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Sessió 5 de la CIF
La sessió de la Comissió d’Igualtat i Feminismes (CIF) s’obre a les tres de la tarda i tres 

minuts. Presideix Susanna Segovia Sánchez, acompanyada de la vicepresidenta, Marta 

Vilalta i Torres, i del secretari, Raúl Moreno Montaña. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè 

Arderiu i Usart.

Hi són presents David González Chanca, Gemma Lienas Massot i Silvia Paneque Su-

reda, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jenn Díaz Ruiz, Ángeles Llive Cruz i Raquel 

Sans Guerra, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Elsa Artadi i Vila, Aurora Madaula i Gimé-

nez, Josep Riera i Font i Judith Toronjo Nofuentes, pel G. P. de Junts per Catalunya; Mó-

nica Lora Cisquer, pel G. P. de VOX en Cataluña; Basha Changue Canalejo, pel G. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i Anna Grau Arias, pel G. P. de 

Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió la coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Repro-

ductius, Sílvia Aldavert García.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals 

i Reproductius, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre el dret a 

l’avortament durant l’estat d’alarma (tram. 357-00008/13). Comissió d’Igualtat i Feminis-

mes. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic de persones i d’ex-

plotació sexual (tram. 250-00022/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 24, 19; esmenes: BOPC 90, 6).

3. Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la violència 

masclista (tram. 250-00023/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

24, 20; esmenes: BOPC 90, 7).

4. Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima Generació UE a projec-

tes que tinguin com a objectiu les dones (tram. 250-00033/13). Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 24, 32; esmenes: BOPC 90, 8).

5. Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat econòmica (tram. 

250-00034/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 34; esmenes: 

BOPC 90, 8).

6. Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions Institucionals i 

de l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc Farmacèutic, davant la Comissió 

d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la pobresa menstrual i farmacèutica (tram. 

356-00099/13). Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat i Formació de la 

Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes 

perquè informi sobre l’ocupació de les dones (tram. 356-00100/13). Gemma Lienas Mas-

sot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 50 a 50 Lideratge 

Compartit davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l’emprenedoria 

de les dones (tram. 356-00101/13). Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant 

la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les polítiques impulsades pel seu 

departament (tram. 356-00119/13). Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Igualtats davant la Comissió d’Igual-

tat i Feminismes perquè informi sobre l’activitat de l’àrea d’igualtat de tracte i no-discrimi-

nació de les persones lesbianes, gais, transgènere i bisexuals i les mesures extraordinàries 

preses per a la covid-19 de la dotzena legislatura ençà (tram. 356-00131/13). Basha Chan-

gue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Benvinguts, benvingudes, bentornades després del parèntesi, que es-
pero que hàgiu pogut desconnectar i descansar una mica. Comencem aquesta sessió 
de la Comissió d’Igualtat i Feminismes. 

Teniu l’ordre del dia. Com sabeu, a la primera –perdoneu, que ara el busco jo, 
l’ordre del dia–..., primer tenim una compareixença de les que ja teníem aprovades; 
després tenim quatre propostes de resolució, i després la votació de tot un seguit de 
sol·licituds de compareixença. 

Si us sembla, us volia proposar que la compareixença, donat que la persona com-
pareixent, la Sílvia Aldavert, diu que aproximadament parlarà uns vint minuts..., en 
principi, els grups en tenen un torn de deu, però si hi estem tots d’acord ho podríem 
escurçar a cinc minuts –si hi estem tots d’acord–, per intentar no allargar-nos tam-
poc massa en la comissió, perquè també algunes diputades tenim després un acte 
del lliurament del premi de l’ICIP. I, llavors, si us sembla, acordem això? (Pausa.) 
Perfecte.

Doncs, si és així, en primer lloc, hi ha alguna substitució que s’hagi de comuni-
car?

Josep Riera i Font

Bé, potser la meva.

La presidenta

Pot ser...

Josep Riera i Font

Sí, estava en aquesta comissió, però hem fet el canvi just ahir..., no, ahir no, avui 
mateix o divendres, i vinc en lloc de la diputada Ester Vallès, que és la que és la ti-
tular.

La presidenta

D’acord.

Basha Changue Canalejo

Disculpi, presidenta, i per part del nostre grup...

La presidenta

S’ha apagat el micro.

Basha Changue Canalejo

Ah, perdó. Per part del nostre grup, part dels punts els defensarà el company 
Xavi Pellicer, d’aquí a una estona. 

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.

Basha Changue Canalejo

No sé si s’ha d’avisar abans, però ja està.

La presidenta

Perfecte, gràcies.
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Compareixença de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació 
de Drets Sexuals i Reproductius, per a informar sobre el dret a 
l’avortament durant l’estat d’alarma

357-00008/13

Bé, doncs si us sembla, donem inici a la comissió amb la compareixença de la 
senyora Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproduc-
tius.

Endavant, Sílvia, quan vulguis.

Sílvia Aldavert García (coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i 
Reproductius)

Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a comparèixer i moltes grà-
cies per posar aquest tema a l’ordre del dia i a l’agenda política, que ja sabeu que per 
nosaltres és un tema prioritari i espero traslladar-vos la prioritat que és realment per 
a totes les dones.

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

Bé, intentaré anar ràpida perquè també puguem fer una mica d’interlocució, però 
sí que voldria posar en situació, doncs, una mica, que..., bé, aquí us he posat una fra-
se d’una de les nostres companyes llevadores, no?, perquè a vegades sempre comen-
cem presentacions amb frases de referents molt èpiques, però aquesta és una d’elles, 
és de les que estan, diguéssim, a primera línia i cada dia.

Llavors, com veureu, el que diu la Georgina Picas és que la història ens ensenya, 
una vegada i una altra, que, davant d’una crisi, sobretot són els drets de les dones els 
que queden en segon terme i tenen retrocessos i sempre estan vulnerats. I, evident-
ment, en el cas de la pandèmia i de la crisi que hem viscut i que continuem vivint, 
aquest, el dret a l’avortament, no ha estat una excepció.

Bé, quan hem de parlar de com està organitzat el dret a l’avortament i sobretot 
de què ha passat durant aquesta època de pandèmia, sí que jo voldria situar des d’on 
parlo, perquè algunes de vosaltres em coneixeu, però potser no totes, i al final jo 
aquí vinc posant veu a molts anys de lluita i a molts anys d’història d’una entitat que 
fa més de trenta, quaranta anys –perquè fa quaranta anys estava a la clandestinitat, 
però en fa més de trenta que es va crear–, que és l’Associació de Planificació Fa-
miliar de Catalunya i Balears, que ha anat passant durant tots aquests anys fins que 
hem arribat avui a dir-nos i a actualitzar-nos també, com els drets i el context histò-
ric així ho demanen, i dir-nos Associació de Drets Sexuals i Reproductius, però que 
al final som les mateixes i que anem rebent el llegat de les nostres predecessores.

I crec que és important que sapigueu que nosaltres hem estat en aquests punts 
de la història de Catalunya i de l’Estat espanyol acompanyant les dones a avortar a 
l’estranger, lluitant perquè el 85 hi hagués una despenalització, fos la que fos aquí; 
perquè el 92 poguéssim crear el centre jove, el CJAS –que moltes de vosaltres conei-
xeu, i les que no, us convido evidentment a venir–, que atén joves menors de trenta 
anys, aquí a Barcelona; assessorant, per la nova llei del 2010, els ministeris i a to-
tes les institucions que així ens ho demanaven, i gestionant tant derivacions d’avor-
taments, participant a totes les mobilitzacions contra la contrareforma Gallardón, 
creant l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, fent documentació i posicio-
nament polític en relació amb l’avortament, igual que ara ja aquest any, amb el su-
port individual de les persones que han participat d’un Verkami, creant una pàgina 
web d’informació a l’avortament, que es diu Vull Avortar.

Amb tot això el que us vull dir és que jo parlo en nom de tota aquesta gent, que 
és tanta, que és impossible, doncs, que només la vegeu en una persona que soc jo 
aquí.

Llavors –m’explico, eh?–, l’associació, aquesta associació a la que represento, té 
diferents àrees, però les grans són aquestes, no? Tenim el programa jove, que treba-
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lla amb joves menors de trenta anys, que està al centre d’atenció a la sexualitat, el 
CJAS; l’àrea de dones, que treballem amb dones en exclusió social i alta vulnerabi-
lització social –a presons, a cases d’acollida, etcètera–, i també tenim tot el progra-
ma d’incidència política i treball en xarxa internacional i també nacional, part del 
que fem o el que faig jo avui aquí.

Sabeu que aquests són els nostres principis: compromís social, feminisme, servei 
públic, transparència, defensa de l’equitat, transformació social i defensa activa dels 
drets sexuals i reproductius, i també entenc que des d’aquí heu de pensar que és des d’on  
nosaltres parlem. 

Per començar, evidentment, fer un agraïment absolutament espectacular a les 
professionals que han estat, que estan cada dia –hi estaven abans de la pandèmia i 
també ara, però durant la pandèmia han estat al capdavant dels serveis sanitaris, de 
les Assirs, de les clíniques concertades que fan avortaments, i també dels CJAS–, 
perquè són elles qui han pogut acompanyar les dones en un moment tan complicat 
com el que hem viscut.

I, dit això, crec que és important que posem números, perquè vivim en una socie-
tat que, desgraciadament encara, si no veiem els números no ens imaginem de què 
estem parlant, no? Llavors, l’avortament és una pràctica que és fonamental per a les 
dones, tan fonamental que habitualment cada any..., és a dir, és un nombre que no 
baixa, és un nombre molt estable, no baixa ni puja. És a dir, per tant, siguem cons-
cients de que les dones..., a Catalunya es fan aproximadament entre vint mil i vint-
i-un mil avortaments cada any. I això és així. I va de tres-cents amunt, tres-cents 
avall, però no estarem canviant una cosa des de fa tants anys com..., bé, des de que 
es va començar a registrar; no és que abans no n’hi hagués, és que es van començar 
a registrar. 

I una altra dada que també és molt important –i aquesta us l’avanço jo crec que 
pràcticament en exclusiva, perquè és una de les coses que volíem començar a treure 
la setmana que ve des de l’associació, perquè hem treballat amb altres investigado-
res per poder-ho treure– és que fixeu-vos que una de cada tres dones haurà avortat 
voluntàriament a Catalunya durant la seua vida fèrtil –una de cada tres dones. 

O sigui, és important que sapiguem a què afecta lo que estem parlant, a qui afec-
ta, a quanta gent. És a dir, quan pensem en polítiques públiques..., fixeu-vos que 
quan estem parlant també de polítiques públiques, per exemple, per erradicar les 
violències masclistes, també surten aquestes dades, surt que una de cada tres dones 
patirà violències masclistes. 

No vull posar en cap moment al mateix sac l’avortament amb les violències mas-
clistes, eh? –en cap moment–, però vull dir que sí que ens impacta l’una de cada 
tres en un tema i, en canvi, ni tan sols sabíem..., perquè ho hem hagut de rebuscar i 
fer unes dades específicament amb investigadores properes i també feministes per 
saber de què estem parlant, perquè no hi eren abans. Bé, crec que dona una mica la 
idea, no?

Què hem vist durant..., l’impacte del covid què ha suposat? Ha suposat, doncs, 
coses..., evidentment, la dificultat de la mobilitat per accedir-hi –això ha estat molt 
important–; l’atenció assistencial sobre els serveis sanitaris i públics; l’actualitza-
ció constant i adaptació de protocols amb la pràctica assistencial; la saturació in-
formativa amb tot el soroll que hi havia –recordeu-ho; encara ara, però recordeu 
els moments d’informació de salut constant: era impossible poder colar algun tipus 
d’informació concreta en relació amb l’avortament perquè arribés a les dones, no? 

I, al final, res de nou, és un impacte que..., plou sobre mullat, no? És a dir, com en 
la majoria de serveis, el tema del dèficit estructural, del qual ja veníem i que teníem 
d’abans, el que ha fet és agreujar-se amb les crisis; és a dir, manca d’informació  
accessible i adaptada, accés no igualitari per a les persones que no tenien targeta sa-
nitària, circuits complexos i arbitraris, inequitat territorial, objecció de consciència, 
i no sempre hi ha l’opció de poder triar el mètode, no?
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I què s’ha fet a Catalunya? Doncs a Catalunya s’ha de dir –i crec que val la pena–
..., igual que posem en qüestió constantment el que no funciona, doncs sí, ens hem de 
felicitar perquè realment Catalunya, durant el primer estat d’alerta i el primer con-
finament, va prendre i es va aprovar una mesura absolutament innovadora i absolu-
tament pionera que no s’ha aprovat enlloc més de l’Estat espanyol, només a Galícia, 
però que no sabem ben bé com funcionava ni tan sols si funcionava lo de Galícia. En 
canvi, aquí sí que us puc dir que va funcionar i és una mesura d’èxit, no?

No sé si la majoria de vosaltres sabeu que les dones, per poder accedir a un avor-
tament, han d’anar a un centre de salut, a un centre de salut sexual i reproductiva; 
l’han de demanar, se’ls ha de donar una informació i després han d’estar tres dies 
reflexionant a casa seva, perquè així la llei obliga –perquè sembla ser que abans de 
sortir de casa no reflexionem. Doncs han d’estar tres dies reflexionant a casa fins 
que poden accedir a l’avortament. Què passava amb el tema del confinament? Re-
cordeu com estàvem, no? És a dir, només falta això. És a dir, recordeu que a més de 
tenir inequitat territorial, amb la qual cosa les dones s’havien de traslladar..., doncs 
no ho sé, per exemple, des de la Seu, des de Terres de l’Ebre, s’havien de desplaçar 
a Barcelona. No només faltava que es desplacessin a Barcelona, sinó, a més a més, 
que no fos una sola vegada.

Llavors, va ser molt important la instrucció..., que es va treballar col·laborativa-
ment –i per això jo crec que també ha set un exemple d’èxit–, entre jo crec que la 
mobilització social, entitats com la nostra, professionals que estaven al peu de canó, 
i també en aquell moment el Departament de Salut, per aprovar una instrucció on 
aquesta primera visita se pogués fer de forma telemàtica. Importantíssim! Això a la 
resta de l’Estat espanyol no ho tenien. I les dones han patit molt per no tenir aquesta 
primera visita de forma telemàtica. Una cosa que ara ja i aquí podem dir que, per 
favor, es quedi, perquè les dones que puguin gestionar aquest tema telemàticament 
no cal fer-les passar per aquest viacrucis, mai millor dit.

Quines coses més es van fer? Bé, es va facilitar l’accés a la targeta sanitària,  
es va intentar fer programes i materials així d’informació, però és veritat que, bé, 
poc, va arribar tard, no arribava... Això van ser coses que eren intents de poder mi-
llorar la situació, però realment com la primera no van ser tan importants. 

I després la revisió constant de circuits per garantir l’accés segur, perquè certa-
ment..., bé, jo crec que això, com en tots els serveis; és a dir, la situació era tan com-
plexa i tan nova, que era..., o sigui, es necessitava constantment una revisió. Però 
què passa amb l’avortament, no en el cas de la pandèmia només, sinó en general? 
Que sempre és l’últim de la fila. I, clar, això també vol dir que sempre arriba tard. 

Jo us explico què vam fer nosaltres des de l’associació del CJAS, perquè ara ma-
teix són les úniques dades i l’única, diguéssim, imatge que us podem donar. Perquè 
no n’hi ha més, no? Vull dir, perquè no n’han sortit més. Si n’haguessin sortit més, 
doncs, us les donaria, però de moment us explico el que vam fer nosaltres.

Nosaltres vam mantenir els serveis durant tot el període de confinament i vam 
fer un èmfasi especial en el tema de l’avortament. Donat que el CJAS està autoritzat 
a fer la derivació telemàtica, vam obrir el servei a totes les dones; no només fins a 
trenta anys, sinó a totes les dones que hi poguessin arribar. Ens vam posar a dispo-
sició dels Assirs i les clíniques i vam posar l’observatori també a disposició de les 
dones perquè ens fessin arribar les seves demandes. 

Jo sí que us animo, per a més informació –perquè en tindria molta, però no tenim 
temps–, que a l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius..., nosaltres l’informe 
de l’any passat el vam centrar justament en què suposava l’impacte de la covid per 
als drets sexuals i reproductius. I allà sí que hi ha específicament explicat, en relació 
amb la concepció, en relació amb l’avortament, en relació amb les ITS, coses con-
cretes que han viscut i vivien les dones i que ens arribaven en les seves denúncies 
a nosaltres.
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Què us explico jo, què us puc explicar amb la nostra vivència? Us puc explicar 
que nosaltres, com a entitat, vam duplicar la demanda; o sigui, la demanda d’avorta-
ment, de gestió telemàtica de l’avortament, la vam duplicar. Això no vol dir –i vull 
que quedi clar– que s’hagi duplicat la demanda d’avortaments en general. Això vol 
dir que els serveis estaven tan saturats i era tan complex accedir-hi que segurament 
les dones anaven allà on sabien que ràpidament i fàcil trobarien la solució.

Clar, això ho podríem dir amb total seguretat si tinguéssim les dades –les dades, 
diguéssim, del Departament de Salut, no?, dels registres oficials–, però una de les 
coses que, com tantes, falten en el tema de l’avortament és millorar molt, molt, el 
seguiment de les dades –moltíssim– i la qualitat. 

Més coses que us puc dir que ens poden preocupar. Doncs, per exemple, les me-
nors de divuit anys on estaven? Sí que estaven confinades, però bé, quan les van 
confinar..., doncs abans segur que havien tingut relacions, no? Ens preocupen, per-
què van desaparèixer i ningú sap les dades. Nosaltres us podem dir..., nosaltres vam 
passar, els tres mesos de confinament, de fer un 3,8 per cent de gestió de demandes 
d’avortament de menors de divuit anys a, en acabar el confinament més dur, passar 
al vuit per cent. D’acord?

Llavors, nosaltres ja sabem quina és la nostra taxa i, afortunadament, les noies 
venen a buscar-nos, perquè per això estem. Però ens preocupa molt no saber què ha 
passat amb el gruix d’adolescents durant aquella època. No sabem les dades, no ens 
acompanyen. 

Llavors, quines més coses? També us podem dir que, per exemple, el seixan-
ta-vuit per cent de les demandes que vam tenir eren de dones entre catorze i trenta 
anys. D’acord? I més coses: que un 7,2 per cent de les usuàries que ens van demanar 
l’accés no tenien targeta sanitària. D’acord? Molt bé. 

Conclusions: que malgrat els esforços de professionals, sistema i tot, en una si-
tuació de crisi tan complicada, l’avortament, com sempre, l’accés a l’avortament ha 
tingut un impacte molt important, la covid hi ha fet un impacte brutal.

Què més? Al final, el que dèiem, ja existien: inequitat territorial, bla-bla-bla, tot 
això que..., l’exclusió sanitària, no sé què; però, si us plau, us recordem les prime-
res dades: una de cada tres dones al llarg de la vida avortarà a Catalunya. Per tant, 
és important que sapiguem quin tipus de polítiques i a quanta gent afecten aquestes 
polítiques, no?

I després, també, en aquesta línia de que sempre és l’últim tema de la llista, les 
clíniques –que ja parlarem, si voleu, del tema clíniques–..., les clíniques concertades, 
que són les úniques que han estat fent avortaments durant tants anys i amb pandèmia 
també, ni tan sols han pogut tenir accés a la vacuna ni als protocols covid alhora que 
la resta de professionals sanitaris. I això és un tema molt important, perquè això vol 
dir en quin ordre de la llista de prioritats està el tema. D’acord? Una altra cosa és el 
tema de concertació.

Què més? Bé, doncs el tema de l’agilitat, no?, el tema de les dades. No estem 
monitoritzant res, no podem seguir res. Us presentem dades que són dades basades 
en la nostra experiència diària, però ara mateix les últimes dades publicades que hi 
ha d’avortament a Catalunya –i segurament de l’Estat espanyol són les més actualit-
zades– són del 2019. O sigui, és difícil fer política pública amb això –és difícil–, és 
impossible; no estem responent a les demandes. 

S’ha optat per... No ho sé, sabem..., això de les menors que us comentava: s’ha 
optat per un mètode o un altre?, s’ha avortat més o s’ha avortat menys? Ni idea, no 
ho sabem.

D’acord. Hosti, em queden tres minuts. Vaig a tope i començo a ser... (L’oradora 
riu.)

D’acord, ara sí que vaig a la part..., us he explicat el que ha passat, però sí que 
m’interessa molt i m’agradaria que parléssim molt de què fem; és a dir, parlem de 
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futur. Què vol ser Catalunya amb relació a l’avortament? Què volem ser, com a país, 
amb relació a l’accés i al dret a l’avortament?

Crec que us hem passat unes carpetes on teniu tant el posicionament de l’asso- 
ciació com l’informe que hem fet de l’Estat espanyol de barreres, mesures i recoma-
nacions en l’accés a l’avortament, perquè crec que aquí, de veritat, ho resumim tot, 
és que ja no ho podem dir més clar. És que ho hem escrit, ho hem documentat, ho 
hem informat; o sigui, ja està tot, només s’ha de fer, ja està.

Barrera 1, la informació. És clau per garantir l’accés a l’avortament. No hi en-
traré, eh?, les recomanacions les teniu escrites, vull dir, hi està tot. És a dir..., si us 
plau, les dones no saben on han d’anar a avortar, no saben què han de fer quan estan 
embarassades i volen avortar, no saben què vol dir un avortament farmacològic ni 
saben què vol dir un avortament instrumental. I és normal, perquè jo porto vint anys 
treballant en això i cada dia –cada dia– estic llegint coses noves. 

Per tant, és obligació de les institucions garantir el dret a la informació accessi-
ble, adaptada, de proximitat. I tot això vol dir que has de tenir una informació que 
sigui veraç, contrastada, i que no estigui basada ni en els dogmes, ni en la moralitat, 
ni en el que cadascú pensi o no pensi. És a dir, estem parlant d’un dret i d’un servei 
públic que s’ha de fer dins del sistema de salut. 

Barrera 2, diguéssim, el marc legal. Això us ho dic perquè jo ja sé que hi ha mol-
tes coses d’aquí que vosaltres no podreu fer, però vosaltres, la majoria dels vostres 
grups parlamentaris tenen lloc a Madrid. Per tant, el Congrés..., bé, i el Govern se 
suposa que ha d’iniciar tot un tràmit, que ja ha dit i publicat insistentment per fer una 
reforma de la llei de l’avortament. És molt important que parem compte de les coses 
que sabem que no funcionen. No ens perdem –no ens perdem–, perquè a vegades 
ens perdem en voler fer coses que no toquen. 

Evidentment, garantir l’accés universal i sanitari seria la primera, però, clar, aquí 
ja tenim un os bastant dur de pelar. Si us plau, elimineu els tres dies de reflexió. 
Això és d’un paternalisme, d’un..., com us ho explico?, és l’única llei que existeix 
que té això –l’única llei que existeix. És l’exemple, absolutament, posat en paper, de 
llei del control de l’Estat dels cossos de les persones. Per tant, això s’ha d’acabar. Bé, 
per nosaltres s’ha d’acabar, evidentment.

Eliminar també el tema del termini de les vint-i-dos setmanes de gestació i el 
comitè clínic aquest i tot això, que semblen els tribunals de los dioses del Olimpo 
–i us ho dic així perquè no tinc temps–, però les dones que tenen un embaràs de més 
de vint-i-dos setmanes de gestació i necessiten avortar estan avortant un embaràs no 
desitjat; no té res a veure amb un embaràs desitjat. Pateixen..., bé una tortura, lo que 
pateixen. Quantes d’elles se n’han d’anar a l’estranger –quantes d’elles–, pagar-s’ho, 
soles, sense entendre l’idioma. Quantes d’elles que acompanyem. I us ho dic perquè 
les acompanyem. 

Llavors, què més? Abolir els contractes, convenis públics amb objectors, tot 
això..., eliminar l’avortament del Codi penal, perquè encara està al Codi penal.

Tema de la reformulació de la distribució de la planificació sanitària, els circuits 
territorials, repensem-ho tot. No funcionen.

L’accés equitatiu als dos mètodes: no existeix. Els plans de formació professional 
continuada i de formació especialitzades a les universitats i carreres sociosanitàries: 
no existeixen. Relleu generacional: no n’hi ha. La primera visita d’accés a la via te-
lemàtica ja n’hem parlat. Vinculades als fonamentalismes, ni us ho explico –aquí em 
convideu un altre dia només per això (l’oradora riu). No, ho dic de veritat, perquè 
és molt important.

Crec que demà, si no ho recordo malament per la informació que he rebut 
aquests últims dies, al Congrés també es parlarà de la proposta de llei de protecció 
a les clíniques i d’assetjament a les dones. És un tema vital, de veritat –és un tema 
vital. Aquí a Barcelona està passant. I passa aquí, passa a Barcelona, passa a Màla-
ga i passa a Madrid. 
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Evidentment, si us plau, vigileu el finançament públic a organitzacions que són 
fonamentalistes, antiavortament i antidrets de les dones. Si repassem les llistes de 
subvencions ens posen els pèls de punta. Vigileu-ho, d’acord? Crec que és important 
que això ho tingueu present a l’hora de fer bases de convocatòries. Són diners pú-
blics, no poden ser diners que vagin en contra dels drets humans.

I ara l’última –ho prometo–: què volem? Volem un canvi de model. Volem una 
actualització del model. Volem que es generi un espai on hi hagi un model femi-
nista en la pràctica de l’avortament. Les dones i les persones gestants són el centre; 
ni ho són els professionals, ni ho són els polítics, ni ho són les ideologies: són les  
dones el centre de l’avortament. Per tant, comencem des d’aquí i veurem què és el 
que necessiten les dones.

Generem coneixement i innovació, i prestigiem la pràctica mèdica de l’avorta-
ment, perquè aquest és un tema molt important. Coneixeu algun informe mèdic so-
bre avortament?, alguna investigació? N’hi ha. Tenim ajudes a la recerca en temes 
d’avortament? No n’hi ha. No només és un tema de dones, és que a sobre és l’avor-
tament; o sigui, ja...

Contribuïm a eliminar l’estigma. És a dir, si no acabem amb l’estigma és evident 
que en tota la resta poc farem. Acabem amb la violència institucional i, per tant, 
vetllem per veure i vigilar la vulneració d’aquests drets en l’accés a l’avortament i 
generem també un espai de solidaritat internacional amb les dones que no poden 
avortar als seus països.

Jo us dic una cosa, és a dir, a mi m’agradaria algun dia dir que Catalunya és un 
país d’acollida, acompanyament i solidaritat internacional per a les dones que han 
d’avortar i han de fugir dels seus països per avortar, com és el cas de les andorranes, 
que ja ho fem, d’acord? I no donem suport, si us plau, a aquests governs.

I, bé, evidentment, de l’equitat territorial i tot això ja n’he parlat, però jo crec 
que em quedo aquí perquè m’agradaria parlar amb vosaltres. M’he passat quatre 
minuts, eh? 

Gràcies.

La presidenta

Bé, moltes gràcies. Doncs donaríem ara pas a la intervenció dels grups. Recor-
dem que havíem acordat una intervenció de cinc minuts.

Començaríem pel Grup Socialistes. La diputada Gemma Lienas, quan vulgui.

Gemma Lienas Massot

Gràcies. No sé si m’he de treure la mascareta... No cal, oi? (Pausa.) Em sentiu? 
(Pausa.)

Moltíssimes gràcies, Sílvia Aldavert, per tota la informació, que ha estat com una 
metralladora. Jo..., la veritat és que hi havia coses que no podia ni seguir-les del tot,  
però tampoc et podia interrompre. Però, vaja, en tot cas, moltíssimes gràcies per tota la  
informació, que a més comparteixo. És veritat que hi havia coses que no les sabia, 
però hi ha moltes coses que les comparteixo.

Tu deies abans que quan hi ha una crisi les primeres que pateixen són les dones. És 
veritat, això ja ho va dir Simone de Beauvoir. Va dir: «Només caldrà que hi hagi una 
crisi econòmica, política o social» –i ara ja hi podem afegir «o sanitària»– «perquè  
els drets de les dones siguin posats en qüestió». I, efectivament, en aquesta crisi  
que, a més, ve ja d’una altra crisi, és a dir que ningú s’ha recuperat, especialment les 
dones, doncs les dones han sortit molt més perjudicades.

Jo tot el que has explicat..., clar, jo com a activista també he viscut aquesta evo-
lució, com a activista i gairebé com a usuària; o sigui, que jo he estat en aquesta 
evolució i, malgrat que les coses han canviat, és veritat que no han canviat prou.

Una de les qüestions que més m’ha sorprès és això de que una de cada tres dones 
avortarà voluntàriament al llarg de la seva vida. Ho he trobat terrible, perquè no en 
tenia ni idea. I és el que deies tu: ens esparverem quan diem que una de cada tres 
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dones patirà violència masclista, però ningú té idea de quantes dones han d’avortar 
voluntàriament.

I aleshores el que jo voldria preguntar-te és si això..., ja sé que hi ha moltes vega-
des que per molt que facis et pots quedar embarassada i no tens més remei, i ja està, 
però valdria..., es a dir, atenuaríem una mica el problema si tinguéssim més educa-
ció sexual als nostres centres? Perquè no n’hi ha. Realment als nostres centres no 
se’ls parla de..., se’ls parla de la reproducció, però de gairebé res més.

Per altra banda, em preocupa també moltíssim, també pensant en els nostres cen-
tres, pensant en les pràctiques de criatures que són molt joves..., i ho dic per noies 
que m’han escrit a mi i que m’expliquen pràctiques que fan amb els seus «noviets», 
i la majoria no utilitzen preservatiu, perquè com que és el que veuen en les pàgines 
pornogràfiques, doncs no utilitzen preservatiu. Per això també a mi em sembla que 
caldria molt més aquesta educació afectivosexual.

De totes les coses que has dit, m’ha sorprès moltíssim –i ja sé que no és només 
de l’avortament, sinó de tantes i tantes coses– que no tinguem dades. Clar, és molt 
difícil que puguem fer polítiques si no tenim una fotografia, i la fotografia la tenim 
amb les dades. I, per tant, necessitem saber quantes avorten, on avorten, amb quin 
mètode avorten, etcètera. Em sembla sorprenent, i això sí que és una cosa en què 
crec que hauríem d’insistir per aconseguir-la.

Una altra de les coses que ens preocupa..., perquè, a més, nosaltres, el meu grup 
–em sembla que va ser a l’abril que vam presentar una proposta de resolució que 
encara no s’ha vist, perquè ara estem veient les primeres propostes de resolució; o 
sigui, que portem molt de retard– vàrem presentar una proposta de resolució pre-
cisament per a les Terres de Lleida, perquè allà l’avortament està molt malament, 
realment les dones no poden avortar allà i han de desplaçar-se molt lluny del seu do-
micili. És clar, això és un inconvenient molt greu. Nosaltres vam fer aquella propos-
ta de resolució –encara no s’ha vist–, però el problema continua, malgrat que en el 
Parlament, en el Ple –perdó– es va votar, em sembla, una moció que anava d’aquesta 
qüestió. Però de moment el problema continua exactament igual, perquè des de les 
Terres de Lleida a mi m’han pressionat diverses vegades dient: «I la nostra PR no 
entra?». Continua tot igual. Per tant, la inequitat territorial és una cosa que ens pre-
ocupa també moltíssim.

Pel que fa a les coses que has demanat, aquesta carta als Reis, jo estic totalment 
d’acord amb les que has demanat. No tenen informació. Jo crec que a les dones els 
falta informació de moltes moltes coses. Jo crec que tenim, de vegades, bons serveis 
i no els sabem explicar a les dones i no saben on han d’anar. 

Lo dels tres dies de reflexió em sembla terrorífic, em sembla.... És increïble que 
el 2021 encara hagin de fer tres dies de reflexió. Això s’ha de treure ja, com deies tu.

Eliminar el termini de les vint-i-tres setmanes, perquè, com deies tu, una persona 
que ho fa, que ha d’avortar en aquest moment, no és perquè hagi decidit no tenir la 
criatura, sinó perquè no pot tenir-la perquè la criatura no és viable, d’alguna mane-
ra. Per tant, és duríssim haver de prendre aquesta decisió. I només falta que, a sobre, 
se’ls posin pegues. 

Accés a tots els mètodes, plans de formació professional... És que estem d’acord 
en tot, en tot el que has dit.

Per tant, des del nostre grup intentarem ajudar perquè això es pugui resoldre.
Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Només per a aclariment de la diputada. No sabem quan va re-
gistrar aquesta proposta de resolució, devia ser, potser, el mes de juliol, però encara 
no està llesta per ser tractada en aquesta comissió. Deu estar encara obert el termini 
d’esmenes. Per tant... 
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Gemma Lienas Massot

Era abans.

La presidenta

No, ho acabem de revisar ara amb la lletrada i no apareix encara en les llistes de 
propostes de resolució.

De tota manera, és cert que com que vam estar uns quants mesos que no hi havia 
Govern i, per tant, no hi havien comissions i els grups anaven tenint iniciativa legis-
lativa, tenim algunes propostes que van ser presentades anteriorment.

Donem pas, ara, a la portaveu diputada del Grup de VOX, la senyora Mónica 
Lora.

Mónica Lora Cisquer

Moltes gràcies. Bien, antes de iniciar las cuestiones que, desde mi grupo parla-
mentario, desde el Grupo Parlamentario VOX, vamos a plantear a la coordinadora 
de l’Associació de Derechos Sexuales y Reproductivos, la señora Aldavert, sí que 
me gustaría exponer brevemente cuál es la información que se obtiene de la cuenta 
de Twitter de dicha asociación. 

Cuando entras en la página de Twitter te encuentras con un enlace que dice Vu-
llavortar.org –Quieroabortar.org. Cuando entras en la web, la primera imagen que 
uno se encuentra, y bien grande, es: «Qué tengo que hacer si quiero abortar en Ca-
taluña.» Y explican, paso por paso, qué hacer si se quiere abortar, incluso si se es 
menor de edad, explican los métodos y también cómo se hace.

Seguramente, por las caras que estoy viendo, pues a algunos de ustedes esto les 
parecerá adecuado, normal. Pero no lo es. Además, la información que dan es úni-
camente hacia una única dirección. Se centran, precisamente, solo en la cuestión del 
aborto, sin abordar integralmente las necesidades y las preocupaciones de la mujer 
en general. Y es una paradoja que en pleno siglo xxi en este Parlament se tenga que 
hacer una defensa de la protección a la maternidad y a la paternidad.

Como ustedes sabrán, el aborto no es un método anticonceptivo, y es que su con-
vencimiento de ejercer la libertad sexual sin límites y sin adquirir responsabilidades 
es algo que solo persigue la destrucción de la familia y de la sociedad en general.

Desde VOX no nos cansaremos de denunciar una vez más que las administra-
ciones públicas dediquen más recursos a la cultura de la muerte que a la cultura de 
la vida, y en dedicar también subvenciones públicas a aquellas entidades que, en 
nombre de unos falsos derechos sexuales y reproductivos, trabajan para favorecer 
el aborto.

Nadie puede negar que faltan políticas que presten especial atención a la mujer 
embarazada que se encuentra en una situación de desamparo. Y desde su asociación, 
como desde el Parlament, creemos que no se desarrollan alternativas reales para po-
der garantizar precisamente uno de los principales derechos que tiene la mujer: el 
derecho a ser madre.

Desde nuestro grupo parlamentario, desde el Grupo Parlamentario VOX, recien-
temente hemos registrado una propuesta para promover una legislación respetuosa  
con la vida de quienes van a nacer, con la libertad de las mujeres que deciden ser 
madres y con el respeto a las conciencias de los profesionales de la medicina y 
la enfermería que se niegan a ser cómplices de prácticas intrusivas en las madres  
y letales para sus hijos, contrarias al más elemental código deontológico; una legis-
lación que sea capaz de reducir los abortos con el objetivo final de acabar con esta 
tragedia. Porque es una tragedia.

Porque debemos poner también, al servicio de la maternidad y de la familia, to-
dos los medios y recursos, y garantizar el derecho de las mujeres a ser madres, ya 
que en la actualidad la mujer se está viendo privada de la vocación de ser madre 
por múltiples factores, ya sean profesionales, culturales y por falta de apoyo de las  
administraciones públicas.



DSPC-C 69
20 de setembre de 2021

Sessió 5 de la CIF  13 

I una vegada exposat que la seva associació, conjuntament amb les polítiques que 
s’estan desenvolupant des del Govern de la Generalitat..., és facilitar l’avortament, i 
una vegada explicada breument la postura del meu grup parlamentari sobre el tema, 
sí que m’agradaria preguntar a la coordinadora de l’associació que m’ha sorprès que 
en l’apartat de propostes no hi hagi cap proposta que vagi encaminada a buscar al-
ternatives a l’avortament, i sí que m’agradaria preguntar-li també, per si pot respon-
dre, que quantes dones han atès durant l’any 2019 i 2020 des de la seva associació? 
De totes les dones que atenen en la seva associació, quines són les preocupacions 
més generals que tenen aquestes dones envers el seu embaràs? Quantes d’aquestes 
dones eren menors d’edat? Quin és el protocol que segueixen? Fan un seguiment de 
les dones que van i realitzen un avortament? La seva associació com es finança? De 
quin personal disposa l’associació?

Després, en la seva intervenció ha dit que l’avortament és una pràctica molt ge-
neralitzada a Catalunya i, a part de l’avortament, proposa quelcom la seva associació 
perquè hi hagi una alternativa real a l’avortament?

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Donem pas ara a la diputada portaveu del Grup de la CUP - Un Nou 
Cicle per Guanyar, la diputada Basha Changue.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, abans de tot, donar les gràcies a la Sílvia per la seva 
compareixença. Primer, per traslladar-nos tota la feina de l’associació, imprescin-
dible, i per fer-la durant aquests vint anys d’exercici, per acompanyar totes aquestes 
dones que, fent referència a l’última intervenció, doncs, agraïm i entenem, i de fet 
lamentem que l’associació hagi d’existir com a ens del tercer sector per cobrir un 
servei que hauria de ser públic i que hauria d’estar perfectament interioritzat dintre 
de la xarxa sanitària pública. Per tant, agrair molt la seva existència per atendre a 
totes les dones que en un moment donat han i hem necessitat els seus serveis.

El que és una tragèdia justament és que en aquesta cambra parlamentària ha-
guem d’escoltar discursos com aquests que hem sentit fa un moment, no?, i perdre 
cinc minuts preciosos que podríem estar dedicant a treballar de valent i de veritat 
per coses que sí que valen la pena i no a escoltar discursos absolutament caducs i 
d’una altra època.

També indicar que el dret a ser mare no existeix com a tal, no existeix cap dret a 
ser mare; el que hi ha és un dret dels infants a tenir pares i mares, això sí que és un 
dret. I, per tant, hauríem de focalitzar-nos en que les dones tinguin la potestat sobre 
el seu cos en tot moment, i tots els nens i nenes que no disposen de família la puguin 
tenir, perquè els drets sí que són de la infància, però no de les mares i els pares a ser-
ho. Això és una opció personal que cadascú escull o no en funció de la seva realitat.

Dintre de l’activitat parlamentària, abans de l’estiu vam aprovar una proposta de 
resolució en la que es recollien moltes de les..., no totes, evidentment, perquè no po-
dem fer propostes de resolució bíbliques, però sí que instàvem a una sèrie d’accions 
contundents i immediates, com per exemple atendre l’equitat territorial, disposant i 
facilitant els serveis d’atenció a l’avortament en les seves dues vessants en totes les 
regions sanitàries, cosa que sabem que ara en cap cas és així i s’hi suma aquest pro-
blema del desplaçament, del problema d’accés a aquests serveis i al que per nosaltres 
és un problema enorme, que és l’entesa de l’objecció de consciència com una opció 
col·lectiva i no individual d’un professional, la qual cosa ens dona tots aquests cen-
tres amb aquest biaix privat, eclesiàstic i fundacions, etcètera, en qualsevol cas no 
públiques, que tenen aquest poder sobre una decisió que depèn de cada dona sobre 
el seu cos. 
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Per tant, ha sigut molt valuosa l’exposició, Sílvia, moltes gràcies. I sí que dema-
naria si podem tenir accés a aquest powerpoint tan «xulo», amb tantes dades, que 
segur que a totes nosaltres ens serà molt útil.

El tema d’eliminar els dies de reflexió és imprescindible que sigui immediat, 
això no està, diguem-ne, contemplat en aquesta proposta de resolució, però suposo, 
i entenent que la conselleria de Salut..., doncs, el seu grup parlamentari va també 
votar a favor d’aquesta proposta de resolució, encara que no hi estigui incorporat, 
entenc que no hi hauria d’haver cap problema en treballar de valent per desplegar 
aquesta qüestió.

I molt interessant, sobretot, aquest concepte que ens has explicat d’aconseguir 
que el nostre país sigui terra d’acollida per a totes aquelles dones que realment no 
poden fer-ho i no al revés, no?, no emissors de dones que han de fugir també d’aquí 
perquè les condicions per practicar la seva sobirania sobre els seus cossos no està 
recollida com hauria d’estar recollida en la legalitat.

Per part nostra, res més. Molt útil, tota la documentació que ens has fet arribar 
per part de la vostra entitat, i des del nostre grup parlamentari pressionarem tot el 
possible per desplegar absolutament totes les demandes amb les que no podem estar 
més d’acord. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. Té ara la paraula també, per cinc minuts, la diputada 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Susanna Segovia. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Efectivament, sumar-me als agraïments i al reconeixement de la  
feina que fa l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Crec que la majoria de 
conquestes dels drets de les dones són bàsicament resultat del moviment feminista 
i el que han fet les institucions és anar-hi al darrere –és anar-hi al darrere–, i sovint 
anant-hi tard i quedant-se curtes, i realment és aquesta capacitat que han tingut les 
dones, organitzades, i a través del moviment feminista, de posar per davant l’exi-
gència d’aquest respecte de drets. I crec que, efectivament, els drets sexuals i repro-
ductius és un dels grans eixos de treball del moviment feminista, i és un dels eixos 
en què, malgrat que fa molts anys que se’n parla i malgrat que hi han hagut avenços 
legislatius, com s’ha pogut veure en la presentació que ens ha fet, encara queda molt 
a fer. Per tant, és encara més important el paper que fan entitats com la seva.

Des d’aquest punt de vista, tot el reconeixement i més aviat instar que les admi-
nistracions, d’alguna manera, siguin conscients de la feina que fan moltes vegades 
organitzacions de la societat civil, que, tal com ens ha explicat, moltes vegades es-
tan suplint les responsabilitats que tenen les administracions públiques a l’hora de 
donar resposta.

A vegades se’ls dona suport en manera de subvencions, d’ajuts o de línies de 
treball, però és clarament insuficient. Ho veiem també amb les dones víctimes  
de violència masclista, que bona part de l’atenció està en mans d’entitats que treba-
llen en el dia a dia amb les dones víctimes. I en el cas del dret a l’avortament veiem 
com també el paper d’associacions com la seva és clau per garantir aquest dret a la 
interrupció voluntària de l’embaràs.

En aquest sentit, sí que ens agradaria preguntar-li, una mica, doncs, això: en 
aquesta línia, quin creu que és el suport que les institucions, que les administracions 
públiques han de donar, o com hauria de ser també la feina de les administracions, 
aquesta responsabilitat –que hi ha una mica de deixadesa–, per tal que no recaigui 
tant de pes en entitats com la seva, perquè no hagin d’estar en primera línia d’aten-
ció a les dones? 

Vostè comentava que durant l’època de l’estat d’alarma moltes dones, més de 
les que habitualment..., es van dirigir a la seva associació precisament per la poca 
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capacitat que hi havia hagut des del sistema públic de donar resposta a la necessitat 
d’informació, d’acompanyament, d’assessorament. Sí que ens agradaria, d’alguna 
manera, si ens pot ajudar a valorar ara mateix l’atenció que es pot donar a aquestes 
dones des de la xarxa pública, si realment és suficient, és la que es necessita, o cal-
dria reforçar també molt més la xarxa d’atenció pública a aquestes dones, sobretot 
en aquestes primeres visites que necessiten abans de ser derivades.

Un dels temes que també ha comentat, i sí que ens agradaria, en la línia del que  
deia també la diputada Lienas..., és que, efectivament, són moltes dones les que volen 
avortar o necessiten avortar i que hi ha una bona línia de treball prèvia, que és la de 
la prevenció dels embarassos no desitjats, bàsicament, que és sobretot a través d’una 
política activa i efectiva d’educació sexoafectiva i d’accés als mitjans d’anticoncep-
ció. I, en aquest sentit, també ens agradaria..., si ens pot explicar una mica com creu 
que s’hauria d’enfortir la política d’anticoncepció, no?, de garantia de l’anticoncep-
ció des de les institucions públiques, perquè precisament siguin menys les dones que 
necessitin requerir una interrupció voluntària de l’embaràs en el cas d’un embaràs 
no desitjat.

Un altre tema que també s’ha comentat a bastament i que hem tingut molta opor-
tunitat de parlar-ne és el tema de la inequitat territorial i del fet que hi ha molts llocs 
a Catalunya que les dones no tenen el dret a accedir a una interrupció voluntària de 
l’embaràs garantit amb una mínima proximitat al seu lloc, i, a més, amb tot el que 
això suposa, que ja essent un procés creiem que difícil..., jo crec que ningú està dient 
i ningú ha dit en cap moment que optar per una interrupció voluntària de l’embaràs 
sigui un procés fàcil per a les dones, sigui un procés que un dia m’aixeco i decidei-
xo una cosa i al dia següent me n’he oblidat; per tant, és un procés que requereix 
un acompanyament psicològic, un acompanyament emocional, que moltes dones 
han d’assumir en soledat, a vegades sense suport familiar, a vegades sense suport 
de xarxa i a vegades sense els recursos econòmics necessaris per pagar-se aquests 
desplaçaments per poder-hi accedir.

Per tant, la proposta concreta..., i és cert que es va votar una moció al Ple del 
Parlament el mes de juliol que ja era bastant completa, i que va haver-hi un compro-
mís del conseller Argimon, en el seu moment, de posar remei a aquesta inequitat en 
l’accés. No sabem si vostès des de l’associació han tingut constància de que s’hagin 
fet coses en aquest sentit, que hi hagi hagut alguna diferència.

També en el tema de les institucions religioses que tenen concerts, i que hi han 
llocs on només es pot accedir a un hospital, que és una institució religiosa, i que 
fan una objecció de consciència institucional encoberta. Per tant, també es va com-
prometre des de la conselleria que es farien iniciatives. També preguntar-los si te-
nen constància que se n’hagi fet alguna, amb el coneixement que tenen del territori 
també.

I per últim, i per acabar, una de les coses clau és que l’accés a la interrupció vo-
luntària de l’embaràs no hagi de ser a través de clíniques especialitzades privades 
en la interrupció voluntària de l’embaràs, perquè, a més, precisament, estem veient 
com està augmentant l’assetjament a les dones que recorren a aquestes clíniques, 
l’assetjament davant d’aquestes clíniques, i nosaltres creiem que en el que s’hauria 
d’avançar és en el fet que una dona pugui entrar en un hospital a fer-se una inter-
rupció voluntària de l’embaràs sense que ningú sàpiga què és el que ha anat a fer en 
aquell hospital.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn, per part del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, de la diputada Anna Grau. Endavant.



DSPC-C 69
20 de setembre de 2021

Sessió 5 de la CIF  16

Anna Grau Arias

Moltes gràcies. Començo demanant excuses perquè he arribat tard i m’he perdut 
bona part de la intervenció de la senyora Aldavert. Afortunadament, tenim el do-
cument, que li prometo estudiar amb l’atenció que el tema mereix. Per això mateix 
faré comentaris breus, perquè més aviat voldria, una mica, comentar l’ambient que 
s’ha creat aquí. 

Jo comparteixo el neguit expressat per la diputada Lienas de que si a aquestes al- 
çades encara ens hem d’enfrontar a estadístiques com que una de cada tres dones 
haurà d’interrompre voluntàriament l’embaràs vol dir que alguna cosa no s’està fent 
prou bé.

D’altra banda, em sembla molt optimista parlar de ser terra d’acollida quan pot-
ser hauríem de ser terra d’acollida de gent de dins de Catalunya, o sigui la inequitat 
territorial a mi em sembla que clama al cel. O sigui, que en tota una part tan impor-
tant del territori com és Lleida, diguem-ne, les dones no puguin exercir el dret a la 
interrupció voluntària de l’embaràs, és per fer-s’ho mirar i és molt greu. 

Jo lamento..., algunas afirmaciones que se han hecho esta tarde aquí, hablar de  
cultura de la muerte o pedir cuentas a una asociación, pues, digamos, porque  
dé instrucciones a las mujeres para ejercer un derecho reconocido. Yo creo que ya 
va siendo hora de que en este tema deslindemos claramente el activismo –legítimo– 
del servicio público. 

O sigui, jo subscric totalment el que acaba de dir la diputada Segovia, que aquí 
la pregunta clau és què estan fent..., o sigui, estem en seu parlamentària. Què estan 
fent les administracions? Què haurien de fer millor? Què estan fent pitjor del que 
haurien de fer? I no hem vingut aquí a discutir un dret que ja és legal.

O sigui, qui vulgui fer activisme en contra de l’avortament té altres llocs per 
fer-lo, que no en una sessió com aquesta. També, segurament, a vegades..., no ens 
perdem en els activismes a favor en comptes de defensar la consecució concreta 
dels drets. O sigui..., por ejemplo, yo creo que la objeción de conciencia de los pro-
fesionales de la medicina debe ser respetada, no fomentada, y menos en el servicio 
público de salud.

Hi insisteixo, amb tota la prudència de no haver seguit el conjunt de la comparei-
xença –i, per tant, ho deixo aquí–, simplement, posar-nos a disposició per col·laborar 
amb tots els grups d’aquesta cambra que vulguin millorar la tasca a les administra-
cions per posar-se al servei de que les dones compleixin millor un dret que ja tenen, 
que ja hem conquerit..., que no está en discusión. El derecho a la interrupción del 
embarazo ya lo tenemos todas las mujeres en este país, y mientras lo tengamos te-
nemos que poder ejercerlo.

Y, como he dicho en otras ocasiones, el derecho al aborto es inseparable al de-
recho a la vida.

Moltes gràcies i bona tarda.

La presidenta

Moltes gràcies. Donaríem pas ara a la portaveu del Grup Popular, però no es 
troben presents. Per tant, donaríem pas ara a la diputada de Junts per Catalunya, la 
diputada Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Gràcies presidenta. Bona tarda. Bé, moltíssimes gràcies, Sílvia Aldavert, i grà-
cies a l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Per les diputades que tenim la 
sort d’haver-te conegut i d’haver conegut la feina que feu des de l’associació només 
podem dir que moltes gràcies per la feina i, sobretot, també per la feina que feu de 
col·laboració amb el Parlament i en ajudar-nos a poder legislar millor i a poder fer, 
des d’aquesta institució, un país millor, que és el que volem. Per tant, moltíssimes 
gràcies per la vostra feina i només reiterar-te la nostra disposició a seguir treballant 
conjuntament amb vosaltres.
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Bé, com una prèvia abans d’entrar en matèria..., m’agradaria fer una prèvia, so-
bretot, perquè estem a la Comissió d’Igualtat i Feminismes i no m’agradaria deixar 
de condemnar absolutament i ferma la manifestació neonazi que va tenir lloc aquest 
cap de setmana a Madrid i que atempta contra els drets de la comunitat LGTBI, però 
que això –i, per tant, crec que correspon a aquesta comissió– atempta contra els 
drets humans i contra els drets a la igualtat de totes les persones, i crec que ho hem 
de condemnar absolutament des d’aquesta comissió i des del grup parlamentari al 
que jo represento.

I, bé, dic com una prèvia, però està relacionat, i està relacionat amb algunes de 
les coses que has esmentat a la teva compareixença, i això és l’ascens del feixisme i 
l’ascens d’idees i ideologies totalitàries que no tenen cap sentit i que pensàvem que 
estaven totalment erradicades i no és així, i desgraciadament no és així, i tu ho has 
comentat amb aquest ascens de què s’ha tingut constància de les agressions o de les 
intimidacions a les dones que volen practicar el lliure dret d’avortar. 

Ja s’ha dit, però vull tornar-ho a repetir: l’avortament és un dret, i és un dret de 
les dones, i com a dret de les dones forma part dels drets humans. I això crec que 
ho hauríem de recordar i recordar molt, perquè no és una obligació, sinó que és un 
dret i, per tant, com a dret hem de garantir que es pugui donar i que es pugui donar 
totalment i cent per cent.

És veritat una de les idees que has fet servir, i que també crec que és important 
de destacar, que és que a l’avortament i en el món de l’avortament encara existeix 
molt l’estigma social; estigma social per a les dones que no s’atreveixen a dir-ho o 
fins i tot, si ho diuen, són penalitzades socialment, però també per als professionals 
que ho practiquen, amb tots els impediments que porten. I en això sí que hem de 
treballar també conjuntament com a societat, per erradicar aquest estigma, estigma 
social.

És voluntat política –crec que ho has dit–, i crec que és una qüestió de voluntat 
política a la qual hem d’erradicar tota la part ideològica i sobretot les ideologies que 
pretenen controlar els drets de les dones i el cos de les dones. I, per tant, m’agradaria 
destacar aquí que s’ha de fer fora aquest paternalisme a què has fet referència, aquest 
paternalisme dels tres dies de reflexió quan una dona vol avortar, per exemple; és 
totalment cert que s’ha d’apartar aquest paternalisme.

Crec que s’ha de defensar la sobirania corporal de la dona cent per cent; per tant, 
la sobirania de les dones a disposar del seu cos i, per tant, a decidir sobre el seu cos, 
i apartar aquesta ideologia i, per descomptat, aquestes expressions que ens intenten 
com naturalitzar unes vocacions que no existeixen, perquè ni és una vocació el dret 
de ser mare, ni és una cosa natural voler ser mare, que vinguem programades..., no 
és un instint voler ser mares. Des d’aquí defenso les dones que no tenim vocació de 
ser mares i ens sentim completament dones, eh?

Per tant, m’ha preocupat, i crec que aquí sí que hauríem de parlar..., ja n’hem 
parlat moltes vegades, però hauríem de parlar d’aquesta inequitat territorial, que 
hem de millorar, i crec que aquí sí que et demanaria una reflexió sobre el tema de 
l’equitat territorial, com podem millorar-ho des de les institucions –crec que s’han 
fet diferents mesures–, i sobretot la relació amb la covid i com la covid, desgracia-
dament, ha impedit l’avortament o ha afectat els drets de les dones en especial; ha 
afectat els drets de tothom, però en especial un altre cop tornem a ser víctimes les 
dones doblement, perquè afecta els nostres drets.

Sí que crec que s’hauria de celebrar –i ho has comentat– que es pogués fer aques-
ta primera visita..., pogués passar a ser telemàtica. Per tant, crec que des del depar-
tament no hi ha cap inconvenient en que aquestes visites se segueixin mantenint de 
forma telemàtica, encara que deixem d’estar en període covid i, per tant, en aquesta 
dallò; però crec que no hi haurà cap problema en això i així ho demanarem al de-
partament. 



DSPC-C 69
20 de setembre de 2021

Sessió 5 de la CIF  18

I ara, per no estendre’m més, el que sí que m’agradaria, que en la teva resposta..., 
si poguessis aprofundir més en aquesta idea de canvi de model que has comentat, 
que serà canvi de model profund i adaptat al context social que vivim a Catalunya i 
al país que volem viure.

Així que moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. I, ja per finalitzar, és el torn de la diputada del Grup Republicà 
Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bona tarda, a tothom. Bona tarda, senyora Aldavert. Bé, 
nosaltres vam demanar la compareixença de l’Associació de Drets Sexuals i Repro-
ductius perquè érem conscients que es va fer aquest petit canvi, no?, perquè durant 
l’estat d’alarma es poguessin reduir les visites presencials i que es poguessin fer via 
telemàtica. I crec que això ens donava peu a una petita reflexió sobre com estava 
pensat el model, i com enmig de la crisi de la covid i com quan el confinament era 
més extrem vam ser conscients que havíem d’eliminar allò que era superflu. I ens 
vam adonar que aquells tres dies de reflexió que havíem normalitzat i que, de fet, no 
estaven a l’agenda mediàtica ni política..., ens vam adonar que, enmig de la covid, 
resulta que aquells tres dies de reflexió no eren prou importants, les dones i les per-
sones gestants no havien d’adreçar-se dues vegades al centre per poder practicar, per 
poder demanar la informació, etcètera, i, per tant, vam ser conscients que hi havia 
aquesta porta oberta que per primera vegada –malauradament, enmig d’un confina-
ment molt estricte– ens havia donat l’oportunitat de demostrar al sistema que aquests 
tres dies de reflexió i aquestes dues visites presencials no eren necessàries.

I crec que de la seva compareixença ha quedat claríssim que el que és important 
no són aquests tres dies de reflexió, sinó la informació, no?, que sigui accessible, que 
sigui clara i que quan les dones ens trobem a casa el que necessitem no és anar dues 
vegades, no és fer-nos entendre que necessitem tres dies més de reflexió –com si la 
primera vegada que hi anem no vinguéssim reflexionades de casa– i que, per tant, el 
que necessitem és que totes aquestes preguntes les puguem resoldre tenint un accés 
a la informació que no hagi de ser amb aquesta clandestinitat informativa.

Per tant, amb aquests tres dies de reflexió i amb l’atenció presencial ens hem 
adonat, no? –i vostè n’ha parlat molt clarament–..., crec que en podríem dir «pater-
nalisme d’estat». Crec que és important que el peu que ens va donar el confinament, 
l’estat d’alarma i aquesta petita modificació que vam poder fer des de Catalunya..., 
doncs, poder entendre que aquests tres dies de reflexió són completament innecessa-
ris, són paternalistes. Però m’agradaria, aprofitant l’avinentesa, diguem-ne, eh?, que 
igual que no volem tolerar el control de l’Estat dels cossos de les persones que volen 
avortar, tampoc volem aquest control –i ara la companya de Junts parlava de la so-
birania dels cossos–..., s’estava plantejant també una llei trans que feia aquest doble 
check que necessiten les persones que volen avortar, per ratificar en el Registre Civil 
la seva identitat. Per tant, no volem conquerir un nou dret per a les persones que vo-
len avortar i, de cop, estar plantejant una llei que està plantejant també aquests tres 
mesos –no tres dies– de reflexió. 

Vostè ho va dir en una entrevista i em sembla que aquest, el canvi de model que 
vostè proposa és ben clar. Va dir: «Si pots parir al teu territori has de poder avortar 
al teu territori.» Per mi aquest és el canvi de model: que si nosaltres normalitzem 
que podem parir a prop de casa nostra, en un hospital proper a casa nostra, que no 
ens limiti, que no tingui aquesta inequitat territorial, però tampoc aquesta inequitat 
d’informació, doncs, és exactament el mateix que amb l’avortament.

No hem parlat de violència obstètrica. I tenint en compte que la neguen i que for-
ma part també de legislació catalana, amb la reforma de la llei de violència masclis-
ta que vam aprovar al final de la legislatura passada, m’agradaria que en parléssim, 
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perquè aquí la legislació catalana ara mateix diu que la violència obstètrica és també 
una forma de violència masclista i que està també molt vinculada a com el sistema 
està pensat per tenir aquesta mirada cap a les nostres vides, la nostra autonomia i els 
nostres cossos, no? I, com que no se n’ha parlat, si ens podria fer unes pinzellades.

I per acabar, doncs, s’ha dit moltes vegades que el dret a l’avortament és un dret 
que no estem debatent en aquesta compareixença, és un dret reconegut, però sí que 
m’agradaria recordar que, malgrat que és un dret reconegut a Catalunya, malgrat 
tots els malgrats, tots els peròs que puguem posar en el sistema de salut pública, 
no és un dret reconegut per a totes les dones arreu del món. I aquí ben a propet, a 
Andorra –vostè mateixa ho ha dit–, les companyes andorranes no el tenen garantit. 
Per tant, aquest dissabte ens veiem a Andorra, perquè els drets de les dones els con-
querim des dels carrers –ho deia la companya dels comuns–, i els conquerim, vul-
guem o no avortar, per les nostres companyes andorranes i per les militants, i fins i 
tot per totes aquelles dones de la ultradreta que algun dia potser necessitaran també 
aquest dret pel qual no volen lluitar, no?, però perquè no ho hagin de fer de forma 
clandestina ni hagin de marxar a un altre país que no és el seu per poder exercir 
aquest dret.

Així que moltíssimes gràcies i a la seva disposició.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Tindríem ara un torn de respostes per part de la compa-
reixent, la senyora Aldavert, per un temps màxim –ho intentem– de deu minuts; si 
en necessita una mica més, ja serem prou flexibles per a això.

Sílvia Aldavert García

D’acord, ho intentaré; ho intentaré, va, en deu minuts, que..., uau!
Bé, jo en primer lloc si que..., començo per això, perquè així després ja ens po-

dem dedicar una mica a parlar de tot el que m’heu exposat, però jo vull dir-vos que, 
a més a més de treballar i militar a l’associació, jo també soc militant de base de la 
campanya pel dret a l’avortament; soc militant de base del moviment feminista i soc 
militant de base de moltes i moltes altres coses, de moviments socials en general, 
no?, i tenim com a norma, les persones a les que represento i els moviments als que 
represento, no respondre ni dialogar amb moviments feixistes. Per tant, que quedi 
clar que hi haurà tota una sèrie, una bateria de preguntes que no seran respostes per-
què no venen al cas. No dialoguem amb gent que no reconeix els drets humans de 
les persones. Per tant, així ho hem decidit i aquesta és la posició.

Anant..., intentaré anar una mica per ordre en les propostes o les preguntes que 
m’heu llançat. A mi m’agradaria deixar com dues coses molt clares abans de marxar 
d’aquí. Una, l’Estat espanyol –i Catalunya n’és un exemple dels millors, segurament, 
de tot l’Estat– és un estat que té una de les lleis més progressistes del món i és un 
estat on l’avortament, des de l’any 85, s’ha garantit amb una qualitat i seguretat mà-
xima. I això ho vull dir perquè el que no vull és crear una alarma social de «oh, que 
malament estem!» No, no, som un estat exemplar en moltes coses per a la resta del 
món. D’acord? I ho som perquè tenim professionals que fan l’avortament formats a 
altres països –aquí no, això és veritat– i perquè tenim un moviment feminista i de 
dones molt important, que al llarg de tota la història ha lluitat per millorar-lo cada 
cop més. Ara és moment d’agafar el pinzell fi i entraré en això, eh?

Una altra cosa que vull que també quedi clara és que ens agradaria que ningú 
visqués l’avortament com un problema, l’avortament és una solució. El que és un 
problema és un embaràs no desitjat. Llavors, davant d’un embaràs no desitjat, hi  
ha possibles opcions, no? És a dir, tu pots continuar endavant, pots donar en adop-
ció, pots avortar, això quan ja estàs embarassada. 

Què pots fer per no arribar a aquest embaràs no desitjat? Aquí està la clau, no?, 
que és, una mica, el que em plantejàveu: «Com és possible que una de cada tres...» 
No, no és important «una de cada tres»; l’important d’«una de cada tres» és que és 
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un tema prioritari, i ja prou, que no s’amagui més; és un tema prioritari de l’agenda 
política. Per tant, una de cada tres, sí. Necessitem polítiques públiques, sí. 

De prevenció només hi ha dos coses que es puguin fer, i això fa anys i panys..., 
vull dir que no ho dic jo, vull dir, això està documentat, contrastat –l’ONU, Nacions 
Unides, la UNESCO, l’OMS, no sé què... És a dir, educació sexual i anticoncepció 
universal. Educació sexual feminista, amb perspectiva de drets, a les escoles, des del 
principi, des que comencen fins al final, a l’educació postobligatòria també, acompa-
nyament, serveis propers... De tot això ja n’hem parlat i també en podem anar par-
lant més, però la clau és aquesta.

I la segona clau és l’anticoncepció universal. A dia d’avui a Catalunya encara no 
tenim els anticonceptius de forma universal i gratuïta a la cartera de serveis. És a 
dir, estem demanant sempre i exigint a les dones i a les joves que siguin súper res-
ponsables –súper responsables–, perquè sempre recau en nosaltres haver de fer-ho 
tot, no?: decidir si puc comprar un anticonceptiu o no; quin? «Ui, si és hormonal! 
Però com sé si és hormonal? Si no hi ha res!» És a dir, si hem d’anar a la farmàcia..., 
«a buscar què? No ho sé, perquè m’ho diu la meva mare o m’ho ha dit una amiga o... 
No ho sé, saps?, m’han dit aquest, però jo què sé». 

Bé, de veritat, o sigui només hi ha dues coses a fer. No dic que no siguin difícils, 
eh? Però, clar, hosti, que ja portem molts anys, no? Vull dir que portem quaranta 
anys de retard, ja. O sigui, anticonceptius gratuïts i d’última generació a demanda de  
les dones, punt i final, no hi ha més. Que no hi ha pressupost? Doncs igual l’hem  
de treure d’un altre lloc, potser no cal que n’hi hagi per a una altra cosa. No ho sé, 
això ja és un altre tema.

Més coses. A veure, sobre el tema de les dades, només puntualitzar que no és que 
no hi hagi dades, n’hi ha poques; el que no són és de qualitat, les dades. És a dir, 
jo puc comptar avortaments com a palitos i pensar quantes dones avorten, però si 
aquestes dades no es recullen d’una forma realment interpretable per pensar en qui-
na política pública podem fer que millori la situació de les dones a l’accés a l’avor-
tament, doncs no ens serveixen de res. A mi m’és igual si n’hi ha vint mil o n’hi ha 
vint-i-cinc mil, el que vull és que tinguin un bon accés, que tinguin un bon acompa-
nyament, que estiguin acollides i que ho facin amb seguretat i garanties. 

I això..., dir què ens agradaria a nosaltres, quan ho comentàveu també: «Què voleu 
ser com a país en tema d’avortament o com ens volem veure?» Doncs, per mi, de ve-
ritat –i us ho dic perquè personalment ho he viscut, i les companyes que amb mi tam-
bé treballen igual–, o sigui, per mi és un orgull quan acompanyo dones a Brussel·les,  
havent-hi una metgessa catalana –que és que té INRI, la cosa, d’acord?– que està 
fent..., que és la cap del servei a l’hospital públic de Brussel·les i fa que moltes de les 
dones que aquí no poden avortar més de vint-i-dos setmanes enllà, puguin fer-ho 
allà, a l’hospital públic. És un absolut orgull. I per mi també és un orgull acompa-
nyar les dones d’Andorra que han de venir aquí i no tenen un lloc on anar. I ho fem 
i ens en sentim orgulloses. Qui no se senti orgullosa d’això és que poc feminista és i 
poc garanteix els drets de les persones en general. Això ja cadascú que es qüestioni 
la seva cosa, no?

Llavors, més coses. La documentació que tenim de l’associació, aquesta presen-
tació, tota la que tenim està a disposició de totes i tots quan la necessiteu. Teniu els 
meus contactes i, bé, tot està a la vostra disposició. 

Què podeu fer les institucions? Com, què podeu fer? És que ho heu de fer. És a 
dir, és que ho teniu tot; vull dir que teniu el poder a les mans. Qui us ho pot dir més 
clar? És a dir, no és una qüestió només de finançament, que també. I no ens equivo-
quem, que ja som grans i no vivim de l’aire, però totes sabem que sense pressupost 
és una política buida. A mi ja quan em diuen: «Una llei de no sé què», «una propos-
ta de no sé quantos». Hi ha pressupost? No. Fora. Ja tinc quaranta-quatre anys i ja 
porto uns quants dies pel món i ja sé que no..., saps?
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Però sí que és una qüestió de voluntat política, en el sentit que no som només una 
associació que proveeix un servei o no sé què –i dic la meva associació com totes les 
companyes del moviment, eh?–, som defensores de drets humans, som defensores 
de drets sexuals i reproductius. I les defensores de drets sexuals i reproductius, en 
concret les defensores de l’avortament, són les més atacades i assetjades de totes les 
defensores de drets humans arreu del món.

Les defensores de drets sexuals i reproductius, vinculades amb les defensores de 
sobiranies territorials i altres, han estat assassinades i assetjades arreu del món i de la  
història, fa quatre dies. Us en podríem dir exemples, una llista grandiosa. És a dir, si vo-
lem tenir un país i un govern que de veritat sigui feminista i que de veritat garanteixi els 
drets humans, les primeres que s’han de defensar, protegir i promoure són les defenso-
res de drets sexuals i reproductius, perquè sabeu que són les més assetjades i atacades.

Per tant, més enllà del pressupost –que sí, que també–, no és una qüestió de pro-
veir serveis, és una qüestió de defensar drets. I els drets, les persones que sabem i 
portem una llarga trajectòria defensant drets, ens posen en risc; quan els defensem 
estem a primera línia, perquè justament, bé, la contrapart, diguéssim, és forta i po-
derosa, no com nosaltres.

Què més? Miro d’explicar una mica, quan diem canvi de model, què volem dir, 
no? Sí que és veritat, volem dir equitat territorial: allà on pareixes tu has de po-
der avortar, sí. Quan diem canvi de model volem dir també que sigui..., però no a 
qualsevol preu; és a dir, no volem que ara de cop i volta es faci un plumazo i es di-
gui: «A tots els hospitals, a totes...» No, no, un moment. Jo no vull que cap dona..., 
nosaltres no volem que cap dona ara mateix vagi a l’Hospital de Sant Joan de Déu 
a demanar un avortament, perquè la maltractaran –la maltractaran. Parem un mo-
ment. Això és lo que volia dir quan deia «ara és l’hora d’agafar el pinzell fi», perquè 
el quadre gran ja el tenim pintat. Podem millorar la llei, sabem que estar dins de la 
cartera de serveis és gratuït, podem millorar moltes coses, però a pinzell fi, perquè 
si enviem una dona ara mateix a l’Hospital de Manresa la maltractaran.

O sigui, parem i pensem què necessitem primer. No tenim professionals formats 
–no els tenim–, perquè no es formen a les universitats ni es formen amb formació 
continuada. L’avortament quirúrgic o instrumental –bé, és millor dir-ne instrumen-
tal– és un desconegut al servei sanitari públic actualment –és un desconegut. Per 
tant, parem-nos a pensar en això i, acompanyat d’això, formem equips de profes-
sionals que no només estiguin a un nivell altíssim d’especialització en l’avortament 
–perquè ens ho mereixem i perquè és el nostre dret, perquè si estiguéssim parlant 
d’operacions de cor cada dia estaria sortint als titulars dels diaris i seríem los más 
de los más–, sinó que parem un moment i creem aquests equips de professionals for-
mats i prestigiats –i prestigiats–, no que siguin els que ningú vol de la classe mèdica, 
que són els aborteros –els que fan avortaments no els vol ningú, no?, els metges; és 
a dir, és molt millor fer estètica que fer avortaments, clar. Prestigiem-los! I han de 
ser activistes, s’ho han de creure; és a dir, han de ser professionals que creguin en 
els drets de les dones, en el dret a decidir de les dones, perquè, si no, davant ens tro-
barem, una vegada i una altra, persones professionals que ens maltractaran. I ja n’hi 
ha prou –i ja n’hi ha prou-; és a dir, que per maltractades ja ho tenim ara. 

Per tant, pensem-hi bé, en el canvi de model. El canvi de model també vol dir 
acompanyaments..., no sé si psicològics –no ho sé. Tot això s’ha d’estudiar molt bé. 
Perquè, clar, com que no hi ha estudis, no hi ha investigació sobre l’avortament, 
doncs tampoc no ho sabem. És veritat que tota la informació que ens arriba acadè-
mica és que la gran majoria, quan parla de gran majoria..., perquè l’últim estudi que 
es va fer, que va sortir publicat al The Lancet d’Estats Units era que –estic parlant 
d’un noranta i escaig per cent de dones que avortaven per la seva decisió i que ho 
feien en una situació de seguretat i confidencialitat, com elles volien– ningú tenia 
conseqüències de cap tipus. És a dir, les conseqüències que viuen les dones després 
de fer un avortament estan causades per l’estigma, no estan causades ni per temes 
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científics, ni per temes biològics, ni per temes mèdics de cap tipus. No, no és veritat. 
És a dir, si l’avortament és segur, és confidencial i és de qualitat i és fet i practicat 
per professionals formats, les dones no tenen cap conseqüència. 

Per tant, pensem en això, pensem amb aquesta lògica; no pensem en..., vull dir 
que toca fer-ho finet per això, no? Perquè ara hem vist –també enllaçant-ho amb al-
guna de les preguntes que hem comentàveu–..., a veure, nosaltres som una entitat 
sense ànim de lucre, vull dir que no tenim l’accés a la informació del departament 
–ja ens agradaria, no?, que a vegades estem sempre allà, amb la mà aixecada, però 
no sempre ens responen–, però sí que sabem, perquè ja és públic, que al Pallars ja 
s’ha fet l’accés a l’avortament a l’Hospital del Pallars –accés a l’avortament farmaco-
lògic, eh?–; que a la Cerdanya també; que a la Seu s’estaven barallant amb els bisbes 
de l’hospital, perquè, clar, són amos de mig hospital..., bé, tot aquest tripijoc, no? 

Llavors, sí, però com s’està fent això?, és la pregunta, no? Perquè, clar, al final 
al Pallars..., que, ei, benvingut eh?, que no el deixem enrere, que si no... Però al fi-
nal, al Pallars, per poder fer avortaments farmacològics –que hi té a veure el tema 
de l’objecció; no és el mateix objectar a un farmacològic, que dones una pastilla, 
que a un instrumental, que has de fer la intervenció; clar, és més fàcil– estan pujant 
professionals de Barcelona allà perquè els d’allà no ho fan. Bé, pensem-hi també; 
vull dir que la qüestió és que el pinzell fi vol dir que s’ha de tenir molt en compte 
el context territorialment. No es pot fer la mateixa solució aquí, a Catalunya, que la 
que segurament deuen necessitar a Múrcia, o la que deuen necessitar a Madrid, que 
també déu-n’hi-do, no? 

Bé, tenim l’oportunitat de fer un canvi. Fem-lo, de veritat, amb la voluntat que les 
dones siguin el centre. Jo hi insisteixo, eh?, ni professionals ni res. Els professionals 
estan al servei de les dones, o han d’estar al servei de les dones.

I després, també, del tema de l’acompanyament, jo també volia dir que no és una 
qüestió només d’acompanyament posterior –que també, si és necessari–, és que és 
abans. És que nosaltres ens trobem molt sovint amb dones que estan soles i que no 
volen anar soles a fer la intervenció; amb joves, per exemple, que viuen en centres 
tutelats i tampoc no volen estar soles; no ho sé, dones, per exemple, que viuen situa-
cions de violències masclistes i no se’n pot assabentar ningú, i molt menys l’agres-
sor. Doncs algú les ha d’acompanyar. Les acabem acompanyant nosaltres perquè no 
estiguin soles a dins de la clínica o perquè no facin tot aquest procés soles. I n’hi ha 
que hi volen anar soles i no l’hi volen dir ningú, i els és igual. 

I amb això lo que vull dir és que s’ha de tenir com molt clar que l’acompanya-
ment a l’avortament és –com en tot en general també, la veritat és aquesta–..., de-
pèn de la persona que tinguis davant, és a dir, però ho has de fer des d’una mirada 
concreta. I lo que s’ha d’entrenar és la mirada. Perquè el problema és la mirada. No 
pot ser una mirada paternalista, no pots jutjar, has de creure que realment aquesta 
dona té dret a decidir, malgrat que tu pensis el contrari. Escolta, igual jo puc pensar: 
«Ostres, doncs mira, igual...» No, és igual, és ella qui decideix, tu no pots pensar res 
d’això. Llavors, és molt important entrenar la mirada.

La presidenta

Sílvia, sí que hauríem d’anar acabant.

Sílvia Aldavert García

D’acord. La violència obstètrica ho haurem de fer un altre dia, perquè és que és 
molt llarg.

I res, només dir això: que recordeu que hi ha moltes defensores de drets i del 
dret a l’avortament que a dia d’avui estan judicialitzades –a Andorra, a Palma, amb 
condemnades, a Sevilla...–; és a dir, bé, tinguem present que això és un tema clau 
també.

I acabo aquí, perquè ja no tinc més temps.
Moltes gràcies.



DSPC-C 69
20 de setembre de 2021

Sessió 5 de la CIF  23 

La presidenta

Moltes gràcies. Si algun grup volgués fer alguna intervenció, ho podria fer ara. 
Si no, doncs... (Veus de fons.) Sí, però breument, si us plau.

Seria el torn de la diputada de VOX i després la diputada de Ciutadans. Però, si 
us plau, molt breument, per no obrir, a ser possible, un nou torn per a tothom. 

Mónica Lora Cisquer

No, jo no vinc a debatre amb vostè com a coordinadora de l’associació. Simple-
ment, he volgut marcar, lògicament, la postura del meu grup parlamentari i elevar-li, 
en aquest cas, les preguntes que he cregut adient.

Jo no li dic a ningú com ha de pensar. A mi també em costa molt escoltar depèn 
de quines intervencions, però nosaltres, igual que vostès, els diputats estem aquí en 
representació d’una gran part de la societat i jo em dec a ells, no em dec a vostès ni 
als diputats. I simplement volia deixar constància d’això. 

Gràcies. 

La presidenta

Senyora Grau.

Anna Grau Arias

Jo només..., m’ha deixat molt neguitosa amb això que diu de que si una dona va a 
demanar un avortament a Sant Joan de Déu la maltractaran. No ho sé, no vull tornar 
a obrir la capsa dels trons, però si pogués concretar els maltractaments de què tenim 
notícia, perquè realment..., no ho sé, perquè no quedi en..., perquè m’estic imaginant 
coses molt horroroses. Si m’ho pot explicar.

La presidenta

Endavant, sí.

Sílvia Aldavert García

Sí, sí, breument. Ha set un..., així, a l’engròs, eh? És a dir, evidentment, el no 
accés i la vulneració del dret a l’avortament per nosaltres és violència, és violència 
institucional i és violència masclista.

Per tant, quan les dones s’adrecen a espais i a centres sanitaris, sigui Sant Joan de 
Déu, sigui una Assir de poble o de ciutat, on hi ha professionals que o són objectors 
implícits o explícits, pot ser dels dos termes, se trobarà amb que la intentaran per-
suadir, li diran que no, li donaran informació que no és correcta. Això a dia d’avui 
està passant. Li diran que no ho pot fer, li diran que és dolent per..., que si ho fa es 
quedarà estèril, mil coses que el que fan és generar violència. I ho fan perquè són 
objectors, ja siguin explícits o ja siguin implícits.

Clar, he parlat de Sant Joan de Déu perquè és un objector explícit, és una ins-
titució que als seus estatuts té claríssimament que no practicarà avortaments com 
a institució, no com a..., que potser a dins hi ha professionals que potser ho farien, 
però si la institució ja no ho fa... Llavors, la violència ve des d’aquí, eh?, des d’aques-
ta lògica.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Doncs donaríem per finalitzada la compareixença de la 
Sílvia Aldavert.

Fem ara una petita pausa per acomiadar la compareixent.
Només comentar-los que hi ha hagut una petició de canvi de l’ordre del dia per 

part del Grup de la CUP, de passar la votació de les compareixences ara, perquè 
després s’han d’absentar. 

Llavors, si no hi ha inconvenient per cap grup, en principi, ara quan tornem fa-
ríem la votació de les compareixences i després passaríem a les propostes de reso-
lució.

Gràcies. 
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La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i vuit minuts i es reprèn a dos quarts 

de cinc.

La presidenta

Bé, si els sembla, comencem.
Tal com hem comentat anteriorment, s’ha aprovat una alteració de l’ordre del dia, 

per la qual cosa passaríem ara a votar les sol·licituds de compareixença.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions 
Institucionals i de l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica del 
Banc Farmacèutic, perquè informi sobre la pobresa menstrual i 
farmacèutica

356-00099/13

Passem a votar, en primer lloc, el punt número 6 de l’ordre del dia, que és la sol-
licitud de compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions Institucionals i de 
l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc Farmacèutic. 

Si el grup que l’ha presentat vol fer alguna defensa de la sol·licitud...
D’acord. Doncs passaríem a la votació.
Vots a favor?
D’acord. Aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat i 
Formació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, perquè 
informi sobre l’ocupació de les dones

356-00100/13

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 7: sol·licitud de com-
pareixença d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat i Formació de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, davant de la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè 
informi sobre l’ocupació de les dones. 

Vol defensar la compareixença? (Pausa.)
Doncs, vots a favor de la compareixença?
Per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 50 
a 50 Lideratge Compartit, perquè informi sobre l’emprenedoria de les 
dones

356-00101/13

Passem ara al punt número 8, que és la sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació 50 a 50 Lideratge Compartit; presentada pel Grup Socialistes. 

Podem passar a la votació? (Pausa.)
Doncs, vots a favor de la compareixença?
Molt bé, unanimitat. 
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Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de 
les Dones perquè informi sobre les polítiques impulsades pel seu 
departament

356-00119/13

Passem ara al número 9: sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones davant de la Comissió d’Igualtat; presentada pel Grup Par-
lamentari de VOX a Catalunya.

Vol defensar la sol·licitud de compareixença? (Pausa.)
Doncs passem a la votació.
Vots a favor?
Dos vots a favor, del Grup de VOX i del Grup de Ciutadans.
Vots en contra?
Són 14 vots en contra, del Grup del Partit dels Socialistes, que són 4 vots;  

el Grup de la CUP, que és 1 vot; del Grup d’En Comú Podem, que és un altre vot; 
del Grup de Junts per Catalunya, que són 4 vots, i del Grup Republicà, 4 vots més.

Queda rebutjada la sol·licitud de compareixença.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Igualtats perquè 
informi sobre l’activitat de l’àrea d’igualtat de tracte i no-discriminació 
de les persones lesbianes, gais, transgènere i bisexuals i les mesures 
extraordinàries preses per la covid-19 de la dotzena legislatura ençà 

356-00131/13

Passem ara a votació del punt número 10, la sol·licitud de compareixença de la 
secretària d’Igualtats davant de la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè infor-
mi sobre l’activitat de l’àrea d’igualtat de tracte i no-discriminació de les persones 
lesbianes, gais, transgènere i bisexuals i les mesures extraordinàries preses per la 
covid-19 de la dotzena legislatura ençà; presentada pel Grup de la CUP.

Vol substanciar la proposta de compareixença? (Pausa.)
Doncs, vots a favor de la sol·licitud?
S’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic de 
persones i d’explotació sexual

250-00022/13

Bé, votades ja totes les compareixences, ara sí que donaríem pas al punt número 
3 de l’ordre del dia..., no, perdó, al punt número 2 de l’ordre del dia, que és la propos-
ta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic de persones i d’explotació 
sexual; presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Té la paraula la senyora..., perdó, el diputat... Endavant.

David González Chanca

No passa res. Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda a tots i totes. 
Hem quedat que ens podíem treure la mascareta en la intervenció? (Pausa.) Se 

m’escolta bé, no?, igualment?
Doncs gràcies, senyora presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Des del PSC hem 

presentat aquesta proposta de resolució per abordar la protecció de les víctimes del 
tràfic de persones i de l’explotació sexual. 

Cada any arriben a Catalunya milers i milers de dones que acaben sent víctimes 
de l’explotació sexual. Actualment, malauradament, el nostre país no els hi propor-
ciona cap alternativa d’acollida ni d’acompanyament a aquestes dones i nenes que 
es veuen afectades.
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Segurament, no hi ha temps suficient en aquesta comissió per explicar quines 
són les condicions de vida que moltes d’aquestes dones acaben patint. Segurament, 
i afortunadament, cap de les persones que estem aquí hem pogut patir aquestes con-
dicions, però són condicions inhumanes, insalubres i també, per què no dir-ho, in-
dignes d’una societat que es vol dir avançada.

És urgent, per tant, impulsar programes efectius amb els recursos necessaris per 
allotjar, donar acompanyament professional i opcions laborals a totes les dones que 
es troben en una situació d’indefensió davant les xarxes criminals.

En la passada legislatura, de fet, es van aprovar iniciatives parlamentàries per 
crear serveis residencials per a aquestes dones i nenes afectades, i també, en aquest 
sentit, es van destinar recursos extraordinaris per assistir-les davant la situació sani-
tària provocada per la pandèmia de la covid-19. No podem dir avui, malauradament, 
que aquests objectius els haguem pogut assolir. 

Per tant, cal desplegar recursos i estructures per garantir els drets de totes les 
dones, però també actuacions per sensibilitzar la població sobre el que implica el 
consum del sexe i la situació en què es troben les víctimes de la «tracta» i tràfic de 
persones i de l’explotació sexual. És necessari que recordem que l’explotació sexual i  
les víctimes de tràfic de persones és una de les formes més extremes de la violència 
i és una de les formes més extremes de la violència masclista. 

Per tant, per tots aquests motius, el PSC instem el Govern als següents punts.
En primer lloc, a garantir els drets de les víctimes del tràfic de persones i ex-

plotació sexual i obrir noves vies d’actuació, creant recursos específics per ampliar 
l’acompanyament i la reparació de totes les dones i nenes afectades.

En segon lloc, crear un programa específic d’atenció integral en situacions de 
tràfic de persones i explotació sexual a les dones i nenes. 

En tercer lloc, facilitar i incentivar la demanda de la renda garantida de ciutada-
nia per part de les víctimes de l’explotació sexual, perquè puguin accedir de manera 
prioritària a aquesta prestació i també a facilitar ajuts al lloguer i d’emergència que 
els permetin tenir recursos habitacionals i de manutenció. 

En quart lloc, informar en el portal corporatiu de transparència sobre el nombre 
de dones que han estat identificades com a víctimes d’explotació sexual a Catalunya 
en els darrers deu anys.

I, en cinquè lloc, en el marc de l’estratègia europea 2021-2025 contra el tràfic 
d’éssers humans, aplicar el pla integral de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb 
finalitats d’explotació sexual.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat González –disculpi. Donem pas ara a la portaveu del grup..., 
perdoneu, a la portaveu del Grup de VOX, la senyora diputada Mónica Lora. (Veus 
de fons.) Ai, perdó! Perdoneu, soc nova en això.

Donem pas ara als portaveus dels grups que han presentat esmenes, que en 
aquest cas serà el diputat... (La presidenta riu.) Perdó. (Veus de fons.) Pep Riera 
–perdoneu–, de Junts per Catalunya.

Josep Riera i Font

Gràcies, presidenta. Bé, estant d’acord amb el plantejament de la proposició, el 
Grup d’Esquerra i nosaltres vam presentar unes esmenes que les hem pogut..., s’han 
acceptat, la majoria. N’hi ha hagut al primer punt, en què hem fet una transacció. 

Per tant, diguéssim, l’acord..., la finalitat que es pretenia amb aquesta proposta de 
resolució tira endavant i com que partíem d’això de..., numèricament, segurament, 
no és d’una importància molt gran –numèricament, el problema que planteja la pro-
posta de resolució sobre el tràfic de persones i l’explotació sexual de dones–, però sí 
que, com a drama humanitari que suposa, té una importància fonamental i, per tant, 
cal abordar-ho de manera seriosa.
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De fet, partim del que ha fet la Comissió Europea l’abril del 2021, que és una 
nova estratègia en la lluita contra el tràfic d’éssers humans per al període 2021-2025, 
i en aquest sentit, en el sentit de que ja hi ha un marc de treball i en com està actuant  
ja el departament de la Generalitat corresponent, hem arribat a la redacció dels 
punts perquè puguem donar ple suport a aquesta proposta de resolució i, per tant, hi 
votarem a favor.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Ara, per part del Grup Republicà, la diputada Jenn Díaz. 

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, com ha avançat ara el company Riera, la majoria 
de les esmenes s’han acceptat i hem arribat a una transacció. Per tant, votarem tota 
la proposta a favor.

Molt breument. El tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual és un de-
licte. Per tant, de la mateixa manera que no debatíem sobre el dret a l’avortament 
tampoc debatem sobre el tràfic, perquè és un delicte.

Som conscients que hi ha d’haver un acompanyament i, per tant, també una sor-
tida habitacional i ocupacional per a totes les dones i les nenes víctimes del tràfic 
de persones amb finalitat d’explotació sexual, i que, per tant, es necessita una es-
tratègia transversal, que sobretot afecta els departaments d’Igualtat i Feminismes 
i d’Interior. I, per tant, som conscients, no?, que donar totes aquestes dades..., són 
fonamentals per poder-ho abordar des de les polítiques públiques. Però també ens 
agradaria mencionar que parlar del tràfic de persones i parlar del tràfic de persones 
amb finalitat d’explotació sexual i no fer cap menció a la llei d’estrangeria..., doncs, 
ens quedem curts, perquè, de fet, una de les maneres com aquestes màfies se’n po-
den aprofitar és per les poques vies segures que tenen moltes nenes i moltes dones 
d’arribar a llocs segurs.

Per tant, si entenem que la lluita contra el tràfic de persones és una lluita d’una 
estratègia transversal de protecció de drets fonamentals, som conscients que sense 
tocar la llei d’estrangeria, sense derogar-la, no ens en sortirem. 

La presidenta

Moltes gràcies. Ara sí que és el torn de la diputada del Grup de VOX, la senyora 
Mónica Lora.

Mónica Lora Cisquer

Gracias. Bien, la propuesta que nos presentan parte de una premisa errónea en 
tanto que quedan excluidos de la misma parte de las víctimas. Consideramos que 
las propuestas de las fuerzas políticas no pueden ser discriminatorias o excluyentes 
si de verdad queremos hacer una protección de lo que realmente nos preocupa, que 
en este caso es el tráfico de personas y la explotación sexual.

Se plantea la situación de las víctimas de trata, de tráfico de personas y de explo-
tación sexual, sin embargo, toda la parte expositiva de la propuesta y, como conse-
cuencia, la petición de intervención del Govern, se realiza desde un único punto de 
vista, que es la perspectiva de género, y consideramos que eso es discriminatorio.

Y eso no lo podemos pasar por alto, porque hablamos de personas y hablamos de 
derechos humanos. Y los derechos humanos, por mucho que en este caso el Partido 
Socialista intente imponer su visión ideológica, los derechos humanos no entienden 
de perspectiva de género. Además, únicamente plantean medidas asistencialistas y 
no van a la raíz del problema, que es impulsar políticas de prevención para combatir 
esta lacra de la sociedad. 

Desde VOX nos hubiera gustado que en esta propuesta se instara al combate 
efectivo para desarticular a las mafias que se dedican al tráfico de personas, porque 
es importante abordar la lacra de todas las formas de tráfico de personas; de no ha-
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cerlo, como pasa con esta propuesta, se está fomentando la discriminación a la hora 
de proteger los derechos humanos de todas las víctimas.

Y no se olviden, el tráfico de personas puede incluir la explotación sexual, la cual 
condenamos y defendemos firmemente su abordaje para combatirla, pero también 
otros tipos de explotación, como son los trabajos forzados, prácticas similares a la 
servidumbre, a la esclavitud o incluso a la extracción de órganos.

Y no podemos votar a favor de todos los puntos de una propuesta que cuando 
habla de víctimas segrega por sexo, ya que se busca adoptar medidas solo de for-
ma parcial al problema del tráfico de personas, solo a las víctimas que son mujeres. 
Y realmente me duele no poder votar a favor de todos los puntos de la parte resolu-
tiva. Por eso vamos a pedir votación separada.

Por tanto, desde VOX, para dejarlo claro, defendemos: sí a la protección de todas 
las víctimas de trata, de tráfico de personas y de explotación sexual; sí a combatir  
a las mafias organizadas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas 
para lucrarse de ellas, y basta ya a la connivencia de las administraciones con al-
gunas oenegés disfrazadas de oenegés caritativas y humanitarias, cuando sus fines 
poco tienen que ver con fines humanitarios. 

Muchas gracias. 

La presidenta

Moltes gràcies. De quins punts demana la votació separada, si us plau?

Mónica Lora Cisquer

Mira, demanaríem... Podríem votar..., l’1, el 2, el 3 i el 4 els podríem votar con-
juntament, però demanem la votació separada del punt 5, si us plau.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Ara sí que donaríem pas a la intervenció de la diputada 
Basha Change, pel Grup de la CUP. Endavant, si us plau.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolu-
ció, perquè evidentment estem totalment..., coincidim, no?, amb aquesta urgència i 
necessitat d’aplicar mesures, doncs, com aplicacions pressupostàries que permetin 
desplegar recursos de la forma més immediata possible.

Sí que, en aquest sentit, teníem com..., sí que volem comentar que l’esmena 4, que 
es fa sobre el termini, ha sigut acceptada, no?, eliminar una concreció de tres mesos 
passant a, bé, a informar..., bé, el que diem sempre, que no concretem. Llavors, quan 
posem terminis específics són a dates que ens marquem per després poder fiscalit-
zar que allò que hem demanat està fet o no està fet. Si ens posem a fer esmenes per 
diluir concrecions, doncs la feina no acaba de ser. És una cosa que hem comentat en 
diverses comissions diverses vegades, perquè sí que m’agradaria fer una crida a tots 
els grups parlamentaris, inclosos els que estan al Govern. És a dir, la individualitat, 
la feina i la tasca de les diputades i del Parlament s’ha de salvaguardar. No perquè 
estem..., en el cas dels grups que presenten aquestes esmenes, no per estar al Govern 
la nostra tasca és fer passar millor les propostes que surten del Parlament. La feina 
de les diputades és mantenir aquesta independència del Parlament.

Per tant, sí que torno a dir –i crec que ho tornaré a dir en diverses comissions– 
que les esmenes dels grups parlamentaris del Govern que es presentin a les comis-
sions, que siguin per sumar i no per diluir les propostes que es fan.

En aquest cas, molt d’acord també amb la intervenció de la diputada Jenn Díaz. 
Sí que falta estrepitosament una menció a la llei d’estrangeria, que és fonamental en 
tot el recorregut del que es nodreix aquest tràfic de persones.

I també fer un incís al plantejament de la pròpia moció. Hi votarem a favor per-
què no es fa cap menció en les propostes de resolució, sinó en l’exposició de mo-
tius..., perquè sí que veiem com..., és només una frase, però sí que se’ns cola una 
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mica l’abolicionisme, no?, per aquí. Per tant, és important mantenir una miqueta les 
formes, entenent que la complexitat de l’explotació no es pot extrapolar al consum 
de sexe ni a l’activitat sexual de facto, diguem-ne, no podem relacionar tendenciosa-
ment una cosa amb l’altra, i, si de cas, això estaria encabit en una altra proposta de 
resolució, en un altre debat i en un altre marc. Hi votarem a favor, perquè podem no 
veure aquestes reflexions i aquests tints en les propostes de resolució.

Per altra banda, doncs, com ja he dit abans, hi votarem a favor per aquesta qües-
tió de desplegar i de la intensitat amb la que aquesta proposta demana desplegar els 
recursos de què ja ens hem dotat en aquesta cambra i tenim, diguem-ne, actius i dis-
ponibles per als equips de govern per poder fer efectiva aquesta crida que es fa des 
de la necessitat de tractar les víctimes del tràfic i explotació sexual.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula, ara, la diputada Susanna Segovia, en re-
presentació del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Nosaltres també votarem a favor de la proposta. Entenem 
–i està comprovat per dades– que el tràfic d’éssers humans és la segona activitat il·le-
gal més lucrativa del món, el setanta per cent de les víctimes d’aquest tràfic són do-
nes i nenes –és veritat que no tothom, però sí que la immensa majoria de les víctimes 
són dones i nenes–; que durant la pandèmia han augmentat els perills del tràfic, cosa 
que ha fet encara molt més difícil detectar i actuar en casos de delicte flagrant de  
tràfic de persones humanes; que s’ha denunciat moltes vegades per part d’entitats 
de drets humans i d’organismes internacionals que reclamen incrementar l’atenció 
davant les noves i creixents formes delictives i evitar que així els traficants actuïn 
amb impunitat; que és fonamental la prevenció del delicte, l’acompanyament i el su-
port a les persones que en pateixen l’explotació; el dret a la reparació; que han de ser 
aquest els pilars sobre els quals sostenir les actuacions públiques; sobretot, que cal 
una intervenció coordinada, ferma, valenta i decidida de les diferents instàncies de 
l’Administració pública implicades –agents policials, judicials, socials, sanitaris–, i 
que cal una intervenció urgent en l’abordatge del tràfic d’éssers humans, tenint en 
compte, doncs, com dèiem, totes les formes d’explotació que també afecten les do-
nes i que potser no són tan conegudes o que són poc visibilitzades, i per això infra-
dotades i desateses, però que també existeixen –la mendicitat, matrimonis forçosos 
i moltes altres formes també de tràfic d’éssers humans.

No volíem deixar passar el moment sense fer esment a la unitat municipal que 
hi ha a l’Ajuntament de Barcelona contra el tràfic d’éssers humans, no?, que dona 
resposta a diferents tipus d’explotació, treballs o serveis forçats, inclosa la mendi-
citat –sexual, laboral, d’extracció d’òrgans, adopció il·legal, de matrimonis forçats, 
de comissió de delictes, de servitud domèstica. És cert que hem d’ampliar també la 
mirada sobre quines són les víctimes del tràfic i quins són els fins d’aquesta explo-
tació, que és un servei al qual hi poden accedir totes les persones que han sigut víc-
times, tant si la seva situació administrativa està regulada com si no, tant si manté 
la seva vinculació a la xarxa d’explotació com si ja no la manté i afavorint la seva 
desvinculació, i tant si continua exercint com si no la prostitució, la mendicitat o al-
tres formes d’explotació.

Creiem que, efectivament, és un tema de posar-hi recursos, és un tema de passar de  
les paraules als fets, i és un tema de que, realment, les persones que són víctimes  
de tràfic trobin en el Govern de la Generalitat de Catalunya una institució valenta, 
que executa i que es posa al capdavant per donar-hi la resposta. 

Gràcies.

Fascicle segon
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La vicepresidenta 

Moltes gràcies, diputada. Ara també té el torn de paraula la diputada Anna Grau, 
en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Anna Grau Arias

Moltes gràcies. A veure, de bones intencions, l’infern n’és ple. Nosaltres també 
demanarem..., nosaltres votarem globalment a favor, però volem demanar votació 
separada dels punts 2 i 4 per abstenir-nos, no com una forma de qüestionar la pro-
posta, que inicialment està bé..., sinó per qüestionar la seva, diguem-ne, insuficièn-
cia i esterilitat. 

A veure, si ens acollim a la literalitat de la proposta, se suposa que s’està inten-
tant treure la pols de coses que es van aprovar la passada legislatura i han quedat en 
res, i que cada cop que s’intenta concretar alguna cosa, s’accepten, com ja s’ha dit 
aquí, esmenes que ho dilueixen, vull dir... Entre crear una partida pressupostària o 
crear un programa específic hi ha la diferència entre fer volar coloms o cuinar-los.

La senyora Aldavert ens ha recordat que aquí som responsables polítics, que te-
nim el control dels recursos, que hem de respondre davant de la ciutadania de si ens 
creiem o no ens creiem el que diuen les propostes de resolució que aprovem. I, lla-
vors, bé, nosaltres no hi votarem en contra, perquè evidentment subscrivim l’esperit 
de la proposta, però ens sembla que això tornarà a quedar..., tal com està redactat i 
amb les esmenes que s’han acceptat, el més calent a l’aigüera. I per això demanem..., 
per expressar la nostra, diguem-ne, rebequeria davant d’aquesta insuficiència, ens 
voldríem abstenir en aquests dos punts i per això demanem votació separada.

Gràcies.

La presidenta 

Molt bé, moltes gràcies. Ara tindria torn per posicionar-se el grup proposant,  
per posicionar-se sobre les esmenes. Com que entenem que hi ha hagut una trans- 
acció que se’ns ha fet arribar, demanaríem que la pugui llegir en veu alta també per-
què quedi registrada.

Gràcies.

David González Chanca

Gràcies, senyora presidenta. Primer passo a llegir, en tot cas, la transacció pro-
posada entre els diferents grups.

La presidenta

Endavant.

David González Chanca

L’esmena transaccional 1, arribada pel Grup del PSC, de Junts per Catalunya i 
d’Esquerra Republicana de Catalunya diu així: «Garantir els drets de les víctimes de 
tràfic de persones i d’explotació sexual dins d’un programa específic d’atenció inte-
gral en situacions de tràfic de persones i explotació sexual a les dones i nenes afec-
tades, i que es compti amb recursos d’acollida i acompanyament que els permetin 
accedir a alternatives, però també assolir la recuperació, atesa la situació actual en 
què els recursos arriben només a unes desenes de dones i nenes.»

La presidenta

Ja està?

David González Chanca

No. Ara puc passar a la part de defensa.

La presidenta

Sí, sí.

David González Chanca

Gràcies. 
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La presidenta

Estava en el torn.

David González Chanca

D’acord. En tot cas, bé, com acabem de comentar, aquesta és l’esmena trans-
accional a la que hem arribat, i donar les gràcies als grups de Junts per Catalunya 
i Esquerra Republicana per la proposta d’esmenes que van presentar i, després, als 
acords a què hem arribat. 

I passo a comentar algunes coses que s’han dit. Si bé és cert que no surt explícit 
en cap cas la llei d’estrangeria, sí que el relat i el primer motiu pel qual s’enquadra 
aquesta proposta és la referència explícita a les dones i nenes migrades, com bé diu 
la moció, no? Som conscients que aquest és el col·lectiu on es troba aquesta proble-
màtica, és el col·lectiu amb un major nombre de dones, nenes i víctimes de l’explo-
tació sexual i, per tant, és aquesta la voluntat que persegueix aquesta proposta de 
resolució. 

També s’ha comentat per part d’algun grup, de la CUP o de Ciutadans, en aquest 
cas, no? Nosaltres el que hem fet amb aquestes esmenes ha estat únicament arribar a 
un acord. L’han presentat Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i hem arribat 
a un acord. Estem encantats en tot moment de tenir en compte algunes propostes, 
suggeriments que puguin arribar d’altres grups, però que siguin en forma d’esmenes, 
que és el que ens permet, en tot cas, que puguem arribar a un acord, no? I si consi-
deren que tenen una esmena millor a les que actualment estan presentades, estaríem 
sempre encantats i encantades, des del Grup del PSC, de poder-les escoltar i de po-
der debatre-les i de negociar.

I també, d’una manera molt clara –i amb això ja finalitzo–, evidentment, quan 
estem parlant d’aquest tema estem parlant de la protecció de les víctimes, de dones i 
nenes afectades, i estem parlant d’una clara vulneració dels drets humans, dels drets 
humans de les dones i de les nenes. Evidentment, per a qualsevol persona que con-
sideri que es queda poc el focus i que hi ha una problemàtica...

La presidenta

Diputat...

David González Chanca

...molt més gran, estaria bé que comencem per aquí, amb aquesta base i que pu-
guem avançar una mica més.

Moltes gràcies.

La presidenta

Bé, moltes gràcies.
Donaríem pas a les votacions, entenent que s’ha demanat votació separada del 

punt 6 i dels punts 2 i 4. Si els sembla, farem així les votacions. El punt 6 primer, 
després els punts 2 i 4... (Veus de fons.) El 5? (Veus de fons.) Perdó: el punt 5; des-
prés, els punts 2 i 4, i, després, la resta de la proposta de resolució. 

Doncs passem a votar el punt número 5 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
D’acord. S’aprova per unanimitat. 
Passem ara a votar els punts 2 i 4, conjuntament, de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
D’acord. S’aprova la proposta de resolució amb 15 vots a favor, del grup del Par-

tit Socialistes de Catalunya, el Grup Republicà, el Grup de Junts per Catalunya, el 
Grup de la CUP i el Grup d’En Comú Podem; l’abstenció del Grup de Ciutadans 
i... (Veus de fons.) Catorze? I el vot en contra... 14 vots a favor i el vot en contra del 
Grup de VOX.
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I ara donem pas a la votació de la resta de punts de la moció. 
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
D’acord. S’aproven la resta de punts de la proposta de resolució amb 15 vots a 

favor i 1 vot en contra. (Veus de fons.) Amb els vots a favor del Grup Republicà, el 
Grup de Junts per Catalunya, el Grup Socialistes, el Grup de la CUP, el Grup d’En 
Comú Podem i el Grup de Ciutadans, i el vot en contra del Grup de VOX. Ara sí. 

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català 
contra la violència masclista 

250-00023/13

Donem pas a la següent proposta de resolució, el punt número 3 de l’ordre del 
dia, que és la proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català con-
tra la violència masclista. Té la paraula la diputada Gemma Lienas, del Grup Socia- 
listes.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Per què des del nostre grup proposem un pacte contra la vio-
lència masclista? Doncs perquè les dones a Catalunya tenen dues xacres molt impor-
tants en aquests moments, molt greus. Una és les dificultats en l’ocupació i, per tant, 
la pobresa. I l’altra és la violència masclista. 

En el que portem d’any hi ha hagut vuit dones assassinades per les seves pare-
lles o exparelles. L’any passat n’hi va haver vuit en tot l’any, és a dir, que en aquests 
mesos que portem d’any ja en portem tantes com l’any passat en tot l’any. A conse-
qüència d’aquests crims han quedat cinc criatures orfes. El torn d’ofici del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona ha rebut aquest any més peticions per atendre casos de vio-
lència masclista en el seu torn d’ofici que mai, que l’any passat. 

Un cop s’ha acabat aquest estat d’alarma, el creixement ha estat del vint-i-cinc 
per cent. És a dir, que tenim un vint-i-cinc per cent més de casos de violència mas-
clista el 2021 que el 2020. Ara, a més, es detecten més denúncies per l’anomenada 
«violència vicària», en què l’agressor, ja ho saben, utilitza les criatures per fer mal a 
la dona. A Girona, per exemple, la quarta setmana de març, les trucades al telèfon 
d’atenció a les víctimes de violència masclista, de denúncies per maltractaments, es 
van incrementar un seixanta-un per cent, coincidint amb el cas de Rocío Carrasco. 

Divendres de la setmana passada, al programa Planta baixa de TV3, arran de  
la detenció d’un agressor sexual reincident –cinc agressions sexuals en pocs dies–, 
van donar dades des de l’Hospital Clínic de Barcelona, que, com saben, tenen un ser-
vei d’atenció a les víctimes de violència masclista que és exemplar. Entre juny i agost  
de 2020 van atendre seixanta-tres víctimes de violència sexual; entre juny i agost del 
2021, n’han atès 135. Només en un hospital de Catalunya. 

Moltes d’aquestes víctimes han patit submissió química; és a dir, han estat tro-
bades per manllevar-los la voluntat. La majoria de víctimes tenia entre setze i vint-
i-cinc anys. Tots els agressors eren homes; la meitat eren coneguts de la víctima, 
l’altra meitat desconeguts. 

Podria continuar oferint-los estadístiques que són esgarrifoses i que, malaura-
dament, sembla que gairebé deixin indiferents a tothom o, almenys, potser no indi-
ferents, però sembla que estiguem anestesiats davant d’aquesta situació. Vuit dones 
assassinades no ens poden deixar indiferents, o almenys no ens poden deixar sense 
fer res. És inacceptable. I, tot i ser moltes dones, només són una petita part de les 
agressions que reben les dones, perquè són la part més visible, la part que es veu 
d’aquest iceberg que té una part enfonsada, que són les agressions que pateixen quo-
tidianament les dones. Els assassinats, dic, són la punta de l’iceberg i, per tant, com 
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que són la part visible, són la part que té ressò, una mica, cada vegada menys, en els 
mitjans de comunicació. 

A tot això hi hauríem de sumar les xifres de pobresa, que també és una altra for-
ma de violència masclista, o l’increment, per exemple, d’altres menes de violència. 
El que parlàvem ara: l’increment de la globalització ha produït un increment del trà-
fic de dones amb finalitat d’explotació sexual. 

Sovint –i això ens ho han dit tant als hospitals com a les oficines d’atenció a la 
víctima de delictes–, les dones no tenen consciència de ser víctimes. Els hi cal un 
temps, de vegades llarg, per arribar a tenir consciència de què són víctimes. Per això 
moltes vegades no arriben a posar una denúncia. Arriben a l’hospital amb una frac-
tura o amb una crisi d’ansietat, però no arriben a posar la denúncia. I si l’han posa-
da, de vegades, ens diuen a l’Oficina d’Atenció a les Víctimes que la retiren. Això no 
vol dir que hi hagi denúncies falses; això vol dir que les dones se’n desdiuen perquè 
viuen en una situació de control psicològic per part de l’agressor.

És per aquestes raons que hem proposat un pacte català contra la violència mas-
clista. Un pacte amb la voluntat que s’hi sumin totes les forces polítiques o, almenys, 
una gran majoria, malgrat que tinguem tendències oposades. Un pacte català, com 
es va fer al Govern central quan es va aprovar el pacte d’estat contra la violència 
masclista, per tal de posar-nos uns objectius a curt, mitjà i llarg termini per com-
batre aquesta xacra. Tant se val qui governi en el moment en què l’aprovem o qui 
governi d’aquí a quatre anys. El cas és que tothom que subscrigui el pacte ens hem 
de comprometre a tirar-lo endavant. 

Aquest pacte ha d’incidir en tots els àmbits, perquè les dones ho necessiten, ho 
necessitem. I, a més, aquest pacte ha de contemplar una dotació econòmica per, al-
menys, els propers cinc anys. Sense dotació econòmica no hi ha pacte ni polítiques 
que valguin. Ho deia fa un moment la Sílvia Aldavert i ho sabem tots i totes, que, 
per moltes lleis que tinguem, si no hi ha diners, no les tirem endavant.

Els vull recordar que el 2000 l’Estat va transferir del pacte d’estat 12,83 milions, 
i aquest any 2021 ja n’ha transferit 12,96. Però això no vol dir que s’hagin de restar 
dels que hi dedicàvem des de Catalunya, no. S’han de sumar els que ja teníem pre-
vistos des d’aquí amb els que envia l’Estat, i que s’ha de ser transparent en l’execució 
d’aquests recursos.

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Donem pas ara a la portaveu del Grup de Junts per Catalunya, la 
diputada Aurora Madaula, com a grup presentant d’esmenes. Endavant. 

Aurora Madaula i Giménez

Moltes gràcies, presidenta. Bé, és evident que la violència masclista és un dels 
temes que ens ocupa i ens preocupa, i crec que no hi deu haver ningú en aquesta 
sala, i espero que molt poca gent a la societat i a les institucions, que no els preocupi 
aquesta..., bé, a vegades en diem «xacra», però no, jo crec que no és una xacra, és 
una tendència desgraciada de no respectar els drets de les dones i d’una vulneració 
total de la dona i el concepte entès de la dona com un objecte i la submissió total als 
homes, perquè normalment, en el noranta i escaig per cent dels casos, són homes els 
que practiquen la violència contra les dones. Això també s’ha de dir. 

Per tant, jo crec que no hi ha ningú que sigui raonable que pugui estar en des-
acord amb un pacte contra la violència masclista. Prova d’això és que, evidentment, en 
aquesta nova legislatura hi ha un pacte de govern on es crea també una conselleria es-
pecífica de Feminismes i Igualtat que aborda tots aquests temes amb caràcter especí-
fic. I, per tant, per això també tenim aquesta comissió, que és una comissió legislativa 
i que, per tant, dona una importància, una rellevància a la lluita contra les desigualtats, 
a la lluita contra la igualtat i a la lluita contra les violències contra les dones i contra 
tots els col·lectius minoritzats o minoritaris.
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Per això nosaltres l’esmena que hem entrat..., hem entrat dues esmenes en els dos 
punts, sobretot perquè teníem en compte que el pacte català contra la violència mas-
clista que es proposa per part del grup proposant, ja..., de fet, ja s’estava treballant, 
tot el tema que demanen i que reclamen, a la comissió nacional de violència mas-
clista, que, si bé ja existia en la legislatura anterior, precisament ara, i crec que la 
setmana que ve o la primera setmana d’octubre, hi ha diferents reunions per fer una 
reforma i fer-la més operativa, aquesta comissió nacional de la violència masclista. 
Però precisament aquesta comissió nacional de la violència masclista ja contempla-
va la participació de tots els agents i les entitats que demanen un pacte, no? Per tant, 
ja contemplava la participació del Consell Nacional de Dones, del Consell Nacional 
de Joves de Catalunya, l’assessora en l’àmbit social, el Departament d’Acció Exte-
rior, diferents juristes, el Consorci Sanitari de Barcelona. 

Per tant, en aquesta comissió, aquests grups de treball que ja s’havien reunit i ja 
havien fet diferents reunions, ja feien, de fet, la funció del pacte, que, per descomp-
tat, va lligat, evidentment, amb la idea aquesta de..., i la feina i el pla de govern del 
Departament d’Igualtat i Feminismes. I, per tant, per això demanàvem nosaltres que 
l’esmena anés en aquest sentit, que en lloc de parlar de pacte, parléssim de polítiques 
que siguin necessàries per lluitar, perquè ja, de fet, s’estan fent, i que es concretés 
en recursos. 

En el segon punt, que també hi hem presentat esmena i agraïm al Grup Socialis-
tes que l’hagi aprovat, no?..., una mica, centrat en el tema dels recursos i en la fei-
na que s’havia estat fent des d’aquest Parlament amb la modificació de la llei..., per 
no dir-ho malament, de la Llei 5/2008, de modificació de la llei contra la violència 
masclista, i l’aprovació de la Llei 17/2020. Per tant, eren mesures que ja s’havien 
pres i que a l’esmena que nosaltres presentàvem, juntament amb el Grup d’Esquerra 
Republicana, enteníem que s’havien d’adaptar als pressupostos actuals i, per tant, al 
2021, i per a uns pressupostos futurs. 

En aquest sentit, en el tema dels pressupostos i de la formació dels diferents 
agents que treballen i que incideixen en aquestes lleis, sí que el que ens agradaria 
destacar és que, evidentment, necessitem recursos, i és veritat que la Sílvia ho ha dit 
a la intervenció l’anterior. Necessitem recursos, però també necessitem que aquests 
recursos quan..., ho dic, perquè a la proposta de resolució parla del pressupost amb 
què l’Estat, el Govern espanyol dota Catalunya per fer polítiques contra la violència 
masclista. El que s’hauria també de pensar i de treballar és en fer lògiques actua-
cions que no fossin supercentralistes com les que fan, no?, que, a banda de donar 
recursos i pressupost, es treballés amb la realitat que tenim en el sistema autonòmic 
i, per tant, no fossin respostes centralistes, sinó que s’atribuïssin i es donessin pres-
supostos i també competències perquè poguéssim treballar-les des de Catalunya.

I només poso un exemple, i amb això ja acabo. Quan parlem de que no hi ha prou 
mesures, ordres, sentències d’allunyament en els jutges, vol dir que fa falta més forma-
ció en matèria feminista i en matèria contra la violència masclista en els jutges, i això 
és una competència central. Doncs estaria molt bé que nosaltres també poguéssim  
tenir aquesta competència.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Donem ara pas a la portaveu del Grup Republicà, la diputada 
Raquel Sans. Endavant, si us plau.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, presidenta. Bé, molt en la línia del que comentava la companya 
Aurora Madaula. En primer lloc, agrair a la diputada Lienas la voluntat de trans- 
accionar. Ens hem posat d’acord en la segona esmena, en el segon punt, no així en el 
primer, però que no haguem arribat a un acord en el punt concret no vol dir que no 
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en compartim l’objectiu. Jo crec que el punt de discrepància, com comentava l’Au-
rora, doncs, respon bàsicament al camí que hem de seguir a partir d’ara, no? 

I sí que és cert, doncs, que fruit, precisament, d’una moció d’aquest Parlament, la 
32/XII, que instava el Govern a desplegar, precisament, aquest pacte contra la vio-
lència masclista, hi va haver diferents reunions de treball, es va treballar en aquest 
sentit. Llavors ens va arribar la pandèmia, després d’aquestes reunions de treball, i 
es van centrar tots els esforços o majoritàriament tots els esforços possibles a donar 
resposta a les necessitats de les dones víctimes de violència masclista, que enca-
ra van veure agreujada la seva situació per haver de compartir sostre amb els seus 
agressors. 

A partir d’aquí, sí que, simultàniament, es va aprovar, doncs, aquesta modificació 
de la llei, no? I, per tant, es va cobrir, d’alguna manera, o es va superar aquest pacte. 

La comissió està treballant..., la comissió, com deia l’Aurora, està treballant en 
posar les línies. També el primer acord de govern que va presentar la conselleria de 
Feminismes ja parla d’aquestes polítiques marc o d’aquesta idea transversal que han 
de tenir les polítiques que impulsi el Govern de la Generalitat per erradicar les vio-
lències masclistes. I, per tant, jo crec que discrepem del punt concret, o de quin és 
el camí concret, però, en tot cas, en compartim els objectius.

Estem davant d’una situació gravíssima. La diputada Lienas parlava de les xifres, 
de les dades. Després de sentir també determinats discursos d’odi en aquest Parla-
ment i en altres institucions, doncs encara ens sembla més preocupant i alarmant 
voler amagar o voler difuminar les causes estructurals que porten aquesta violència 
masclista, que, com ella deia, acaben amb els assassinats, que són la punta de l’ice-
berg, però que hi ha tantes i tantes dones que pateixen aquesta situació.

Per tant, crec que hem de buscar aquests punts d’entesa i crec que la bona vo-
luntat del Govern o el compromís del Govern, en aquest sentit, per lluitar contra les 
violències masclistes també s’expressa en aquesta nova direcció general, precisa-
ment, que ha creat el Govern, fins ara era una subdirecció general. I crec que tots 
els recursos, tota la voluntat que hi puguem posar, doncs, serà poca per erradicar 
aquesta situació. 

I d’altra banda, doncs, coincidir també amb aquesta reflexió de la necessitat de 
flexibilitzar i de tenir una visió menys centralista a l’hora d’aportar aquests recursos, 
perquè és des d’aquí doncs, no?, que es coneix la realitat i, per tant, les necessitats 
concretes que hi ha en aquesta matèria.

La presidenta

Moltes gràcies. Donem ara la paraula a la diputada del Grup de VOX, la senyora 
Mónica Lora.

Mónica Lora Cisquer

Gracias. Bien, el Partido Socialista propone un pacto catalán contra la violencia 
machista. Consideramos que ustedes, igual que el resto de partidos políticos que es-
tán hoy aquí presentes en esta comisión, parten de una falsa premisa, que es afirmar 
que la violencia tiene género. No vamos a desfallecer en defender que la violencia 
no tiene género y no tiene etiquetas, y que no se puede proteger a las víctimas según 
los genitales que tengan. Tener una actitud sectaria sobre la mujer y la violencia que 
hay en contra de las mujeres les deja en una posición que cualquier pacto que pro-
pongan será incompleto y discriminatorio, al no incluir, precisamente, a todas las 
víctimas de violencia.

A VOX le preocupa la violencia sobre la mujer, al igual que también nos preo-
cupa la violencia ejercida sobre hombres, niños y ancianos, ya sea violencia física, 
psíquica o cualquier otro tipo de violencia. Nos preocupa toda violencia independi-
entemente de quien la ejerza y sea quien sea el agresor. Porque la violencia es vio-
lencia siempre. Y consideramos que no pueden acordarse propuestas que promuevan 
que haya víctimas de primera y de segunda. 
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Es por ello que desde nuestro grupo parlamentario hemos registrado estas últi-
mas semanas dos propuestas en esta materia. Una, sobre una proposición de ley para 
la derogación de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho a las mujeres a erradi-
car la violencia machista, y elaborar una ley de violencia intrafamiliar. Así como 
también una propuesta sobre violencia intrafamiliar, para garantizar la cobertura, la 
protección y asistencia eficaz a todas las personas por igual que dentro del núcleo 
familiar padezcan algún tipo de violencia y para eliminar las subvenciones que se 
dan para mantener toda la red de chiringuitos ideológicos que hay en esta materia.

Porque nosotros, como ya hemos dicho en otras ocasiones, queremos que se pro-
teja a todos los miembros de la unidad familiar, porque sí existe la violencia intra-
familiar, por mucho que algunos de ustedes lo intenten negar.

Pero ya que tanto les importan las mujeres, desde VOX promovemos la protec-
ción a las mujeres y a cualquier persona con la aplicación real y contundente de la 
ley, y la instauración de la cadena perpetua, también, para esos depredadores sexua-
les que se aprovechan de las mujeres y les arruinan la vida.

Y yo me pregunto: ¿por qué no están ustedes, por ejemplo, de acuerdo con la 
instauración de la cadena perpetua para violadores? ¿No les importan tanto las mu-
jeres? Dejo esta reflexión en el aire. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Donem ara pas a la diputada de la CUP, la diputada Basha Chan-
gue. Endavant, si us plau.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres demanem la votació separada d’aquests dos 
punts per una qüestió bàsica, no?, des del nostre entendre, i en la línia també del que 
comentava la companya diputada del Grup d’Esquerra Republicana. 

Nosaltres entenem que el pacte català contra la violència masclista, havent-se 
aprovat ja i estant tots els grups manifestament a favor a través d’altres propostes 
de resolucions, a través d’altres iniciatives legislatives, és una cosa que entenem que 
s’ha expressat de diferents maneres en aquest Parlament, aquest consens. Per tant, 
no entenem o no creiem que sigui necessària una convocatòria prèvia per implemen-
tar unes mesures que ja s’haurien d’estar implementant.

Llavors, votem en contra d’aquesta qüestió més que res per una qüestió de forma, 
no de fons, evidentment, perquè entenem que un espai previ per tractar qüestions 
que ja estan legislades és burocratitzar en excés. I la situació de violència masclis-
ta, l’atenció a la violència masclista és una qüestió més urgent i que ja la normativa 
actual ens permet implementar. Per tant, en aquest sentit, demanem la votació sepa-
rada per poder-ho diferenciar. 

I en el punt 2, doncs, evidentment, a favor d’incorporar totes aquelles modifica-
cions presents, futures i les que calguin per dotar les eines institucionals dels recur-
sos necessaris per desplegar aquestes mesures.

Res més. Per part nostra, en aquest punt ja estaria el posicionament.
Només indicar, per comentaris que s’han sentit aquí, no?... De vegades anem a 

defensar la vida, però no totes les vides, només les vides que a mi em semblen bé, 
les que... No ho sé, unifiquem una mica discursos, que potser és més fàcil per a 
tothom si deixem de tenir incongruència, inclús entre comissions parlamentàries. 
Perquè, per una banda, hi ha un tràfic de persones que..., no?, amb referència a la 
moció anterior. Hi ha un tràfic de persones i unes màfies, etcètera, i llavors estem 
superinteressats en defensar això i no volem aplicar la perspectiva de gènere en el 
cas de tràfic sexual. Però, per una altra banda, en uns altres espais, els temporers, 
no?, que estan en la mateixa situació, clar, aquí ja no hi ha tràfic ni hi ha res, aquí ja 
estan criminalitzats. És a dir..., no ho sé, trobem moltes incongruències i, al final, 
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això ens fa perdre molt el temps, com hem dit abans, i això sí que és una autèntica 
tragèdia.

Per part nostra ja està. Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula ara la diputada Susanna Segovia en nom 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Nosaltres donarem suport a la proposta, perquè entenem que, 
de violències masclistes, en parlem molt en aquest Parlament i, efectivament, hi ha 
un consens bastant ampli, com a mínim; era molt més ampli la passada legislatura, 
efectivament, ara no tenim la mateixa unanimitat per alguns temes. En som cons-
cients, que declaracions com la del Parlament de les dones de la passada legislatura, 
declaracions institucionals, ara mateix, amb l’estat actual del Reglament i la com-
posició de la cambra, doncs, no serien possibles. Però tampoc no entenem massa 
quines són les reticències per part del Govern de continuar fomentant un espai on 
també les forces polítiques representades en aquest Parlament puguin participar i 
puguin parlar sobre les polítiques de resposta a la violència masclista, els recursos 
necessaris, el seguiment en la implementació d’aquestes polítiques.

Efectivament, vam modificar la llei de violències masclistes, la passada legisla-
tura; també va ser una feina intensa i interessant entre els diferents grups. Crec que 
la proposta que va sortir millora en molt l’atenció a les víctimes, però ho hem dit una 
vegada i una altra, el que calen també són els recursos per desplegar-la. La majoria, 
si no tots, els informes d’avaluació de la 5/2008, que es van fer deu anys després, el 
que deien és que la llei no s’havia desplegat amb els recursos necessaris, que la xar-
xa d’atenció no tenia els recursos necessaris per fer-ho amb qualitat i amb equitat 
territorial, que hi havia una precarització de les professionals que atenien les dones 
víctimes de violència, i això ens torna a portar, una altra vegada, a la manca de re-
cursos i eines per desplegar-la. I això no deixa de ser manca de voluntat política. 

Per tant, al nostre entendre, que es proposi un pacte català on hi hagi participa-
ció d’entitats de la societat civil, però també dels grups parlamentaris i de les forces 
polítiques a les quals representen, i de la ciutadania a la qual representen en el debat 
d’aquestes polítiques i en el seguiment dels recursos que s’hi destinen i en l’execu-
ció d’aquestes polítiques, no ens sembla que sigui ni sobrer ni que dupliqui espais 
ni que sigui una burocratització. Creiem que pot ser un espai de trobada i de debat 
que es pot complementar perfectament amb la feina que faci la comissió nacional, 
a la qual s’ha fet esment.

Hi han pactes nacionals de diversos temes. Nosaltres ara estem en la tramitació 
de la ponència de la llei d’habitatge, i ha sortit diverses vegades, per part dels dife-
rents actors, la necessitat d’un pacte nacional pel dret a l’habitatge. No entenem per 
què hauria de ser un problema o una duplicació o una burocratització que hi hagi un 
pacte català de lluita contra les violències masclistes. 

Creiem que pretendre dir que la voluntat de que hi hagi aquest pacte en realitat 
és anar a dificultar més la resposta o a posar-hi més traves o a que hi hagi duplici-
tat d’espais, al final és una manera de no voler afrontar la necessitat que hi ha de 
debatre això amb tots els grups i debatre-ho també en un espai on puguin estar els 
grups parlamentaris i la societat civil que treballa en la lluita contra les violències 
masclistes, les entitats i els experts.

I, si no, sí què m’agradaria que m’expliquin quin espai hi ha ara mateix a Cata-
lunya on els grups parlamentaris puguin treballar coordinadament amb el Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya, amb els professionals que donen atenció a les 
víctimes de violència masclista, amb la conselleria d’Igualtat i Feminismes i amb els 
diferents programes que té el Govern de lluita contra la violència masclista. No hi és.  
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I això és el que es demana en aquesta proposta de resolució. I nosaltres entenem que 
té sentit demanar la creació d’aquest espai. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, també, diputada. Té la paraula a la diputada Anna Grau, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Anna Grau Arias

Bé, molt breument. Tornem a tenir la impressió que de bones intencions l’infern 
n’és ple, i que s’accepten esmenes que rebaixen la concreció i, sobretot, el compro-
mís pressupostari amb aquestes polítiques. 

Dit això, tenint en compte la gravetat del tema i que sí que tenim la impressió 
que en aquest tema apreciem més esforços que en d’altres del naixent equip de la 
conselleria i del Govern, com a senyal de bona voluntat, que no de confiança, hi vo-
tarem a favor. 

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Ara sí que tindria torn de resposta a les esmenes presen-
tades la diputada del Partit Socialista, Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. No acceptem la primera esmena, perquè trobem que desvir-
tua totalment el que nosaltres demanàvem: un pacte amb totes les forces polítiques 
o, almenys, amb una majoria. Ja sabíem que no aconseguiríem unanimitat, però sí 
que voldríem una majoria de forces polítiques comprometent-se en aquest pacte. Per 
tant, nosaltres ens mantenim ferms en la idea del pacte. 

De polítiques, en tenim. I, a més, moltes vegades vostès mateixos diuen que són 
les millors. És cert, tenim molt bones polítiques, malgrat que la modificació de la 
Llei 5/2008 es va fer per tràmit d’urgència, i això mai és una bona notícia perquè no 
permet un debat profund. Però, sigui com sigui, a les dones, malgrat aquestes lleis 
tan bones que tenim, ens continuen matant i no sembla que ningú se senti realment 
concernit. 

El meu grup està totalment compromès a posar en marxa un pacte català contra 
la violència masclista. Els altres grups d’aquesta cambra deuen saber si tenen el ma-
teix compromís o no. 

Pel que fa als diners que arriben del pacte d’estat, arriben no condicionats, es 
poden aplicar com volen. Naturalment que per als jutges no és una competència de 
vostès, però és que de vostès és la competència, per exemple, de la formació en sani-
tat o de la formació dels cossos de seguretat, i sí que tenen mancances de formació. 

Jo he estat mirant on s’havien aplicat aquests diners, cosa que, d’altra banda, és 
difícil, perquè no és una cosa òbvia on s’han aplicat ni en què s’han aplicat, però fi-
nalment ho he trobat; ajudada per una persona que en sap, ho he trobat. I m’he ado-
nat que s’han posat els diners en moltes coses que no sembla que siguin rellevants 
i, en canvi, potser no s’han posat on podrien ser rellevants. Per tant, hi insisteixo, 
els diners els aporta l’Estat, nosaltres hem de continuar mantenint el pressupost que 
teníem per a tot això.

Quant a la segona esmena, l’acceptem, perquè com que malauradament tenim els 
pressupostos congelats, no hem fet nous pressupostos, doncs entenem que no podem 
parlar més que de recursos, més que no pas d’ampliar el pressupost.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.
Passaríem, doncs, ara a la votació. S’ha demanat votació separada dels dos punts.
Passaríem, en primer lloc, a la votació del punt número 1 de la proposta de re-

solució. 
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Vots a favor?
Abstencions? 
Vots en contra?
El punt número 1 quedaria rebutjat, amb els vots en contra del Grup Republicà, 

del Grup de Junts per Catalunya i del Grup de la CUP –serien 9 vots en contra–, i 
els vots a favor del Grup del Partit dels Socialistes, del Grup de Ciutadans i dels co-
muns. Perdó, i el vot en contra, entenc, del Grup de VOX també.

Donem pas ara la votació del punt número 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Abstencions?
Entenc que no, no? (Rialles.)
Vots en contra?
Molt bé, queda aprovat el segon punt amb 15 vots a favor del grup del Partit So-

cialista, Grup Republicà, Grup de Junts per Catalunya, Grup de la CUP, Grup d’En 
Comú Podem, Grup de Ciutadans, i el vot en contra del Grup de VOX. 

Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima 
Generació UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones 

250-00033/13

Passem ara a la següent proposta de resolució, que és el punt número 4 de l’ordre 
del dia, que és la proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima Gene-
ració UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones.

Fa la defensa, per part del Grup Socialistes, la diputada Sílvia Paneque.

Silvia Paneque Sureda

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats. Començàvem aques-
ta sessió avui amb una afirmació de Georgina Picas, que deia: «Davant la crisi, els 
drets de les dones queden vulnerats.» I, de fet, aquest és el fons que motiva aquesta 
proposta de resolució, que ens planteja dos propostes d’acord. La primera, perquè 
és necessari que els fons Next Generation tinguin com a destí objectiu les dones de 
manera transversal, o perquè la igualtat de gènere ha de ser un dels eixos transver-
sals clau en els fons de recuperació europeus.

Perquè si bé és cert que les polítiques d’igualtat han implicat avenços importants 
en els últims anys en l’equiparació efectiva entre homes i dones, no és menys cert que  
l’arribada de la pandèmia de la covid ha fet recular algunes de les consecucions  
que donàvem ja per assolides. I per això ho lligava amb aquesta primera frase: «Da-
vant de la crisi, els drets de les dones queden vulnerats.» 

Així ho advertia també el secretari general de l’ONU, António Guterres, el pas-
sat mes d’octubre, en la commemoració del XXV aniversari de la declaració de Pe-
quín, que va ser el primer gran acord global per impulsar els drets de la dona. I deia: 
«La pandèmia del coronavirus pot acabar amb tota una generació de progressos cap 
a la igualtat de gènere.» I va demanar a tots els governs accions immediates per pro-
tegir les dones i les nenes.

Donem, en l’exposició de motius, algunes dades extretes de l’informe «Les do-
nes a Catalunya 2020», elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, que ens 
marca una taxa molt més elevada de risc de pobresa entre les dones. 

A diferència de crisis anteriors que havíem viscut a Catalunya, aquestes havien 
afectat en major grau els treballs masculinitzats, i la covid, en canvi, ha afectat sec-
tors laborals amb més presència femenina –hostaleria, comerç o cures–, i això fa 
que augmenti la possibilitat de pèrdua de treball, segons diferents estudis. En poso 
un d’exemple, però n’hi ha molts més: «La covid-19 i la desigualtat de gènere a Es-
panya», publicat el passat mes d’abril per l’economista Claudia Hupkau i l’econo-
mista Carlos Victoria.
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La principal conclusió d’aquest estudi és que més de dos terços de les mares es 
van veure obligades a quedar-se a casa. Però hi ha també en aquest estudi conclu-
sions o camins de millora, si hi destinem recursos i esforços, com, per exemple, 
l’oportunitat de trencar estereotips i rols de gènere, encara presents en moltes llars, 
gràcies al teletreball.

És per això que el nostre grup pensa que la igualtat social i de gènere ha de ser 
un dels eixos transversals i clau en els fons de recuperació europeus. Pensem que ho 
hauria de ser qualsevol mobilització de recursos públics que pretengui fomentar la 
igualtat, però en el cas que ens ocupa, que són els fons Next Generation, que repre-
senta una de les més grans mobilitzacions de recursos públics en etapa democràtica, 
és especialment important pel que deia, perquè l’impacte de la covid ha tingut espe-
cial incidència entre les dones.

És per això que els demanem el vot afirmatiu a aquestes dues propostes que con-
té aquesta proposta de resolució i que té, com deia, un objectiu fonamental: garantir 
la igualtat entre homes i dones en el nucli de la recuperació econòmica. 

És fonamental reduir la bretxa de gènere i violència de gènere per criteris de jus-
tícia i equilibri social, però també per criteris econòmics, igualar la remuneració sa-
larial entre homes i dones. Precisament aquest dissabte, moltes de nosaltres, segur, 
reivindicàvem la reducció de la bretxa salarial, que s’estima, aproximadament, en un 
vint-i-tres per cent. Augmentar el nombre de dones en llocs directius, implementar 
plans d’igualtat de gènere, o fomentar corresponsabilitat en la cura de descendents i 
familiars a càrrec o augmentar les places zero a tres anys són exemples de la trans-
versalitat de la que voldríem impregnar aquests fons Next Generation a Catalunya. 

I, finalment, un segon punt d’acord vinculat a la necessitat d’incidir en aquests 
fons públics per pal·liar les conseqüències negatives produïdes per la crisi de la covid 
en l’àmbit d’igualtat amb dones.

S’imposa també la necessitat de recollir dades, tant en la definició de les accions 
dels projectes com també en la fase posterior d’avaluació d’aquestes; dades quantita-
tives i qualitatives que puguin documentar i avaluar les desigualtats de gènere. I per 
això els demanem que als projectes es donin dades desagregades, una mancança que 
es produeix en molts àmbits, també es podria produir en el marc d’aquests projectes 
europeus. I per això demanem, especialment, que hi hagi aquesta desagregació, com 
deia, tant en la fase de presentació com també en la fase d’avaluació.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Donem ara pas, per part del Grup de Junts per Catalu-
nya, a la diputada Elsa Artadi.

Elsa Artadi i Vila

Moltes gràcies, presidenta. Començar per agrair a la diputada del PSC i també a 
la diputada d’Esquerra Republicana, la Raquel Sans i a la Sílvia Paneque, doncs, la 
feina que hem pogut fer conjuntes per trobar un acord i tirar endavant també aquesta 
proposta de resolució d’avui. 

Avui hem estat tractant temes que entrarien, d’una manera molt estreta, en el 
que entenem com les polítiques de feminisme i igualtat, no?, quan parlem del dret 
a l’avortament, quan parlem del tràfic de persones, etcètera. Però una de les eines 
que portem molts anys reivindicant la majoria de les que som aquí és, precisament, 
doncs, que aquestes polítiques de feministes siguin transversals i encoratjar inicia-
tives com les que portem avui, que potser no seria un tema tan obvi, però que la 
nostra feina també és que hi hagi aquest caràcter feminista en totes les polítiques 
que es fan des de les institucions. Per tant, crec que és molt oportuna, crec que, se-
gurament, a mesura que el departament agafi rodatge, moltes d’aquestes coses segu- 
rament ja les faran d’ofici, no les haurem d’estar reclamant des d’aquí. 
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Tanmateix, sí que en l’àmbit dels fons europeus, que ha estat liderat i imposat en 
molts dels detalls, precisament, pel Govern de l’Estat, doncs sobta una mica que la 
petició vingui del Partit dels Socialistes, quan ho podien haver inclòs perfectament 
a través dels seus companys a Madrid, que hauria sigut molt més fàcil, amb criteris 
des del primer dia, que no ara a mig camí, que ja portem molt de temps fent-ho, amb 
un software i amb unes condicions com molt clares, i ho faria tot molt més fàcil, no? 
Igual que quan hem reclamat temes de la pime o de la descentralització dels fons. 
Tanmateix, benvingut sigui i per això hi som, per donar-hi suport. 

És inevitable que amb tots aquells elements que avui dia, no?, tenen... Jo faré un 
enfocament una mica complementari per no repetir-me en les coses que ja ha dit ara 
la diputada, eh? Però darrerament parlem molt del progrés econòmic i social i ho 
lliguem molt amb una societat digital amb innovacions que, clarament, han agregat, 
són positives per a la societat, però que en el cas de la digitalització –i crec que quan 
parlem dels fons europeus és oportú tornar-hi a fer èmfasi i tornar a aixecar la ban-
dera de la preocupació, de l’alerta–..., hem d’aconseguir que aquestes millores que 
ens venen per part de la digitalització realment siguin inclusives. 

Per què? Perquè ens preocupa que una bretxa salarial que s’havia anat tancant, 
en un sector com és el de la digitalització, de les noves tecnologies, que és clarament 
esbiaixat a favor dels homes, doncs aquesta bretxa salarial, que s’havia anat tancant, 
no només s’estanqui, sinó que es vagi obrint de nou. I quan parlem dels fons euro-
peus, que parlem del futur digital com una clau per al desenvolupament, doncs ens 
preocupa molt aquest tema i, per tant, creiem que és doblement oportú. 

La crisi de la covid..., ara n’ha fet un repàs la diputada, també el vam fer nosaltres 
quan va comparèixer la consellera Verge. Per tant... Però creiem que va més enllà 
del que és ocupació, que el problema de la desigualtat creixent cap a les dones en 
aquesta crisi ha anat molt més enllà de temes d’ocupació i també així ho vam docu-
mentar. Per això també hem entrat aquesta primera esmena, perquè sigui més inclu-
siu, no només parlar de l’ocupació, que és súper important, però també en tot el que 
té a veure amb l’equitat de gènere. 

I sí, agafar-me al comentari que ara feia la diputada: tenir dades desagregades és 
fonamental; és fonamental en aquest camp, en els pressupostos, en qualsevol de les 
polítiques. Crec que hem de fer un esforç molt més gran com a polítics, diguem- ne. 
En aquest sentit, estic molt d’acord amb la –que ara no hi és– diputada de la CUP 
quan deia que hem de ser exigents des del Parlament per part de tots els grups. Par-
lem molt d’una societat i una economia del coneixement, però quan arribem a les 
institucions crec que ens queda molta feina per fer per tenir una administració del 
coneixement. Ni tenim dades desagregades, ni tenim tota la informació que, en ge-
neral, hem de tenir per poder fer una anàlisi dels resultats que s’estan fent, ni s’està 
fent una avaluació correcta de què impliquen les polítiques públiques. 

Per tant, tot el que tingui a veure amb anar millorant en aquesta direcció ens hi  
trobareu sempre. No sempre serà fàcil, no sempre ho tindrem tot, però crec que 
hi hem de seguir insistint, crec que hem de defugir de dades agregades, de quants 
diners ens gastem en les coses i començar a parlar de manera desagregada de quin 
impacte tenen sobre els diferents col·lectius. I, en aquest sentit, jo crec que és una 
aportació positiva a la manera de treballar i, en particular, en un pla de xoc tan gran 
com són els fons europeus, que això no passi per alt.

(Pausa.)

La presidenta 

Bé, perdoneu, estàvem aclarint qui pujava, qui baixava... (La presidenta riu.)
Donem pas ara a la diputada del Grup Republicà, la diputada Raquel Sans.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair, doncs, a la diputada Paneque la 
voluntat d’arribar a acords i de poder transaccionar; també a la diputada Artadi. 
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I agrair també al PSC la presentació d’aquesta proposta de resolució, que crec que 
és positiva i que crec que posa en el centre de debat, doncs, una de les possibles mo-
bilitzacions de recursos més grans que tindrem i, per tant, que amb aquesta mobi-
lització de recursos a nivell europeu ens hi juguem molt i ens hi juguem també la 
transformació que ha de tenir aquest país.

Coincidir, doncs, amb la diputada Artadi que haguéssim agraït, no?, incorporar 
aquesta visió de gènere que hauria de venir des de l’Estat, que és qui en té la respon-
sabilitat i, per tant, posar les coses fàcils ja des de l’inici. Però, en tot cas, nosaltres 
hi hem d’estar a favor. 

Crec que és especialment important que arribin propostes de resolució d’aques-
tes característiques, perquè d’allò que no se’n parla, d’allò que no se’n té dades, 
doncs, sembla que sigui molt complicat fer-ne polítiques públiques, no?

Fa una estona escoltàvem la senyora Aldavert, que ens parlava de la dificultat de 
poder tenir polítiques per la manca, precisament, de dades, no? I, per tant, disposar 
d’aquestes dades desagregades crec que és importantíssim per saber orientar real-
ment cap on hem de destinar aquests fons. No sempre és fàcil –ho deia ara la dipu-
tada Artadi–, però sí que és veritat que allò que no s’obliga per llei, que allò que no 
fixem..., doncs no disposaríem de totes aquestes dades. I, per tant, no sempre és fàcil 
des de les administracions..., des de les empreses també, eh? Si no exigíssim plans 
d’igualtat segurament moltes empreses no farien aquests plans d’igualtat. I, per tant, 
és important que ho forcem. 

Però sí que voldria destacar que d’aquesta crisi, hem dit, en sortirem diferents, 
n’hem de sortir diferents. Doncs jo crec que el que no podem és augmentar les dife-
rències estructurals que ja tenim pel fet de ser dones, no? Hi ha algunes dades que 
sempre criden l’atenció: el noranta-tres per cent de les excedències per cura d’infants 
o persones dependents les demanen les dones –això és previ, eh?, a la covid, són da-
des prèvies a la covid– i, per tant, això té clarament afectacions en les carreres pro-
fessionals d’aquestes dones. I la bretxa, que potser quan tens divuit anys, n’és una, a 
mesura que et fas gran va augmentant, precisament per tota aquesta aparició de les 
cures al llarg de les nostres vides. I, per tant, crec que els fons europeus també han 
d’abordar aquestes qüestions per no augmentar encara més aquesta bretxa i per no 
deixar les dones enrere.

També tenim un repte, eh?, respecte al teletreball, que ara s’ha posat sobre la tau-
la, perquè això encara no sigui més perjudicial per als drets de les dones. 

I sí que un prec. És a dir, més enllà d’aquesta visió de gènere, crec que hem d’in-
corporar també la interseccionalitat. No totes les dones partim del mateix punt i 
crec que és important també que els fons Next Generation tinguin en compte aques-
ta interseccionalitat, especialment en aquells col·lectius que són més vulnerables, i 
que cal tenir especial cura per no deixar ningú enrere.

Per tant, tornar a agrair a la diputada Paneque i a la diputada Artadi aquesta 
capacitat d’arribar a un acord, i crec que és un tema que ens interpel·la a totes.

La presidenta 

Moltes gràcies. Donem pas ara a la diputada del Grup de VOX, la senyora Mó-
nica Lora.

Mónica Lora Cisquer

Gracias. Bien, a mí me sorprende a veces que en esta comisión se diga «de igual-
dad» cuando muchas de las propuestas que a veces se llevan a debate y a votación 
nada tienen que ver con la igualdad. No nos sorprende, de hecho, el argumento que 
hace el Partido Socialista en la parte expositiva de su propuesta, victimizando a la 
mujer en una situación de pandemia. Una pandemia en la cual todos han sufrido.

Inicia su propuesta –y abro comillas–: «Las mujeres han sido las que han sufrido 
más intensamente la crisis económica provocada por la covid-19» –cierro comillas. 
Y, a partir de aquí, hace un relato sesgado de la realidad, que pretende, pues, que le 
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sirva de fundamento para realizar unas medidas en beneficio solo a un sector de la 
población.

Consideramos que las fuerzas políticas no pueden cooperar en esa discrimina-
ción. Creemos que es indigno actuar de esta manera, porque la crisis de la covid no 
entiende de sexos. La crisis económica de la covid la están sufriendo tanto hombres 
como mujeres y me parece surrealista tener que recordar algo tan obvio como real.

Expliquen, pues, esto a tantas y tantas familias catalanas que han tenido que cer-
rar sus negocios y que se han arruinado a consecuencia de la pandemia y de la falta de 
empatía y ayuda por parte de la Generalitat de Catalunya. Expliquen esto, por ejem-
plo, al más del treintaitrés por ciento de las familias numerosas en Cataluña que no  
han podido acceder a ninguna ayuda pública. Expliquen, pues, que la Generalitat  
no salva la crisis económica por la covid a tantas y tantas familias que sí lo necesi-
tan, pero, en cambio, en plena emergencia sanitaria, pudimos ver cómo la Generali-
tat se gastó más en publicidad institucional que en años anteriores. 

Porque es una cuestión de prioridades, y la Generalitat no es que lo tenga claro, 
es que lo tiene clarísimo: mejor garantiza la causa separatista que ayudar a los ca-
talanes; y prefiere inyectar dinero público en medios de comunicación, con más de  
33 millones de euros, que impulsar, por ejemplo, ayudas para paliar los efectos  
de la crisis económica derivada por la covid.

Y nosotros no vamos a secundar sus políticas de confrontación entre hombres y 
mujeres. Es por ello que no vamos a dar apoyo a esta propuesta de discriminar a los 
catalanes, tanto a hombres como a mujeres, que están sufriendo las consecuencias 
de la pandemia.

Porque, miren, a nosotros nos merecen el mismo respeto y creemos que hay que 
luchar tanto por hombres como por mujeres. Por ejemplo, a l’atur registrat, esto es 
de una parte expositiva de una propuesta de resolución del Partido Socialista. Para 
mí merecen el mismo respeto los 228.000 hombres que en el mes de marzo de 2021 
estaban en paro que les 277.000 mujeres que estaban en paro. Merecen el mismo 
respeto, haya más mujeres o haya menos hombres –merecen el mismo respeto hom-
bres y mujeres. Y no merecen que desde las administraciones se discrimine por los 
genitales que tengan. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Donem pas ara, per part del Grup de la CUP, al diputat Xavier 
Pellicer. (Pausa.) Declina la seva intervenció. Doncs, llavors, m’hauran de donar una 
mica de temps a que jo pugui baixar per fer la meva. 

La vicepresidenta

Mentre li donem temps a la diputada, aprofitem per presentar-la. (Rialles.) Tran-
quil·la, tranquil·la... Ara sí? (Pausa.) Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, la diputada Susanna Segovia. 

Susanna Segovia Sánchez 

Bé, doncs moltes gràcies. Nosaltres donarem suport a la proposta. Creiem que és 
important, efectivament, la transversalització de les polítiques d’igualtat en totes les 
polítiques del Govern de la Generalitat de Catalunya, també en tots aquells projectes 
als quals es presenta i demana que se li atorguin fons i recursos.

És cert que venim com de molt enrere. Una de les raons per les quals a l’Institut 
Català de les Dones, en el seu moment, es va batallar molt perquè estigués dintre de 
Presidència era, precisament, per garantir aquesta transversalitat de les polítiques 
d’igualtat en totes les polítiques del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Jo crec que, anys després, es pot comprovar que això realment no s’ha acon-
seguit, que l’Institut Català de les Dones, segurament en bona mesura degut a 
les retallades que ha patit..., des de l’any 2008 fins pràcticament el 2020 va patir  
una retallada de recursos que feia que l’any 2008 l’Institut Català de les Dones tin-
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gués 12 milions d’euros i l’any 2018 en tingués 8; per tant, 4 milions menys, gaire-
bé un cinquanta per cent menys dels recursos que li havien donat. I això va fer que 
durant molt de temps no pogués exercir aquest paper de rectoria en les polítiques 
d’igualtat de la Generalitat de Catalunya. 

Crec que una de les coses que hem vist també durant molts anys és la incapacitat 
que hi havia per part del Govern de poder donar una resposta clara de totes les polí-
tiques que es feien d’igualtat en els diferents departaments. Jo recordo haver dema-
nat diverses vegades quins són els recursos que destina la Generalitat de Catalunya 
a polítiques efectives d’igualtat entre homes i dones i era impossible, per no dir-ho 
d’una altra manera, aconseguir la foto d’aquests recursos.

Entenem que va ser una de les línies que la mateixa consellera d’Igualtat va po-
sar com una de les prioritats del seu mandat, que era avançar cap a aquesta trans-
versalitat efectiva de les polítiques d’igualtat, treballant amb tots i cadascun dels 
departaments. Nosaltres li volem donar el marge de confiança necessari perquè això 
sigui efectiu i es pugui fer capaç. 

I entenem que en aquesta proposta de resolució justament una de les coses que 
demanen és que també en l’accés a aquests fons europeus es tinguin en compte 
aquestes polítiques d’igualtat, aquest enfocament de gènere a l’hora de presentar 
les dades desagregades, però també a l’hora de prioritzar quines són les polítiques i 
quins són els diferents impactes que aquestes polítiques tenen en funció dels criteris 
d’igualtat i d’equitat. 

Jo recordo que quan vam fer també la comissió de reconstrucció a la passada 
legislatura, la llavors vicepresidenta del Consell Nacional de les Dones, la Mont-
se Pineda, justament una de les coses que va qüestionar fortament va ser que no hi 
havia hagut prou presència de les entitats i de les institucions que treballen en les 
polítiques d’igualtat a l’hora de definir quines eren aquestes prioritats que es presen- 
taven als recursos per a la reconstrucció. I es queixava de que sense aquesta pre- 
sència d’algú que estigués tot el temps vetllant perquè s’apliqués la perspectiva de 
gènere en les diferents polítiques, això acabava no passant. 

Entenem que ara comença una nova etapa de la conselleria. Nosaltres donarem 
suport a aquesta proposta de resolució i estarem, efectivament, pendents de com 
s’incorporen aquests criteris en les diferents polítiques per part del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn de la diputada del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, la senyora Anna Grau. Endavant. 

Anna Grau Arias

Bé, bona tarda. Clar, aquí es pot veure el got mig ple o mig buit. Si mirem, 
doncs, tot lo que ha passat fins ara, ens haurem d’instal·lar en la posició del barrufet 
emprenyat i dir a tot que no. Preferim, en aquest cas, compartir l’optimisme de la 
diputada Segovia.

Jo sí que crec, nosaltres sí que creiem que, realment, la covid s’ha acarnissat es-
pecialment amb les dones, perquè són les dones les que en situacions de teletreball, 
en situacions..., pateixen una doble càrrega familiar, laboral, de tota mena. Penso 
que és un dels àmbits on més palès es fa el gap de gènere.

No tenim, sincerament, massa confiança en que la cosa no passi de bones inten-
cions i bones declaracions, però sí que pensem que, home, que posats a triar entre 
que els fons covid vagin a comprar Polònies o que vagin, doncs, diguem-ne, a tenir 
cura d’aquests gaps de gènere, home, per nosaltres no quedarà.

Hi votarem a favor.



DSPC-C 69
20 de setembre de 2021

Sessió 5 de la CIF  45 

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies. Té ara torn, per posicionar-se sobre les esmenes presen-
tades, la diputada del PSC Sílvia Paneque.

Silvia Paneque Sureda

Sí, moltes gràcies. Agrair la capacitat de negociació i la voluntat de la diputada 
Sans, de la diputada Artadi. Efectivament, hem pogut arribar a un acord d’esmena 
transaccional, que llegiré en la seva literalitat perquè consti en l’acta, que diu: «Exi-
gir que els projectes valorin la seva contribució a l’equitat de gènere i aportin dades 
segregades per sexe, tant en la definició de les accions com en l’avaluació d’aques-
tes.»

Voldria agrair totes les aportacions que s’han fet, els vots favorables. Dir-li a la 
diputada Artadi que si ho presentàvem vinculat als fons europeus i en seu parlamen-
tària i en aquesta comissió era sobretot pensant en aquells projectes que es presentin 
des del Govern de la Generalitat i per això ho circumscrivíem. Però que, en tot cas, 
no pateixi, que som feministes i exigents tant a Barcelona com a Madrid. I, per tant, 
si hi ha alguna qüestió a millorar en el programari, en el software, serem exigents 
també amb el ministeri que pertoqui.

I respecte a la diputada de VOX. Yo, la verdad, es que también dice que usted se 
sorprende de esta comisión, yo a veces también me sorprendo..., y no se lo digo con 
falta de respeto, ¿eh?, se lo digo, de verdad, con respeto, pero yo también me pregun-
to qué hace una diputada como usted en un lugar como este. Supongo que cuando 
ustedes presenten propuestas de resolución veremos qué objetivo persiguen en una 
comisión de igualdad y feminismos, cuando ustedes niegan, de base, que haya bre-
cha salarial, que haya diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral... 

No se trata de respeto entre hombres y mujeres que estén en el paro. Efectiva-
mente, todos merecen, no nuestro respeto, nuestro apoyo institucional y nuestros 
recursos públicos para ayudarles. Pero negar que hay una diferencia y una violencia 
estructural de muchas mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y hay esa brecha 
salarial, para mí es negar una evidencia y negar la realidad.

Muchas gracias.

La presidenta

Bé; acabats els torns d’intervenció, donaríem pas a la votació de la proposta de 
resolució.

Cap grup ha demanat votació separada. Per tant, votaríem tot el text de la pro-
posta de resolució. 

Vots a favor del contingut de la proposta de resolució?
Abstencions?
Vots en contra?
D’acord. La proposta de resolució ha quedat aprovada amb 14 vots a favor del 

Grup Socialistes, del Grup d’Esquerra Republicana, del Grup de Junts per Catalu-
nya, del Grup d’En Comú Podem i del Grup de Ciutadans; l’abstenció del Grup de 
la CUP, i el vot en contra del Grup de VOX.

Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat 
econòmica 

250-00034/13

Finalitzat aquest punt, donem pas a l’últim punt de l’ordre del dia, que és el punt 
número 5, que és la proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabi-
litat econòmica; proposta presentada pel Grup del Partit dels Socialistes de Catalu-
nya. Té la paraula la diputada Gemma Lienas.
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Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Els llegiré el preàmbul que encapçala l’informe que fa tri-
mestralment l’ICD sobre l’ocupació de les dones, perquè no quedi cap dubte que les 
dones viuen en una situació de desigualtat en relació amb els homes, que les situa 
més sovint que a ells en el llindar de la pobresa. 

«Les dones pateixen un seguit de desigualtats, dins i fora del món del treball, 
que resulten en greuges comparatius respecte dels homes. La voluntat d’assolir la 
igualtat de gènere s’emmarca com un dels reptes prioritaris de les organitzacions 
internacionals i de l’agenda política. A nivell internacional és un dels objectius del 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, el número 5, i a nivell europeu 
és un dels principis del pilar de drets socials aprovat el 2017.» No és, doncs, una ma-
nia del nostre grup. 

«A Catalunya, la Llei 17/2015, de 21 de juliol» –això continua dient-ho l’in-
forme de l’ICD–, «d’igualtat efectiva de dones i homes», llei que, per cert, amb 
prou feines s’ha desplegat –això ho dic jo–, «té com a objectiu el dret a la igualtat 
i la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de  
la vida. Així mateix, estableix que una de les funcions que correspon a l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya és elaborar estudis i informes sobre la situació 
de les dones, fer anàlisis i investigacions sobre la situació de desigualtat per raó de 
sexe i difondre’n el resultat.» 

Perquè quedi ben clar, poso un exemple que l’altre dia llegia al diari. Renfe ha 
acomiadat durant el confinament el vuitanta-u per cent de les dones, però només el 
vint-i-cinc per cent dels homes. És veritat que era en l’AVE de la Meca, que això 
també hi deu tenir alguna cosa a veure. Però, en tot cas, la diferència és notable.

I aquí van algunes altres dades, no?, totes extretes de l’informe de l’ICD. Per 
exemple, respecte al primer trimestre de 2021, la població activa femenina s’ha re-
duït i, en canvi, la masculina ha crescut. Per drets laborals, l’increment d’ocupació 
femenina el primer trimestre ha estat protagonitzat, principalment, per condicions 
de treball més inestables. Així, l’ocupació salarial temporal entre les dones ha cres-
cut intensament, mentre que la indefinida ha descendit. 

Pel que fa al tipus de jornada, l’ocupació femenina a temps parcial ha augmentat 
més fortament que a temps complet. En xifres absolutes suposa que de les 7.300 do-
nes ocupades més, entorn del seixanta per cent ho han estat a temps parcial i només 
el quaranta per cent restant a temps complet.

En certs grups de dones es registra un increment de l’atur; per exemple, les do-
nes de més de quaranta-cinc anys. Per sectors d’ocupació, les dones que es troben en 
situacions més precàries treballen o treballaven, perquè moltes van perdre la feina 
durant la pandèmia, com a cuidadores de persones grans i d’infants en domicilis, en 
petits comerços d’alimentació i com a cambreres al sector de l’hostaleria, algun dels 
sectors més afectats per la crisi actual. Quan tenen feina, les condicions són extre-
madament precàries, feines inestables, temporals i amb sous molt baixos.

També vull posar l’èmfasi en les famílies monomarentals. Concretament, a Ca-
talunya hi ha al voltant de 300.000 famílies monomarentals, que representen l’onze 
per cent del total. En més del noranta per cent dels casos estan encapçalades per les 
mares. D’acord amb un estudi impulsat per «la Caixa», una de cada tres famílies 
en situació de pobresa és monomarental. L’Institut d’Estadística avisa que el risc de 
pobresa a Catalunya és un punt superior en les dones i que en el cas de les famílies 
monomarentals l’exclusió social passa del vint al trenta-cinc per cent. El cinquan-
ta-tres per cent de les mares de famílies «monomarentals» supera els dos anys de 
recerca de feina.

La setmana passada vaig ser en una taula rodona al Palau Macaya que duia per 
títol «La bretxa entre rics i pobres». L’exministre Jordi Sevilla era una de les tres 
persones a la taula. Tot el que es va dir era molt interessant i molt rellevant, però jo 
vull portar aquí unes paraules del senyor Sevilla. Va explicar que una gran part de 
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les desigualtats actuals són fruit de la predistribució, és a dir, del primer repartiment 
de la renda; és a dir, el repartiment entre beneficis i salaris. I si en el passat aquest 
primer repartiment era més just, des de fa uns anys i en l’actualitat s’ha tornat ex-
tremadament injust pels salaris. Ell va citar algunes de les causes: un mercat labo-
ral precaritzat, uns sindicats que han perdut força, la globalització, la digitalització. 
Coses que sabem, però que realment afecten a qui menys té. 

És per això que molta gent que té un salari no arriba a final de mes; és a dir, que 
viu abocada a les desigualtats. És per això també que molta gent ni tan sols té feina 
i es veu abocada no a les desigualtats, a la pobresa. I és per això que el Govern té 
l’obligació d’ajudar a qui pot però necessita ajuda, i té l’obligació de sostenir a qui 
no pot de cap de les maneres. Per això hem demanat aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara, en nom dels grups que han presentat esmenes, té la pa-
raula, per part del Grup Republicà, la diputada Judith Toronjo. (Algú diu: «Primer 
Junts i després...»)

La presidenta

D’acord, sí –perdó–, volia dir la diputada del Grup de Junts per Catalunya.

Judith Toronjo Nofuentes

Gràcies. En primer lloc, m’agradaria posar en relleu la preocupació, crec que 
compartida per part de Junts, però també d’Esquerra Republicana, en una lluita so-
cial com és la desigualtat econòmica envers les dones. De fet, les dones som un dels 
col·lectius més afectats per aquesta crisi, tal com s’ha comentat fa un moment, sobre-
tot pel que fa a l’atur, a les opcions laborals, i inclús en el futur. A més, els constants 
i reiterats casos de violència masclista són també una amenaça, la qual cosa provoca 
que avui en dia les dones haguem de sortir al carrer i refermar el nostre compromís 
pel feminisme i per la igualtat.

Per això des de Junts per Catalunya celebrem que avui puguem tenir aquest debat 
al Parlament, a la comissió, i posar èmfasi a afrontar una solució que ha de ser per a 
tots vigent. I, en aquest cas, doncs, considerem que aprofitant l’existència d’aquesta 
nova conselleria, la conselleria d’Igualtat i Feminismes, és l’oportunitat de reforçar 
la col·laboració del departament amb la resta de departaments, amb aquesta visió 
transversal amb la resta de conselleries, però en concret, en l’àmbit que estem co-
mentant, sobre la situació econòmica i sobre l’ocupació, amb Empresa i amb Tre-
ball. Perquè el SOC..., i, de fet, els agents econòmics i socials també han de disposar 
de polítiques públiques d’ocupació, de formació i han de seguir ampliant mesures i 
criteris per lluitar contra aquesta bretxa.

I m’agradaria entrar, de forma molt molt breu, en l’esmena que s’ha presentat 
des de Junts i des d’Esquerra. És una esmena que modifica el primer punt i que, per 
tant, puntualitza les accions a implementar des del Govern. Molt senzill: es tracta de 
pal·liar les necessitats peremptòries de les dones en aquesta situació de vulnerabilitat 
i que requereix el suport ampli, el suport de tota la societat, amb una estratègia de 
país i també dels ajuntaments, amb els recursos necessaris. 

Per tant, avui també destaquem el pla de polítiques d’ocupació, on es fa una lec-
tura, en aquest sentit, sobre l’orientació en la lluita contra la bretxa de gènere en àm-
bits i en sectors de l’activitat econòmica, com són el tecnològic i l’industrial. Hem de 
seguir lluitant i ho hem de fer en el marc d’aquesta legislatura, aproximar aquestes 
formacions a totes les dones, tenint en compte les oportunitats sobre l’economia del 
nostre país.

Són encara ben presents a les nostres societats aquestes desigualtats i cal que 
vetllem per una societat més justa. Tot i que hem fet esforços en la igualtat efecti-
va entre els homes i les dones, encara no acaba sent una realitat a dia d’avui, i per 
això, doncs, donarem suport a aquesta posició, a aquest posicionament. I agraïm 
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que hagin acceptat l’esmena amb modificació que s’ha presentat amb Esquerra Re-
publicana.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara sí, donarem pas al Grup Republicà, la diputada Ángeles  
Llive. (Pausa.)

No pateixi, diputada, he aturat el temps, tranquil·la.

Ángeles Llive Cruz
Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a totes i a tots. M’agradaria, en primer 

lloc, començar expressant el meu orgull per estar aquí avui i fer la meva primera 
intervenció com a diputada d’Esquerra Republicana a la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes. 

Bé, la proposta de resolució que ens ocupa té com a principal objectiu dur a ter-
me polítiques públiques necessàries des de l’Administració pública per millorar la 
situació de moltes dones que viuen en una situació de vulnerabilitat econòmica pre-
caritzada i que aquest fet les arrossega a una pobresa femenina que no permet assolir 
una igualtat en el món laboral i que els garanteixi una autonomia econòmica plena.

En aquest sentit, m’agradaria poder també expressar o aportar la meva experièn-
cia en aquest àmbit, com a regidora d’Igualtat i Feminismes de Caldes de Montbui, 
on, com a servidora pública, he detectat que aquesta situació és constant i s’ha de 
revertir amb urgència. De ben segur que aquesta resolució donarà eines al món local 
per poder revertir-la. 

L’accés al món laboral i totes les problemàtiques que se’n generen, com el terra 
enganxós, el sostre de vidre i tantes altres situacions de discriminació que ens tro-
bem les dones, fa palesa l’evident necessitat d’engegar tot tipus de plans d’ocupació 
destinats a pal·liar aquesta situació.

Així mateix, estem parlant només des d’un pla genèric com és el món laboral, 
però dins d’aquest és també fonamental abordar la bretxa de gènere en determinats 
àmbits, com ho és també el tecnològic. Per això, agrair en primer lloc a la diputada 
Lienas del PSC la presentació d’aquesta proposta de resolució. 

Des del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya vam 
presentar una esmena al primer punt. En comptes de posar que es destinarà una 
partida pressupostària, vam suggerir instar el Govern perquè es destinin tots els re-
cursos necessaris des dels diferents departaments que han de col·laborar de manera 
transversal per tal de que els ajuntaments puguin pal·liar la situació de vulnerabilitat 
en la que es troben moltes i moltes dones i tirar endavant plans d’ocupació.

Finalment, aquesta esmena ha estat acceptada pel Grup Parlamentari del PSC 
i, per tant, agrair-li, diputada, la bona entesa amb la que hem arribat a posar-nos 
d’acord. També a la diputada Toronjo. En aquest sentit, nosaltres, sense dubtar, vo-
tarem a favor d’aquesta proposta de resolució amb l’esmena incorporada.

Moltes gràcies.

La presidenta 

Gràcies, diputada. Donem ara pas a la diputada del Grup de VOX, la senyora 
Mónica Lora. 

Mónica Lora Cisquer

Bé, jo en aquest punt manifestar que la intervenció que he fet en el punt anterior, 
el punt 4 de l’ordre del dia, serveix exactament per a l’argumentari d’aquest punt. 
Per tant, el meu vot serà negatiu.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Intervenció per part del Grup de la CUP. (Pausa.) Ho rebutja.
Passo a baix. Gràcies.
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La vicepresidenta

Molt bé, doncs ara és el torn de la diputada Susanna Segovia, que té la paraula 
en representació del seu grup parlamentari, Catalunya En Comú Podem. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

D’acord. Moltes gràcies. Hola de nou. Doncs nosaltres, evidentment, donarem 
suport a la partida. Totes les polítiques que es facin efectives per combatre la bretxa 
salarial i la desigualtat en l’accés entre homes i dones al món laboral han de tenir 
tot el nostre suport.

Sí que és cert que creiem que, evidentment, és necessari que els ajuntaments 
tinguin més recursos. Nosaltres hem denunciat moltes vegades l’abandonament en 
què sovint estan els ajuntaments per part de la Generalitat de Catalunya, quan mol-
tes vegades els ajuntaments estan assumint polítiques que van molt més enllà de les 
seves competències i dels seus recursos, perquè són les institucions que estan a peu 
de carrer i que estan donant la cara a les necessitats més immediates de la ciutada-
nia. I crec que això durant la pandèmia de la covid va ser un dels moments on més 
es va poder veure i on més es van poder copsar aquestes institucions properes a la 
ciutadania. 

Nosaltres creiem que des del municipalisme és des d’on millor es treballen les 
polítiques d’igualtat i d’equitat. Però també és veritat que creiem que el fet de que hi 
hagi una partida i que se li donin recursos als ajuntaments no ha de fer que la Gene-
ralitat negligeixi de les seves polítiques. I creiem que també la majoria de les coses 
que es plantegen en aquesta proposta de resolució, com els mateixos plans d’ocupa-
ció, han de ser una política activa de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, esperem que no serveixi aquesta proposta per, una vegada més, escu-
dar-se darrere dels governs municipals i no donar resposta a les necessitats que hi 
ha des de les seves competències.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. És el torn de la diputada de Ciutadans, la senyora Anna Grau.

Anna Grau Arias

Doncs, ídem de ídem. Entre el pessimisme desesperant i l’optimisme antropolò-
gic, triarem l’optimisme antropològic i hi votarem a favor.

Gràcies. 

La presidenta

La diputada Lienas té la paraula per posicionar-se sobre les esmenes presentades.

Gemma Lienas Massot

Acceptem l’esmena i, a més, vull agrair a l’Àngels –no sé si és Àngels o Ángeles, 
perquè abans m’ha semblat sentir Ángeles (veus de fons)–..., Ángeles Llive, les ga-
nes d’arribar a un acord. 

I abans m’he deixat, ja sé que no és pertinent ara, però ho sento, però ho he de 
dir. M’he deixat de dir que la Raquel Sans també ha manifestat la seva voluntat  
d’arribar a acords i no vull deixar de dir-ho.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.
Passem, doncs, a la votació. Entenc que tampoc hi ha hagut demanda de votació 

separada; per tant, votem el contingut complet de la resolució.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Abstencions?
Vots en contra?
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Doncs la proposta de resolució queda aprovada amb els vots a favor del Partit 
Socialista, del Partit de Junts per Catalunya, Partit Republicà, del Partit de la CUP, 
del Grup d’En Comú Podem i del Grup de Ciutadans, i el vot en contra del Grup 
de VOX.

Finalitzem aquesta sessió de la Comissió d’Igualtat.
Donar-los les gràcies a totes. Disculpin les constants errades comeses i les ana-

des i vingudes. Ens trobem d’aquí a un mes per a la següent sessió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i set minuts.
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