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Sessió 10 de la CIP

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

cinc minuts. Presideix Sergio Sanz Jiménez, acompanyat del vicepresident, Eduardo Reyes 

i Pino; de la secretària, Anna Gabriel i Sabaté, i de la secretària en funcions, Mireia Vehí i 

Cantenys. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Magdalena Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, Vio-

lant Cervera i Gòdia, Natàlia Figueras i Pagès, Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot, 

Irene Rigau i Oliver, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Marc Solsona i Aixalà i Jordi Turull i Negre, 

pel G. P. de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier 

Domínguez Serrano i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno 

Montaña i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot, pel G. P. de 

Catalunya Sí que es Pot, i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la directora de l’Observatori Cultural de Gènere, M. Àngels 

Cabré Castells, la presidenta i la tresorera de l’Associació de Dones Periodistes de Catalu-

nya, Mavi Carrasco Rocamora i Marta Corcoy Rius, i les representants del col·lectiu On Són 

les Dones Isabel Muntané Rodríguez i Maria Fúlvia Nicolás Tolosa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels grups d’atenció 

a la víctima de les comissaries dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00659/11). Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: BOPC 256, 31).

2. Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i ho-

mes en el món laboral (tram. 250-00671/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 

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

BOPC 262, 33; esmenes: BOPC 304, 9).

3. Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides 

(tram. 250-00724/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 275, 173).

4. Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les Nacions Uni-

des (tram. 250-00729/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 275, 178).

5. Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic de Greuges 

per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no discriminació per raó de gènere 

(tram. 250-00774/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 300, 60; esme-

nes: BOPC 332, 57).

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

bia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe «L’estat de la 

LGTBIfòbia a Catalunya 2016» (tram. 356-00606/11). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodis-

tes de Catalunya davant la Comissió de la Igualtat de les Persones perquè presenti l’es-

tudi «Dones i homes en els governs locals catalans» (tram. 356-00609/11). Esther Niubó 

Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

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

la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el balanç de les polítiques de 

l’ens des de l’inici del seu mandat (tram. 356-00636/11). Grup Parlamentari de la Candida-

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

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victoria 

Kent davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació dels 

edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 356-

00641/11). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.



DSPC-C 437
30 de maig de 2017

Sessió 10 de la CIP  4

10. Sol·licitud de compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, president de la Fundació 

Enllaç, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les condicions 

de vida del col·lectiu de la gent gran LGBTI (tram. 356-00659/11). Marta Moreta Rovira, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·lici-

tud de compareixença.

11. Compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere, 

davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el paper i la situació de 

les dones en el sector cultural (tram. 357-00319/11). Comissió d’Igualtat de les Persones. 

Compareixença.

12. Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Ca-

talunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació i els 

reptes de les dones en els mitjans de comunicació (tram. 357-00320/11). Comissió d’Igual-

tat de les Persones. Compareixença.

13. Compareixença d’una representació del grup On Són les Dones davant la Comis-

sió d’Igualtat de les Persones per a presentar les actuacions amb relació a la presència i 

el tractament de les dones en els mitjans de comunicació (tram. 357-00321/11). Comissió 

d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

El president

Bona tarda. Començarem la reunió.
Abans de procedir a tractar els punts de l’ordre del dia, volia condemnar els tres 

darrers assassinats per temes de violència masclista que hi ha hagut al nostre país, 
dos a Madrid i un assassinat a la comunitat de Múrcia.

Feta aquesta condemna, doncs, el primer seria demanar si algun grup ha de co-
municar alguna substitució. (Pausa.) Sí, diputada?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Nosaltres. El diputat Francisco Domínguez substitueix Noemí de la Calle.

El president

Molt bé, gràcies. Algun més? (Pausa.) No, no? (Veus de fons.) Ah, sí.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. Jo, avisar que potser no puc quedar-me a tota la sessió, i, per tant, m’hauré 
d’absentar a secretaria.

El president

D’acord. Molt bé, diputada.

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels 
grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos d’Esquadra

250-00659/11

Doncs, ara sí, comencem pel primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de 
resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels grups d’atenció a la víctima 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra, presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula la diputada Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Bona tarda. Jo no he volgut retirar-la, aquesta proposta de re-
solució, tot i que sé que hi ha hagut alguns canvis, perquè penso que la situació de 
la violència masclista en el nostre país és prou greu com per mantenir-la, perquè hi 
ha aspectes que encara serveixen, d’aquesta proposta de resolució.

Com ha comentat el president, hi ha hagut tres dones mortes, encara que no hagi 
estat a Catalunya. De fet, segur que després, quan vinguin els tres grups comparei-
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xents, veurem que la discriminació cap a les dones –que és una forma de violència, 
encara que no sigui la més evident, que és l’assassinat– es continua produint –per 
exemple, en el terreny cultural. I és evident que les dones, tal com indica la nostra 
llei, tenen el dret a la prevenció, a l’atenció, a l’assistència i a la protecció, la recupe-
ració i la reparació integral.

Però això hi ha vegades que no es produeix, sobretot quan són ateses, per exem-
ple, a les comissaries. Es necessita gent formada en tots els tipus de violència. Es 
queixen moltíssim..., hem rebut moltes queixes de dones que diuen que fa uns anys 
eren molt més ben ateses en les comissaries de policia que en aquests moments, 
perquè es nota que la gent no té formació. Per tant, nosaltres volem demanar que hi 
hagi gent especialitzada. No podem deixar-ho en mans de qui no té una capacitació 
per entendre la complexitat d’aquest fenomen.

L’altre dia sentia una emissora de ràdio. Estaven condemnant un assassinat, però 
la locutora aprofitava per dir a les dones que denuncien en fals en favor seu que, per 
favor, deixessin de fer-ho, que feien un mal a les altres dones. Evidentment, la que 
feia un mal era ella, dient això. I, per tant, com que falta tanta, tanta, tanta sensi-
bilització, necessitem que els cossos que atenen aquestes dones estiguin preparats.

Per això demanem especialització i demanem recursos, que són demandes detec-
tades des de les organitzacions, els col·legis professionals i les regidories municipals 
que treballen en l’àmbit de les violències masclistes, per contribuir a les millores que 
necessita el conjunt del sistema públic per lluitar contra aquesta xacra.

Valorem molt positivament la feina dels Mossos d’Esquadra en matèria d’atenció 
a les víctimes, i considerem que tenen un paper clau en la millora dels indicadors 
que tenim i que són tan alarmants. Per tant, cal fer molt més. Per això presentem 
aquesta proposta de resolució.

De fet, considerem que la violència masclista ha de ser una qüestió de país. 
I malgrat que sovint ens omplim la boca de dir-ho, la realitat és que encara no sem-
bla que sigui una qüestió de país.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario de Ciutadans se adhiere a esta pro-
puesta y agradece a la señora Lienas su presentación. Es evidente que todos los me-
dios que se pongan para luchar contra la violencia doméstica son pocos, porque no 
hay más que ver que no hemos llegado a la mitad del trimestre y ya superamos am-
pliamente el promedio del año pasado.

Efectivamente, la señora Lienas ha hablado de un pacto de país; yo digo que ten-
dría que haber un pacto de estado, respecto a esta lacra que no cesa y que cada día 
va más allá. Yo no sé cómo se ha de hacer, pero entre todos lo tenemos que hacer, y 
entre todos nos tenemos que comprometer para resolver todo esto, que afecta direc-
tamente a la discriminación más severa de lo que puede suponer una violencia de 
género, que es llegar a la violencia y al asesinato.

Por todo ello, a nosotros nos parece importante que se restablezcan todas las fun-
ciones iniciales de los grupos de atención a la víctima. Y lo normal es que la persona 
que se encarga..., cuando llega una víctima de violencia doméstica a comisaría, que 
pueda presentar la denuncia.

Por tanto, creemos que esto es una retallada que se hizo en el 2011, cuando subió 
el Gobierno de Convergència i Unió, y es una medida que se ha de revertir; se ha de 
revertir y se han de implementar muchas otras medidas, pero, bueno, ahora tenemos 
esta sobre la mesa, y el Grupo de Ciudadanos votará a favor.

Gracias.
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El president

Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bé, només dir que donarem suport a la proposta de resolució. 
Voldria, malgrat que ho han dit, tornar a dir que tres assassinats en un cap de set-
mana, i ja en portem vint-i-set en tot l’Estat..., crec que no només n’hem de parlar, 
sinó que hi hem de posar tots els esforços per intentar minimitzar tots aquests efec-
tes que estan passant a la nostra societat. No podem escatimar ni un sol recurs de 
res en tema de violència masclista. I, per tant, evidentment estem d’acord en aquesta 
proposta de resolució, que el que demana és que es tornin a obrir els centres d’aten-
ció a la víctima.

De totes maneres, m’agradaria indicar que en aquest Parlament aquest any es va 
aprovar una moció que va presentar el Grup Parlamentari Socialista en què es deia 
que hauríem de fer efectiu un pacte català contra la violència masclista, i ha quedat 
en paper. I, malauradament, anem aprovant en aquesta comissió moltes propostes de 
resolució, i, dins el Parlament, moltes mocions, i, al final, tot acaba en paper mullat.

I, per tant, em sembla que entre tots hem de fer un esforç perquè això realment 
sigui efectiu i es porti a terme; perquè podem parlar, podem aprovar moltes coses, 
però, si no es posen ni recursos ni ganes en fer-ho, les coses no se solucionen.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, a mi, aparentment, aquesta proposta de resolució em sem-
bla força interessant, força positiva, però, com bé s’ha dit, aquí és que anem aprovant 
PR i plans i pactes i protocols que, al final, no van a cap lloc.

Jo vull recordar aquí que ja tenim un pla, des de..., el pla 2011-2014, i que, si un 
cas, el que hauríem de fer, crec jo, és modificar aquest pla, perquè el que es demana 
avui aquí, el que demana Catalunya Sí que es Pot, entenc jo que és apedaçar quel-
com que ja tenim, no? Per tant, jo m’abstindré.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, en nom de Junts pel Sí, no sé qui ho porta... 
(Veus de fons.) D’acord. Té la paraula la diputada Natàlia Figueras. Endavant.

Natàlia Figueras i Pagès

Gràcies, president. Bé, nosaltres, una mica en aquesta línia que ha comentat la 
diputada Marisa..., sí que és cert que el tema d’establir tots aquests grups d’atenció a 
la víctima era un tema que funcionava molt bé, i que, a més a més, va donar resultat. 
I, a data d’avui, tant els processos, com els protocols, com tot el que tenim establert, 
doncs, no són o no donen els resultats esperats, perquè no aconseguim combatre tot 
el fet de la violència masclista, però sí que..., en aquest cas, hi votarem en contra, 
una mica en aquesta línia, que ja hi ha un pla aprovat.

El que hem d’intentar treballar –i fins i tot instar-hi el Govern, i el nostre grup 
ens posicionem també al capdavant per instar el Govern i treballar-ho conjunta-
ment–, doncs, és elaborar aquest nou pla, i no anar generant trossets o anar generant 
grups d’atenció, que llavors no ens n’acabarem de sortir, no?

Perquè, paral·lelament al grup d’atenció, hi ha també tot el procés d’atenció a les 
víctimes de violència masclista, domèstica, i altres víctimes vulnerables, i llavors, 
doncs, el que fem és anar creant duplicitats. I estaria bé fer-ho d’una forma conjunta, 
unitària, i treballar en aquesta línia per veure si aconseguim ser molt més eficients.
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El president

Gràcies, diputada.
Bé, doncs, ara passaríem a votació.
Vots a favor de la proposta?
Grups parlamentaris Socialista, Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans, la CUP i 

PP. (Veus de fons.) Ah, no; no, no. Perdó: Grup Socialista, Catalunya Sí que es Pot, 
Ciutadans i la CUP. (Veus de fons.) Sí.

Vots en contra?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
I abstencions?
Grup Parlamentari Popular.
Doncs, ha quedat rebutjada, la proposta de resolució, per 10 vots en contra, 8 a 

favor i 1 abstenció.

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre 
dones i homes en el món laboral

250-00671/11

Doncs, passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i homes en el món la-
boral, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula 
la diputada Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. No sé ja ni si defensar-la, perquè, clar, tot forma part d’un pla 
global, i potser no cal que fem PR...; en fi, jo continuaré defensant que hi han coses 
a fer. I, en el cas de la bretxa salarial entre dones i homes, l’escletxa salarial és molt 
greu; és molt greu, el que passa.

El 2017 Comissions Obreres va treure un informe en què explicava que les do-
nes, tot i ser el 52 per cent de la població més gran de setze anys, no arribem a ser 
la meitat de la població activa. Som gairebé el 60 per cent de la inactiva, perquè una 
de cada quatre té la necessitat de tenir cura d’infants, persones dependents, malal-
ties, discapacitades o grans.

Augmenta la bretxa salarial –l’escletxa– entre homes i dones el 26 per cent, una 
mitjana de set mil euros menys que els homes, i aquesta escletxa existeix ja per a les 
dones joves i no minva en cap moment, al revés: quan arribem a grans, els extrems 
són alarmants, pel que fa a les pensions. La precarietat, però, afecta les dones de tots 
els grups d’edat, en tots els àmbits professionals i en tot tipus de contractes –espe-
cialment els de temps parcial– i en totes les categories.

També l’Organització Internacional del Treball treia un informe el 2015 que ex-
plicava la disparitat salarial que hi ha entre dones i homes, que no es redueix, sinó 
que tendeix a fer-se més gran.

Per tant, nosaltres demanàvem una sèrie de resolucions..., de requisits..., no; no 
em surt la paraula (rialles). És igual, demanàvem que es fessin una sèrie d’accions 
per tal de saber exactament quina és aquesta escletxa salarial entre homes i dones 
al llarg dels anys, recuperar la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Tre-
ball dintre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i, per descomptat, 
dotar-la de contingut i de pressupost.

El president

Gràcies, diputada. I ara, a continuació, té, en nom del Grup de Ciutadans, la pa-
raula la diputada Elisabeth Valencia Mimbrero.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Bien, nosotros, anunciar que votaremos a favor de esta pro-
puesta de resolución. Pensamos que... (Veus de fons.)

Violant Cervera i Gòdia

Falten esmenes presentades...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Ah, hi han esmenes. D’acord, doncs, passo la paraula. (L’oradora riu.)

El president

Té la paraula la diputada Violant Cervera, per defensar les esmenes de Junts pel Sí.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. En qualsevol cas, en primer lloc, vull dir, no sé si ho 
ha comentat, ella, però hem arribat a... (Veus de fons.) No, bé, la proponent ha ac-
ceptat les nostres esmenes, i, per tant, nosaltres votaríem a favor, evidentment, de 
les esmenes que hem presentat, i, per tant, també votaríem a favor del tercer punt.

Només comentar que durant el mes de desembre la Direcció General d’Igualtat 
presentarà un breu informe sobre l’evolució anual d’aquesta escletxa salarial entre do-
nes i homes a Catalunya, que està elaborat a partir de les estadístiques oficials recolli-
des al llarg de tot aquest any. Agraïm que hagi acceptat l’esmena i que aquest informe 
es pugui presentar al llarg de l’any 2017 en lloc de l’any 2016 –que, de fet, ja ha passat.

Sobre el segon punt, també agraïm que hagi acceptat la nostra esmena. De fet, el 
Decret 289/2016, del 30 d’agost, quan es parla de la reestructuració del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, estableix que les funcions de la Direcció 
General d’Igualtat i els seus òrgans dependents –l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats, 
el Servei de Polítiques d’Igualtat i la Secció de Programes de Foment de la Igual-
tat en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones en matèries laborals–, doncs, ja 
depenen també del mateix Departament de Treball. Per tant, nosaltres enteníem 
que crear una nova direcció general era duplicar aquestes competències que ja té en 
aquests moments aquesta direcció general.

I, per tant, atenent al fet que la proponent ha acceptat, doncs, les nostres esme-
nes, sí que acceptem nosaltres també el seu darrer punt, on s’especifica que, un cop 
acceptat això, s’ha de dotar de contingut aquesta direcció general.

El president

D’acord; gràcies, diputada. Ara sí, en nom de Ciutadans, té la paraula la diputada 
Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Bien, anunciar que nosotros votaremos a favor de esta pro-
puesta de resolución, como he indicado anteriormente. Pensamos que el objetivo que 
persigue esta propuesta de resolución es obtener datos, y, en base a esta obtención..., 
supongo que por eso se pide que se elabore un informe de evaluación de la brecha 
salarial. Es evidente que, para mejorar en políticas públicas, necesitamos datos e 
indicadores.

También queremos comentar que la Ley de igualdad entre hombres y mujeres 
pensamos que se debe dotar presupuestariamente y que debe tener un reglamento, 
pero, bueno, hay que tener en cuenta que hay determinados artículos de esta Ley de 
igualdad que han sido copiados literalmente de la Ley de igualdad española, y pen-
samos, como hemos indicado en anteriores ocasiones, que legislar por encima de la 
competencia, pues, a lo único que lleva es al conflicto competencial, y, bueno, no 
estamos en esta línea.

Por otro lado, comentar que recordemos que la Generalitat de Catalunya tiene 
competencias para promover políticas de igualdad, y además tiene competencias en 
negociación colectiva y en inspección de trabajo. Y, bueno, le pedimos al Govern, 
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en definitiva, que, dependa de donde dependa esta dirección general, lo que tiene 
que hacer es reglamentar de una vez la ley y dotarla de un presupuesto.

Por tanto, pues, en resumen, esto es lo que queremos comentar, y todo nuestro 
apoyo a la propuesta, junto con las enmiendas. Supongo que se ha llegado a la mejor 
solución posible y al consenso, y damos apoyo.

Gracias.

El president

Gracias, diputada. A continuació té la paraula, en nom del PSC, la diputada Mar-
ta Moreta. Endavant.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bé, em sembla que ja ho hem dit gairebé tot, però..., només 
una dada, i és que les dones cobren menys en tots els trams d’edat, i això és impor-
tant saber-ho i recalcar-ho, perquè és una realitat, eh? En aquesta proposta de reso-
lució, realment es demana això, no?, tenir dades reals del que està passant.

Però a mi sí que m’agradaria dir que, a part de les dades, hi ha una altra cosa 
important, que és la voluntat política, eh?, i l’Administració pública és la primera 
que ha de donar exemple sobre l’escletxa salarial, no? Per tant, si dins de l’Admi-
nistració pública ja no es compleix, anem malament. Per tant, el que vinc a dir és: 
donem exemple d’això, i, sobretot, busquem el que aquí es demana, que és que to-
tes les empreses privades comencin a posar tots els mitjans perquè aquesta escletxa 
salarial no sigui com està sent en aquest moment i que realment no hi hagin aques-
tes diferències, sobretot en les dones respecte als homes a l’hora de cobrar els sous.

I, per tant, donarem suport a aquesta proposta de resolució.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, en nom del Partit Popular, té la paraula la 
diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, la veritat és que, malauradament, l’escletxa salarial en el 
món laboral entre homes i dones, doncs, és una realitat en molts àmbits laborals, 
no?, i, per tant, penso que el que aprovarem avui pot ser un primer pas per intentar 
que això no passi.

És importantíssima, l’obtenció de dades que es demana per part de Catalunya Sí 
que es Pot. I també aquest gest, que la Direcció General d’Igualtat, doncs, torni a 
formar part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, crec que és un pas 
endavant. I, per tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. No sé si la diputada Gemma Lienas vol fer algun comentari 
sobre les esmenes...

Gemma Lienas Massot

No, volia fer només un comentari sobre la meva correcció de «bretxa» per «es-
cletxa». Vull que consti «bretxa» perquè és igualment correcte, i, a més, em sembla 
més exacte pel que significa la diferència de salari entre homes i dones. No és una 
escletxa: és una bretxa, és un espai molt gran; per tant...

Era això, l’únic que volia dir. Gràcies.

El president

Molt bé. Doncs, quedarà anotat, aquest aclariment filològic.
Passem a votació.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
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Propostes de resolució acumulades sobre els objectius 5 i 10 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides

250-00724/11 i 250-00729/11

Els següents punts de l’ordre del dia són la Proposta de resolució sobre l’objectiu 
5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i la Proposta de resolució sobre l’objec-
tiu 10 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, que, si els sembla bé, tractarem de 
forma conjunta. (Pausa.) I, per defensar-les, doncs, tindrà la paraula la diputada 
Susana Beltrán, de Ciutadans. Quan vulgui, diputada.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. Bé, això sí que és un pla global, però sí que espero que fun-
cioni. El setembre de 2015, a l’Assemblea General de Nacions Unides, per unanimi-
tat de tots els estats membres i després d’haver parlat també durant força temps amb 
la societat civil, es van aprovar el que serien els disset objectius de desenvolupament 
sostenible. Són objectius que estan relacionats, però cada un d’ells té entitat pròpia, 
i s’han d’assolir al llarg dels propers quinze anys, fins a arribar al 2030.

En molts d’aquests objectius, o en pràcticament tots, la Generalitat de Catalunya 
hi té competències. Des de Nacions Unides es va fer una crida perquè tots els actors 
s’impliquessin en l’assoliment d’aquests objectius, i els dos objectius que presentem 
en aquesta comissió serien l’objectiu 10, que el títol és «Reduir les desigualtats», i 
l’objectiu 5, que és el tema de la igualtat de gènere, no?

Estava escoltant a la resta de diputades i diputats abans, i justament l’objectiu 5, 
que té per objecte la igualtat de gènere, el que pretén és posar fi a totes les formes 
de discriminació contra les dones i les nenes, no?, i això s’ha de traduir en reformar 
i en esmenar totes aquelles lleis i totes aquelles pràctiques que efectivament porten 
a una discriminació. Els sentia que parlaven de la bretxa salarial entre homes i do-
nes; doncs, bé, el que pretén aquest objectiu és que fins al 2030..., tot això s’acabi.

I, respecte de l’objectiu 10, pel que fa a reduir les desigualtats, es tindria com a 
fita el 2030 potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les 
persones, amb independència de la seva edat, del seu sexe, de la discapacitat –si en 
tenen–, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altres, no?

Per què estem demanant això al Parlament? És cert que fa uns mesos, i a partir 
d’una iniciativa de Ciutadans, el Govern de la Generalitat ens va contestar que el 
mes de febrer d’aquest any ja havia creat una comissió entre departaments, que 
també incorporava la societat civil, per anar treballant cadascun d’aquests disset 
objectius, i, per tant, també l’objectiu d’igualtat de gènere i l’objectiu de reduir les 
desigualtats, no?

Malgrat això, des de Ciutadans, i des del Parlament, tenim un doble objectiu, que 
esperem, doncs, que els altres grups polítics ens hi donin suport. D’una banda, do-
nar aquest impuls al Govern perquè l’objectiu 5 i l’objectiu 10 estiguin presents en 
aquestes polítiques públiques que tenen a veure amb la desigualtat i tenen a veure 
amb la igualtat de gènere.

Funció molt important: la funció de control al Govern. Volem rendició de comp-
tes, i volem que ens expliqui, el Govern, en cada un d’aquests objectius, i també en 
les respectives conselleries –i que no sigui tot, doncs, posat en el mateix sac, sinó 
per objectius–, què és el que estan fent per acomplir cadascuna d’aquestes fites fins 
a complir l’Agenda 2030 de Nacions Unides. I tot això va a favor de la transparència 
i de poder saber i controlar l’acció de govern.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la diputada Marta Moreta, del 
Partit Socialista de Catalunya.
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Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. He entès que fèiem les dues juntes, ara? (Pausa.) Sí? (Veus de 
fons.) D’acord. Bé, només dir que votarem a favor de la proposta de resolució.

Dir, però, un petit comentari, i és que ens sembla que anar desagregant en to-
tes les comissions que hi han al Parlament –perquè en la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies també va sortir, el tema aquest, amb uns altres objectius–..., em sembla 
que no és buscar la globalitat del que volem anar a buscar, que és acomplir aquests 
objectius que estan marcats de les Nacions Unides. Portar-ho com a proposta de re-
solució, cada punt, a les diferents comissions..., bé, segurament nosaltres ho faríem 
d’una altra manera, ho faríem de forma més global. Entenem que, bé, el Grup de 
Ciutadans ho fa d’aquesta manera, i, per tant, ho respectem, però sembla una mica 
reiteratiu, cada vegada que vas a les comissions i va sortint el mateix tema, però 
amb diferents objectius.

De totes maneres, entenem que s’ha d’aplicar, i, per tant, hi votarem a favor.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la diputada Gemma Lienas, de 
Catalunya Sí que es Pot.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. A nosaltres ens sembla que aquestes propostes de resolució 
tan àmplies són una mica una pèrdua de temps, perquè és com dir: «Doncs, hem de 
complir la Declaració universal dels drets humans.»

A part d’això, la votació..., la declaració sobre els punts que fan referència a la 
igualtat homes-dones va ser una declaració que va ser llegida i aprovada per tots els 
grups parlamentaris en un ple amb motiu del Dia de la Dona, i, per tant, ja ens hi 
vàrem comprometre, tots els grups.

Ho votarem a favor perquè no ens sembla que s’hi pugui votar en contra, tot i que 
no pensem que serveixi de gran cosa.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la diputada Marisa Xandri, del 
Partit Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Sí, només per dir que nosaltres donarem suport a les dues 
propostes de resolució.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, en nom de Junts pel Sí, té la paraula la dipu-
tada Marta Paretas. (Veus de fons.) Ai... (El president riu.)

Anna Caula i Paretas

Anna Caula... M’has rebatejat. (L’oradora riu.)

El president

Anna Caula –perdó.

Anna Caula i Paretas

Bé, ens afegiríem una mica, doncs, a l’explicació que hem sentit fins aquest mo-
ment, no? Penso que sí, que seria transmetre, també des del nostre grup, potser 
aquesta reiteració, segmentar aquestes propostes.

Realment des del Govern s’ha donat des d’un principi aquest suport explícit a 
aquesta Agenda 2030. Penso que en el mateix moment que va ser proposada, doncs, 
es va adoptar i es va començar el treball en aquesta línia, ja a partir del 3 de no-
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vembre del 2015 –per tant, mirem bastant enllà. A partir d’aquí, s’elabora un infor-
me, que és «L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món», informe que 
també s’elabora el 2016, i a partir d’aquí el Govern comença a desenvolupar aquesta 
feina amb l’objectiu principal, que és l’elaboració del pla nacional per a la imple-
mentació d’aquesta agenda.

Per tant, un cop que també a la CAECRIT ja s’aprova una resolució en què glo-
balment tothom dona suport a aquesta proposta, entenem que potser és reiteratiu, 
presentar disset PR més cadascú per reiterar a cada comissió la voluntat de desenvo-
lupar una cosa que diem que el Govern ja posa sobre la taula que fa temps que està 
en funcionament, no? Fins i tot aquesta comissió interdepartamental ja està funcio-
nant, està integrada, té molt clares les seves funcions. També hi ha definida una co-
missió tècnica, i a partir d’aquí també ja s’inicien jornades concretes, com són ja les 
de formació en diferents aspectes, moltes de les quals ja van començar el 5 de maig.

Per tant, entenem que ja no només és parlar per parlar, sinó que hi ha molts as-
pectes que ja es desenvolupen. I, ja afinant una miqueta a la comissió que estem, 
doncs, convidar-los, no?, que el dia 26 de maig hi ha l’explícita que treballaria el 
punt que avui treballem, que és aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les 
dones i les nenes, seguir treballant en aquesta línia, que és la voluntat..., i sobretot, 
transformar en coses concretes, de vegades, molts plantejaments teòrics.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. (Susana Beltrán García demana per parlar.) Bé, si és un acla-
riment molt ràpid... (Veus de fons.) D’acord. (Veus de fons.) Sí, molt ràpid, eh?, un 
minut com a molt.

Susana Beltrán García

Gràcies. És cert que es va presentar el global a la Comissió d’Acció Exterior i 
és cert que la resposta que em va donar el Govern no ens va agradar, perquè jus-
tament ho posava tot en el mateix sac –aquests disset objectius, que són molt dife-
rents entre si. Nosaltres el que voldríem és que fam zero, institucions sòlides, salut, 
ensenyament, aigua neta –que són coses ben diferents–..., doncs, que cada una de 
les conselleries pogués donar explicacions aquí, al Parlament, de com estan assolint 
aquestes fites.

I ja dic que és una conseqüència de la resposta que ens va donar el Govern, que 
no ens va convèncer, perquè, efectivament, ho va posant tot al mateix sac, i no cre-
iem, doncs, que la igualtat de gènere sigui igual que la fam zero o que sigui igual 
que l’aigua potable, per exemple.

El president

Gràcies, diputada.
Bé, doncs, si ho hi ha cap inconvenient, podríem passar a votar les dues propos-

tes de resolució conjuntament. Les votem conjuntament? (Pausa.)
Doncs, vots a favor de les propostes de resolució?
Unanimitat, no? (Pausa.) Doncs, queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic 
de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no 
discriminació per raó de gènere

250-00774/11

Doncs, ara, el proper punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre la 
creació d’un adjunt o adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets i les 
llibertats en matèria de no discriminació per raó de gènere, presentada per Catalu-
nya Sí que es Pot. Té la paraula la diputada Gemma Lienas. Quan vulgui, diputada.
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Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. L’octubre del 2016 el síndic ens va convocar a tots els grups 
parlamentaris –no sé si hi vàrem anar tots, però aquí hi havien diputades que hi 
eren–, perquè la Llei 17/2015, la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix 
que el Síndic de Greuges és l’òrgan encarregat de la defensa dels drets i les lliber-
tats en matèria de no discriminació per raó de gènere, i confereix a la institució del 
síndic un seguit de funcions específiques per a la supervisió dels drets en el seu ar-
ticulat.

Aleshores, el síndic havia encarregat un informe a la doctora Argelia Queralt, de 
la Universitat de Barcelona, i en aquella reunió ens presentaven una mica els resul-
tats d’aquest informe. El nostre grup portava una proposta, i, de fet, altres persones 
que van assistir a la reunió, que no eren del Parlament, però que eren organitzacions 
de dones –per exemple, hi havia Dones Juristes, que portava la mateixa proposta que 
nosaltres–, demanaven que hi hagués una persona en el síndic..., de la mateixa ma-
nera que hi ha un adjunt al síndic especialista en infància, que hi hagués una perso-
na especialista en gènere, perquè, si no, si s’atribueix aquesta funció a un funcionari 
o funcionària que no té una formació específica, és molt fàcil que no hi hagi una 
autèntica aplicació de la llei.

Per això nosaltres hem portat al Parlament aquesta proposta de demanar-li al 
síndic que creï aquesta figura, i que la figura pugui ser consensuada per les entitats 
feministes.

I aprofito per dir que hem acceptat l’esmena que ens ha presentat Junts pel Sí.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per defensar l’esmena presentada, té la paraula la diputada 
Violant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. Doncs, agrair també, un cop més, a la senyora Lienas 
que hagi acceptat la nostra esmena en aquesta proposta de resolució. Bàsicament, 
el que considerava el Govern és que no és competència del Govern instar el Síndic 
de Greuges a crear cap figura d’adjunt ni en aquesta matèria ni, de fet, en cap altra. 
De fet, aquesta és una competència, tal com diu la llei, exclusivament del síndic o, 
en tot cas, del Parlament de Catalunya.

I, a més a més, comentar que, respecte a les competències que té l’Institut Ca-
talà de les Dones, gràcies a l’article 57 de la Llei 17/2015, s’ha establert un marc de 
col·laboració justament amb el Síndic de Greuges, un conveni de col·laboració –que, 
de fet, es formalitzarà en breu– en el qual s’intenta establir una col·laboració en di-
ferents actuacions, entre elles la formació del seu personal en perspectiva de gènere 
i assegurar la cooperació administrativa necessària per tal d’atendre la diversitat de 
situacions o discriminacions en què es poden trobar, doncs, aquestes dones.

Per tant, estem agraïts que s’hagi acceptat aquesta proposta de resolució, tenint 
en compte que no és el Govern, el que té competències per poder instar el Síndic de 
Greuges, sinó que, en qualsevol cas, en té el Parlament. I un cop acceptades, doncs, 
aquestes esmenes, evidentment hi votaríem a favor.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la diputada Carmen de Rivera, de 
Ciutadans.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidente. Bueno, el Síndic de Greuges, de acuerdo con las atribuciones 
que le asignan el Estatuto de autonomía y la Ley 24/2009, es el órgano encargado 
de la defensa de los derechos y libertades en materia de no discriminación por ra-
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zón de género que puedan haber sido vulnerados por la actuación de instituciones 
o personas tanto públicas como privadas. Y el síndic ejerce estas competencias de 
una manera más que sobrada y sin queja alguna hasta la fecha, como se demuestra 
en los informes que presenta año tras año en este Parlament.

Muestra de ello son, por ejemplo, por poner un ejemplo, las solicitudes efectua-
das..., solicitudes o recomendaciones, y cumplidas, efectuadas al Institut Català de 
la Salut respecto de retrasos y reglas excesivamente restrictivas para aquellas mu-
jeres sin pareja o LGTB que sufrían discriminaciones a la hora de acceder a trata-
mientos de fertilidad o inseminación.

También sabemos, como ha explicado la señora Cervera, de la firma de un con-
venio de colaboración firmado entre l’Institut Català de les Dones..., que establece 
un marco de colaboración y de comunicación mutuas para garantizar y velar por la 
igualdad efectiva y la no discriminación entre mujeres y hombres en Cataluña. Este 
convenio establece que el Institut Català de les Dones proporcionará formación es-
pecializada en igualdad y perspectiva de género al personal del síndic, que hay que 
decir ya que es un personal altamente cualificado.

Por todo ello, no estamos de acuerdo con la propuesta inicial que se hacía en esta 
propuesta de resolución de Catalunya Sí que es Pot, y no estamos de acuerdo en que 
se nombre y, por tanto, se contrate por parte de esta institución otra trabajadora más 
–en este caso, una experta en feminismo– para atender y denunciar casos de discri-
minación que afecten a las mujeres, sencillamente porque no lo vemos necesario; no 
porque no se den discriminaciones en el día a día y en todos los ámbitos –que quede 
claro–, pero entendemos que el Síndic de Greuges se ha mostrado hasta ahora per-
fectamente capaz para la detección, estudio y resolución de problemas que detecta 
o se denuncian en la institución.

No obstante, como se ha aceptado la enmienda de Junts pel Sí de que sea el pro-
pio Síndic de Greuges el que diga si cree necesaria o no la incorporación o la crea-
ción de esta figura dentro de la institución, y nadie mejor que el propio síndic para 
opinar e informar sobre si existe realmente esta necesidad, votaremos favorable-
mente a la propuesta de resolución.

Nada más. Y muchas gracias.

El president

Gracias, diputada. A continuación, en nombre del Partido Socialista, tiene la pa-
labra la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Nosaltres, ben al contrari que Ciutadans –avui no coincidim–, 
entenem que aquesta figura hi hauria de ser, i entenem que hi ha de ser perquè és 
imprescindible. És imprescindible que hi hagi la figura d’infància; doncs, també hi 
hauria d’haver la figura de gènere. Per tant, entenem que no té cap altra discussió, i, 
per tant, votarem a favor de la proposta de resolució, perquè, si no, estaríem coixos.

I, per tant, entenem que la proposta està ben plantejada i hi donem tot el nostre 
suport.

El president

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la diputada Marisa Xandri, del 
Partit Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, jo sí que comparteixo bastant el que ha dit la senyora 
De Rivera, la diputada De Rivera, de Ciutadans. Crec que la Sindicatura de Greu-
ges està perfectament dotada, i, si el síndic ja ho ha fet fins ara –era competència 
seva–, doncs, ho pot continuar fent ell, no? I, amb tot el respecte, el síndic com-
pareix més en aquest Parlament que qualsevol altre conseller, juntament amb els 
seus adjunts.
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Per tant, jo crec que no és molt necessària, la creació d’aquesta nova figura; se-
gons com, penso que pot ser més una proposta ideològica, pel grup que ho proposa, 
que no una altra cosa.

Però, bé, com que s’ha acceptat aquesta esmena de Junts pel Sí, doncs, hi vota-
rem a favor.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, no sé si la diputada proposant vol fer algun 
comentari sobre l’esmena...

Gemma Lienas Massot

Sobre l’esmena, no; però, podria fer un aclariment? (Pausa.) Les entitats que es-
taven reunides aquell dia amb el síndic (veus de fons)... Jo sé que tu hi eres, però no 
eres una entitat; dic «les entitats». Les entitats es van queixar de, justament, la poca 
visió de gènere que tenia el síndic. El síndic fa una gran feina, però justament en gè-
nere no té una gran especialització ni una gran visió. Es queixaven, per exemple, que 
les dones mai envien queixes al síndic, perquè no el veuen com algú que les pugui 
ajudar. Per tant, està clar que les dones no el veuen com una figura que tingui una 
visió de gènere i que les pugui ajudar.

I, per últim, vam demanar quants informes sobre gènere s’havien fet, i pràcti-
cament no se n’havien fet; se n’havien fet molts d’infància i d’altres coses, però de 
gènere molt pocs. I ens van dir que estaven a punt de treure’n un sobre tràfic, però 
–llàstima– l’havien fet sobre tràfic infantil, quan hi ha tantes dones traficades... Per 
tant, a mi sí que em semblava molt important, la figura d’una adjunta al síndic es-
pecialista en gènere.

El president 

Molt bé, d’acord.
Doncs, passem a votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
S’aprova per unanimitat. (Veus de fons.) Ah, no –perdó. Doncs, són els grups de 

Catalunya Sí que es Pot, Partit Socialista, Ciutadans, Junts pel Sí i la CUP, a favor.
I abstencions?
Una abstenció, del Partit Popular.
Queda aprovada per 18 vots a favor i 1 abstenció.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal 
Victoria Kent perquè informi sobre la situació dels edificis d’habitatges 
del carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat (retirada)

356-00641/11

A continuació tenim un seguit de sol·licituds de compareixença. Si els sembla 
bé..., no sé si hi ha algun inconvenient per votar-les totes conjuntament. (Pausa.) Si 
n’hi ha alguna que es retira, que em sembla que es vol retirar... (Veus de fons.) Sí. Té 
la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Nosaltres retirarem la sol·licitud de compareixença número 9.

El president

Molt bé, d’acord.
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Sol·licituds de compareixença acumulades 
356-00606/11, 356-00609/11, 356-00636/11 i 356-00659/11

Doncs, no sé si hi ha inconvenient per votar-les totes conjuntament... (Pausa.) 
Les enumero, si els sembla bé, i passem a votació.

Hi ha una sol·licitud de compareixença de l’Observatori contra l’Homofòbia per-
què informi sobre l’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya el 2016; una sol·licitud de 
compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Cata-
lunya perquè presenti l’estudi «Dones i homes en els governs locals catalans»; una 
sol·licitud de compareixença de l’Institut Català de les Dones per informar sobre el 
balanç de les polítiques de l’ens des de l’inici del seu mandat, i, finalment, una sol·li-
citud de compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, de la Fundació Enllaç, perquè 
informi sobre les condicions de vida del col·lectiu de la gent gran LGTBI.

Si els sembla bé, passem a votació. (Pausa.)
Vots a favor?
Doncs, s’aproven per unanimitat.
Doncs, ara farem un recés de cinc minuts per deixar que entrin i saludar els com-

pareixents.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i quatre minuts i es reprèn a les 

quatre i cinc minuts.

El president

Molt bé. Bona tarda. 

Compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural 
de Gènere, per a informar sobre el paper i la situació de les dones en el 
sector cultural

357-00319/11

Donem la benvinguda a les diferents entitats: a l’Observatori Cultural de Gènere, 
a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i a On Són les Dones. Farem les 
compareixences totes seguides; tindrà quinze minuts, cada entitat, per presentar els 
seus informes. Després, els grups tindran set minuts cadascun per plantejar les seves 
preguntes, i en el segon torn cada entitat tindrà deu minuts per respondre.

Començarem per la compareixença de Maria Àngels Cabré, directora de l’Ob-
servatori Cultural de Gènere, que ens informarà sobre el paper i la situació de les 
dones en el sector cultural. Quan vulgui.

M. Àngels Cabré Castells (directora de l’Observatori Cultural de Gènere)

Hola, molt bona tarda. La veritat és que jo comptava amb un minut per mirar 
per on començar, però, bé, començo in medias res. En primer lloc, gràcies per la 
invitació. Sempre és bon moment per parlar de dones i cultura i per parlar d’igual-
tat de gènere, que no és ben bé el mateix, perquè implica homes i dones. Jo vaig 
estar aquí fa dos anys fent una petita intervenció quan es debatia la Llei d’igualtat 
efectiva, i la veritat és que, bé, va servir, va ser útil, no? Com a mínim entre tots 
i totes vam aconseguir que hi hagués una llei. El problema, com sempre, és que 
és de difícil compliment, com ho va ser la del 2007, la llei, diguem-ne, de l’Estat 
espanyol, no?

D’aquí parteix una mica el problema de la cultura, de que estan recollits els prin-
cipis que s’haurien de seguir en les dues lleis: la nostra, la del 2015, de juliol, i la 
del 2007, la, diguem-ne, espanyola. I, en canvi..., queda molt clar el que s’ha de fer, 
però no s’està fent, no?

Des de l’Observatori Cultural de Gènere el que fem sobretot són dues coses. 
D’una banda, denunciar aquesta infrarepresentació de les dones a la cultura, que és 
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extensiva absolutament a tots els sectors. Jo parlo de la cultura no en el sentit aquest 
de transmissió de coneixement no per via genètica, diguem-ne –tot això que respirem 
quan anem pel carrer, ja sigui al Poble Sec o al passeig de Gràcia–, sinó tot allò que 
està sectorialitzat i que produeix una sèrie de productes –si m’ho permeteu– artístics, 
que són consumits –i perdoneu-me, diguem-ne, aquestes expressions– pel públic al 
qual li ve de gust accedir-hi, no? O sigui, parlem d’aquests sectors, de la cultura entesa 
només com aquests sectors, no de la cultura en general, les disciplines artístiques.

Ens trobem que la invisibilitat seria el primer punt del diagnòstic, una invisibili-
tat que acompanya infrarepresentació i que acompanya «ninguneig». O sigui, així se 
senten les dones de la cultura. Així ho van fer saber en una carta que van fer arribar 
al llavors conseller Ferran Mascarell, on dones molt diferents, de diferents camps, 
amb noms molt importants i d’altres que no ho eren tant –amb això vull dir, di-
guem-ne, amb unes signatures molt transversals–..., li van fer arribar una carta gai-
rebé tres-centes persones de la cultura de diferents àmbits, des de les que estan més 
amunt fins a les que estem una mica més avall, i allà li deien totes que no se senti-
en representades, no? Va ser, jo crec, una manera també de demostrar que no són 
percepcions, sinó que són realitats. Aquesta infrarepresentació és una realitat, no?

L’observatori es dedica a fer informes. Portem quatre informes: un d’ells, fet en 
col·laboració amb l’Associació de Dones Periodistes, que parla de periodisme d’opi-
nió; un altre fet en col·laboració amb CIMA, l’associació de dones de cinema; un 
altre en col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes i l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana sobre premis literaris, i un altre sobre centres d’art en 
col·laboració amb l’associació MAV, Mujeres en las Artes Visuales.

Aquestes associacions també es dediquen a fer els seus informes. En conseqüèn-
cia, tenim ja un bon nombre de papers on les xifres queden representades i on queda 
claríssim que la infrarepresentació no és només una sensació, no? Aquest seria el 
primer aspecte, la invisibilitat.

El segon seria el sostre de vidre, no? Totes les dones diuen: «Puc arribar fins a 
un punt, però després ja no em deixen.» Aquí hi tenim, per exemple, el tema dels 
grans centres d’art o els grans centres culturals. N’hi ha prou de mirar la progra-
mació per veure que no hi ha dones, i també n’hi ha prou de mirar, per exemple, els 
patronats, on tampoc hi ha dones, no? Tot va junt. Els jurats, etcètera, tot va junt; 
no són casualitats.

El tercer punt seria, jo diria, les oïdes sordes: no s’estan escoltant, aquestes asso-
ciacions, aquests observatoris. Estan allà, estan donant bastanta guerra. Hi ha països 
on són escoltades, aquestes associacions, i aquí, doncs, de tant en tant hi comptem, 
sembla que hi comptem, però no els fem gaire cas. Perquè el que estan denunciant és 
bastant greu, perquè, òbviament, el que demanen és un canvi important, no un can-
vi petit, no? S’entén que hi hagi una certa resistència a escoltar-les, perquè parlen, per 
exemple, d’un 7 per cent de directores de cinema a Catalunya. Clar, això és com per po-
sar-se les mans al cap, no?

Què passa amb el tema del feminisme cultural? Doncs, passa que fa deu anys 
aquestes associacions van començar a néixer, i n’hi ha algunes de molt més antigues 
–com ara l’ADPC, l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, que representa 
aquí la Marta Corcoy–, que tenen ja vint-i-cinc anys, però majoritàriament les de la 
cultura són del 2006 cap aquí. En conseqüència, hi ha un moviment fort, un movi-
ment fort que no podem desatendre, no?

De fet, ens trobem que només són rebudes per les institucions que es dediquen 
exclusivament al món de les dones. Parlo, a la Generalitat, de l’ICD –l’Institut Ca-
talà de les Dones–, o, a l’Ajuntament de Barcelona, de la Regidoria de Feminismes 
i LGTBI, no? Això ja és un problema. Estem parlant de que la infrarepresentació 
de les dones en un sector tan important com la cultura sembla que sigui culpa de 
les dones i solució de les dones. Això no va així. Lògicament, hem de canviar una 
mica el registre.
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L’ICD encara no ha fet re. Encara no ho ha fet, no vol dir que no tingui ganes de 
fer-ho; jo espero que sí. La Regidoria de Feminismes i LGTBI encara no ha fet re, 
tot i que anuncia –i sé que el faran si els resulta possible– un informe de totes les 
institucions, centres cívics, biblioteques, centres participats per l’ajuntament on es fa 
cultura per veure quantes dones hi ha i quantes en manquen. O sigui, com a mínim, 
això obre una mica d’esperança.

I, bé, estem esperant també que moguin fitxa, i sobretot que la passin a les per-
sones que han de tenir aquesta fitxa sobre la taula, que seria el conseller Santi Vila, 
al Departament de Cultura de la Generalitat, i que seria claríssimament l’ICUB, en 
el cas de l’ajuntament. Jo no he sentit cap comentari de l’ICUB on parli de que hi ha 
poques dones a la cultura, absolutament cap. Això és força preocupant, no?

Dir-vos, ja per anar acabant, que Europa va més de pressa que nosaltres, tot i 
que, diguem-ne, tenim una Europa en un moment delicat, no? –la Merkel ja ho deia 
ahir, que està la cosa complicada. Tot i així, doncs, en aquest camp, lògicament, han 
avançat molt més; nosaltres sempre estem a la cua de tot. És una mena de premi del 
que presumim, però fa molta vergonya, quan vas a Brussel·les, explicar que vens 
d’Espanya i que allà les lleis no es compleixen, sobretot aquestes que avui comen-
tem, no?, les lleis d’igualtat efectiva, que d’igualtat efectiva no en tenen re.

Ens trobem que la Comissió Europea fa molt poc; és a dir, fa uns mesos, i ara 
ho materialitza, ha decidit que el nou pilar europeu de drets socials –que són vint 
punts– inclogui la igualtat de gènere. Això vol dir que ens obligaran a fer cas, no? 
I què faran? Doncs, primer faran, el mes de novembre, a Suècia una trobada per con-
firmar que aquests són els pilars on està la igualtat de gènere, i després convidaran a 
cada un dels estats a fer servir les seves lleis –les que ja hi són– i a fer-ne de noves, 
si s’escau..., i sobretot en una frase que diu «Compteu amb les associacions i la so-
cietat civil, que ja estan treballant en aquest camp», no?

O sigui que ho tenim facilíssim. Catalunya és ben petita, és molt fàcil d’or-
ganitzar, molt més fàcil que altres llocs, i seria ideal poder reunir a tots aquests 
grups i aquestes associacions, observatoris, etcètera, que s’hi dediquen per poder, 
diguem-ne, fer un projecte compartit, no? O sigui, lògicament, ha de ser un projec-
te compartit, perquè, si no, no tindrà cap efectivitat. Passa com en el cas aquest del 
projecte de lectura de l’ajuntament: no servirà de re, perquè s’han oblidat que hi ha 
associacions d’escriptors i d’editors. No tindria sentit fer-ho sense aquestes associa-
cions, en el nostre cas.

És a dir, en primer lloc, faria falta més conscienciació; en segon lloc, un disseny 
d’un projecte, i, en tercer lloc, l’execució. Lògicament, si és igualtat efectiva, s’haurà 
d’executar el que s’escaigui, no? Això passa per tenir un observatori permanent, on 
es vegi què està passant, fins que es solucioni; no cal que sigui etern, però mentre si-
gui necessari hauria d’existir. Després, faria falta analitzar aquestes dades per saber 
posar-hi remei, i, després, directament posar-l’hi.

Com posar remei a una cosa que sembla tan important, però que, de fet, és tan 
senzilla? Doncs, jo mateixa, fa un parell d’anys, a Madrid, a la Biblioteca Nacional, a 
una trobada organitzada per la Complutense, vaig, diguem-ne, presentar un possible 
projecte de bones pràctiques, una guia de bones pràctiques. És una cosa tan senzilla 
com ocupar-se de que tot funcioni, és a dir que cada centre, cada museu, cada centre 
cívic, cada biblioteca, tingui aquesta visió de gènere i la tingui en compte, no?

Ahir mateix vaig rebre una informació de La Pedrera –que ja sé que és una fun-
dació privada– sobre unes trobades, una mena de cosa sobre la reflexió i l’acció, on 
només hi ha una dona ponent. Això a Barcelona no hauria de passar. Això a Catalu-
nya no hauria de passar, sincerament, no?

I, bé, jo..., convidar, des de l’observatori, i jo crec que parlo en nom també 
d’aquestes altres associacions de diferents camps que estan lluitant i que es veuen, 
diguem-ne, mal interpel·lades o poc escoltades..., jo el que vull és aconsellar això: en 
primer lloc, pensar seriosament si això és un problema només de dones o si l’hem 
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de traslladar als organismes que es dediquen a la cultura, i no només a les dones, 
sempre amb el suport dels organismes que es dediquen a les dones, lògicament, però 
que no tenen les eines per fer-ho. L’ICD no té persones especialitzades en cultura, 
lògicament, no?

O sigui, primer vull veure’ls l’interès, i després m’agradaria veure que tenen les 
persones adequades. I, en canvi, jo sé que a l’ICUB, jo sé que a l’ICEC, jo sé que al 
Departament de Cultura de la Generalitat sí que hi ha persones que s’hi dediquen, i 
en aquest moment no només no estan posant el focus d’atenció en aquest problema 
tan important –perquè la cultura ho és tot: si arreglem la cultura, arreglarem la vio-
lència de gènere, etcètera–, sinó que realment no ho tenen sobre la taula i no tenen 
previst tenir-l’hi. És a dir, allò de la igualdad no está ni se la espera; doncs, estem 
en aquest punt, no?

O sigui que..., convidar a que aquesta comissió serveixi d’alguna cosa i a que una 
mica entenguin, tots vostès, la gravetat del que estic dient.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Cabré. 

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya per a informar sobre la situació i els reptes de les dones en 
els mitjans de comunicació

357-00320/11

A continuació farem la presentació de l’informe sobre els reptes de les dones als 
mitjans de comunicació. Tenim dues representants de l’Associació de Dones Perio-
distes, que són la Mavi Carrasco i Marta Corcoy. Tenen quinze minuts. Quan vul-
guin.

Mavi Carrasco Rocamora (presidenta de l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya)

Bona tarda. Bé, ens vau demanar que parléssim sobre la situació i els reptes de 
les dones als mitjans de comunicació. I, per començar, per saber justament quins són 
els reptes de les dones als mitjans de comunicació, ho hem dividit en dues parts; una 
part que seria on són les dones actualment als mitjans de comunicació, i, després, on 
són les dones en els continguts, on podríem parlar del biaix de gènere.

Si comencem pel primer punt, des de l’any 95 es fa un estudi a nivell mundial 
que es diu «monitoreo». Les dades de l’Estat espanyol i de Catalunya sempre les 
hem fet des de l’Associació de Dones Periodistes, i ens donen que, durant aquests 
vint anys, realment, si parlem de la presència de les dones a les redaccions, d’alguna 
manera hem arribat a la paritat.

En el que és premsa escrita, ens trobem que hi havia un 44 per cent de dones 
l’any 2015; això significava deu punts més que, per exemple, cinc anys abans, el 
2010. A la ràdio la presència ha augmentat fins al 59 per cent, i a la televisió, fins al 
64 per cent. Si parlem específicament de presentadores, a les ràdios representen 
el 74 per cent, i a la televisió, el 55 per cent, el que són estrictament presentadores. 
Aquí caldria fer-nos la pregunta de quin tipus de presentadores són, perquè moltes 
vegades ens podríem trobar el tipus de presentadora florero, que és la que acom-
panya el senyor important, que és el que dona la notícia, i ella hi és per reforçar, 
només.

Després, tenim un altre tipus de dades. Això era la representació en les redacci-
ons; però, quines són les dones que estan en els òrgans de direcció dels mitjans de 
comunicació? Aquí és on trobem que la dona realment no existeix, en els òrgans 
de direcció dels mitjans. Segons l’Agenda de la Comunicación de l’any 2012, a tot 
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l’Estat espanyol hi havia 197 capçaleres de mitjans; estem parlant ara ja de mit-
jans escrits –tant el que són digitals com en format paper–, premsa especialitzada 
i d’informació general.

D’aquestes 197 capçaleres, només hi havien vint-i-dues capçaleres que estaven 
dirigides per dones –vint-i-dues. I, a Catalunya, d’aquestes vint-i-dues, només una 
era en català, que en aquell moment, l’any 2012, era el Diari de Terrassa. Si ho com-
parem amb les dades d’ara, amb un petit estudi que hem fet ara per poder-ho dir, el 
nombre de capçaleres ha augmentat i són 221, però han baixat les dones que estan 
dirigint aquests mitjans, i hem passat de vint-i-dues a només vint; és a dir, només 
el 9 per cent dels mitjans de comunicació escrits de l’Estat espanyol estan dirigits 
per dones.

I, a més, si només ens fixem en els quinze diaris més llegits de tot l’Estat, només 
trobem un diari que estigui dirigit per una dona. I si pensem estrictament en Cata-
lunya, ens trobem que hi han dos diaris..., un que és el diari Ara, que està dirigit per 
l’Esther Vera, i un de digital, per la Karma Peiró, que és el Nació Digital. Aquestes 
dades sorprenen molt si tenim en compte, sobretot, que a les facultats de comuni-
cació, ja des de fa un munt d’anys, les dones hi representen més del 60 per cent; per 
tant, el primer que podem observar és que les dones són les que més estudien, però 
després no arriben mai als càrrecs de responsabilitat. Per tant, nosaltres el primer 
repte en què creiem, de les dones dintre dels mitjans de comunicació, és poder arri-
bar als càrrecs de responsabilitats. Aquest seria el primer aspecte.

I el segon aspecte és el que és quina és la representació que els mitjans donen de 
les dones, i d’això en parlarà la meva companya.

(El president dona la paraula a Marta Corcoy Rius.)

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

Molt bé, moltes gràcies. Només un apunt: d’aquestes vint-i-una capçaleres que 
ha dit de tot l’Estat espanyol que estan dirigides per dones, evidentment cap és un 
mitjà generalista; són mitjans regionals, locals o comarcals. I, a nivell de tot l’Estat 
espanyol, el que és dirigit per una dona és La Nueva España d’Astúries, que està di-
rigit per Ángeles Rivero Velasco –és, aquest apunt, important–, i els de Catalunya, 
doncs, són l’Ara i el Nació Digital.

Bé, per què passa tot això? Ara volíem entrar una mica a analitzar continguts. 
Què passa amb els continguts de les informacions que es publiquen als mitjans de 
comunicació? Hi ha un titular que s’ha fet ja reiteratiu, i cada vegada que es pre-
senten les dades del «monitoreo» de mitjans a nivell mundial –em sembla que són 
setanta-sis països– sempre es diu un únic titular: «Les dones no estan a les agendes 
de la comunicació.»

I aquí és on volem anar nosaltres: què passa amb les notícies? Quan analitzem 
les notícies, quins són els protagonistes de les informacions? Dones, homes? Què 
fan aquests protagonistes? Allò de les sis ve dobles que estudiàvem a periodisme 
–quién, qué, cuándo, dónde, por qué, para qué–, aquí, analitzant això, doncs, tro-
bem que elles realment hi són poc protagonistes, o hi som poc protagonistes. Per 
què passa això? Perquè el mitjà té biaix de gènere? Perquè el mitjà de comunicació 
discrimina intencionadament i amb voluntat les dones i no les mostra com a prota-
gonistes actives d’una informació? Nosaltres pensem que no, que no és això; que el 
problema és que l’agenda de la comunicació es construeix cada dia a partir de 
l’agenda política i a partir de l’agenda econòmica, i si veiem els principals actors 
de les agendes polítiques i econòmiques, doncs, les dones hi són com hi són.

Només alguna dada més. A nivell de Catalunya, 19 per cent d’alcaldesses, 35 
per cent de regidores –la majoria d’aquestes regidores no governen, sinó que estan 
a l’oposició–; cap presidenta de cap tribunal important a nivell jurídic. A nivell de 
dades de cultura, la Maria Àngels ja ens ho ha dit, que no passem el 20 per cent de pre-
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mis literaris, crec. Bé... (Veus de fons.) Perdona? (Veus de fons.) Ah, l’IBEX 35: aquí 
no arribem al 20, malgrat que tenim una llei d’igualtat que demanava plans d’igual-
tat i que demanava paritat a les empreses que cotitzaven a l’IBEX o a les empreses 
de més de dos-cents treballadors. Això de moment no s’està fent, malgrat que la llei 
està aquí i està vigent.

Clar, llavors, nosaltres diem: «Per què no estem en els mitjans?» «Per què no hi 
apareixem?» «Per què no en som protagonistes?» Doncs, perquè no tenim poder, 
així de clar. Si tenim poder, si estem ocupant llocs de responsabilitat... Sempre po-
sem l’exemple de l’alcaldessa de Barcelona i de l’alcaldessa de Madrid i de la vice-
presidenta de Catalunya i de la vicepresidenta del Govern espanyol. Tenim quatre 
dones, aquí, que sí que apareixen en els mitjans. Per què? Doncs, perquè exerceixen 
un lloc de responsabilitat. Però, clar, en economia, en agents socials, en agents eco-
nòmics, allà no hi som, i com que no hi som, els mitjans no ens mostren.

Per tant, més que dir que hi ha biaix de gènere en la comunicació, diem: «No hi 
ha representació equitativa, no hi ha representació igualitària; les dones no ocupem 
llocs de responsabilitat, i, per tant, no tenim protagonisme.» Després podríem –això 
ja seria una altra compareixença– veure si, quan tenim protagonisme, aquest prota-
gonisme està esbiaixat; algunes vegades sí, però potser no seria el més important. 
Una mica és dir: «Volem ser-hi.» Quan hi siguem i tinguem tot el protagonisme, ja 
anirem al segon nivell, de dir: «És que, a més a més, ens han discriminat pel fet de 
ser dones i per ocupar un lloc de responsabilitat.»

Però de moment no estem aquí, encara; estem en dir: «Hi hem de ser, l’agenda 
comunicativa s’ha de construir obrint una mica la mirada.» No pot ser que l’agenda co-
municativa només es construeixi al voltant de l’agenda política i amb periodisme de 
declaracions. Clar, aleshores, aquí potser les dones ho faríem d’una altra manera.

I ja no dic res més. (L’oradora riu.)

El president 

Molt bé. Gràcies, senyora Corcoy; gràcies, senyora Carrasco.

Compareixença d’una representació del grup On Són les Dones per a 
presentar les actuacions amb relació a la presència i el tractament de les 
dones en els mitjans de comunicació

357-00321/11

Ara passarem a la darrera presentació, que és la del grup On Són les Dones, per 
presentar les actuacions amb relació a la presència i el tractament de les dones en 
els mitjans de comunicació. Per representar aquest col·lectiu, hi ha la senyora Isabel 
Muntané i la senyora Maria Fúlvia Nicolás. Quan vulguin.

Isabel Muntané Rodríguez (representant del col·lectiu On Són les Dones)

Gràcies. Bé, efectivament, la Fúlvia Nicolás i jo mateixa som aquí en represen-
tació d’un col·lectiu, On Són les Dones, i, en nom de totes les nostres companyes, 
us volem donar les gràcies per haver-nos convidat per poder explicar què és On Són 
les Dones.

Entenem que estar aquí, en aquesta comissió, hauria de ser fonamental per trans-
formar una democràcia que malauradament continua sent discriminatòria amb les 
dones i amb totes les persones que no responen al model d’home dominant en la 
nostra societat. Una comissió que també entenem que vetlla pel compliment de les 
lleis en matèria de polítiques de dones i d’homes i contra les violències masclistes, 
i que ens agradaria –sabem que no és així– que tingués el rang de comissió legisla-
tiva, ja que aquesta és una tasca fonamental per a la nostra societat. Esperem que la 
nostra presència i la de totes les nostres companyes serveixi per repensar accions i 
tingui conseqüències polítiques per avançar cap a la igualtat de totes les persones.
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On Són les Dones som un col·lectiu –per a qui no ens coneix– assembleari, sen-
se càrrecs ni jerarquies, que va néixer al juny de l’any passat fruit de la indignació, 
fartes ja de constatar que no es complia ni es feia complir la llei. Som un col·lectiu 
d’una cinquantena de dones –moltes d’elles ens acompanyen– joves i grans, molt 
diverses en les nostres realitats, i d’una procedència diferent també social, política, 
territorial i de formació.

Treballem de forma voluntària, des del voluntariat, per una..., des de la solidari-
tat, també, i el respecte, i això fa que no partim d’una lògica de treball masculina en 
benefici individual, sinó que treballem per un edifici col·lectiu i reivindicatiu, sobre-
tot. Ens escoltem, debatem, dialoguem, distribuïm tasques, treballem des del que el 
feminisme ens ha ensenyat, perquè entenem que el feminisme és una manera de fer 
respectuosa amb totes les persones, allunyada de l’individualisme i, per descomptat, 
vàlida per transformar la societat.

On Són les Dones també és fruit de la unió d’esforços i experiències per un ob-
jectiu únic, un objectiu molt ben definit: documentar la invisibilització de les dones 
en els espais d’opinió dels mitjans catalans i denunciar també la sobrerepresentació 
de l’opinió dels homes. Durant aquests deu mesos de treball, no hem fet res més 
que confirmar el que ja sabíem i que ja han explicat també les nostres companyes 
en altres espais: que l’opinió de les dones és sistemàticament infrarepresentada, i hi 
afegiríem que és invisibilitzada i menystinguda pels mitjans de comunicació cata-
lans, i això no representa la societat catalana, on les dones som el 51 per cent de la 
població.

Nosaltres fem una anàlisi quantitativa, i això no dona espai a cap discussió pos-
sible: les xifres no es poden refutar. Des de les múltiples discriminacions que patim 
les dones i amb mirada feminista podríem fer moltes més anàlisis, és cert; però, si 
treballéssim amb molts més objectius, possiblement disminuiríem la contundència 
del nostre missatge. I, a més, com ja ha quedat aquí demostrat en les intervencions, 
hi han altres entitats i altres associacions que treballen amb anàlisis qualitatives.

La nostra feina consisteix en una cosa tan simple com llegir, escoltar i veure què 
fan cada dia els mitjans de comunicació per documentar amb xifres i percentatges 
com reflecteixen l’opinió de les dones. Ho fem a partir d’uns criteris de recompte 
que són públics i que es poden consultar al nostre blog, així com tots els informes i 
documents que hem generat al llarg d’aquests deu mesos.

Aquesta tasca ens ha permès posar en evidència una discriminació objectiva que 
amaga una enorme violència simbòlica: si les dones no apareixem com a referents 
d’opinió capaces de crear coneixement, de contribuir amb mirada crítica a la socie-
tat, se’ns està negant el nostre caràcter de subjectes polítiques, se’ns relega a una 
posició d’alteritat des d’on es reprodueixen les múltiples violències masclistes que pa-
tim. Ningú no pot ser allò que no veu reflectit als mitjans de comunicació, i, de fet, 
ja n’estem molt cansades, i per això hem dit prou i per això ens hem posat a treballar 
en aquest projecte, en aquest col·lectiu, On Són les Dones. Ara la nostra companya, 
la Fúlvia, us n’explicarà les dades.

(El president dona la paraula a Maria Fúlvia Nicolás Tolosa.)

Maria Fúlvia Nicolás Tolosa (representant del col·lectiu On Són les Dones)

Bé, les dades confirmen això que us hem explicat i que us han explicat les com-
panyes, i el que faré serà explicar-vos els resultats de l’últim informe, l’informe del 
mes d’abril. Nosaltres fem un informe cada mes, amb xifres i amb percentatges de la 
participació de dones als espais d’opinió dels mitjans, que no vol dir altra cosa que 
el nombre d’articles d’opinió escrits..., els firmats per dones i els firmats per homes, 
i el nombre de tertulians i tertulianes que hi ha en els diferents debats i tertúlies dels 
mitjans més importants i els que tenen més audiència de Catalunya.

Aleshores, aquest últim mes –això són els resultats del mes d’abril de l’any 2017, 
segle xxi–, aquest últim mes d’abril, el 77 per cent de l’opinió publicada dels quatre 
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diaris catalans d’abast nacional –estic parlant de La Vanguardia, El Periódico, Ara 
i El Punt Avui–..., de tots els articles d’opinió publicats en aquests quatre diaris, va 
ser un 77 per cent firmada per homes –77 per cent.

Anem als mitjans digitals. Sumant els articles publicats a Nació Digital, Vila
Web, El Món, El Nacional i Catalunya Plural, que són els principals i, de fet, els més 
llegits, en conjunt, per descomptat..., la immensa majoria dels llegits a Catalunya, el 
74 per cent dels articles d’opinió..., firmats per homes –74 per cent.

Tertúlies més escoltades a les ràdios catalanes. Hem comptat separadament les 
de RAC1, que és la principal emissora privada de Catalunya, i les de Catalunya Rà-
dio, que és l’emissora pública i que és, diguéssim, la segona en audiència; sumant 
les xifres de totes dues, és la majoria de la gent que escolta la ràdio a Catalunya. 
A RAC1: 74 per cent de tertulians que debaten l’actualitat cada matí entre El món 
a RAC1, que és entre setmana, i Via lliure, que és el magazín dels caps de setma-
na –són els dos programes més escoltats de la ràdio catalana, i les seves tertúlies, a 
més, estan en una hora que són les més escoltades de tota la ràdio catalana. Bé, 74 
per cent d’homes, en aquestes tertúlies.

Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, sumant els participants d’El matí de Cata
lunya Ràdio, Catalunya migdia i Catalunya vespre, un 60 per cent dels tertulians són 
homes. És la ràdio que té menys homes (l’oradora riu): 60 per cent.

Tertúlies televisives d’actualitat, les més vistes a Catalunya, també. Hem separat, 
com a les ràdios, mitjans públics i mitjans privats, i després veureu per què. El 65 
per cent dels participants a les tertúlies més vistes de TV3 –65 per cent– són homes. 
Estem parlant d’un mitjà públic, eh?, no del més important, sinó de l’únic, l’única 
televisió pública..., bé, no ben bé. (Veus de fons. L’oradora riu.) D’acord. Betevé tam-
bé, i no l’hem recomptada. Parlem del conjunt de tertulians a Els matins, Divendres 
i Més 324, eh?: 65 per cent d’opinadors homes.

A TVE Catalunya, que no depèn de la llei catalana però sí de l’espanyola, i des-
prés ja parlarem de que també la incompleix, El debat de La 1 és el programa de 
tertúlia que té a Catalunya –es fa em penso que és els dijous al vespre–, el 78 per 
cent dels que hi han intervingut aquest mes d’abril són homes.

Seguim. A les teles privades catalanes, hem sumat els dos debats més impor-
tants, que són 8 al dia, a 8TV, i L’illa de Robinson, a El Punt Avui TV, també diari. 
Percentatge d’homes entre els participants: 71 per cent.

I ara ja esmentarem les dues excepcions honorables d’aquests vint-i-un mitjans 
que recomptem cada dia. Cada dia ens els mirem i apuntem tota gent que hi opina, 
eh? Doncs, en aquests vint-i-un mitjans, només hi ha dues excepcions on la meitat de 
l’opinió l’han fet homes i l’altra meitat dones: són el digital Crític, que és un digital 
de periodicitat una mica incerta, perquè van posant coses noves a la seva web, però 
en principi és com mensual, i el Catalunya Plural, que és diari, també digital, i aquí 
els homes han estat el 44 per cent. Són els únics mitjans dels que recomptem nosal-
tres –però que, de fet, són els més importants de Catalunya– on més de la meitat de 
l’opinió l’han generat dones, durant aquest mes.

A veure, efectivament, aquests vint-i-un mitjans no són tots els mitjans catalans, 
perquè no arribem a recomptar-los a tots, però sí una mostra qualificadament repre-
sentativa. Si els suméssim tots, serien la immensa majoria o una gran majoria dels 
consumidors de mitjans de comunicació a Catalunya.

És evident, o sigui, no cal ser feminista, no cal ser re per veure que els homes es-
tan sobrerepresentats, més enllà de qualsevol consideració, a tots els tipus de mitjans 
–els audiovisuals, els escrits, els digitals...–, a pràcticament tots els mitjans, i, sobre-
tot, als mitjans de més abast. És així. O sigui, ho comptem cada dia. Podeu anar al 
nostre blog i hi podeu consultar cada dia el recompte diari, i veureu quina gent..., a 
més, hi posem el nom de tots els opinadors; ho podeu consultar allà.

Cal dir que, des de que vam començar a fer el recompte –fa deu mesos, que 
vam començar a fer aquest recompte diari de tots els mitjans i a difondre’n els re-
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sultats–, això ho difonem per Twitter, ho difonem en el blog nostre, ho difonem per 
Facebook, i fem els informes. El mes de juliol passat és quan vam començar. Des 
d’aleshores fins ara ha augmentat lleugerament el percentatge d’opinadores als mit-
jans; no sabem si és gràcies a nosaltres o si ha coincidit o hi ha hagut una confabu-
lació d’astres o alguna cosa. El cas és que ha augmentat lleugerament, però, clar, 
comparat amb les dimensions del tema, han augmentat molt poc.

És a dir, nosaltres, quan fem els informes, a vegades ens n’alegrem perquè han 
pujat tres o quatre punts, i dius: «Mira, a La Vanguardia aquest mes ja no és un 19 per 
cent, és un 20 per cent; a l’Ara ja no és un 22 per cent, és un 23 per cent.» Però, és 
clar, és que continua sent un 80 per cent, un 79 per cent, un 77 per cent d’homes; 
és que segueix sent una barbaritat. Els increments han sigut molt petits.

Alguns mitjans s’han anat comprometent diverses vegades de forma pública o de 
forma privada amb nosaltres: «No, però estem treballant per augmentar el nombre 
de dones, hi estem treballant.» La veritat és que sembla que sigui molt difícil. Tenint 
en compte que som la meitat de la població i que estem a tot arreu, que costi tant, 
tant, tant.... És molt difícil.

Ara us repeteixo en un moment les xifres a la inversa: premsa diària d’abast 
nacional, 23 per cent d’articles firmats per dones; en el conjunt dels digitals més 
llegits, 26 per cent d’articles firmats per dones; a les tertúlies de la ràdio pública, 
a Catalunya Ràdio, 40 per cent de tertulianes; a les tertúlies de RAC1 –la primera 
privada–, 26 per cent de tertulianes; a les tres tertúlies més importants de TV3, 
35 per cent de dones tertulianes; a la televisió pública espanyola, l’únic debat que 
fan aquí, 22 per cent de tertulianes, i a les dues teles privades més vistes, 29 per 
cent de tertulianes.

Això és molt important que ho sapigueu, i que el Parlament se senti interpel·lat i 
cridat a actuar, perquè és injust i és inacceptable, i jo crec que qualsevol de vosaltres 
se’n pot adonar. I, a més a més, no solament és injust, sinó que és il·legal, com sabeu, 
perquè el 21 de juliol de l’any 2015 el Parlament va aprovar la Llei 17/2015, d’igual-
tat efectiva de dones i homes, que a l’article 25 obliga els mitjans, tant públics com 
privats, gestionats o subvencionats per les administracions públiques, a garantir una 
participació activa de les dones, la presència paritària de dones i homes, i una imat-
ge plural de tots dos sexes en tots els àmbits, amb una atenció especial als espais de 
coneixement i generació d’opinió.

A això hi estan obligats per llei. Hi estan obligats per llei òbviament els públics, 
perquè els paguem entre tots i perquè és així, però també hi estan obligats els pri-
vats gestionats o subvencionats per l’Administració, que, curiosament, aquí ho són 
pràcticament tots, i, dels que us hem dit, la immensíssima majoria.

És evident que això no s’està complint, i que no només no hi ha sancions per als 
incomplidors, sinó que la Generalitat els continua subvencionant generosament amb 
ajuts, amb publicitat i amb subscripcions. També l’Ajuntament de Barcelona els con-
tracta publicitat, això és cert, sigui dit de pas, però ara estem parlant del Govern de 
Catalunya.

I no us aportarem dades sobre aquestes subvencions perquè no és la nostra feina; 
a més, deveu disposar, suposem, de tota la informació, perquè surt d’aquí, la podeu 
consultar. Són subvencions molt generoses, algunes d’elles generosíssimes; són ajuts 
a la publicació en català, són subscripcions. I la nostra feina com a ciutadanes és 
reclamar que la llei es compleixi rigorosament, i recordar que, si no es fan complir 
les lleis, resulten paper mullat.

En aquest cas, per desgràcia, ens sembla que, almenys en aquest aspecte, la Llei 
d’igualtat és paper mullat, perquè no s’ha fet res. Les subvencions se segueixen do-
nant i l’incompliment és flagrant, com heu pogut sentir. És que no és un incompli-
ment d’un 55 a 45 per cent, és que és aclaparador; és que la immensa majoria és de 
molt més de 60 per cent d’homes contra menys d’un 40 per cent de dones.
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Pensem que no s’hi val a dir que es faran codis d’autoregulació i que s’instarà els 
mitjans a autoregular-se, perquè és que ara s’estan autoregulant i mireu el que te-
nim. I pensem que l’única solució és tallar els ajuts a qui no compleixi la llei. Que pot 
semblar molt dur, pot semblar molt difícil, però ens sembla que és l’única solució, 
perquè no se’ns acudeix cap altra mesura coercitiva que els hi pugui obligar.

No tots els mitjans la incompleixen en la mateixa mesura, això és veritat. Hem de 
dir que hi ha una gran diferència entre els mitjans públics i els privats. Els mitjans 
públics han de complir el mandat democràtic de promoure la igualtat, estan sotme-
sos a control, i, tot i així, no sempre ho compleixen o ho fan pels pèls, perquè aquest 
mes qui més ho ha complert és Catalunya Ràdio, que està en un 40 per cent, cosa 
que, tècnicament, legalment es considera que és paritària –és a dir, es considera pa-
ritari entre un 40 i un 60 per cent, no?, és a dir, cap sexe més d’un 60 per cent, cap 
menys d’un 40 per cent–, però és paritari justet, justet. TV3 aquest mes no, ni tan 
sols arriba al 40 per cent.

En canvi, els privats actuen com si no hi hagués llei: s’emparen en excuses que 
no arriben a tapar ni la falta de voluntat ni la de professionalitat, perquè és impos-
sible no trobar dones expertes en tots els àmbits, n’hi ha a tots els àmbits. I jo crec 
que se’ls hauria de recordar també que, quan exigim que representin l’opinió de les 
dones adequadament als mitjans, això no suposa qüestionar la seva independència 
professional. No poden dir que l’Administració els reclama..., que se’ls està impe-
dint exercir la seva... No, no, és que això no els pot causar cap perjudici. Això és el 
més normal.

Els mitjans públics s’hi acosten molt més, certament –certament–, però també 
ens agradaria que demanessin a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
que ha de continuar vetllant sempre perquè tots els programes respectin la paritat, 
cosa que, en aquest moment, no s’està fent.

Si fem una repassada molt ràpida, els diaris veureu que són els pitjors –després 
us passarem uns fulls d’informació i ho podreu consultar. Els diaris són els que res-
pecten menys la paritat: La Vanguardia, 21 per cent de dones, aquest passat mes 
d’abril; El Periódico, 24 per cent; l’Ara, un 23 per cent; El Punt Avui, 23 per cent. 
No hi ha cap dels diaris d’abast nacional a Catalunya que arribi ni a una opinadora 
de cada quatre, ni a un 25 per cent; cap d’ells, ni el més antic, que és La Vanguardia, 
ni el més nou, que és l’Ara. Tots són privats i tots reben subvencions.

Digitals: tenen resultats molt variables. Hi ha, entre els digitals, el millor, que 
seria Crític, i, encara millor, Catalunya Plural, amb un 50 i un 56 per cent de dones 
opinants, a l’abril, i el pitjor, El Nacional, 12 per cent d’opinadores; Nació Digital, 
34 per cent de les opinions firmades per dones –un terç–; a VilaWeb, un 25 per cent 
–una de cada quatre–; a El Món, un 22 per cent. Són dades que demostren, des del 
nostre punt de vista, que la modernitat pot ser només tecnològica, perquè pel que fa 
a continguts...

RAC1, la primera ràdio a Catalunya en audiència, que és privada, del Grup Godó, 
generosíssimament subvencionat: en les tertúlies de El món, que és el programa més 
escoltat de Catalunya, a l’abril hi va haver un 24 per cent d’opinadores –24 per cent–, 
al programa de Jordi Basté; al Via lliure, el magazín matinal del cap de setmana, un 
30 per cent d’opinadores –en aquesta emissora, bé, que, ja ho hem dit, rep abundants 
subvencions–; a 8TV, primera tele privada, també del Grup Godó, 27 per cent de ter-
tulianes a 8 al dia, amb Josep Cuní, el mes d’abril –és la seva mitjana més alta, eh? 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

El president

Disculpi... Ostres –perdó–, aquest sona més fort. Ha passat dels quinze minuts. 
Si pot anar acabant o concloent... Després tindrà torn, eh?
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Maria Fúlvia Nicolás Tolosa

Acabem –acabem. Bé, a la tertúlia de L’illa de Robinson, a El Punt Avui TV, 
32 per cent; a Televisió Espanyola, ja us ho hem dit.

(El president dona la paraula a Isabel Muntané Rodríguez.)

Isabel Muntané Rodríguez

Bé, doncs, jo, per tancar, només una constatació: demanem una cosa tan revolu-
cionària com que es faci complir la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes. I vos-
altres, com a parlamentàries i parlamentaris, teniu les eines per fer-la complir, com 
deia la companya Fúlvia, deixant de subvencionar aquests mitjans, perquè això és 
malbaratar els recursos públics.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Muntané; moltes gràcies, senyora Nicolás. A continuació 
tenen set minuts cada grup. Per començar, doncs, la diputada Elisabeth Valencia, 
que em sembla que es partirà...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, ens partirem...

El president

...es partiran el torn, eh?

Elisabeth Valencia Mimbrero

...el temps entre la diputada Carmen de Rivera...

El president

Molt bé.

Elisabeth Valencia Mimbrero

...i jo mateixa.

El president

Doncs, endavant. Tenen set minuts en total.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gràcies, president. Bueno, agradecer la comparecencia de todas las entidades. 
Coincidimos en que la ley no se está cumpliendo –la Ley de igualdad. Nosotros lo 
hemos pedido en varias ocasiones desde este Parlament. Se ha aprobado por unani-
midad, pero, bueno, como bien sabrán, en este Parlament ya podemos aprobar re-
soluciones, que, si no existe la verdadera voluntad política por parte del Govern de 
llevarlas a cabo, pues, no nos llevan a ningún sitio.

Coincidimos en que la ley es de difícil cumplimiento si no se cuenta con la opi-
nión de las diferentes entidades, y por eso nos parecen fundamentales vuestros in-
formes, vuestros datos. Y, bueno, pensamos que hay que contar con vosotros para 
hacer énfasis en los aspectos de la ley que no se están cumpliendo.

Bueno, con relación a l’Observatori Cultural, comentar que tuve la oportunidad 
de acercarme a la Fundació Tàpies, a una conferencia que se daba allí, y, bueno, 
yo, que no soy una gran especialista en cultura, me di cuenta de que los datos eran 
alarmantes, cuando se hablaba de mujeres escultoras o mujeres que exponían en 
diferentes galerías de arte. Sobre todo se ha hablado de las grandes galerías, en las 
que las mujeres tienen verdaderas dificultades para acceder a la toma de decisiones.

Por otro lado, coincidimos en que nos parece fundamental la coordinación con 
los ayuntamientos, con el mundo municipal. Porque han hablado..., han puesto ejem-
plos de ayuntamientos como el de Barcelona, que es un ayuntamiento de una gran 
ciudad, y el Ayuntamiento de Madrid, pero también nos gustaría preguntar, bajo su 
experiencia, pues, en los diferentes municipios, si se cumplen los porcentajes de..., si 
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hay mujeres realmente que tengan posibilidades de exponer su arte por toda España, 
cómo está a nivel territorial este tema.

Bueno, también usted ha dado un dato para mí alarmante, que es que tenemos el 
7 por ciento de directoras de cine. Bueno, nos parece..., estos datos son todavía peo-
res que los que se dan en medios de comunicación. Entonces, entendemos su enfado, 
y pensamos que de verdad deberíamos hacer algo para que se cumpliera la Ley de 
igualdad, que esto va un poco por todas.

Con relación a On Són les Dones, pues, bueno, han hablado de diferentes temas. 
Han hablado de contenidos en los medios de comunicación entre mujeres y hom-
bres. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo..., nuestra líder, de nuestro grupo 
parlamentario, en diferentes medios de comunicación..., ella públicamente ha de-
nunciado que se la trataba diferente..., que cuando se hablaba de ella, cuando se ha-
blaba de una mujer o de mujeres de diferentes grupos parlamentarios, se hablaba de 
la ropa, y cuando se hablaba de los discursos de hombres, pues, se hablaba más del 
contenido. Esa es una realidad que nosotros, en primera persona, vivimos, porque 
sobre todo las mujeres más visibles de nuestro partido, pues, se enfrentan a ello, y 
también la queremos denunciar y compartimos esta visión.

Por otro lado, los medios de comunicación tampoco son una excepción respecto 
a las diferentes empresas en que no se cumple la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres, y las mujeres tenemos verdaderas dificultades para acceder a los puestos 
de dirección. Entonces, esto sumado a que nosotras, en algún momento de nuestra 
vida, queremos formar una familia y queremos ser madres, pues, es un verdadero 
hándicap para la mujer y el mundo laboral.

Con relación a los contenidos, nos parece lamentable lo que se denuncia desde 
On Són les Dones, que se está invisibilizando a las mujeres, y también queremos 
hacer énfasis en que la Ley de igualdad, pues, como se ha comentado, tiene artícu-
los en los que se obliga al cumplimiento de la igualdad en el trato a la mujer en los 
medios de comunicación. Nosotros hemos preguntado por estos artículos, y no se 
están cumpliendo.

Entonces, nosotros lamentamos tener una ley que sea una declaración de inten-
ciones, y esperamos que, si no somos nosotros en esta legislatura..., nosotros lo esta-
mos intentando, pero el Govern debería ponerse las pilas, y, desde el Institut Català 
de les Dones, hacer una apuesta firme por esta ley.

Y, bueno, paso la palabra a mi compañera Carmen de Rivera, que expondrá más 
temas.

Gracias.

Carmen de Rivera i Pla

Sí. Tengo un par de minutos, pero quería decirles que hemos visto, de la exposi-
ción de la señora Corcoy y la señora Carrasco, y del estudio que han hecho y de los 
datos que han suministrado, que las mujeres, como no tienen poder, no están en la 
agenda mediática y de comunicación, que esta era un poco la conclusión final que 
se ha hecho. Lamentablemente, la presencia de mujeres en la agenda mediática po-
dríamos decir que viene ceñida a la violencia de género, una triste..., una tristísima, 
digamos, lista para la que estamos, ¿no?

Luego, también el día 8 de marzo todo son buenos propósitos, todo son unas ce-
lebraciones bestiales en todos y cada uno de los departaments de la Generalitat o en 
cualquier lado, cualquier empresa –en la radio, en la televisión–, en cualquier sitio, 
pero queda ahí, el 8 de marzo; el día 9 de marzo no se vuelve a hablar.

Los datos son evidentes, las mujeres no contamos en esta liga de la comunica-
ción: o bien como floreros o con una ínfima representación, empezando por el hecho 
de que los medios públicos incumplen sistemáticamente, como ustedes han denun-
ciado, los criterios de igualdad y paridad, y ni siquiera la Administración cumple 
con la propia ley de la que nos hemos dotado, con las honrosas excepciones del di-
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gital Crític y Catalunya Plural, que ustedes han dicho que, bueno, al menos ahí hay 
una presencia correcta.

Es mucho –es evidente–, es muchísimo, lo que queda por hacer. Tomamos nota 
de la sugerencia que creo que han hecho todas de vigilar las subvenciones y propo-
ner que se recorten o se suspendan todas aquellas ayudas a aquellos medios que no 
cumplan con la Ley de igualdad. Ahí tienen ustedes nuestro compromiso.

Nada más. Y muchísimas gracias.

El president

Gracias, diputadas. A continuació, per plantejar les preguntes per part del Partit 
Socialista, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bona tarda a totes. Volia començar amb una imatge que, des 
d’aquí on soc jo, és brutal, i és que en aquella banda són tot dones, i aquí, on presi-
deixen, són tot homes, excepte... (rialles), la senyora Gabriel, eh? Però el tema de la 
presidència està en mans d’un home, eh? Volia recalcar... No anava per la senyora 
Gabriel, eh? (Veus de fons.) Però la imatge..., és que he estat a punt de fer una foto-
grafia i tot, perquè és duríssima –és duríssima–, i, per tant... (Veus de fons.) No, no, 
la faré, eh? La faré, perquè és que la trobo, bé, brutal.

Llavors, estem parlant aquí, a la Comissió d’Igualtat..., no tinc res en contra del 
president, que és un home, però realment aquí es reprodueix tot això que hem estat 
parlant. I estem intentant lluitar contra això, quan en aquesta comissió, que és la Co-
missió d’Igualtat, caram, és que és evidentíssim, eh? Només era una petita reflexió, 
perquè realment podríem anar donant moltes voltes al tema.

Jo no faré preguntes concretes a cap de les entitats, sinó que, de tot el que heu 
estat dient, comentaré algunes coses, i si, llavors, a l’apartat de preguntes, us veieu 
més identificades amb això, doncs, que ho respongui qui ho cregui més convenient.

Estic d’acord amb l’Observatori Cultural de Gènere en tot el tema de la invisi-
bilitat de tot, eh?, de totes les disciplines artístiques. Podríem aquí parlar, bé, d’un 
munt de disciplines artístiques que ni tan sols tenen representació de cap tipus, de 
re, en cap organisme..., no ho sé, si parlem de la dansa, de l’esport, de la música... 
Bé, podríem parlar de tantes coses on som totalment invisibles... I, per tant, estic 
completament d’acord amb el que exposàveu, no?

Com es podria canviar aquesta tendència? Això és el que m’agradaria que em 
poguessin explicar, perquè, ostres, tenir aquesta solució seria fantàstic, perquè aquí 
cada dia lluitem perquè aquesta Llei que tenim, d’igualtat d’homes i dones, es com-
pleixi, i no es compleix.

I els en puc posar molts exemples: els òrgans de govern que en aquest moment 
estan governant a Catalunya no compleixen la Llei d’igualtat. No l’estan complint 
ni els òrgans de govern ni els seus departaments, els alts càrrecs...; no l’estan com-
plint, no és paritari. Això ho vaig demanar ja en una pregunta al Parlament, perquè 
les dades són també esfereïdores: com pot ser, com es pot explicar que els òrgans 
superiors i els alts càrrecs de l’Administració pública ocupin en aquest moment 2,5 
vegades més els homes que les dones? I estem parlant de l’Administració pública; 
estem parlant de la llei que va fer aquest Parlament, que s’hauria d’estar complint i 
que no es compleix. Per tant, partint d’aquesta base, tenim molta feina a fer –molta 
feina a fer.

Per tant, la primera pregunta seria: com es podria canviar aquesta tendència en 
una societat en què jo crec que impera el sentiment aquest patriarcal? I, per tant, 
com ho podem fer? De quina manera? Sé que no en tenen la solució, però sí que 
m’agradaria..., si han pensat en alguna mesura concreta que es pogués adoptar.

El tema –ho han indicat també– de la llei, bé, que no es compleix i no se sancio-
na. Hi estem completament d’acord, eh? I cada dia estem aquí, al peu del canó, fent 
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propostes de resolució, mocions, preguntes, perquè realment s’acompleixi tot el que 
hem estat i s’ha estat parlant aquí, eh?

Quant a més definit..., en el tema de l’Associació de Dones Periodistes, que par-
laven de tot el tema dels òrgans de direcció als mitjans de comunicació, és evident, 
són escassos, no cal explicar més del que està explicat, amb totes les dades que han 
donat On Són les Dones. O sigui, està claríssim: estem molt més bé que fa uns anys, 
però realment estem molt lluny encara de l’objectiu. I la pregunta és: realment es pot 
aconseguir sense una visió feminista? M’agradaria, també, que algú m’ho pogués 
contestar. És imprescindible, una visió feminista, per aconseguir aquest objectiu, 
que sigui paritari completament en els mitjans de comunicació, per exemple? És 
realment així? Perquè és evident que tenim dones que són expertes en molts temes, 
i, en canvi, sovint, quan parles amb mitjans de comunicació, et diuen: «No, és que 
no en trobem.» No, no, és que això és mentida; no és veritat, això. Per tant, coin-
cidim gairebé al cent per cent amb tot el que han dit totes vostès.

Quant al tema dels estudiants de periodisme, també és una reflexió en veu alta 
que m’agradaria fer, i és que, si ens mirem totes les rectores que hi han a les univer-
sitats catalanes, també podem al·lucinar, eh? Tenim moltes estudiants a periodisme 
i altres carreres universitàries, però, en canvi, en els alts càrrecs de direcció, zero. 
Dues rectores, hi tenim –dues. Per tant, estem fatal –estem fatal.

També m’agradaria parlar del tractament que es fa en els mitjans de comuni-
cació de la violència masclista. És un tema que realment..., en aquesta comissió es 
parla moltes vegades de la violència masclista, però en canvi el tractament que se’n 
fa continua sent reiterat en les televisions que escoltem diàriament, molt... Sentim la 
frase aquella de: «Mor una dona.» No, no, és que no «mor», l’han assassinat. Encara 
pequem de molts diaris i televisions que no fan el tractament adequat del tema de 
la violència masclista. M’agradaria saber si tenen alguna solució per a això, perquè 
vostès tenen un informe del 2009, si no ho recordo malament, que ja (veus de fons)... 
Anterior? (Veus de fons.) Cada any. D’acord. Doncs, el del 2009..., anava enrere per-
què ja en parlàvem, per agafar un..., eh?, i estem al 2017 i estem parlant del tracta-
ment d’aquest tema, de la violència masclista, encara el 2017, i encara no s’ha soluci-
onat. Per tant, quina és la solució? Tant de bo ho sabés. Per això els ho demano, eh? 
(Veus de fons.) Després hi ha torn de... (Veus de fons. L’oradora riu.) Sí, sí, hi ha torn.

I ja acabo (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter
venció) –ja acabo. I l’última cosa, ja per reflexionar així, a nivell general: creuen 
vostès que és possible aconseguir que el poder dels mitjans de comunicació sigui en 
mans de les dones mentre el poder polític i econòmic està en mans dels homes? Jo 
crec que no. Jo crec que no, però alguna cosa hem de poder canviar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Bé, com que s’ha fet una al·lusió a la Mesa abans, voldria co-
mentar que, en tot cas, aquesta Mesa està composta per un acord de tots els grups 
polítics, i voldria recordar que la màxima presidència del Parlament l’ocupa una 
dona, que és la Carme Forcadell, i que hi ha altres comissions que les presideixen 
dones. I, si de cas, el que a mi em preocuparia més és per què a la banda dels compa-
reixents no hi ha també homes, perquè entenc que això seria un efecte de normalitat, 
que les qüestions de la igualtat entre homes i dones fossin una cosa que impliqués a 
tots dos sexes. I, per tant, doncs, aquesta seria la reflexió que volia fer.

Però, bé, li passaré la paraula a la diputada Gemma Lienas, que feia que no... (El 
president riu.) Esperem no entrar ara en una...

Gemma Lienas Massot

No; gràcies, president. Però és que jo volia fer el mateix comentari o un de sem-
blant al que ha fet...
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El president

Doncs, endavant.

Gemma Lienas Massot

...la diputada Moreta.

El president

Té set minuts.

Gemma Lienas Massot

Però, abans que res, vull donar les gràcies a l’Observatori Cultural de Gènere, 
l’Associació de Dones Periodistes i On Són les Dones. Jo, d’alguna manera, vital-
ment i per moltes raons, em sento vinculada a les tres entitats, tot i que a On Són les 
Dones no hi he fet mai gens de feina..., bé, i a les altres tampoc no gaire, però em 
sento vinculada a les tres entitats.

Jo els vull donar les gràcies no només pel que han explicat, sinó sobretot per tota 
la feina que fan. I volia dir que en un moment donat vostès han dit que sembla que 
les coses de dones siguin només problema de les dones; una mica és el que jo volia 
explicar de la representació que tenim en aquesta comissió, que no és tant el fet que 
hi hagi un president home, sinó el fet que les diputades que estem aquí som totes 
dones, és a dir, que sembla que el que parlem interessa bàsicament a les dones. En 
canvi, entenc perfectament que vostès hagin vingut tot dones, perquè si no són les 
dones les que posen a estudiar això, a la societat civil, i més tenint en compte que 
és una feina voluntària que requereix una feinada brutal, però per la qual ningú et 
paga..., és evident que o ho fem nosaltres o no ho fa ningú més, desgraciadament.

Han comentat que les xifres havien variat molt poquet. Ho dic per recalcar-ho, 
perquè a la Comissió de Cultura fa uns mesos, o fa poc temps, una diputada va dir 
que vostès havien dit que les xifres havien millorat molt i que estàvem al 50 per cent. 
Jo ja ho vaig dir (veus de fons), i a més els ho vaig tuitejar a vostès, però ara vull 
deixar-ho clar, que efectivament no ha variat gaire, la cosa.

I, per últim, una altra cosa que han dit que és molt important i que jo l’havia 
anunciada ja abans, perquè estava segura que la dirien..., és que jo, abans que vos-
tès vinguessin, he defensat una proposta de resolució del meu grup a propòsit de la 
violència de gènere i de la necessitat de que tinguéssim formació entre els mossos 
–per cert, que l’hem perduda, o sigui que ens l’han votat en contra–, i jo he dit (veus 
de fons)... No, tothom no, evidentment; l’hem perduda perquè hi ha hagut grups que 
l’han votat en contra, però el que volia dir és que, efectivament, això és una forma 
de violència, i que la violència no és només la violència física que veiem, sinó tam-
bé la violència simbòlica d’invisibilitzar les opinions de les dones. Ho és i perpetua 
aquesta violència, perquè continua transmetent la idea que les dones han d’estar fora 
de l’esfera pública, que la seva esfera és l’esfera privada, i, a més, perquè continua 
transmetent idees que el que fan és perpetuar la visió androcèntrica i perpetuar l’es-
tructura patriarcal.

Jo els volia fer algunes preguntes. Algunes són de caràcter general. La primera 
és: els seus estudis es presenten en públic sempre, i, a més, en fan difusió per les 
xarxes. Volia saber: cada vegada que presenten un estudi, ve algú del Govern de la 
Generalitat, algú del govern municipal? Segona: què ha fet l’Institut Català de les 
Dones amb totes aquestes dades que vostès presenten –l’Associació de Dones Perio-
distes de Catalunya ja fa molts anys, les altres no tant, però ja fa també un temps? 
Per cert, el síndic ha fet alguna cosa?

Estarien d’acord a posar quotes, per exemple, en els mitjans de comunicació? 
Ho dic perquè en política queda molt per arreglar, però si hem aconseguit alguna 
cosa... Vostès mirin les primeres legislatures; al Parlament eren tot homes. Si ara hi 
ha dones, si ara n’hi ha, és gràcies a les quotes. Que les quotes no volen dir que una 
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«tonta» pugui ocupar un lloc, sinó que una dona, tot i ser dona, si és llesta i està pre-
parada, pot arribar al mateix lloc que un home –tot i ser dona.

L’observatori..., voldria saber si ha parlat amb la conselleria i amb l’ICUB, i si 
n’ha tingut alguna resposta: si us han rebut, què us han dit... Veurien bé que l’Ob-
servatori Cultural de Gènere estigués a dins del Conca? Ho dic perquè ara tenim un 
grup d’estudi del Conca i seria una possibilitat, que el col·loquéssim allà. I, després, 
m’agradaria saber si hi ha algun sector cultural menys desigual que els altres, i si 
veurien que el fet d’incloure les dones, per exemple, en els llibres de text, tant des 
del punt de vista curricular com des del punt de vista de les imatges, afavoriria que 
hi hagués un canvi en aquest sentit.

A l’Associació de Dones Periodistes, voldria preguntar-los si el codi de bones 
pràctiques que vam subscriure i que vam estar treballant durant molt temps a l’hora 
d’abordar les notícies de violència masclista es respecta en els mitjans de comuni-
cació. També han parlat de que hi ha dones presentadores, però que caldria parlar 
de l’estereotip de dona presentadora. Suposo que l’estereotip és –vaja, pel que veig– 
joves, guapes, primes –que no és el cas d’ells, evidentment. (Rialles.) Voldria saber 
si tenen algun suggeriment per canviar-ho. I, després, com que s’ha dit allò –que és 
veritat– que els mitjans sempre diuen: «No, és que no en trobem, de dones»... Com 
que l’antic directori d’expertes de l’Institut Català de les Dones se’ls va encarregar a 
vostès, voldria que en parlessin, d’aquest directori.

I a On Són les Dones..., jo admiro profundament el seu funcionament. La idea 
de sororitat i de fer un treball col·laboratiu em sembla magnífica. Recullo, i espero 
que ho reculli més gent de la comissió, la idea que aquesta comissió pugui ser legis-
lativa; no sé si això es pot fer o no, però, en tot cas, podem intentar fer-ho. Voldria 
saber si, a part de les mesures sancionadores –que em semblen fantàstiques, però no 
sé si ens en sortirem–, de que no hi hagi subvencions als mitjans que no respecten 
la paritat, tenen alguna altra idea de mesura sancionadora.

I voldria saber si en els deus mesos que fa que fan l’anàlisi dels mitjans de co-
municació han trobat algun patró que es repeteix, és a dir, si els mitjans que tenen 
menys dones continuen sempre tenint menys dones o si va fluctuant i és una mica 
fruit de l’atzar, que millori o empitjori. I també voldria saber si han obtingut alguna 
resposta per part dels mitjans de comunicació o si els han interpel·lat, que jo sé que 
com a mínim a través de la xarxa sí que els han interpel·lat. Voldria saber si això ha 
produït algun efecte, si ha tingut alguna resposta.

I res més. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Bé, la representant del Partit Popular ha marxat; m’ha dema-
nat que excusés la seva absència. A continuació, en representació de la CUP, té la 
paraula la diputada Mireia Vehí. Quan vulgui.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies. Bé, bona tarda. Altre cop, agrair-los que siguin aquí, és un plaer tenir 
una taula com la que tenim avui. Moltes coses ja s’han dit; intentaré posar en relleu 
aquelles que no i preguntar-los-en alguna que encara queda.

La primera cosa que nosaltres sempre diem i volem avui tornar a posar sobre 
la taula: la senyora Cabré plantejava..., un dels primers punts que plantejava era la 
invisibilitat i el sostre de vidre de les dones al món cultural, diguéssim. Nosaltres, 
i no només en el món de la cultura, reivindiquem sempre la necessitat de que hi 
hagi dones, però sobretot que hi hagi dones feministes. I aquí la diputada del PSC 
ho preguntava, no?: «És necessari que hi hagi feministes?» Nosaltres pensem que 
sí, perquè..., perquè sí, perquè si no hi ha dones feministes no es fan polítiques amb 
perspectiva feminista.

La senyora Cabré deia: «A l’ICD no tenen especialistes en cultura.» Ho ha dit 
així. Nosaltres ho hem posat sobre la taula diverses vegades: és que l’ICD no està 
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dirigit per dones feministes, i això és un problema, és un problema greu. Nosaltres 
hem expressat en diverses ocasions la nostra preocupació per la deriva de l’Institut 
Català de les Dones. Li hem traslladat, fins i tot en una pregunta al Govern, a la 
consellera Munté que, de moment, s’havia de fer un balanç negatiu de les polítiques 
de dones que estava fent el Govern. I, per tant, ja que vostès reivindicaven la neces-
sitat de dones, nosaltres posem sobre la taula que han de ser dones i feministes, i, a 
més, tornem a expressar la nostra preocupació per la deriva de l’Institut Català de 
les Dones.

De fet, ara hi ha la ponència pel reglament, i una de les propostes que ha fet la 
CUP - Crida Constituent és que hi puguin haver expertes a les ponències de llei i a 
les comissions, i, a més, que hi puguin haver dones feministes, i que quan es parli 
de polítiques de dones hi hagi feministes que aconsellin i acompanyin els diputats 
i les diputades en la configuració de les lleis. Per tant, volíem començar per aquí.

El segon àmbit, la segona qüestió: també la senyora Cabré parlava de la neces-
sitat de fer una radiografia, no?, del món de la cultura, de la visibilitat de les dones, 
de la presència de les dones als òrgans de direcció. Nosaltres hi estem molt d’acord. 
De fet, una altra de les coses que nosaltres també mirem amb preocupació és l’Ob-
servatori de la Igualtat de Gènere, que també veiem que es va aprovar el decret, di-
guéssim, del reglament per articular el seu funcionament, i tampoc s’ha mogut re. 
Nosaltres, en una moció al Parlament, també vam..., es va aprovar un observatori 
dels feminicidis dels Països Catalans; tampoc en sabem re.

I, per tant, des d’aquesta mirada, ressaltar la necessitat de tenir dades, de la ga-
rantia estadística, de que hi hagin observatoris que treballin per explicar com es 
tradueix el patriarcat en el món del periodisme i de la cultura; però, a més, tornar 
a ressaltar una altra vegada que aquest Govern, en matèria de polítiques de dones i 
d’igualtat..., la valoració ha de ser negativa.

Vaig a les preguntes més concretes. L’Associació de Dones Periodistes i On Són 
les Dones no només explicaven el nombre de tertulianes i de dones participants als 
mitjans, sinó que també posaven sobre la taula el tipus de dones que hi sortien, no?, 
i quin tipus de presentadores hi havien i quina imatge...; això ja se’ls ha preguntat. 
També se’ls ha preguntat sobre quin és el tractament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació.

Jo volia afegir-hi dues preguntes, en aquest sentit. El tractament de les dones mi-
grades als mitjans de comunicació també a nosaltres ens sembla preocupant, perquè 
són imatges normalment de víctimes, de dones sense agència, etcètera; també els 
ho volíem preguntar. I, en aquest sentit, també, vostès deien: «Els mitjans són re-
productors de violències, són catalitzadors de les violències masclistes que patim.»

I una altra de les preguntes que nosaltres els volíem fer és el tractament de to-
tes aquelles dones que se surten dels rols clàssics de gènere –i d’això, diguéssim, 
d’exemples en tenim moltíssims. No voldria ser autoreferencial, però l’exemple va 
perfecte: vostès saben que les diputades de la CUP - Crida Constituent..., en mo-
ments de tensió política s’engegaren campanyes d’insults i de ridiculització mas-
clistes directament, que hi ha altres grups de dones que també des dels mitjans de 
comunicació se’ls ha tractat des d’una mirada masclista i amb una lògica correctora, 
eh?, disciplinària –se m’acudeix, per exemple, el tractament que es fa de les treballa-
dores sexuals als mitjans de comunicació.

I també els voldria demanar si podrien reflexionar una mica sobre això, no?: què 
passa, com s’expliquen, com es mostren totes aquelles dones que se surten dels rols 
de gènere tradicionals, que ocupen tots aquests llocs que no són propis per a les do-
nes, i quins mecanismes de disciplina i de correcció es donen des dels mitjans.

I, després, un últim tema, a mode de comentari. Vostès plantejaven que la Llei 
d’igualtat no es compleix i que, per tant, no hi ha una igualtat real o no hi ha una 
igualtat efectiva, almenys la que planteja la llei, i plantejaven com replica això en 
els mitjans públics i privats, no? I vostès deien: «Que no es donin més subvencions 
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a mitjans que no compleixin la llei.» Nosaltres hi estem d’acord; fins i tot els diríem 
que nosaltres no mirem amb bons ulls les subvencions que es donen a mitjans pri-
vats, nosaltres faríem un altre tipus de política.

Però és que volia ressaltar..., han parlat bastant del Grup Godó, parlaven de 
RAC1, de 8TV, i de les poques dones que hi havia a les tertúlies. Jo voldria recordar 
que no fa gaire hi va haver un escàndol, al maig, a principis de maig, quan al torneig 
Comte de Godó s’obligava les noies a treballar com a hostesses vestides de manera, 
diguéssim, poc adequada pel temps, i que quan elles es queixaven se’ls prohibia..., 
no?, i s’exhibia amb una lògica sexista totes aquelles hostesses que hi havia al tor-
neig Comte de Godó; que la CUP de Barcelona va demanar a l’Ajuntament de Bar-
celona que ho corregís i que deixés precisament de subvencionar el torneig Comte 
de Godó; que això no va ser possible i que tampoc ha sigut possible cap altra mesura 
més enllà de que el torneig Comte de Godó demanés disculpes i aquí, diguéssim, 
s’acabés tot el conflicte.

També volia ressaltar això perquè em sembla que el Grup Godó..., no és casuali-
tat, que tingui aquesta representació tan baixa de les dones, sinó que, a més, en fets 
com aquests es veu clarament la reproducció de determinats estereotips sexistes i 
masclistes. I, per tant, nosaltres estaríem perfectament d’acord en retirar-hi les sub-
vencions.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I, per acabar, en nom de Junts pel Sí, té la paraula la diputada 
Montse Palau.

Montserrat Palau Vergés

Gràcies, president. Gràcies a les tres entitats, les seves representants i les acom-
panyants, també, per la seva compareixença. I, en concret, deixeu-me..., una felici-
tació especial a l’Associació de Dones Periodistes, perquè ja són més de vint-i-cinc 
anys fent una bona feina i ben reconeguda per tota la gent.

Sembla estrany, però..., 2017, segle xxi, i estem aquí encara parlant de cultura, 
de mitjans de comunicació, i amb molt de camí per fer encara a aquestes alçades. 
Vostès han aportat algunes dades, alguns informes, però a les seves pàgines web hi 
ha altres treballs publicats, hi ha molta altra feina que no han donat a conèixer avui, 
sigui de jurats literaris, de cinema, de presència de dones als mitjans... Jo faré, com 
la companya Marta Moreta, una sèrie de comentaris o preguntes així, en general, 
dirigits a totes.

Sobretot han aportat xifres, que és una cosa molt clara, molt contundent i molt 
eficaç, i han fet referència tant a la presència com als continguts –sobretot a la pre-
sència de les dones– amb aquestes dades que deia, sigui de les alumnes a les facul-
tats d’humanitats o ciències socials, les famoses tisores pel que fa a l’alumnat i la 
gent, després, que està a la feina o arriba a altres càrrecs de representació. Ho han 
dit, ho han repetit les companyes: hi ha dones, i cada vegada n’hi ha més. I n’hi ha 
a les facultats; hi ha dones molt ben formades per a tot tipus de feines, malgrat que 
no hi participin o no hi siguin o hi estiguin infrarepresentades, sigui als diaris, sigui 
en els jurats literaris, sigui en el cinema o sigui a les tertúlies.

Per exemple, m’aportava una dada, la meva companya; no sé si vostès l’han dita, 
però en l’últim informe del CAC, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la in-
formació esportiva dels mitjans catalans és un 1,6, màxim un 2 per cent, de presèn-
cia de dones: un escàndol. Vostès han dit una altra dada que és un escàndol: el 9 per 
cent de mitjans catalans dirigits per dones. És a dir, el sostre de vidre..., per molt 
que diguem que es pot trencar, aquest sostre de vidre cada vegada s’està convertint 
en una mena de metacrilat blindat a prova de bombes.

Les dades dels informes que vostès publiquen –penso, per exemple, en On Són 
les Dones, perquè les tenim d’una manera periòdica, els últims temps– són deses-
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perançadores, tot i que han apuntat algunes xifres positives d’algun mitjà de comu-
nicació, és a dir, Els matins de Catalunya Ràdio, és a dir, dirigit per Mònica Terri-
bas, és a dir, dirigit per una dona o conduït per una dona. Hi influeix? Aquesta seria 
també, per exemple, una de les preguntes. Perquè n’hi ha, de dones; ho he dit abans 
i ho torno a repetir.

Sobre el contingut, n’han parlat una mica en general, però estem també... Pen-
so en una de les primeres publicacions de la Juana Gallego o de l’Elvira Altés, de 
fa vint o vint-i-cinc anys, i que podríem posar-les encara a les classes avui en dia, 
perquè poc ha canviat: variaríem una dècima, però no variaríem ni de presència ni 
de continguts. Sigui com sigui, la realitat és la infrarepresentació de les dones en el 
món cultural, en el món dels mitjans de comunicació.

Tenen raó: la llei, cal desplegar-la, cal complir-la, i cal tenir pressupostos per a 
aquesta llei. Tenen tota la raó. Ens sentim, nosaltres, interpel·lades, com a parlament, 
per complir la llei –ho han dit la resta de membres de la comissió–, i, per part del 
nostre grup, interpel·lades també perquè el Govern compleixi aquesta llei, i faci tot 
el possible per complir-les.

Compartim no només la feminització, és a dir, la necessitat de la presència de les 
dones en aquests mons, en aquests àmbits, sinó també la necessitat de fer polítiques 
eminentment feministes, eh?, portar a terme polítiques feministes.

Aquí..., com hem dit abans, dones que es preocupen de la presència i represen-
tacions de les dones. Jo em recordo d’un conte..., de fet, és una carta impertinent de 
Maria Aurèlia Capmany que parlava sobre les sufragistes –d’això ja fa més temps, 
encara..., fa un altre segle més, encara, no el segle passat– i els deia «grills i cor-
cons», i encara estem totes com grills i corcons, dones parlant de dones.

Vostès han dit, sobretot On Són les Dones, que es van crear, que van sorgir per-
què n’estan fartes, perquè estan ja plenes d’indignació. I aleshores, clar, és evident, 
allò que no és dit no existeix, ho sabem en molts àmbits. Una altra de les preguntes 
possibles: és a dir, per què encara, tot i que som la meitat o una mica més i tot de la 
meitat de la població, per què sent majoria encara som minoritzades? Evidentment 
que podem interpel·lar els organismes, les institucions...

I una de les altres preguntes seria aquest tema que també han repetit les meves 
companyes sobre el tema de sancions, o la possibilitat de sancions, si més no, a mit-
jans públics.

Una altra de les preguntes també seria –sobretot hi ha fet referència la senyora 
Maria Àngels Cabré– la necessitat, si vostès creuen..., sobre la necessitat de dades 
i indicadors, més dades i indicadors que permetin moltes més anàlisis exhaustives 
sobre aquests temes. I, en concret, sobre dades i indicadors han fet una mica de re-
ferència..., sí que els voldria preguntar si el món digital, que en un principi ja des 
del Beijing 95 es parlava de les possibilitats d’internet com a apoderament de les 
dones..., si realment internet, el món digital, en el món del periodisme, en el món 
cultural, ha permès aquest apoderament.

Vostès han insistit en el tema de la presència més que dels continguts, i sobretot 
les enquestes o les dades que treuen cada mes són sobre aquesta presència. Però no 
creuen també que a vegades caldria insistir també sobre els continguts? Hi ha aquí 
un exemple d’anàlisi de la famosa sèrie Merlí, en què es va posar damunt de la taula 
–aquí hi ha una de les autores– una sèrie de continguts masclistes, sexistes, discri-
minatoris.

Han parlat també del cos o de detalls més anecdòtics quan es parla de dones o 
de les presentadores, que n’han fet esment la resta de companyes, per no parlar del 
tractament de la violència masclista.

Un altre dels temes és –justament s’ha donat aquí, que jo el tenia apuntat– que 
vostès es troben, suposo –perquè jo una vegada ho vaig sentir en una de les emis-
sores de ràdio–, que sempre hem de demanar, les dones –perdonin el «nosaltres», 
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però em sento representada o dintre d’aquest...–..., que hem de demanar perdó, com 
si vio lentéssim la societat per ser justament grills i corcons, com deia abans.

Quan surten informes, doncs, sobre les dones, jo he sentit més d’una tertúlia de 
radio en què diuen: «Ai, hi tornen a insistir; i per què ho diuen?» O, quan s’ha dit 
aquí, la representació d’aquí, de seguida hi ha hagut una resposta a la defensiva. 
Ei, sí, hi ha una composició, una presidència, però sempre tenim aquestes respostes 
a la defensiva, com si nosaltres, en lloc d’exposar la realitat, estiguéssim sempre ata-
cant, quan simplement el que posem és una realitat damunt la taula.

I, per acabar ja –i, a més, dec estar fora de temps, gairebé–, a banda de les lleis, 
com ho podem fer, en aquesta realitat que fa temps que arrosseguem i cada vega-
da amb més presència de dones, per superar la realitat social i l’imaginari cultural.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per contestar, tindrà deu minuts cada representant, cada enti-
tat. Per començar, doncs, la directora de l’Observatori Cultural de Gènere, la senyo-
ra Maria Àngels Cabré. Endavant.

Maria Fúlvia Nicolás Tolosa

Un moment... (Veus de fons.) He de marxar, que vaig al reconeixement dels vint-
i-cinc anys de l’associació. (Veus de fons.)

M. Àngels Cabré Castells

Bé, doncs, jo he pres nota de les interpel·lacions així, més directes, tot i que pot-
ser en contestaré alguna així, més en general, també, no?

Evidentment, «desplegar la llei»; aquesta és la frase que ha dit la Montse Palau, i 
jo crec que aquesta és la idea. Va estar molt bé, fer la llei; jo crec que va costar el seu 
esforç. Ja sé que els grups polítics en aquell moment estaven tots una mica exaspe-
rats, i, en canvi –també era un moment complicat políticament–, també es va trobar, 
diguem-ne, el consens en una llei bàsica, que mai és perfecta però que és important 
que hi sigui, no? Que hi hagi també una representació de tots els grups d’aquesta 
comissió, com han de ser les comissions, doncs, evidentment és bo, o sigui que ho 
hem de mirar una mica en clau positiva, no?

Parlava també, una de les diputades, de si la Comissió d’Igualtat havia de ser le-
gislativa; nosaltres no serem els qui decidirem això, però evidentment seria ideal. 
I aquí ja enllaço amb el tema de si les institucions com l’ICD han de ser feministes 
o no, o de dir que «feminisme» és sinònim de «democràcia»; evidentment, totes les 
institucions han de ser feministes, perquè, si no, no seran demòcrates.

Es deia també la paraula «femení», o sigui, la cultura femenina, els mitjans més 
femenins, no? El futur del món és que sigui més femení, o, si no, ens el carregarem, 
precisament perquè «femení» en aquest sentit no vol dir portar talons, sinó que vol 
dir ser molt més respectuós amb la vida, amb les diferències, amb els canvis, et-
cètera. O sigui que, en conseqüència..., una invitació a que des d’aquesta Comissió 
d’Igualtat s’intenti traslladar a la resta de comissions, a la resta, diguem-ne, de pro-
jectes que s’empenyen des del Parlament, o es «desempenyen», no?, aquesta idea de 
que el feminisme no és una amenaça, sinó que és una solució, però és una solució 
per a tots i per a totes.

Fa molts anys que estem en aquesta banda de la taula només les dones. Agraïm 
també de tant en tant que hi hagi algun home, ja sigui el president, ja sigui el vi-
cepresident; ens agrada, diguem-ne, veure-hi presències masculines justament per 
això, perquè necessitem que la complicitat sigui total, no? Perquè no som una ame-
naça, som una solució. Això s’està escrivint molt a assajos molt importants, però 
sembla que no es traslladi prou bé a les televisions, a les ràdios, a la premsa, que es-
tan molt ocupades en parlar de «tonteries». Perdonin que ho digui així, però per mi 
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un diari que ocupa trenta pàgines parlant de futbol, doncs, és un diari que no serveix 
absolutament de re, per no parlar de la televisió.

Vaig, si els sembla, al que comentava la Marta Moreta, del Partit Socialista: 
sobrerepresentació masculina. És el problema: la violència simbòlica n’és una mica 
la conseqüència, no? Aquesta violència simbòlica realment és molt i molt potent.

Hi ha una cosa que és el màster en Gènere i Comunicació; la companya Isabel 
Muntané n’és una de les codirectores, i jo en formo part com a professora. En aquest 
sentit, vull dir que ja hi han mesures que s’estan prenent per tenir uns mitjans de 
comunicació més responsables. És a dir, hi ha una sèrie d’iniciatives, i el que s’ha 
de fer és dotar-les de pressupost. És a dir, per a què pot servir un institut català de 
les dones, una regidoria de dones? Doncs, per fer una sèrie de beques a aquest màs-
ter perquè els nois i les noies que el dia de demà ens explicaran la realitat tinguin 
una formació molt més justa que la que estan rebent a les universitats, que no tenen 
aquesta visió de gènere, no?

Després, tenim el tema del poder públic i social, evidentment: com ha de ser el 
poder cultural si el poder públic i social és tan masculí. Doncs, lògicament, aquest 
és el problema, no? La cultura és l’últim reducte del patriarcat, o del pitjor patriar-
cat, perquè és allò on simbòlicament –i torno a la violència simbòlica– hi ha tot el 
poder concentrat, de manera que és el darrer poder que estan deixant anar aquelles 
persones que ja haurien d’estar jubilades, però que s’aferren molt, molt acarnissada-
ment, a aquest espai simbòlic, no?

O sigui que, en conseqüència, si no canviem el poder públic i social, si no el re-
partim entre homes i dones i entre el que sigui, perquè ja no hem de parlar d’homes 
i dones, sinó de persones, perquè la gent té dret a no ser ni home ni dona, també, si 
li dona la gana..., i ho enllaço amb el tema de la diputada Vehí, de com es represen-
ten altres maneres de ser, no?

Després, l’amiga Gemma Lienas, companya de feines feministes i lluites femi-
nistes... La veritat –tant la Gemma com la Montse Palau–, dona gust veure que als 
parlaments hi han arribat les dones que estaven fent tanta feina fora i que poden tras-
lladar aquest coneixement, que entenc que és una mica superior en aquest àmbit al 
d’altres diputats i diputades que no han tingut la possibilitat de treballar des del fe-
minisme, i, en el seu cas –de les dues–, des del feminisme cultural. O sigui que dona 
gust també poder parlar de coses poder més concretes o amb més coneixement, que 
no vol dir que les altres diputades no tinguin tota la bona intenció, però sovint no te-
nen tant coneixement poder de com funciona el sector cultural al que elles dues, per 
professió, es dediquen, no? Aquí, al marge de tendències polítiques, jo reparteixo 
per a tothom, eh? (L’oradora riu.) En aquest sentit, no soc de cap partit.

Deia la Gemma el tema del Conca, per exemple, no? Òbviament, el Conca està 
en un moment de transformació, i seria molt important que un observatori, ja fos 
l’Observatori Cultural de Gènere, ja fos un observatori que s’organitzés en aquest 
moment i amb altra gent –és a dir, el de menys són les persones, l’important és el 
contingut–, en formés part. I en poso l’exemple: jo vaig tenir la possibilitat de mo-
lestar el Conca –jo em dedico a molestar a tothom– perseguint aquest tema tan im-
portant, i del Conca en vaig rebre la resposta de: «Bé, hem entès que és necessari, hi 
farem alguna cosa. No som a temps de canviar el nostre informe d’aquest any, però 
hi inclourem un article.» En conseqüència, una professora de la universitat, de dret, 
va poder fer un article sobre el tema de la igualtat, no?

En aquest moment, aquesta professora i jo ja estem d’acord per fer coses, és a 
dir que es comencen a moure les coses d’aquesta manera: introduint el tema en una 
agenda concreta d’una institució –el Conca, el que sigui– que no l’hi tenia prèvia-
ment. Ara, a partir d’ara el Conca ja no podrà defugir aquesta responsabilitat, per-
què d’alguna manera la igualtat de gènere en la cultura ja ha ficat la pota dintre del 
Conca –en el millor sentit, no en el pitjor.
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Conseqüències? Sí, és necessari que tots els organismes que es dediquin a la 
cultura incloguin aquesta visió, i seria molt desitjable que el Conca o la contemplés 
–és a dir, que les dades de gènere la contemplessin– o que comptés amb un organis-
me que ho fes, que no estaria tampoc de més, no?

Preguntava la Gemma si hi havia algun sector on hi havia més desigualtat. Hi ha 
una nova associació de dones en la música que em sembla que en són les més per-
judicades. S’ha de dir que el teatre té unes xifres baixíssimes. Tot i que en aquest 
moment, per exemple, el Mercat de les Flors el dirigeix una dona, una coreògrafa, 
l’Àngels Margarit, al teatre hi ha una infrarepresentació d’autores teatrals que fa 
por, realment, no?, justament perquè després de la cultura ve la realitat. La cultura 
reflecteix la realitat, és una cosa que va en dues direccions: si jo vaig al teatre i no 
veig mai una dona que dirigeix o que escrigui aquell text, és difícil que m’hi vulgui 
dedicar, no?

Després hi ha el tema de les prescripcions. Comentava la Gemma Lienas si era 
necessari insistir en el tema dels llibres de text, no? Lògicament, és absolutament 
imprescindible, i sense educació no hi ha cultura. Si no hi ha una educació respon-
sable, una educació en igualtat de gènere, mai ningú es podrà dedicar veritablement 
a allò que vol, perquè els nens s’han de dedicar a allò que posa el llibre i les nenes 
també, que és re, pràcticament, perquè la infrarepresentació cultural és immensa en 
els llibres de text, una cosa brutal, no? S’ha fet un estudi des de la Universitat de Va-
lència on ha quedat demostrat i, en conseqüència, queda clar que hi fan falta dones, 
als llibres de text.

Hi havia poder alguna cosa més, però, per anar una mica més de pressa, passo 
al que comentava la diputada Vehí. «L’ICD no és feminista», deia ella. Jo hi estic 
totalment d’acord; és veritat, ens agradaria molt que ho fos, o que ho fos més –ho 
diré d’aquesta manera benigna. He de dir, de tota manera, que l’observatori, l’ICD, 
ha ajudat des del primer moment. Quan dic «ha ajudat» vol dir no que li han donat 
diners, l’observatori no es subvenciona, s’hi treballa gratuïtament, perquè, si no, no 
podria observar amb prou, diguem-ne, cruesa, no?, la realitat; però sí que ha ajudat, 
per exemple, en la configuració de la pàgina web, sí que està present quan hem de 
fer per exemple una trobada, ens fa una invitació... Vull dir, aquestes coses petites 
que el personal de l’ICD, amb molt bona fe, fa realment; són coses molt petites, però 
són coses que també ajuden.

I jo, en aquest sentit, no crec que l’ICD tingui un problema de manca de feminis-
me, que poder també, sinó que sobretot té un problema de falta de pressupost. I, en 
conseqüència, el dia que tingui pressupost podrem veure si treballen de manera fe-
minista o no, però fins ara realment ho tenen molt difícil, no? Jo, diguem-ne, inten-
taria donar marge al dubte per veure si fan alguna cosa referent a aquest tema que 
parlem avui. Sí que estan fent alguna cosa referent al tema de l’empresa, juntament 
amb l’Observatori de la Cambra de Comerç, que porta l’Anna Mercadé. En cultu-
ra encara no hem aconseguit que facin re més que coses petites, puntuals, en les 
quals han participat tant l’ICD com l’Ajuntament de Barcelona, no? Ja dic que, en 
aquest moment, gros, important, no han fet re, però de coses petites sembla que sí 
que n’han fet.

En conseqüència, sí, lògicament preferiríem un ICD completament feminista, 
però a mi ben bé m’és igual, el nom que li posem, si la feina que es fa dintre és fe-
minista. O sigui, jo crec que la Teresa Pitarch és una persona molt més presentable 
que l’actual directora de l’Instituto de la Mujer que hi ha a Madrid, és a dir, que la 
Teresa Pitarch és una senyora que pot escoltar, és una senyora que pot canviar, di-
guem-ne, de manera de veure les coses, si l’hi expliquem, i em sembla que ho estem 
fent. A Madrid tenen un problema que aquí no tenim, o sigui que també mesurem 
una mica més les coses. Però, sí, sí, totalment d’acord, l’ICD hauria de canviar-se 
molt el xip i hauria de fer una altra feina i no exactament la que està fent, en la meva 
opinió, no?
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Observatori de la Igualtat de Gènere, deia la diputada Vehí. Doncs, sí, sens dub-
te, bones intencions i cap realitat, no? O sigui, és absolutament necessari que les da-
des de gènere estiguin a tot arreu, perquè no pot ser que no sapiguem quantes dones 
entren al MNAC i, en canvi, sapiguem quantes persones hi fan una visita guiada; 
és una cosa que no té sentit. Una vegada tinguem comptabilitzats homes i dones, 
ja anirem a altres coses, però és que per ara no tenim ni això. I al MOMA de Nova 
York saben quina va ser la primera exposició que van fer i quantes dones la van anar 
a veure. Aquí, lamentablement, la tardor passada el MNAC va fer la primera expo-
sició d’una pintora catalana en tota la seva història; una, per ara. El Prado en porta 
dues. Aquest és el nivell, que és molt baix, no?

La Montse Palau preguntava també algunes coses. Per exemple, si feien falta més 
dades. Jo crec que sí, que és molt important. Quan l’observatori va decidir dir-se 
així, Observatori Cultural de Gènere, i començar amb un informe sobre periodisme 
d’opinió, el que va voler fer és cridar l’atenció sobre els números. És a dir, el perio-
disme de dades està funcionant molt bé per explicar sense gaires paraules allò de 
què les persones sovint desconfien, no? És més fàcil entendre que les dones a Ca-
talunya només guanyen un 18 per cent dels premis literaris o que les guionistes són 
un 9 per cent, les productores un 11 i les directores de cinema un 7, que no que jo 
expliqui que hi ha poques dones al cinema. Perquè algú sempre pot dir: «Però a mi 
m’agrada molt la Isabel Coixet.» I dius: «A mi també», però és que només hi ha la 
Isabel Coixet, que és ben poc, no?, encara que ella sigui molt gran.

Després, el tema dels continguts. Comentava la companya Marta Corcoy que, 
una vegada tinguéssim les dones dintre, ja parlaríem de què fan aquelles dones, és 
a dir, si, posem per cas, opinen com a dones o opinen com a homes, o fan política 
com a dones o com a homes. A la cultura ens passa una mica això, tot i que jo crec 
que sí que és important obrir abans el meló dels continguts, perquè els continguts 
canviarien molt i molt, no? Jo tinc la sensació que els museus de Barcelona serien 
molt menys avorrits, perquè n’hi han alguns que no s’hi pot ni entrar, de l’avorri-
ment que t’agafa ja quan en creues la porta. I en puc dir noms, i tots són públics, i 
tots estan subvencionats i dirigits per senyors que hi fiquen els seus amics, perquè, 
si no, no m’ho puc explicar, perquè allò no és art contemporani ni és re, allò és una 
porquerieta, no?

I tenim coses molt valuoses per ensenyar, i sobretot hem d’ensenyar coses que 
serveixin per a alguna cosa. Una fundació privada, que faci el que li doni la gana 
–sempre que no violi la llei–, però un museu públic..., no podem permetre’ns el luxe 
de recuperar artistes de cinquena fila quan hi ha dones artistes de primera fila que 
no surten ni als llibres de text. Aquesta seria una mica la meva conclusió.

S’ha preguntat per un parell de bandes, i contesto què fer...

El president

Ai, perdoni, que porta dos minuts de més i...

M. Àngels Cabré Castells 

Sí, és molt fàcil. Només una cosa: què fer? Doncs, els fem la llista quan vulguin. 
Les solucions les tenim, i no són tan difícils d’aplicar.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé; gràcies, senyora Cabré. A continuació, doncs, té la paraula la senyora 
Marta Corcoy, de l’Associació de Dones Periodistes. Quan vulgui.

Marta Corcoy Rius

Cinc minuts només, no?

El president

Deu, com a màxim. D’acord?
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Marta Corcoy Rius

Ah, d’acord.

El president

Gràcies.

Marta Corcoy Rius

Intentaré anar directa, perquè moltes de les coses, d’alguna manera, la Maria 
Àngels les ha contestat i les comparteixo, i, per tant, per no repetir-nos, intentaré 
respondre a algunes coses que han anat molt directes sobre temes que afecten més 
els estudis que fem nosaltres.

Prèviament, sí que volia dir... Molts comentaris que s’han dit aquí, de com és 
possible que les dones no estiguem presents als mitjans de comunicació, com és pos-
sible que no estiguem a llocs de decisió..., és que, clar, vivim en una societat patri-
arcal, és que això no ho hem d’oblidar. Estem obrint-nos camí en un espai d’homes, 
en una societat d’homes; no hem canviat, no hem fet la revolució feminista, no l’hem 
fet, i el que fem nosaltres és demanar pas, només. I, clar, cada lloc que ocupa una 
dona..., hem de tenir clar que n’hem fet fora un home, i que aquell lloc era per a un 
home, i que, per tant, ens estem guanyant tots els enemics del món, de moment, i 
que això costa molt.

I a les tertúlies, per què no hi som? Per moltes raons, però una és aquesta: és que 
ells en saben més que nosaltres, es creuen. I això és així –és així–, i s’ho creuen, 
evidentment. I, de vegades, nosaltres necessitem una mica d’autoestima per dir: «És 
que ells no en saben més que nosaltres; nosaltres en sabem igual o més que ells.» 
I per què no hi som? Doncs, per totes aquestes raons de la societat patriarcal, que no 
hi voldria anar més enllà, perquè ja seria un altre debat.

Em sembla..., no recordo qui era que comentava el tema de la infrarepresentació 
de les dones als mitjans de comunicació, que nosaltres la tornem a vincular estreta-
ment a l’agenda política i a l’agenda comunicativa; és evident que es mou al voltant 
d’aquí, a excepció de les diades: 8 de març i 25 de novembre. Està clar que el 8 de 
març els diaris en van plens, de reportatges, en positiu; ens sembla molt bé. Evident-
ment que el 8 de març hauria de ser tot l’any, i no només el 8 de març. El Dia Inter-
nacional de la Dona ja l’hauríem d’eliminar, ja hauria de ser els 365 dies de l’any, 
però com que això no és així, el 8 de març encara ens va bé i ens ajuda.

I el 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, 
nosaltres el considerem absolutament positiu, perquè pensem que durant tot el mes 
de novembre es parla de la violència, i això ja està bé, ja ens agrada. Perquè és que 
la violència, si no surt en els mitjans, tornarà a anar a l’àmbit privat, i, per tant, no 
existirà, i, per tant, serà molt més difícil encara erradicar-la. Per tant, violència mas-
clista als mitjans?, sí; 25 de novembre?, sí; tot el mes de novembre?, sí, i cada vegada 
que hi ha una dona assassinada?, evidentment, sí.

Llavors, ara ja empalmo amb el tema de la violència masclista, que ha sortit 
bastant per aquí. És veritat que, des de l’Associació de Dones Periodistes, des del 
2006 analitzem cada any cinc capçaleres de mitjans de comunicació generalistes: 
La Vanguardia, El Periódico, El País, El Mundo..., totes aquestes, i és veritat que hi 
ha hagut una evolució. No sé quina..., em sembla que ho heu preguntat vosaltres. Al 
principi, els nostres informes, que els tenim tots penjats a la web i els podeu veure, 
eren molt més negatius que els que traiem ara. Per què? Les recomanacions nosal-
tres pensem que han fet el seu efecte.

I encara que sigui pel corconet que fem nosaltres cada any, que presentem l’in-
forme, que l’ensenyem a la premsa, que en fem difusió, que anem dient el que no 
es fa bé, que convoquem uns esmorzars amb els mitjans de comunicació per expli-
car-los-en els resultats –venen els periodistes i aquí anem fent una mica de pedago-
gia, perquè això sí que és important: la pedagogia i la sensibilització–, pensem que 
es va avançant en el tema violència. Evidentment que hi han coses a millorar, evi-
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dentment que no s’ha de dir «una dona morta», sinó «una dona assassinada». Això 
està clar –això està clar–, perquè és un assassinat masclista, cada dona que mor a 
mans de la seva parella o exparella.

És evident, però nosaltres valorem també moltes altres coses: tenim al voltant 
d’uns trenta ítems que analitzem cada vegada que fem l’anàlisi. I pensem que s’avan-
ça, que en aquest tema s’avança gràcies a les recomanacions, que es van fer el 2009, 
em sembla que era, que després s’han actualitzat. I nosaltres sempre l’anàlisi que 
fem és l’impacte de les recomanacions de la violència masclista en els mitjans de 
comunicació, i creiem que aquí s’avança bé, no som molt negatives.

I coincidim amb el CAC: quan el CAC presenta l’informe sobre els mitjans au-
diovisuals, hi coincidim bastant en les conclusions, malgrat que en els mitjans audio-
visuals potser es fa una mica més estereotipat, perquè és més fàcil. Clar, nosaltres 
analitzem paper; en el paper es fa una mica millor. Es fan breus; ja ens agraden, els 
breus, perquè si es fan notícies llargues tenen més possibilitats d’equivocar-se, els pe-
riodistes, i hi ha més possibilitats d’utilitzar fonts que no siguin les que s’han d’uti-
litzar. I, per tant, les notícies curtes ja ens agraden, perquè vol dir que visibilitzem 
la violència que està aquí.

Prostitució –també s’ha comentat. Tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explo-
tació sexual i prostitució, nosaltres ho analitzem des de fa quatre anys. És un tema 
difícil, és un tema que no s’acaba de fer bé. No m’hi voldria estendre, aquí. Sí que hi 
han unes recomanacions, que es van fer des de l’Ajuntament de Barcelona.

Sí que voldria dir aquí –enllaçant-ho una mica amb el que s’ha dit de l’ICD, que 
ara hi empalmaré també– que aquestes recerques nosaltres les fem sempre amb 
l’Ajuntament de Barcelona, que mai hem tingut suport de l’Institut Català de les Do-
nes per fer cap recerca ni de violència masclista ni de temes de prostitució, malgrat 
que l’Institut Català de les Dones, des del seu principi, sempre ha format part de les 
recomanacions com una institució més que ha participat en la seva elaboració. És 
veritat que hi han hagut diferents equips, a l’Institut Català de les Dones, i que quan 
vam començar nosaltres eren uns equips diferents dels d’ara, però ni llavors ni ara 
hem tingut mai suport econòmic, gens ni mica, per fer cap recerca d’aquestes. Ho 
fem amb l’Ajuntament de Barcelona. El suport és molt petit, però ho fem. La veritat 
és que és un voluntarisme molt gran. Sí que ens agradaria que l’Institut Català de 
les Dones ens ajudés un pelet més en això, això sí que és veritat, perquè no ens aju-
da gens a fer recerques.

Jo sí que també voldria demanar a l’Institut Català de les Dones potser menys 
observar i potser més dotar de recursos les entitats que fem coses, perquè, sí, ara 
s’ha creat l’observatori, bé; jo penso que hi han moltes dades. Jo penso que les uni-
versitats tenen dades, que hi han..., aquí estem representades entitats, i n’hi ha d’al-
tres, en altres àmbits, que tenen moltes dades. S’observa bastant, per sort, i hi han 
dades, i jo crec que a l’Institut Català de les Dones potser li tocaria més, doncs, do-
nar més suport a aquestes entitats que realment fem feina, i potser fer més campa-
nyes. Jo trobo a faltar campanyes de sensibilització.

I aquí entraria una mica en allò que deies tu, Gemma Lienas, de si l’ICD està 
complint amb les expectatives. Jo seria una mica pessimista: jo crec que no. Jo crec 
que l’ICD hauria de fer una empenta molt més important. Jo agrairia campanyes, 
per exemple, contra la violència; no n’hi ha prou amb que cada vegada que hi ha una 
dona assassinada es faci una nota de condol a la web. Jo crec que això és totalment 
insuficient, que és el que fan en aquests moments. Jo desitjaria una campanya for-
ta en els mitjans per erradicar la violència sempre, permanent –això no ho tenim, 
aquí–, promocionar més els telèfons gratuïts, promocionar més les eines que es do-
nen des dels ajuntaments per a les dones que pateixen violència. Jo crec que tot això 
està molt invisibilitzat, i em sembla que li correspondria de ple a l’Institut Català de 
les Dones.



DSPC-C 437
30 de maig de 2017

Sessió 10 de la CIP  41 

Sobre el tema d’On Són les Dones, que vosaltres dèieu allò de fer sancions als 
mitjans, a mi em sembla molt bé; però, coneixent la burocràcia que tenim en aquest 
país, abans no se sancionarà un mitjà, ja estarem totes jubilades, perquè és que això 
costarà moltíssim. No es farà –no es farà–, no sancionarem un mitjà. Hi haurà d’ha-
ver un reglament, un no sé què, una norma i com es fa efectiu això... (Veus de fons.) 
Tallar subvencions? Serà complicat. Jo hi estic totalment d’acord, eh? (L’oradora 
riu.) O sigui, si això fos àgil, jo hi firmaria ara mateix; però com que sé que això 
no serà àgil, jo crec que hem d’anar a accions més efectives, com la campanya d’On 
Són les Dones, que la veig bé, que la veig superbé, el que passa és que falten recur-
sos perquè això estigui més a tot arreu.

On Són les Dones hauria de tenir molta més difusió, hauria de tenir molta més 
imatge, hauria d’estar a tot arreu. I jo crec que hem d’anar més directes, a partir 
d’On Són les Dones, a ridiculitzar aquests mitjans que no tenen dones en les seves 
direccions i en els seus llocs d’elaboració de continguts.

Hem d’anar més enllà –hem d’anar més enllà–: hem de fer campanyes de des-
prestigi, de descrèdit, de manca de reputació, que això sí que funciona. No sé com 
s’ha de fer, però jo crec que hem d’anar més a accions més directes; perquè, si anem 
a burocratitzar, jo crec que ens perdrem en els passadissos de la burocràcia.

Cercador d’Expertes. Volia dir una cosa molt curteta: és una eina molt impor-
tant per visibilitzar les dones en els mitjans de comunicació. Es va tirar endavant 
amb l’equip que hi havia a l’Institut Català de les Dones liderat per Marta Selva. Es 
va fer una base de dades molt important el 2006-2007, que crec que hi havia unes 
sis-centes o set-centes dones expertes. Se’n feia difusió, la gent estava bé, els mit-
jans el feien servir.

Va venir la crisi, van venir canvis de colors polítics o canvis de persones o..., no 
sé com dir-ho, el cas és que el cercador ha estat molts anys molt aturat –molt, molt, 
molt–, i jo tinc la impressió de que ara el nou cercador que s’ha fet no acaba de com-
plir les expectatives, malgrat que jo crec que el Cercador d’Expertes és una eina 
valuosíssima perquè realment els mitjans de comunicació el tinguin i allà hi hagin 
molts perfils professionals de dones de tots els àmbits perquè els mitjans l’utilitzin. 
Crec que s’hauria de promoure més, crec que se n’hauria de donar més difusió, i 
s’hauria de donar una empenteta a l’Institut Català de les Dones perquè això ho tiri 
endavant.

Internet, més apoderament per a les dones –s’ha dit per aquí, em sembla que ho 
ha dit la Montse Palau... Jo crec que no. Jo crec que internet és una gran bassa d’oli 
que no ha donat més apoderament a les dones, en absolut. Jo crec que no. No.

Ah, si el síndic ha fet alguna cosa, una pregunta concreta de Gemma Lienas. No 
em consta que hagi fet res –no em costa. Estaria bé, que fes alguna cosa, perquè el 
síndic fa molts informes de denúncies, i estaria bé que n’hi hagués algun del tema 
de les dones. No n’ha fet. No, no. Ho trobo a faltar –ho trobo a faltar.

Si calen mesures d’acció positiva –em sembla que també deies– perquè les do-
nes..., perquè, si no, evidentment, no estaríem aquí totes les diputades que hi sou, ni 
nosaltres, en el tema de la llei? Jo crec que sí. Jo soc absolutament partidària de les 
mesures d’acció positiva.

I només un apunt final: des de l’Associació de Dones Periodistes fem també la 
recerca de dones i homes en governs locals, i aquí sí que es va evolucionant molt i 
molt lentament, i Catalunya és la tretzena comunitat de tot l’Estat espanyol en dones 
alcaldesses i regidores. I, si no tinguéssim algunes mesures d’acció positiva com la 
llei, és que, bé, encara estaríem al 15 per cent. I en alcaldesses estem al 19 per cent, 
després de deu eleccions, o sigui que han passat trenta-set anys.

Alguna cosa falla aquí, malgrat les mesures d’acció positiva. I les alcaldesses ho 
són de pobles petits, excepte aquesta legislatura, que hi ha una excepció total, que 
tenim alcaldesses en tots els municipis grans, i ens n’alegrem molt, perquè tenim 
Barcelona, Badalona, l’Hospitalet, Esplugues, Rubí... Són una excepció. M’agradarà 
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molt veure a les eleccions del 2019 si això es confirma o si les dones es cansen i se’n 
van, que aquest és l’altre tema.

Però ho deixo aquí, perquè em sembla que ja m’he passat. Si alguna cosa no l’he 
contestada, ja ho direu, eh?

El president 

Molt bé. Gràcies, senyora Corcoy. Doncs, a continuació, ja per acabar, les repre-
sentants del col·lectiu On Són les Dones es poden repartir aquests deu minuts entre 
la senyora Muntané i la senyora Nicolás. Quan vulguin.

Isabel Muntané Rodríguez

Hola. Bé, moltes gràcies per la paciència, perquè us estem totes parlant des del 
mateix lloc, la qual cosa també és molt positiva. Jo..., no seré jo qui defensi el Go-
vern com a poder executiu, ni molt menys l’Institut Català de les Dones, perquè amb 
una mirada feminista és impossible, una defensa d’aquests dos organismes, però 
també és cert que vosaltres, representants del Parlament, tampoc podeu tirar pilotes 
fora i dir que tota la culpa és del Govern i de l’Institut Català de les Dones.

Perquè, efectivament, si quan la diputada socialista ha explicat –que ara ha mar-
xat, em sap greu– que lluiteu cada dia, no?, per fer complir la llei i perquè es com-
pleixi, i els òrgans del nostre Govern ni tan sols això compleixen, doncs, llavors te-
nim un problema. Tenim un problema molt greu, perquè si el Parlament no pot fer 
complir un mandat institucional que li dona la ciutadania, nosaltres, que treballem 
des de l’espai social i des del voluntariat..., bé, ens esteu demanant també un sobre-
esforç, que nosaltres estem disposades a fer, perquè l’estem fent, però vosaltres aquí 
teniu una gran responsabilitat, perquè, si no, quin missatge esteu enviant a tota la 
ciutadania, eh?

Bé, em comentava ara una companya... Per exemple, una de les excuses que a 
nosaltres ens donen sempre des dels mitjans de comunicació pel fet de que no tenen 
les dones que haurien de tenir en les tertúlies és que els partits polítics –vosaltres, 
que sou representants d’ells– hi envieu sempre homes representants del vostre partit 
polític. Doncs, podríeu fer un esforç i enviar dones a aquestes tertúlies, per exemple. 
Seria una mesura molt fàcil, perquè hi ha moltes diputades i moltes representants 
dels partits polítics per enviar-hi, i que hi entenen, de política.

És cert que, per exemple, nosaltres... Ens preguntàveu si havien vingut represen-
tants polítics i del Govern a les presentacions dels nostres informes. Doncs, sí: han 
vingut, han signat i han marxat. Després d’això, nosaltres no hem vist cap acció per 
fer cap canvi, perquè, com ha explicat la meva companya, la Fúlvia, les dades són 
les que són i no han millorat.

És cert, també, que des de l’Institut Català de les Dones... Em sap greu discrepar 
de la Maria Àngels; nosaltres considerem que no estan fent una política que hau-
rien de fer, de defensa de les dones, una política feminista, perquè no són feministes. 
I no només això, sinó que han buidat de contingut..., les expertes que hi havien, que 
treballaven les violències masclistes; ja no hi han persones treballadores, funcionà-
ries, expertes en violències masclistes i en feminisme a l’Institut Català de les Do-
nes. Per tant, és molt difícil que, amb aquesta composició, es puguin fer polítiques 
feministes i polítiques per la igualtat.

És cert que s’ha creat un observatori, que porta al capdavant una persona molt 
vàlida, estadísticament parlant, però que tampoc té formació en gènere. Llavors, 
podem tenir moltes estadístiques, moltes dades, però si no les analitzem des d’una 
perspectiva feminista, què en farem, de tot això? (Veus de fons.) Bé, això acaba 
sent...

Sí que és cert..., ens preguntàveu per què no hi han homes a aquesta banda. Bé, 
no hi han homes perquè la lluita feminista l’hem d’encapçalar les dones, perquè som 
nosaltres, les que estem oprimides pel patriarcat i per l’androcentrisme. I els homes 
teniu molta feina als vostres espais per introduir el feminisme en les vostres àrees. 
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Nosaltres estarem encantades de veure com es transformen tots els espais masculi-
nitzats, i després ja vindreu i..., llavors, totes juntes, amb tots vosaltres, treballarem 
cap a una societat més justa i igualitària.

Una societat que –ara contestant, no?, a la diputada de la CUP–..., sí que és cert 
que els mitjans de comunicació discriminen de forma escandalosa les dones i encara 
molt més totes aquestes persones que no es defineixen des del binomi home-dona, 
no? Això és cert, però també és cert que des del feminisme nosaltres treballem de 
forma interseccional i transversal per poder fer realitat que totes aquestes persones 
que tenen una altra orientació sexual i una altra definició de gènere que no encaixa 
dins de l’heteropatriarcat i la monogàmia, doncs, també siguin representades amb 
igualtat i amb tots els drets que tenen perquè formen part d’aquesta societat. I això 
només es pot aconseguir des del feminisme, perquè el feminisme és l’arma revolu-
cionària de la transformació, eh?

I..., què més?, perquè heu dit moltes coses. Nosaltres sí que tenim respostes. Bé, 
jo us he donat algun exemple de coses que vosaltres podeu fer, perquè no tot està a 
les nostres mans, no? Nosaltres... Perdoneu, eh? (Veus de fons.) Ah, bé, sí: hem rebut 
respostes dels mitjans, això és cert. Ells se senten vigilats. Se senten vigilats, però, 
bé, això tampoc els provoca cap efecte, com podeu veure. El dia 8 de març... Per 
cert, que parlava la Marta Corcoy de que nosaltres, les dones, només tenim espai el 
8 de març i el 25 de novembre. Aquest any ni tan sols el 8 de març, perquè el Barça 
va guanyar no sé què de la Champions i va ocupar totes les portades, quan la ma-
nifestació d’aquest any del 8 de març va ser escandalosament plena, plena, plena, 
multitudinària de dones, eh?, com no s’havia vist des de feia moltíssims anys. I no 
va ocupar cap portada dels mitjans de premsa escrita, eh?; no va ocupar portades 
de premsa escrita.

És cert, sí que calen més dones, però estic d’acord amb un parell de diputades 
que han dit: «Calen dones feministes», perquè cal parlar de les violències masclis-
tes, i en aquests moments, no?, als mitjans de comunicació no en parlen des de la 
violència simbòlica gestionada pel patriarcat. Perquè les violències masclistes, si 
nosaltres no les reconeixem com un problema d’estat, com un problema polític, no 
les podrem canviar. I si als mitjans de comunicació no hi han dones feministes, això 
no es canviarà mai, i mai parlarem de feminicidis, i no parlarem d’assassinats, per-
què, al final, són feminicidis. Però és un problema d’estat, el que estem patint les 
dones diàriament. Aquest cap de setmana tres dones, no?, van ser assassinades i van 
patir un feminicidi. 

Clar que calen dones, moltes més dones. I estem a favor de les quotes de forma 
temporal –de forma temporal. Però si no hi ha una altra manera de fer-ho, perquè la 
meritocràcia no hi arriba, doncs, volem quotes, perquè ens les mereixem, perquè 
som el 51 per cent de la població, i, a més a més, siguem bones o no siguem bones, 
és igual, tampoc tots els homes que hi ha són bons.

I, per tant, nosaltres el que aportarem serà diversitat, pluralitat, mirada crítica, 
una mirada diferent, i això construeix societats molt més plurals i països molt més 
rics culturalment, políticament i socialment.

Bé, no sé si em deixo res més... Doncs, ja està.

El president

D’acord.

M. Àngels Cabré Castells

Perdó, seria possible fer un petit apunt a una dada que ha donat la Marta, o estic 
ja fora de tot...?

El president

Si és un apunt així, de trenta segons...
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M. Àngels Cabré Castells

És un apunt, és un apunt. Ella parlava una mica de l’excés de dades i d’aquesta 
necessitat de que ho deixin en mans de les associacions que ja l’hem fet, aques-
ta tasca, però jo he de dir que abans de l’existència de l’observatori no hi havia cap 
dada de cultura amb visió de gènere a Catalunya, perquè les associacions que exis-
teixen, sectorials, tenen la seu a Madrid i feien informes a nivell estatal, de manera 
que poder parlaven d’un museu nostre, d’una directora nostra..., però, clar, evident-
ment, no era útil, no?

I, en conseqüència, jo crec que la cultura sí que és un problema de dades encara, 
i sí que s’ha de solucionar. (Veus de fons.) I no, no defenso l’ICD, que consti, eh? No 
defenso ningú que no faci la feina.

El president

D’acord.
Doncs, moltes gràcies per les seves compareixences. Aquest punt de l’ordre del 

dia el donarem per finalitzat.
I, per tant, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i onze minuts.
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