi havia en el món, que eren les quotes masculines. Perquè a mi em fa molta gràcia que  
la gent es posi tant en les quotes femenines quan el que hem viscut durant segles, i enca-
ra ho vivim, és una quota masculina imposada, perquè si tenim un 90 per cent d’alcal-
des, i un 99 per cent d’homes que estan en els llocs de responsabilitat de les empreses 
de l’IBEX, i em sembla que només una o dues rectores dones, tot això són percentatges 
que indiquen que hi ha una quota masculina evident. Per tant, jo soc una defensora de 
les quotes. Les quotes no serveixen perquè qualsevol dona «tonta» ocupi un lloc, sinó 
precisament perquè qualsevol dona preparada i intel·ligent, i amb un projecte que val la 
pena, pugui arribar a un lloc que, si no, no hi arribaria sense aquestes quotes.

Han pensat –aquesta és una pregunta– vostès en la possibilitat que, a l’hora de deci-
dir quins projectes tenen una qualitat mínima, hi hagi un biaix per a aquells que tenen 
un punt de vista femení i que siguin pitjor valorats? Els ho dic perquè en literatura pas-
sa: en literatura quan les dones escriuen i escriuen des d’un punt de vista femení amb 
personatges femenins sovint són categoritzades com «literatura de dones», «literatura 
femenina» i com un subproducte.

A mi tot el que vostès han plantejat com a eines per mirar de canviar aquesta situa-
ció em sembla tot magnífic. Realment la de les quotes em sembla imprescindible i crec 
que el Parlament hauria d’intentar posar-la de manera legal perquè això fos així i es res-
pectés al llarg dels anys. Han parlat, també, del viver de residència i del mentoring, que 
em sembla imprescindible, perquè és veritat que hi ha aquesta qüestió de l’autoestima 
femenina, que no és perquè les dones tinguin una part del cervell que no els funcioni, 
sinó perquè són educades laminant-los l’autoestima des de petites.

Ara no entraré a posar-ne exemples però en podríem posar cinquanta mil, que venen 
des que naixem. Per tant, és lògic que ens trobem en situacions com aquestes de: «Vols 
dir que jo serè capaç de ser consellera?, de fer una pel·lícula?», del que sigui –del que 
sigui. Jo tinc un exemple –que l’he fet servir, a més a més, per a un llibre– que és una 
periodista, que ja és morta, però que era una dona amb una gran carrera darrere seu, 
una dona amb una gran qualitat com a persona i com a professional, que va participar 
en una tertúlia fa anys, en una tertúlia política, en què tot eren dones, i l’endemà jo hi 
dinava i la vaig felicitar per la participació en la tertúlia. I em va dir: «De debò que et va 
agradar? Ho vam fer bé?» Però em mirava amb cara de: «No pot ser el que m’està dient 
aquesta dona.» I li vaig dir: «Sí, sí, em va agradar moltíssim.» Diu: «És que aquest matí 
m’he trobat un veí a l’escala que m’ha dit: “Hay que ver las mujeres cuando os dejan so-
las la de tonterías que decís.”» A mi que el veí hagués dit això no em semblava massa 
extraordinari, el que em semblava extraordinari és que una dona tan preparada com ella 
per un moment hagués tingut la sensació que potser no havia donat la talla.

Per tant, l’autoestima es lamina des que naixem, i, per tant, a mi em sembla molt im-
portant la feina que vosaltres feu en aquest sentit, i també la que explicàveu a la facultat.
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Volia demanar-vos si en aquest estudi que voleu fer –no sé si està estudiat, ja he vist 
que els estereotips sí que els teniu estudiats–, temes com la sexualitat, la maternitat, la 
violència masclista els teniu estudiats en els audiovisuals, i si no, si us plau, que els in-
corporeu.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, té la paraula, en nom del Partit Po-
pular, el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Molt bé; gràcies, presidenta. Gràcies també a les tres compareixents, les tres re-
presentants de Cima, i a les dues també que ens acompanyen, la Marta i l’Alèxia, amb 
les que he tingut, doncs, l’ocasió de reunir-me aquí en el Parlament i també comentar 
aquest tema en altres entorns, a vegades, més informals.

Crec que soc l’únic home, o noi (l’orador riu), que avui parla. Jo espero tenir no no-
més la sensibilitat, crec que també és important que ens impliquem nosaltres en aquesta 
lluita. Han fet una compareixença gairebé, o sigui, canònica, no? Ha estat molt bé per-
què han fet una anàlisi de què és el que està passant, què s’ha fet o què s’està fent i què 
és el que s’hauria de fer.

En el què passa, les xifres estan molt ben escollides per mesurar la magnitud de la 
tragèdia: 16 per cent de pel·lícules dirigides per dones a Catalunya, 64 per cent de dones 
a les aules: 16 davant 64. Em temo, lamentablement, que això també passa en altres sec-
tors culturals. Abans la diputada Lienas ens parlava de literatura, i pel que conec al món 
de la fotografia, doncs, també segurament deu ser un percentatge semblant. Per tant, és 
una lluita bastant transversal.

Respecte al què s’ha fet o s’està fent, han parlat de la Llei 17/2015, d’igualtat efecti-
va entre dones i homes, i és veritat que a la Comissió d’Igualtat de les Persones d’aquest 
Parlament darrerament han comparegut moltes associacions, molts agents, que ens han 
denunciat la no aplicació d’aquesta llei, no?, la manca de recursos, manca d’estratègies, 
manca de previsió, de pedagogia, etcètera, que fan que aquesta llei al final no hagi sigut 
realment efectiva.

Han posat com a model del que no s’hauria de fer els punts extres, no?, que dona 
l’ICAA, o altres comunitats, com la Comunitat Valenciana, Galícia o País Basc, que no 
han canviat la situació de base. No l’han canviat perquè no...?, o sigui, no són suficients 
punts?, és a dir, és una qüestió que no és un incentiu suficientment elevat..., exacte, és 
un incentiu insignificant com per canviar la situació, o és que realment el model no 
serveix?, per molts punts que donéssim potser no canviaria la situació, i en canvi s’ha 
d’anar, doncs, al model que vostès proposen per a l’ICEC.

Suposo que hi han parlat; també ens podrien explicar una mica si creuen que s’apli-
carà realment al final a l’ICEC. Però, vaja, el model és el de Suècia, no?, el que ens han 
explicat, que amb voluntat política, doncs, allí realment s’ha pogut revertir aquest greu 
problema, amb aquesta proposta de les quotes que ens van fer arribar també amb la do-
cumentació després de la reunió per introduir al Pla estratègic de l’audiovisual, aquestes 
quotes progressives que podrien ajudar a solucionar una mica la qüestió.

Què més s’ha de fer? Clar, falten... Han donat xifres, però segurament manca una 
anàlisi, tenir millors indicadors, una anàlisi més rigorosa de quina és la situació. Ac-
tualment al Parlament de Catalunya estem debatent també un decret, o estem fent una 
proposta de decret per a crear el nou Conca, o refer el Conca. Potser el Conca, amb 
aquesta vessant d’observatori del món de la cultura, hauria de tenir una especial atenció 
a aquest biaix, no?, de gènere. I, mirin, també en soc ponent; doncs, ho aprofitarem i in-
tentarem fer alguna esmena en aquest sentit.

Que, per altra banda, també estem ara tramitant el Projecte de llei, aquí, al Parla-
ment, d’igualtat de tracte i no discriminació. Crec que dilluns vinent comencem amb les 
compareixences. No sé si aquest seria..., no?, abans ja he introduït altres..., vull dir, una 
manera de fer-ho més ràpid: si hi hem d’introduir alguna esmena o algun canvi que pu-
gui anar en la línia del que vostès proposen, potser es podria aprofitar aquest projecte de 
llei encara que no... Vull dir, potser no és el més adequat, no?, però és el que ara mateix 
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tenim sobre la taula. Perquè a vegades, si iniciem un nou projecte de llei, poden passar 
mesos i potser se’ns acaba la legislatura.

Bé, què més? Què més podem fer des del Parlament? Jo és el que els preguntaria, 
no? Els he plantejat el tema del Conca, el tema d’aquesta llei d’igualtat que estem trami-
tant al Parlament. Què més podríem fer?

Res més. Els agraeixo la seva intervenció. I, per part del Partit Popular, ja els ho vaig 
transmetre a les seves companyes de Cima, disposats a parlar-ne i a donar suport a qual-
sevol de les mesures que han proposat avui.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Milián. I ara la diputada Boya, en nom de la CUP-CC, té la 
paraula.

Mireia Boya e Busquet

Bé; moltes gràcies a les tres compareixents per la xerrada que ens heu ofert, i a les 
dues que tinc aquí al darrere. Una prèvia. Senyora Subirana, el que impressiona no és 
estar aquí, el que impressiona són professionals com vostès, que són valentes, de venir 
aquí a reivindicar coses que són de calaix, que haurien d’estar ja aprovades i implemen-
tades. I això em produeix una profunda vergonya de la poca valentia de l’Administració 
pública, de no fixar uns requisits mínims per assegurar la igualtat entre dones i homes.

Ara bé, sí que hi ha una part de culpa de l’Administració pública, però és evident 
–i la companya Lienas ho ha dit– que això és un problema social, és un problema que és 
d’arrel cultural, del model de societat en el que vivim i en el que hem crescut, i que en-
cara reproduïm, no?, en aquests rols de gènere, que encara són molt presents, no només 
en el món del cinema, sinó en moltíssims àmbits on la dona està completament invisi-
bilitzada, tot i ser una professional amb molts valors i amb moltes coses per dir, per ex-
plicar i per fer, moltes vegades molt millor preparada que els homes. I això és important 
dir-ho, i dir-ho en públic i dir-ho en veu alta.

Per mi és una vergonya que la Llei d’igualtat sigui paper mullat. I, com deia, jo crec 
que és una qüestió de manca de valentia i una manca de determinació de l’Administra-
ció pública d’aquest país.

Com pot ser que l’ICEC no apliqui això que vostès estan demanant, quan és una 
qüestió de sentit comú? I m’agradaria preguntar al seu director, i m’agradaria pregun-
tar al senyor conseller Santi Vila com pot ser que l’ICEC no apliqui aquestes qüestions 
per fer complir la Llei d’igualtat entre dones i homes?, i per què no ho fa?, per què no 
és prou valent? Perquè per a altres coses sí que ho és, i fa iniciatives molt interessants, 
no?, de reconeixement de la diversitat de la societat catalana. En canvi, en el tema dels 
rols de gènere, aquesta valentia es difumina, es perd, i no sabem per què. Vostès per què 
creuen que no és prou valent el conseller, o el director de l’ICEC?, o parlem, doncs, d’al-
tres departaments o direccions generals, eh?, com vulguin.

I és que jo ho trobo extremadament important, perquè fins ara la història majorità-
riament ens l’han explicat els homes, i això ha contribuït a reproduir, no?, aquest model 
de societat que d’alguna manera vostès estan contribuint a canviar, cadascuna des de 
la seva pròpia acció professional. I ara la història també s’explica molt visualment, per 
tant, és encara més important que col·lectius com el seu siguin escoltats i siguin reco-
neguts.

I jo reconec el problema que tenim amb les televisions privades. Bé, en tot el que 
és privat, doncs, malauradament tenim molt poca possibilitat, no?, d’acció. Ara bé, al 
consell català de mitjans audiovisuals això ja s’hauria de complir. Perquè ho hem dit: 
tenim una legislació que ho marca, i no entenc per què no es compleix. Sí que és cert 
que Televisió Espanyola és encara molt pitjor. En aquest sentit a la societat catalana, bé, 
un bri d’esperança, doncs, sí que el tenim, no?, si ho comparem amb la televisió pública 
del país veí.

Algunes qüestions molt concretes. Per nosaltres, contribuir a canviar això... Sí que 
són importants totes les accions que han exposat, i en aquest sentit, i havent sentit els 
companys que han fet una intervenció, com que jo les trobo de sentit comú i estic segu-
ra que els companys diputats i diputades també les troben de sentit comú, bàsicament 
perquè tenim una llei que diu que les dones i els homes som iguals..., no sé quin me-
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canisme hauríem de seguir per traslladar, bé, aquest consens que a mi em sembla que  
existeix entre nosaltres, no?, per dir: «Escolteu, a aquest pla estratègic de l’ICEC  
que esteu redactant, penseu, si us plau, en introduir-hi això que demanen les profes-
sionals del cinema.» Perquè com que està en redacció, a vegades, si ho fem des d’aquí 
modificant una llei és una cosa com molt lenta, no? El Parlament ja ho té, això, que a 
vegades és molt poc efectiu perquè és molt lent tot. Aleshores, bé, no ho sé, jo emplaço 
els altres grups parlamentaris a pensar la manera com es pot traslladar això a l’ICEC i 
a la conselleria.

Tot i això, prèviament, a les universitats jo crec que hi ha una tasca molt important 
a fer, no? I per trencar aquest imaginari dels «és que no som prou bones, és que no sé si 
podré dirigir, o produir o fer el guió d’un llargmetratge», quines accions d’apoderament 
es fan des de les universitats per tal de trencar amb aquests tabús, no?, amb aquests...?, 
si és que se’n fan. I si les fan només –i la miro a vostè, eh?, senyora Subirana, perquè 
ha dit que era professora– les dones professores o les fan també els homes? I què cal-
dria fer amb els seus companys de feina, a nivell universitari també, per dir: «Ei, és que 
les dones que estudien aquí poden ser molt bones i cal ajudar-les una mica per trencar 
aquesta por.»

En segon lloc, campanyes de sensibilització. Vostès tenen l’expertesa i els mitjans 
per llançar campanyes de sensibilització al carrer, no? A vegades funciona molt que, 
més enllà d’anar a demanar als grups parlamentaris o a la conselleria de torn, doncs, 
això, la presència a les xarxes, la denúncia pública de les històries de les dones que no 
arriben on heu arribat vosaltres.

I, en tercer lloc, un punt que em sembla molt important, que és qui decideix donar 
les subvencions, no? Perquè si estem presentant projectes amb una mirada femenina, 
moltes vegades aquells que l’avaluen, i que no són majoritàriament dones, no els acaben 
d’entendre. I això no és un problema que siguin millors ni pitjors, ni que hi hagi d’haver 
una nota de tall. No, és simplement com s’educa aquells que atorguen les subvencions 
per a ser sensibles a aquesta altra manera d’explicar el món.

I res més. Moltes gràcies per la compareixença.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Boya. I ara, en nom de Junts pel Sí, té la paraula la diputa-
da Àngels Ponsa.

Àngels Ponsa i Roca

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies també a totes tres i a les dues dones que us acom-
panyen al darrere, aquest equip que heu sabut fer. Gràcies per la feina que heu fet, pel 
material que ens heu portat, i per les vostres explicacions avui aquí, que ens han acabat 
de complementar, doncs, el que hem pogut llegir i el que hem pogut parlar.

Al nostre entendre, és una feina reflexionada, una molt bona proposta, feta des del 
sentit comú, que deia la diputada Boya –completament d’acord–, des de la constatació 
d’una realitat actual, i que l’únic que ens posa de manifest és que cal corregir-la, no?: 
que hi ha un consens important al voltant del que ens proposeu i que el que cal ara, 
doncs, és corregir-ho.

Té un punt de preocupació, com deies tu –estava a punt de dir «Míriam»–, com deia la 
senyora Porté, que el sector cultural hauria de tenir una certa sensibilitat en aquest tema,  
eh?, i ho posaves en relleu. I és veritat: si algun dels sectors hauria de tenir aquesta sen-
sibilitat un punt més especial que la resta, que a vegades costa molt més, hauria de ser  
el cultural, doncs, pel bagatge, si més no. Segurament no és premeditat, i ho comentava el  
meu company diputat, també –això no és premeditat. Per tant, potser encara cal analit-
zar-ho més, no? Vull dir que són coses que ens heu posat sobre la taula que ens fan do-
nar-hi voltes.

Jo crec que..., creiem des de Junts pel Sí que és una feina feta també en un moment 
molt oportú, en el moment que s’està elaborant, doncs, el pla estratègic del sector au-
diovisual, de suport a l’audiovisual 2017-2020, i que, com..., l’impulsa el Govern, però 
molt d’acord i molt treballat conjuntament amb el sector, i això ens consta que és així. 
És més, ens consta –perquè hem tingut accés a l’esborrany del que s’està treballant– que 
una de les coses que es demanava aquí per diferents diputats i que respon al que vosal-
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tres proposàveu, un dels sis eixos d’aquest pla d’actuació és justament aquest: iniciatives 
en favor de la igualtat de gènere.

Fins i tot sabem que heu tingut reunions tant amb el conseller Vila com amb el 
director de l’ICEC, amb en Xavier Díaz, i que heu pogut, doncs, valorar això, i que 
sembla que si tot va com va, treballat des d’aquest consens –que això no és mai unidi-
reccional, no?, la proposta és del Govern–, s’inclourà ja en la propera convocatòria de 
subvenció, que em sembla, si no ho he entès malament, que és d’aquí a pocs dies, em 
sembla que una quinzena de dies, no?

Per tant, segurament anem tard, eh? –la coincidència és aquesta: anem tard–, però 
amb ganes de resoldre-ho i en camí de fer-ho millor.

També això –aquest resultat final, eh?, que això estigui inclòs en el pla estratègic, 
que hi hagi aquest barem especial, fruit d’aquestes quotes de les que ja hem anat par-
lant– és possible gràcies al fet que vosaltres en això heu fet molt bona feina, heu sabut 
buscar també moltes complicitats. Això ho facilita, perquè ja és un sector complex, és 
un sector que ve d’una història que alguns l’hem patida també aquí, perquè ens hem po-
sat a la pell de quan hem parlat de tota la problemàtica del sector del cinema i l’audiovi-
sual aquests anys darrers, doncs, amb la crisi, amb l’IVA, amb totes aquestes coses que 
hem anat arrossegant. Però vosaltres heu sabut fer-los còmplices, tant l’audiovisual com 
també el sector de les entitats que treballen en la igualtat de gènere, no? Per exemple, 
llegíem en alguna de les propostes que ens heu fet arribar el treball conjunt que feu amb 
la gent de La Bonne. Tot això segur que dona el seu fruit, quan s’alineen totes aquestes, 
diguéssim, complicitats.

Per tant, jo diria que de les dues peticions que ens fèieu, que una era la implementa-
ció de la quota en el pla estratègic..., està encaminat. Segurament ho hem de seguir vigi-
lant i hem de seguir cuidant, però està en la línia i crec que la voluntat de la conselleria 
és aquesta. I l’altra, la inclusió en l’ordenament jurídic, segurament, doncs, ara..., que, 
a veure, tenim una llei d’igualtat que sembla que fa molt que la vam aprovar però no fa 
tant, perquè va ser a final de la legislatura passada. A vegades potser falta més posar en 
pràctica moltes de les coses que allà es contemplen i que van ser fruit de la reflexió de 
moltes de les persones que també estem aquí. Segurament ara amb la llei aquesta, que 
és una ampliació del que pot ser la llei d’igualtat, és un fet a tenir en compte, com deia, 
doncs, el company diputat, no?, és un fet a considerar.

En tot cas, acabar com hem començat: donant-vos les gràcies per la feina feta, dir-
vos que estem a la vostra disposició per ajudar-vos en el que calgui, que de fet aquesta 
és una lluita compartida, com tantes altres, no?, i per molts dels que estem aquí. I per 
tant, això: a la vostra disposició.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada Ponsa. Ara, doncs, és el torn de vostès mateixes, si volen respon-
dre i fer una consideració final en el torn d’intervencions.

Míriam Porté Solano

Sí, bé. Molt ràpid, intentaré anar molt ràpid. Primer, efectivament, com deia l’Àn-
gels..., la senyora Ponsa, perdó (l’oradora riu). Sí, efectivament nosaltres ens hem dedi-
cat durant aquests mesos..., aquesta compareixença la vam sol·licitar el 4 d’octubre del 
2016, per tant, ens ha donat temps com per fer feina. I sí, afortunadament, hem acon-
seguit convèncer o implicar pràcticament tot el sector. Aleshores, d’això tant el Govern 
com l’ICEC n’és conscient, i entenem que és de gran ajut, diguéssim, presentar els pro-
jectes ja una mica precuinats. Bé, ho comento, no ho havia dit abans.

Després, també el que comentava la senyora Ponsa quant a la molt, molt probable 
viabilitat d’aquesta implementació en el pla estratègic, jo voldria tornar a insistir en el 
tema de l’ordenament jurídic, és a dir que no quedi com una cosa puntual. I que és im-
portant, i nosaltres valorem moltíssim, però us demanem a les diputades i als diputats 
de la cambra, doncs, això, mirar quines altres vies jurídiques poden haver-hi perquè 
això no sigui un miratge i una cosa només, d’això, d’uns mesos i que després desapare-
gui per alguna raó o que no arreli de la manera que ha d’arrelar.

Perquè si no, el que es demostra –i aprofito també per contestar alguna pregunta 
amb relació a això– és que el nostre sector..., és a dir, el sector cultural ja hem dit tan 



DSPC C 400
3 de maig de 2017

Sessió 11 de la CC 23 

masclista com altres, però el sector de l’audiovisual té una dificultat afegida, que és que 
hi juguen molts diners, és a dir, fer una pel·lícula costa molts diners, i això fa, d’alguna 
manera, que es confiï encara menys en les dones a l’hora de gestionar aquests diners. 
I això té a veure amb el fet que la desigualtat costa molt de pal·liar i a les dones sempre 
se’ls reserva dins del nostre sector els projectes menors, els pressupostos més baixos, 
etcètera.

Per tant, no és un tema fàcil, és a dir, no és un tema... Faig dues respostes en una o 
dues reflexions en una, que és: intentem, si us plau, que això quedi al màxim, digués-
sim, d’implementat dintre de l’ordenament jurídic possible i serà l’única manera perquè 
realment les dones tinguin un forat o un lloc dintre del sector audiovisual, que, com co-
mentava fa un moment, doncs, és un sector difícil perquè hi ha un factor econòmic molt 
important que hi juga, no?

Si vols...

Neus Ballús Montserrat

Sí. Jo hi voldria afegir..., bé, respondre a un parell de qüestions que han sortit. Si 
hem tingut en compte com es valoren en les comissions la qualitat dels projectes, si el 
biaix de gènere ja està, diguéssim, en com..., en què vol dir un projecte de qualitat, no?

Això és evident que és així: depèn de la composició de cada comissió que pren la 
decisió d’atorgar una ajuda o l’altra. L’ICEC en principi té comissions que han de ser 
paritàries, i més enllà d’això no hi podem incidir. Ha de ser gent que tingui una trajectò-
ria reconeguda, sobretot en la producció, perquè pugui valorar a nivell financer els pro-
jectes, etcètera. El que passa és que sovint no hi ha prou dones amb experiència recone-
guda, o estan treballant, o estan rodant o el que sigui, són molt poques, no? Aleshores, 
doncs, circumstancialment, o sigui, pot passar que en una comissió no hi hagi prou do-
nes. Però sí que és una petició que els hem fet i ells la tenen molt en compte, i la voluntat 
és, diguéssim, assegurar-se que això sigui així.

També hem de dir que en un primer moment sí que ens vam plantejar, o vam refle-
xionar sobre la possibilitat d’incidir directament en els continguts: el tema de la protago-
nista femenina, no?, o secundàries, o si la temàtica és femenina, o si... Després de discu-
tir-ho amb el sector, inclús nosaltres mateixes ens hem anat adonant que, diguéssim, no 
és el camí dir a les creadores o creadors sobre què han de parlar, ni una cosa premiar-se  
més que les altres. Creiem que donant, diguéssim, via lliure a les creadores perquè pu-
guin accedir a aquests llocs de presa de decisions de forma natural, doncs, sortiran les 
temàtiques que hagin de sortir, el punt de vista que hagi de sortir, i diguéssim que tot 
serà de forma natural, i aquestes coses ja apareixeran.

Bé, bàsicament això. I respecte... Nosaltres creiem que, si s’aplica aquesta quota, 
això tindrà unes conseqüències a nivell numèric amb la presència de dones en la indús-
tria i també en els continguts. També demanem, per això, i és una de les nostres volun-
tats, és que es faci una anàlisi sistemàtica i rigorosa, tant qualitativa com quantitativa 
del que passa a partir d’ara, no?, perquè ja no tenim, diguéssim, dades analitzades i sis-
tematitzades del moment en el que estem, perquè no existeix, perquè ningú a part de 
nosaltres ho fa. Creiem que és imprescindible que, dintre d’aquest pla d’acció que nos-
altres hem plantejat a l’ICEC, doncs, hi hagi aquesta anàlisi de continguts i de com està 
la dona en la indústria.

Carla Subirana Jiménez

Amb referència a la intervenció de la diputada Boya respecte a la universitat, comen-
tar que un dels plans d’acció que plantegem és aquest estudi exhaustiu que ara la Neus 
en feia menció, perquè ens falta material, diguéssim, dades per poder tenir una anàlisi 
profunda del nostre territori, Catalunya i cinema, no?, i que afecta les universitats.

En el cas de les universitats públiques, em consta que hi han departaments que vet-
llen per la igualtat. En el cas de la privada, que és el que em pertoca a mi, això no exis-
teix, d’acord? Llavors, depèn de la voluntat del professorat, no? En aquest cas, si hi ha 
una professora o algun professor que tingui una mirada de gènere en el seu contingut i 
en les seves classes, hi és; si no, «ai, això no existeix», de manera sistemàtica.

Com a curiositat, comentar que la Universitat Pompeu Fabra, que té el percentatge 
–de les que hem consultat i que en tenim dades– més alt d’alumnes en la seva universitat,  
que és un 74 per cent, eh? –és bastant contundent–, precisament d’aquesta univer- 
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sitat estan sortint com a projectes de treball de final de grau pel·lícules com Les amigues 
de l’Àgata, Júlia ist, que està començant ara un recorregut molt prometedor i que ha co-
mençat amb molta força.

Precisament pel que hem comentat a les nostres intervencions: perquè hi ha un per-
centatge d’alumnat molt alt amb talent, no?, vull dir, hi ha un 74 per cent, i llavors, la 
universitat ha decidit acompanyar aquests treballs de final de grau. I aquest acompanya-
ment dona una confiança, una empenta a aquests projectes per saltar directament aquest 
gap que hem comentat al principi, aquest forat el salten, perquè la universitat els acom-
panya, i clarament ho hem vist en aquests dos exemples.

Gent com la Marta Selva, de Drac Màgic, que fa més de vint-i-cinc anys que és a les 
universitats..., on ella dona classes, doncs, evidentment aquest treball es fa, però no ens 
consta que d’una manera com sistemàtica es treballi ni que tingui un full de ruta clar. 
Per això és una de les coses que treballarem i aprofundirem en l’estudi que proposem.

Míriam Porté Solano

Una darrera cosa, contestant al diputat del PP. Abans comentava si eren o no efec-
tives les mesures que es prenien en altres comunitats autònomes, inclús el Govern de 
l’Estat, no?, el Ministerio de Cultura. La resposta és no, almenys que tingui, diguéssim, 
una..., en fi, que..., molt tímid, vull dir, són mesures tímides.

Com hem dit al principi, i com la Carla comentava, Catalunya mai ha tingut en el 
sector audiovisual cap mesura correctora, cap mesura compensatòria, i nosaltres des de 
Cima Catalunya us animem, als parlamentaris, als polítics, als que legisleu, perquè si-
gueu els últims però els primers; és a dir, els últims en arribar, però amb mesures real-
ment eficients i que perdurin al llarg dels anys i que no es quedi només en una bona 
voluntat.

La presidenta

Doncs, bé. Per part dels grups, hi ha alguna altra consideració a fer, com a segon 
torn? (Pausa.) O amb aquests aclariments jo crec que poden haver constatat la voluntat 
d’aquesta comissió...

Crec que en tots els grups els plantejaments que ens ha fet l’Associació de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals, doncs, l’acollida està clara, la coincidència i el pro-
pi testimoni que sí que es pot canviar la realitat encara que lentament, però que quan es 
comença llavors la contundència ja ve sola.

Moltes gràcies.
I s’aixeca la sessió.

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