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Sessió 11 de la CIP

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

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

Reyes i Pino, i de les secretàries en funcions, Mireia Vehí i Cantenys, Natàlia Figueras i Pa-

gès i Violant Cervera i Gòdia. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Anna Caula i Paretas, Adriana Delgado i Herreros, Montserrat 

Fornells i Solé, Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot, Irene Rigau i Oliver, Jordi-Miquel 

Sendra Vellvè i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Elisa-

beth Valencia Mimbrero i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno Mon-

taña i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot i Marta Ribas Frías, pel 

G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Juan Milián Querol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el representant de l’associació Grup de Suport per a Per-

sones amb Símptomes de Dependència Emocional, Sergi Ferré Balagué, i el president de 

l’Associació Centre Català d’Addiccions Socials, Francesc Perendreu Mata.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers en edificis pú-

blics i privats i la conscienciació en la igualtat i la corresponsabilitat (tram. 250-00850/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 333, 44; esmenes: BOPC 370, 70).

2. Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víc-

times del tràfic d’éssers humans (tram. 250-00917/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 364, 20; esmenes: BOPC 395, 24).

3. Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en els 

diccionaris normatius català i espanyol (tram. 250-00931/11). Grup Parlamentari Socialista. 

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

BOPC 372, 21; esmenes: BOPC 410, 9).

4. Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per a l’explota-

ció sexual (tram. 250-00980/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 395, 39; esmenes: 

BOPC 431, 33).

5. Compareixença d’una representació de l’Associació Centre Català d’Addiccions So-

cials davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de l’as-

sociació i els problemes que afronta (tram. 357-00212/11). Comissió d’Igualtat de les Per-

sones. Compareixença.

6. Compareixença de Sergi Ferré, en representació de l’associació Grup de Suport per 

a Persones amb Símptomes de Dependència Emocional, davant la Comissió d’Igualtat de 

les Persones per a explicar les activitats de l’associació (tram. 357-00211/11). Comissió 

d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

El president

Doncs, començarem la reunió de la comissió.
En primer lloc, volia demanar-vos si heu d’anunciar alguna substitució.

Natàlia Figueras i Pagès

Sí. Nosaltres..., la diputada Delgado substitueix la companya Magda.

El president

Endavant.

Laura Vílchez Sánchez

Sí, president. Substitueixo la diputada Carmen de Rivera.

El president

D’acord, perfecte.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers 
en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la 
corresponsabilitat

250-00850/11

Doncs, comencem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de 
resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers en edificis públics i privats i 
la conscienciació en la igualtat i corresponsabilitat, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Té la paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. Presentamos hoy esta propuesta de resolución. En la exposi-
ción de motivos, pues, hemos detallado las normativas nacionales e internacionales 
que garantizan el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo  
y que promueven la igualdad entre hombres y mujeres. Y aquí en Cataluña tenemos 
la Ley 17/2015, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que en su artículo 53 
dice que las administraciones públicas tienen que garantizar equipamientos públicos 
con instalaciones que faciliten los usos y cubran las necesidades de todo el mundo.

Esta propuesta de resolución lo que busca es cumplir este artículo para que se 
instale progresivamente en todos los edificios públicos un cambiador de pañales 
accesible tanto para hombres como para mujeres en el plazo máximo de tres años, 
porque los cambiadores de pañales en la mayoría de sitios públicos están casi 
siempre en los aseos de mujeres, salvo honrosas excepciones. Y hay que recono-
cer que se van dando pequeños avances en este sentido, pero aún son muchos los 
edificios públicos que no tienen este cambiador de pañales, y en el caso de estar, 
pues están en los lavabos de mujeres, como si criar a los hijos correspondiera solo 
a la madre.

Ningún padre o madre debería tener problemas a la hora de encontrar un sitio 
para poder cambiar a su hijo fuera de casa. Nosotros entendemos que lo ideal serían 
cambiadores independientes, que además son mucho más higiénicos. Pero, en caso 
de no ser posible, pues se podrían hacer unos..., poner unos cambiadores de paña-
les tanto en el lavabo de hombres como en el de mujeres, que es una herramienta 
sencilla, fácil de aplicar, es de muy bajo presupuesto, para la cual no es necesario 
hacer modificaciones estructurales en los edificios. Y nos ahorraríamos..., les aho-
rraríamos a muchos padres tener que recurrir a escaleras o maleteros de coche, 
como ocurre en muchas ocasiones a la hora de cambiar a los hijos, y también pues 
fomentaríamos lo que decimos, la corresponsabilidad de las tareas del hogar y la 
crianza de los hijos.

Gracias.

El president

Gracias, diputada. Ahora, para defender la enmienda presentada en nombre de 
Junts pel Sí, tiene la palabra la diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Per posicionar-nos una mica respecte a aquesta proposta de resolució. Real-
ment, en el punt 1 jo penso que hi estaríem d’acord. Realment és l’esperit de la 
Llei 17/2015, doncs, d’anar exportant totes les eines que tinguem al nostre abast per 
realment visualitzar que, en la criança dels infants, realment les dues parts hi han 
de participar de la mateixa manera. I una és aquesta, no?, visualitzant gestos com 
aquests, que realment no trobem sempre els canviadors a la part femenina, sinó en 
un espai més neutre, on hi hagi accessibilitat per part de tothom.

Amb referència al punt 2, hem presentat una transacció, que em sembla que ha 
sigut repartida a tots els grups. Discrepàvem una miqueta, doncs, de l’enfocament 
de com desenvolupar el que es demanava. Sí que enteníem que potser una campanya 
institucional adreçada al sector privat a vegades són recursos que alhora no tenen un 
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retorn molt concret en aquest aspecte, però sí que hem intentat articular com fer que 
aquest punt es desenvolupés i hem acabat pactant, doncs, d’incloure-ho en els plans 
d’igualtat de les empreses. Per tant, agrair la voluntat per arribar a aquesta entesa i 
haver transaccionat aquest punt.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, en nom del Partit Socialista, té la paraula la diputada 
Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Només dir que nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta 
de resolució i que fins que totes aquestes qüestions es normalitzin i tothom tingui al 
cap clar que la igualtat és un tema que no és només de dones, sinó d’homes i dones, 
i, per tant, accions com aquestes són necessàries malgrat que hauria de sortir de la 
mateixa societat, entenem que aquesta proposta de resolució és benvinguda i hi do-
narem el nostre suport. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la diputada 
Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. El nostre grup és totalment favorable a qualsevol mesura que 
vagi a favor de la corresponsabilitat. Per tant, agraïm aquesta proposta de resolució 
de Ciutadans.

Certament, tenim lleis que vetllen per la igualtat i, per tant, per la implicació 
tant dels homes com de les dones en les tasques de la cura, però encara estem lluny 
d’haver aconseguit aquesta corresponsabilitat. Ens sembla molt bé demanar la ins-
tal·lació de canviadors de bolquers en els espais públics accessibles tant a dones com 
a homes. Suposem que s’instal·laran en els lavabos per a diversitat funcional, donat 
que hi poden entrar els dos sexes, o en els distribuïdors que hi ha abans de l’entrada 
dels lavabos separats per sexes, perquè seria molt més higiènic, com deia abans la 
diputada De la Calle, que no pas posar-ho a dins dels lavabos.

Creiem que tenir els mitjans és un pas per a la corresponsabilitat, però no ho serà 
tot. Potser en algun moment ens caldrà fer campanyes també per advocar perquè els 
homes s’impliquin en el canvi de bolquers i en moltes altres tasques de la cura.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, pel Partit Popular, té la paraula el diputat Juan Milián.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, president. També per part del Partit Popular agrair aquesta proposta 
de resolució a favor de la corresponsabilitat i de la igualtat efectiva entre dones i ho-
mes, i anunciar el nostre vot favorable.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Bé, doncs, ara podem passar a la votació.
Podem votar conjuntament la proposta de resolució, si no hi tenen cap inconve-

nient. (Pausa.) Molt bé.
Doncs, vots a favor?
Unanimitat. Queda aprovat per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les 
nenes víctimes del tràfic d’éssers humans

250-00917/11

Molt bé. Doncs, passem al punt 2, que és la Proposta de resolució sobre el garan-
timent dels drets de les dones i les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans, presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Quan vulgui, diputada.

Noemí de la Calle Sifré

A principios de 2016 el Parlament de Catalunya hizo una declaración institucio-
nal de apoyo a los derechos de los refugiados denunciando el drama humano que vi-
ven en la actualidad las personas desplazadas forzosamente. En esta declaración se 
hacía referencia a la desaparición de miles de menores no acompañados. Y en este 
sentido hay entidades como Asil.cat y SICAR que están demandando el despliegue 
prioritario del Plan de protección internacional en Cataluña, aprobado en 2014, y 
también pedían que se dotara de suficiente presupuesto.

Tenemos también como herramienta el protocolo de protección de víctimas de trá-
fico de seres humanos en Cataluña para mejorar la detección de la situación de tráfico 
de seres humanos, entre ellos el de los menores traficados para su explotación. Pero 
las entidades nos alertan de que continúa siendo una asignatura pendiente el dotar 
de los recursos necesarios y especializados que requieren los menores y las personas 
adultas que son víctimas de este tráfico de seres humanos, y es una tarea que está 
siendo delegada a las entidades.

Esta propuesta de resolución intenta pues recoger las demandas de estas entida-
des, que es que se las pueda dotar de presupuesto para esta lucha contra el tráfico 
de seres humanos. También el despliegue completo de la Ley 5/2008..., del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista..., que también comprende las agresiones 
sexuales, el tráfico, la explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital 
femenina o el riesgo de sufrirla, los matrimonios forzados, la violencia derivada de 
los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos.

Y además, en el punto 4 de la propuesta de resolución, pedimos un informe en 
referencia al acceso a derechos por parte de las mujeres y niñas víctimas de trata. 
Este punto nos parece importante, porque existen pequeños desajustes que obstacu-
lizan el acceso a estos derechos. Por ejemplo, la ley que he mencionado, bueno, la 
Ley de violencia machista contempla una indemnización a las víctimas de ablación 
o víctimas de trata, pero ¿qué ocurre? Que el acceso al peritaje de las secuelas de 
esta situación de explotación no es gratuito, y en la mayoría de estos casos la situa-
ción económica de estas mujeres y niñas les impide pagar el coste de un peritaje que 
les permitiría el acceso a estas indemnizaciones.

Por esto motivo, solicitamos que se haga un informe para evaluar los posibles 
desajustes que podamos tener, pues eso, a la hora de garantizar estos derechos para 
poder corregirlos y poner solución.

Y, bueno, en principio esta propuesta de resolución intentaba recoger sobre todo 
el problema de trata, que muchas veces entendemos..., se habló mucho del tema de 
refugiados, pero también hay víctimas de explotación sexual que no vienen de con-
flictos armados y que están siendo explotadas por mafias. Estas mafias también, a la 
vez, están aprovechando estos conflictos armados para..., bueno, están desaparecien-
do niños, y el tráfico de seres humanos es la esclavitud del siglo xxi.

Cataluña siempre se ha caracterizado por tener una gran sensibilidad, pero creo 
que podemos dar un paso más y dotar de presupuesto, sobre todo, esta lucha, esta 
parte específica contra la trata de blancas y de niñas.

Gracias.
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El president

Gracias, diputada. Para defender la enmienda presentada, tiene la palabra la di-
putada Marta Moreta..., del Partit Socialista.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Només..., començaré pel darrer apunt que tenia. Només dir 
que nosaltres teníem una esmena, no sé si l’accepten o no, el Grup de Ciutadans. 
Suposo que m’ho contestarà després, un momentet. Només és perquè no se’m passi.

Jo el que volia comentar era que a principis de febrer el Grup Parlamentari 
Socia lista va fer una pregunta per escrit precisament sobre aquest tema, el Pla de 
seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista, i ho vàrem adreçar direc-
tament al conseller Jané. La resposta que ens va donar per escrit el conseller Jané 
deia que estaven fent un calendari –estaven fent un calendari– per anar aplicant tota 
una sèrie d’actuacions, entre les quals hi havia elaborar un estudi d’incidències so-
bre violències sexuals, elaborar un estudi de casos i perfils d’agressors i víctimes de 
tràfic d’éssers humans, mutilació genital femenina i matrimonis forçats, entre altres 
coses. Només he destacat aquestes dues perquè fan més referència a la proposta de 
resolució que avui ens ocupa.

En aquest moment, igual que el mes de febrer, no tenim cap coneixement de que 
s’hagi aplicat re del que ens contestava el conseller. I, de fet, per no haver-hi no hi 
ha ni el calendari. Per tant, aquí, en aquest Parlament, diputats i diputades, podem 
anar aprovant propostes de resolució, mocions i tenir molt bones intencions, però el 
que necessita la ciutadania són solucions, realitats, i si aquí s’aproven propostes de 
resolució i mocions és perquè es portin a terme. I en aquest moment el que passa en 
aquest Parlament és que s’aproven, però no es porten a terme.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara també, per defensar les esmenes presentades, té la parau-
la la diputada Montserrat Palau.

Montserrat Palau Vergés

Gràcies, president. Des del nostre grup estem totalment d’acord amb els objec-
tius de la proposta i la demanda de les entitats, tal com ha exposat la diputada, la 
senyora Noemí de la Calle.

Pel que fa al primer punt, els he de dir que l’Institut Català de les Dones, dintre 
del desplegament de la Llei 5/2008, està ja a punt, si no ha començat, per posar en 
marxa l’article 81, que és la creació del Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació so-
bre la Violència Masclista.

En el punt 2 el Grup de Ciutadans ens ha admès la nostra esmena, que és simple-
ment una qüestió de terminologia, perquè ja no es diuen «centres d’acollida», sinó 
que ara són els SARA, que són els serveis d’acolliment i recuperació. També els he 
de dir que està previst que s’obrin més places de les que hi ha actualment.

Pel que fa al punt número 3, hem fet una transacció entre els dos grups, en el 
sentit de continuar garantint el finançament, perquè està previst per al 2017, des del 
Govern, 1.410.000 euros per desplegar el Programa català de refugi, però sí que es 
faci una especial atenció als col·lectius vulnerables, i concretament a les dones i ne-
nes víctimes del tràfic d’éssers humans.

I totalment d’acord, totalment, la nostra posició favorable al punt número 4, te-
nint en compte, a més a més, que el Govern català ha estat un dels impulsors del 
protocol de protecció de víctimes de tràfic dels éssers humans.

Agraeixo, al mateix temps, la disponibilitat de la senyora Noemí de la Calle per 
haver arribat a l’acceptació de les esmenes i a la transacció del punt número 3.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Ara, per al posicionament de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula la diputada Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. L’existència de l’explotació sexual i la xacra del tràfic d’éssers 
humans és un símptoma clar i repugnant del paper subordinat de les dones, de la 
cosificació, de la manca de ciutadania i de la iniquitat de gènere existent a les nos-
tres societats.

L’abordatge de l’explotació sexual i tràfic de dones i nenes amb aquesta finalitat 
és una prioritat política perquè es representen com a vulneració dels drets humans. 
Nosaltres creiem que caldria fer una crida a la unitat política per exigir polítiques 
públiques dirigides a l’erradicació de l’explotació sexual. És molt preocupant el ni-
vell d’ineficàcia mostrat pels governs de l’Estat i de la Unió Europea. A Catalunya 
l’abordatge del tràfic de dones i nenes amb fins d’explotació sexual ja es contempla, 
entre altres normatives, a la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violèn-
cia masclista. Amb tot, segons expliquen les entitats que s’ocupen de donar suport a 
les víctimes i pel que sabem a través dels mitjans de comunicació, continuem tenint 
aquest problema ben present i arrelat a la nostra societat.

Aquesta greu violació dels drets humans de les dones passa sovint desapercebu-
da o queda invisibilitzada sota altres circumstàncies –per exemple, l’emigració, la 
desocupació, la feminització de la pobresa...–, i també per les dificultats amb què 
topen dones i nenes traficades: l’idioma, qüestions culturals, aïllament social, des-
coneixement de la legislació i drets de qui les assisteixen. I sobretot –i sobretot– per 
la pressió que les màfies exerceixen sobre elles.

Per això nosaltres agraïm a Ciutadans que hagi presentat aquesta proposta de re-
solució i la votarem favorablement.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I, per acabar el torn, el diputat Juan Milián, del Partit Popular.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, president. Bé, hem escoltat en aquesta Comissió d’Igualtat de les Per-
sones en diverses ocasions entitats del sector que, més enllà de les lleis aprovades, 
pateixen la manca de voluntat política a l’hora de desplegar-les, eh?, que es tradueix, 
doncs, en manca d’anàlisi, d’estudis sobre una realitat que està molt amagada, la 
manca de recursos, manca de formació a vegades dels treballadors públics. I tot això 
acaba provocant, com ja s’ha dit, vulneració de drets, eh?, com ha explicat la dipu-
tada que m’ha precedit, d’aquesta explotació del segle xxi, que és el tràfic de blan-
ques. A més, també veiem que les entitats, com han explicat, es veuen absolutament 
desbordades.

Agraïm aquesta proposta de resolució i hi votarem a favor.

El president

Molt bé; gràcies, diputat. Doncs, a continuació, per posicionar-se sobre les esme-
nes, té la paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Sí. Bueno, hemos aceptado la enmienda 1 del Partido Socialista, la enmienda 1 
de Junts pel Sí y, bueno, la transacción que hemos facilitado a todos los grupos par-
lamentarios.

El president

De acuerdo, diputada.
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Pues entonces entiendo que, si no hay oposición, se pueden someter a votación 
todos los puntos conjuntamente, entendiendo que se han aceptado las enmiendas 
que ha comentado la diputada y se ha llegado a esa transacción. ¿Es así? (Pausa.)

Pues ¿votos a favor?
Queda aprobado por unanimidad.

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme 
«sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol

250-00931/11

Pasamos pues al tercer punto del orden del día, que es..., Proposta de resolució 
sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en els diccionaris norma-
tius català i espanyol, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la 
diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Sí; gràcies, president. Només comentar que les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí estan acceptades. Suposo que llavors ja explicaran 
exactament quines són.

I, quant a l’explicació una miqueta d’aquesta proposta que fem, és per deixar veu-
re, per explicar que aquesta societat en la que vivim és una societat patriarcal encara, 
on els homes dominen sobre les dones. L’expressió de la violència masclista consi-
dera que el masclisme és un concepte que, de forma més generalitzada, defineix les 
conductes del domini públic, control i abús de poder dels homes sobre les dones.

Les paraules que utilitzem habitualment denoten en aquesta societat que vivim 
els micromasclismes que tenim i les actituds de superioritat vers les dones. No po-
dem deixar, doncs, que en aquesta era actual es defineixi el terme «sexe» com, per 
exemple, el «sexe dèbil» o el «sexe fort», i referint-se el «sexe dèbil» a les dones i el 
«sexe fort» als homes. Em perdonaran, senyors i senyores diputades, però el «sexe 
fort» sempre ha estat de les dones, no dels homes, com es defineix aquí en alguns 
diccionaris.

Per tant, aquesta PR el que demana és que utilitzem les paraules tal com són, no 
des de la perspectiva masclista i patriarcal que tenim, sinó com a definicions iguali-
tàries, equitatives, perquè, si no ho fem d’aquesta manera, continuarem tenint defini-
cions com les que tenim i s’exposen a l’Institut d’Estudis Catalans. I per això dema-
nem que es modifiqui i s’actualitzi, igual que instem el Govern de l’Estat que demani 
a la Real Academia Española que també modifiqui aquest terme de «sexe» que co-
mentava, el «sexe fort».

Com deia amb anterioritat, les esmenes que fa Junts pel Sí, que també fan refe-
rència a diferents instituts..., els deixaré la paraula a ells perquè ho puguin explicar, 
però que evidentment també hi estem d’acord i, per tant, les acceptarem.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per defensar les esmenes presentades de Junts pel Sí, té la pa-
raula la diputada Natàlia Figueras.

Natàlia Figueras i Pagès

Gràcies, president. Sí, bé, només hi ha una petita esmena que s’afegeix, que és 
d’addició, que la llegeixo, que diu: «Realitzar la mateixa petició a l’Institut d’Estudis 
Aranesos i pel que fa a la llengua occitana, aranès, a l’Aran.» Per tant, simplement 
és afegir-hi aquest punt.

Sí que ja aprofito i explico..., evidentment hi votarem a favor, al posicionament, 
doncs, que ha exposat en aquest cas la companya Moreta. I és més, no?, fins i tot 
també a l’hora..., quan vam tractar aquesta PR juntament amb el departament, tot i 
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que la voluntat o incentivar, doncs, recau sobre la Direcció General de Política Lin-
güística, que pertany al Departament de Cultura, sí que és cert que l’Institut Català 
de les Dones també de forma molt..., amb molt d’èmfasi, també es va sumar a aques-
ta demanda, sobretot en concret... I així ho llegiré, que en concret a la demanda de la 
modificació de la referència del terme «sexe», en concret a l’eliminació de la subac-
cepció «el bell sexe» o «sexe dèbil», no?, que és al que ha fet també, doncs, referèn-
cia la companya, que és relativa a les dones, que en aquest cas amb la justificació de 
que el llenguatge evoluciona, que en el seu moment devia tenir unes connotacions, 
però a data d’avui és perjudicial, és pejorativa. I, a més a més, petites coses d’aques-
tes són les que hem d’anar canviant i hem d’anar-hi treballant entre tots, perquè això 
sigui realment més igualitari.

El president

Gràcies, diputada. Ara per posar la..., en defensa de la posició del grup, té la pa-
raula la diputada Elisabeth Valencia, de Ciutadans.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Empezamos agradeciendo, cómo no, al Partido Socialista 
la presentación de esta propuesta de resolución. En la línea de lo que se ha ido co-
mentando por los diferentes grupos, nosotros también pensamos que para conseguir 
la igualdad entre hombres y mujeres es importante concienciar a la sociedad. Para 
concienciar a la sociedad es elemental el uso del lenguaje, para visibilizar esta igual-
dad y crear esta conciencia social. 

Los diccionarios, comentar que son muy consultados por la población, sobre 
todo en la etapa formativa, que consideramos que es elemental para cimentar las ba-
ses de esta conciencia social. Y desde Ciutadans no estamos de acuerdo en que los 
diccionarios contengan palabras que no sean favorables a visibilizar esta igualdad 
entre hombres y mujeres.

Por todo ello daremos apoyo a esta propuesta de resolución.
Muchas gracias.

El president

Gracias, diputada. A continuació, per Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la 
diputada Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. El nostre grup està plenament d’acord amb aquesta proposta 
de resolució. Tant el Diccionario de la lengua española com el Diccionari de la llen-
gua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans són obres lexicogràfiques normatives i 
de referència pel que fa a una i altra llengua.

La llengua és un sistema viu i canviant, raó per la qual els diccionaris normatius 
s’han d’anar adaptant als parlants. És obvi que tots els diccionaris reflecteixen una 
mirada androcèntrica, pròpia d’una societat patriarcal. Parlar de «sexe dèbil» ac-
tualment, quan es tenen dades biològiques que ho desmenteixen i que demostren el 
contrari, és reflectir una mirada esbiaixada. Per aquesta raó tant la Real Academia 
de la Lengua com l’Institut d’Estudis Catalans disposen d’una secció lingüística per 
anar acceptant, per exemple, neologismes o per anar canviant paraules, l’ús de les 
quals ja no és el que es pretenia o que ja no s’adiu amb el pensament d’una majoria 
de parlants.

És veritat que per entendre determinats textos necessitarem el significat d’algu-
nes paraules, d’algunes expressions que es feien servir en el passat, però per a això 
tenim els diccionaris etimològics.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Finalment, en nom del Partit Popular, té la paraula el diputat 
Juan Milián.

Juan Milián Querol

Sí, simplement per anunciar el nostre vot favorable.

El president

Molt bé, gràcies. 
Doncs, podem passar a la votació. Entenc que podem votar la proposta de reso-

lució conjuntament, entenent que, si queda aprovada definitivament, doncs, es man-
tindrien els punts 1 i 2 de la proposta de resolució original i s’afegirien uns punts 3 
i 4, que són els corresponents a les esmenes de Junts pel Sí.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per 
a l’explotació sexual

250-00980/11 

I ara, finalment, passem al punt quart de l’ordre del dia, que és la darrera Pro-
posta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per a l’explotació 
sexual, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Quan vulgui, diputada.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Com saben, el Govern socialista va posar en marxa el primer 
Pla integral de lluita contra el tràfic amb fins d’explotació sexual l’any..., del 2009 
al 2012, en el marc de la defensa dels drets humans. Va ser el primer pla global del 
nostre país que va prestar una especial atenció a les víctimes, va perseguir els tra-
ficants i els proxenetes i va apostar per la prevenció i per les campanyes de sensibi-
lització.

Per tot això, els nostres esforços han anat dirigits a erradicar la prostitució i el 
tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual i afavorir la dignitat de les dones, 
garantir alternatives i acabar amb les xarxes, acabar amb les màfies i amb l’esclavi-
tud. La prostitució és violència de gènere, mercantilitza el cos de les dones, fomenta 
les relacions discriminatòries de dones i homes, i la regularització no protegeix les 
víctimes, les dones prostituïdes, tal com demostren els estudis fets en els països on la 
prostitució és legal, com, per exemple, Alemanya o Holanda. Al contrari: aquí aug-
menta el tràfic de dones i nens –i nenes, més aviat– amb fins d’explotació sexual i de 
dones prostituïdes que no aconsegueixen més drets socials ni laborals.

Segons les Nacions Unides, és un fenomen d’esclavitud del segle xxi. Els so-
cialistes diem «no» a una forma de violència de gènere, diem «no» a una forma de 
violència remunerada, diem «no» a regular la prostitució que legitima implícitament 
les relacions patriarcals, diem «no» com a alternativa laboral que afecta majorità-
riament els més dèbils i els més pobres, diem «no» perquè qüestiona l’educació per 
la igualtat, diem «no» a la prostitució perquè és un exercici de poder per als homes.

El Grup Parlamentari Socialista vol una alternativa, que és canviar el destí de 
les dones i els homes que estan en la prostitució, i això passa per plantejar un siste-
ma econòmic més just i més sostenible, que incorpori la igualtat entre els dos sexes. 
En aquesta proposta de resolució demanàvem explícitament que s’implantés un pla 
transversal de lluita integral contra el proxenetisme i les màfies de prostitució.

El Grup Parlamentari de Junts pel Sí ens ha fet una esmena de supressió en aquest 
punt, perquè al·legava que ja hi havia..., que estava portat a terme un pla, però real-
ment aquest pla per nosaltres, al nostre entendre, no existeix. Existeix un pla d’ac-
tuació de l’any 2013 i existeix un acord de govern molt anterior, del 2010. Però en 



DSPC-C 473
27 de juny de 2017

Sessió 11 de la CIP  12

cap cas parla d’un pla transversal, i, per tant, aquesta esmena no l’acceptarem. Volem 
implementar un pla transversal de lluita contra el proxenetisme i les màfies de prosti-
tució, i això, malgrat que la senyora Cervera no hi estigui d’acord, és així.

Per tant, no acceptem aquesta esmena que demanava la modificació, perquè no 
podem continuar treballant sobre un pla que no existeix. I no acceptem la modifi-
cació que fan sobre el punt 4 de l’apartat f, que demanem nosaltres, els socialistes, 
d’impulsar una llei integral –impulsar una llei integral, eh?– contra el tràfic d’éssers 
humans amb fins d’explotació sexual que estableixi mecanismes adequats per a la 
prevenció, reforci la persecució d’ofici del delicte, eviti la publicitat de contingut 
sexual i posi en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació inte-
gral de les persones que han estat explotades, i no el que plantegen vostès, que és 
simplement participar en els òrgans que s’estableixen a efectes d’abordar qualsevol 
proposta legislativa integral encaminada a lluitar contra el tràfic dels éssers humans. 
La resta d’esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari de Junts pel Sí les accep-
tarem totes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Doncs, per defensar les esmenes, té la paraula la diputada Vio-
lant Cervera, de Junts pel Sí.

Violant Cervera i Gòdia

Doncs, moltes gràcies, president. El grup parlamentari dels socialistes presenta 
una proposta de resolució interessant; interessant perquè, de fet, tracta un tema im-
portant, que és el tràfic d’éssers humans. Nosaltres estem a favor, com ha comentat 
la diputada, de la majoria dels seus punts. El que passa és que explicaré una mica el 
motiu d’alguna de les nostres esmenes i també algun del nostre posicionament sobre 
algun dels punts. 

Referent al punt número 1, la senyora Moreta ho deia: des de l’any 2008 existeix 
un acord de govern, un acord de govern que, en aquests moments, els Mossos d’Es-
quadra, doncs, ja estan desenvolupant. De fet, com bé es diu a la proposta de resolu-
ció, quan es parla de la lluita integral contra el proxenetisme, entenem que aquesta 
és una competència que bàsicament faria referència al Cos de Mossos d’Esquadra, 
que són els que han d’intentar prevenir, doncs, aquest tipus de tràfics. 

Aquest pla s’està desenvolupant. El que passa és que es tracta de documents de 
difusió limitada dintre del cos. I, a pesar de que la senyora Moreta volia de totes 
totes que li féssim arribar en què consistien aquestes actuacions que en aquests mo-
ments estan duent els Mossos d’Esquadra, doncs, són instruccions internes que, pel 
bé del mateix cos i pel bé de la mateixa temàtica complicada que estem duent a ter-
me, no és bo que se’n faci la màxima difusió. Nosaltres no els diem de no fer aquest 
pla, sinó que el que estàvem plantejant en la nostra esmena és continuar desenvo-
lupant aquest pla d’acció contra el tràfic d’éssers humans. De fet, els Mossos d’Es-
quadra és una policia integral, que ja fa temps que està treballant en aquests temes. 

Com deia abans, s’està implementant aquest pla en informació de dades, amb 
l’objectiu de tenir la màxima informació possible; relacions internes dintre dels ma-
teixos Mossos d’Esquadra per intentar detectar ràpidament aquestos casos; relacions 
també externes, formació i sensibilització, investigació i intel·ligència davant de les 
màfies i d’intentar desarticular totes aquestes màfies criminals. Els Mossos d’Es-
quadra disposen ara mateix d’una unitat central d’investigació del crim organitzat, 
especialitzada en la lluita justament contra el tràfic d’éssers humans. I, en aquests 
moments, el pla que es va iniciar gràcies a aquest acord de govern del 2008..., el pla, 
en aquests moments, s’està desenvolupant. 

Ara bé, com també comentaven –i per això votarem a favor de la majoria dels 
punts d’aquesta proposta de resolució–, per poder lluitar contra aquesta xacra neces-
sitem moltes de les..., algunes millores que no depenen d’aquest Govern. Millores, 
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per exemple, en l’àmbit penal, com l’actualització de les lleis de testimonis protegits, 
o el replantejament dels sistemes de protocol, o la tipificació de qualsevol conducta 
que impulsi el benefici econòmic de la prostitució. La Policia de la Generalitat, com 
dic, està treballant intensament en aquests temes. I per això nosaltres insistíem en 
que acceptés aquesta esmena que havíem fet al punt número 1. 

Referent al punt número 2, agraïm que hagi acceptat, doncs, la nostra esmena. 
Referent al punt número 3, que feia referència a derogar un decret, interpreto que 
retiraran aquest punt, perquè aquest decret, doncs, ja està derogat completament. 
I, referent al punt número 4, dir que votarem a favor del punt número a, el b i el d. 
El punt c, que tractava..., que deia exactament: «Sancionar la demanda i compra de 
la prostitució.» Entenem que el tema de la prostitució és un tema suficientment com-
plex i sensible com per poder-lo despatxar en un punt d’una proposta de resolució 
sense explicar res més. Per tant, en aquest punt, el nostre grup, doncs, donaria lli-
bertat de vot. 

I referent al punt número 4.f, nosaltres, en la nostra esmena, l’únic de què parlà-
vem és de poder participar en tant que sigui possible per poder fer aquesta llei trans-
versal. Entenem que en aquests moments la competència no és del Parlament de 
Catalunya, sinó que és del Govern de l’Estat; encantats de poder-ho desenvolupar el 
dia que tinguem un estat. Per tant, el que faríem en aquest punt és retirar l’esmena, 
i votarem a favor, doncs, del punt número f.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Doncs, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias. Desde Ciudadanos, agradecemos al Partido Socialista la presentación 
de esta propuesta de resolución, que, por una parte, aborda el mismo problema que 
denunciábamos hace un momento desde mi grupo parlamentario, que es el crimen 
organizado y la explotación de personas. Y, bueno, en este caso, pues, por lo tanto, 
votaremos a favor de todos los puntos que van encaminados a luchar contra la escla-
vitud del siglo xxi, que es la trata de personas. 

Por otra parte, vamos a pedir votación separada del punto 4, de las letras a, b, c 
y d, porque estamos de acuerdo con la parte expositiva, que dice que «la situación 
de la prostitución..., a Espanya i Catalunya es caracteritza per la seva invisibilitat a 
causa de la clandestinitat en què es desenvolupa i que és la causa principal del seu 
desconeixement, perquè la prostitució que es coneix, la qual és visible, la del carrer, 
és la minoritària». Precisamente porque estamos de acuerdo con el desconocimien-
to y la falta de voz que tienen estas personas, invitamos al Partido Socialista a abrir 
este debate en el Congreso de los Diputados, que es donde realmente hay competen-
cias, que presenten una proposición de ley. 

A nosotros..., pues estaríamos encantados de poder debatir este tema, de poder 
dar voz a todas estas personas que actualmente están en la clandestinidad y que, 
bueno, no se les da ningún tipo de espacio para expresarse. Se ha visto que la prohi-
bición durante..., pues a lo largo de todos estos años, no funciona. Hay que abordar 
este tema de forma seria y sobre todo hay que escucharlas a ellas. En este sentido, 
pues nos vamos a abstener en estos puntos, y desearíamos eso, que pudiésemos al-
gún día abordar este tema de una forma seria y escuchar a las personas que realmen-
te viven esta situación.

Gracias.

El president

Gracias, diputada. A continuación, por Catalunya Sí que es Pot..., té la paraula la 
diputada Gemma Lienas.
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Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. El meu grup ja s’ha posicionat abans pel que fa al tràfic de 
persones amb finalitat d’explotació sexual, quan hem vist la proposta de resolució 
que ha presentat Ciutadans. Nosaltres entenem que aquesta és una proposta de reso-
lució sobre tràfic de persones, no sobre prostitució. Ens semblen molt importants els 
punts 4.e i 4.f, que persegueixen allò que nosaltres comentàvem abans: la idea d’una 
unió de les diferents forces polítiques per lluitar contra aquest tràfic de persones.

Votarem favorablement la proposta de resolució, però ens abstindrem en el punt 
4.c, per al qual demanem votació separada.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per la CUP, té la paraula la diputada Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Bé, nosaltres ens abstindrem a tota la proposta de resolució. 
La prostitució ens sembla un tema molt complex, que la CUP no té resolt; no el té 
resolt, igual que el moviment feminista tampoc el té resolt. Que hi ha moltíssimes 
mirades, moltíssimes posicions, moltíssimes situacions diferents. Que nosaltres en-
tenem que simplificar el debat no fa cap favor a ningú, ni a les treballadores sexuals, 
ni a la gent que pateix tràfic, ni a la clientela, ni al moviment feminista, ni a l’apa-
rell..., diguéssim, ni al poder legislatiu. Que una proposta de resolució no permet 
recollir la complexitat d’un tema com aquest i que, a més, simplifica. 

Que si volem parlar de prostitució hem de parlar de patriarcat, hem de parlar de 
tràfic, però també hem de parlar de consentiment, de salut sexual i reproductiva, 
d’espai públic, de la gestió que se’n fa, de criminalització, d’estereotips, de clientela, 
de clubs, de condicions laborals. Que tot això no ho veiem aquí, i ens sembla que és 
fonamental per poder abordar aquest tema amb seriositat. Que la prostitució reque-
reix un debat de país i que no..., sobretot que no victimitzi les treballadores sexuals, 
que també sigui intransigent amb les situacions d’explotació i de tràfic, però que no 
assumeixi que totes les treballadores sexuals són víctimes o, fins i tot, que ubiqui les 
víctimes de tràfic en una lògica també de no subjecte polític.

I que nosaltres convidem a abordar aquest tema en un espai..., a fons, en un debat 
complex, on hi puguin haver totes les persones que estan afectades, perquè entenem 
que les polítiques públiques mai es poden fer a esquena de la gent, però que les po-
lítiques públiques de dones i les polítiques públiques feministes sempre han tingut 
el valor que han sigut els moviments populars i el carrer i les entitats i el riquíssim 
teixit que tenim a casa nostra qui han posat sobre la taula els debats i com s’han 
d’abordar i com s’han de traduir legislativament. Per tant, nosaltres convidem a obrir 
aquí un debat profund sobre el tema, a que hi hagi treballadores sexuals, a que hi 
hagi clientela, a que hi hagi gent que tingui clubs, a que hi hagi persones que hagin 
passat per una situació de tràfic, a que hi hagi els Mossos d’Esquadra, a que hi hagi 
les cases d’acollida, etcètera.

I, per tot això, ens abstindrem. Perquè ens sembla que el tema és molt més pro-
fund i que determinades afirmacions, tot i que nosaltres no tinguem el debat resolt, 
tampoc les avalem. I que, per tant, això, els convidem a fer un debat més a fons.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per posicionar-se sobre les esmenes i aclarir el que es re-
tira i el que s’accepta, té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Sí; per aclarir-ho un moment. De les esmenes presentades per Junts pel Sí: la 
primera esmena no l’acceptem; la segona, sí; la tercera, acceptem que era derogar el 
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decret, és a dir, que sí que acceptem l’esmena, eh? La quarta esmena també l’accep-
tem, i l’última esmena, la cinquena, no l’acceptem.

Només per acabar de concretar una cosa: participar en els òrgans de govern, que 
és en l’esmena 5, que hi feia referència ara, que no acceptem, nosaltres el que dèiem 
era instar –instar–; no, evidentment, pensàvem en el nou país, aquest tan fantàstic 
que hi haurà de la independència.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada.

Violant Cervera i Gòdia

President...

El president

Sí, diputada.

Violant Cervera i Gòdia

Com he dit abans, retiràvem l’esmena que fa referència al punt 4.f. I demanaria 
votació separada del punt 1 i del punt 4.c.

El president

D’acord, diputada. Alguna votació separada més? No havia dit la diputada Gem-
ma Lienas...?

Gemma Lienas Massot

Sí, sí. Havíem demanat el 4.c també.

El president

Molt bé. Per part de Ciutadans, tenim votació separada per al 4.a, b, c i d. Entenc 
que no es podran votar conjuntament. Per tant, si els sembla bé, farem votació del 
punt 1, dels 4.a, b, i d, que els podríem fer conjuntament, entenc; el 4.c per separat. 
I llavors ja la resta de la moció..., ai, de la moció, de la proposta de resolució, que 
quedaria tal com queda el text original però amb l’esmena 2, l’esmena 3 i l’esmena 4, 
acceptades per part del grup que ho proposa.

Doncs, fem votació primer del punt 1.
Vots a favor?
Vots a favor de Ciutadans, Partit Socialista; 7 vots a favor. D’acord.
Vots en contra?
Vots en contra del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Són 10 vots en contra.
I abstencions?
Una abstenció, de la CUP.
Queda, doncs, rebutjat el punt número 1 per 7 vots a favor, 10 en contra i 1 abs-

tenció.
A continuació, votem els punts 4.a, b i d.
Vots a favor?
Perdó, m’he despistat. Vots a favor de Partit Socialista, Catalunya Sí que es Pot i 

Junts pel Sí. Són 14 vots a favor.
Vots en contra?
No hi ha vots en contra.
I abstencions?
Cinc abstencions, de Ciutadans i la CUP.
Queda, doncs, aprovat per 14 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.
A continuació, votem el punt 4.c.
Vots a favor del punt 4.c?
Dos vots, del Partit Socialista.
Vots en contra del 4.c?
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I abstencions?
Són 15 abstencions, no? Quinze no, més. Disset, no? Disset. (Veus de fons.) Ah, 

no, no, la CUP també. (Veus de fons.) Són abstencions, això. (Veus de fons.) Doncs, 
16 abstencions, de Junts pel Sí, Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot i la CUP.

Queda aprovat, per tant, no? (Veus de fons.) D’acord, doncs, queda aprovat per  
2 vots a favor, cap en contra i 16 abstencions.

Llavors, passem a votar la resta de la moció.
Vots a favor?
Són vots a favor de Ciutadans, de Junts pel Sí, Partit Socialista, Catalunya Sí que 

es Pot; 19 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.
Doncs, queda aprovat. Molt bé.
Doncs, ara tindrem les compareixences, que seran d’aquí deu minuts. Si volen, 

podem fer un petit recés.

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

tre i dos minuts.

El president

Bé, doncs, reprendrem la sessió.
Abans de passar a fer la compareixença, volia condemnar, en nom de la comis-

sió, el darrer assassinat masclista, que va passar fa un parell de dies a Salou. Amb 
aquest ja portem cinc casos d’assassinats per violència masclista a Catalunya. I és 
una cosa que sempre que succeeixi, doncs, des d’aquesta comissió mostrarem la nos-
tra condemna i rebuig, perquè s’ha de conscienciar la societat i recordar, doncs, que 
aquest fenomen és una xacra que s’ha de combatre cada dia. 

Compareixença d’una representació de l’Associació Centre Català 
d’Addiccions Socials per a informar sobre la situació de l’associació  
i els problemes que afronta

357-00212/11

Primer, bé, doncs, la primera de les compareixences és del senyor Francesc 
Perendreu, que és el president de l’Associació Centre Català d’Addiccions Socials. 
Li donem la benvinguda i li donem la paraula. Quan vulgui, té un quart d’hora per 
exposar.

Francesc Perendreu Mata (president de l’Associació Centre Català 
d’Addiccions Socials)

Abans que re, moltíssimes gràcies per convidar-nos. Aquesta associació té el pri-
vilegi, per segona vegada, de poder parlar en comissió. La primera vegada va ser 
pel tema de Barcelona World. I aquesta vegada ens fa una especial il·lusió parlar en 
aquesta Comissió d’Igualtat, donat que nosaltres som una entitat que treballa el tema 
de les addiccions, bàsicament conductuals, i veiem cada dia sobretot la problemàtica 
terrible que les dones pateixen en el món de les addiccions. Jo, si m’ho permeteu, 
parlaré simplement del que ens trobem, les problemàtiques que veiem i el que nos-
altres creiem que s’hauria de fer. 

Hi ha, evidentment, un masclisme molt exagerat, en les addiccions, fins i tot 
aquí. Un home, per posar un exemple molt clar, alcohòlic dintre d’un bar pot fer grà-
cia; si és una dona la que està a dintre un bar i està alcoholitzada us garanteixo que 
no farà gràcia, el tractament no serà el mateix.

Les addiccions, en aquests moments, que nosaltres considerem que no estan ate-
ses a Catalunya..., la primera seria el que es coneix com a «addicció afectiva», o 
sigui... L’addicció afectiva és una persona que és addicta a una altra persona; nor-
malment estem parlant de maltractament psicològic. Estem parlant, en aquests mo-
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ments, d’un col·lectiu bastant important. Comença –el que nosaltres estem veient 
i altres associacions també– a partir dels quinze, setze anys. I ara voldria, si us 
plau, el que jo digui, que no s’interpreti en cap moment com un masclisme o algu-
na cosa similar, simplement és la realitat. Hi ha una influència molt gran de cultura 
sud-americana, en el sentit de que a Sud-amèrica el maltractament està molt més 
institucionalitzat que aquí encara, vull dir, estan més endarrerits. Doncs, aquesta 
cultura, aquestes noies més joves que suporten aquest maltractament..., això s’està 
imposant bastant al nostre país.

Acencas té un grup –dels pocs grups que hi han en aquests moments a Cata-
lunya; en aquests moments hi han, crec recordar, set dones i un home– de perso-
nes amb addicció afectiva, o sigui, dones addictes a un home. Exactament, què és 
l’addicció afectiva? L’addició afectiva és la impossibilitat d’abandonar una relació a 
pesar de les conseqüències tan negatives que això comporta en la vida de la perso-
na. No estem parlant de maltractaments físics en cap moment, això és una altra his-
tòria; estem parlant d’una problemàtica que difícilment la seguretat social tindrà en 
compte; estem parlant d’una problemàtica que inclús molts professionals privats no 
contemplen, no coneixen; però que no hi ha xifres, i això és el primer que crec que 
aquest Parlament hauria d’assumir.

És..., a través del Parlament instar el Govern a poder-se fer un estudi per saber 
quin problema tenim, a què ens estem enfrontant. I estem parlant sobretot de les es-
coles. Nosaltres anem a escoles a donar xerrades, parlem amb nens i nenes de tretze, 
catorze i quinze anys, i el que veiem ens espanta dia darrere dia.

Què és el que es podria fer en addicció afectiva? Primer, creiem que és promoure 
un sistema d’identificació, que en aquests moments no hi és, no existeix, i d’atenció; 
s’ha d’incorporar. Així com, per exemple, en aquests moments, gràcies a aquest Par-
lament..., i això és una cosa que nosaltres no ens cansarem mai d’agrair, aquest diven-
dres passat s’ha posat en marxa la primera taula tècnica per afrontar totes les proble-
màtiques de les TIC. Aquest divendres hem arrencat, per fi; semblava que no passaria 
mai, ha passat, i és gràcies a aquest Parlament. Doncs, alguna cosa així, alguna cosa 
similar és el que creiem..., s’ha d’arribar a les escoles.

Frases de noies molt joves, de quinze i setze anys, que ens diuen: «És que tiene 
celos, això vol dir que m’estima», «Sense ell no puc viure», «No és tan dolent, no 
em pega». Això són frases absolutament quotidianes. «Sola, què faré?» Són frases 
quotidianes, les sentim cada dia. I això, malauradament, no està dintre dels progra-
mes de les escoles. 

S’ha de millorar el coneixement clínic; s’ha de potenciar un sistema transver-
sal i integrat, que sigui eficaç; s’ha de fer un marc d’afrontament i de coneixement 
del problema. Repeteixo que això per nosaltres és absolutament bàsic. És molt im-
portant saber quin és l’abast. En les addiccions, en aquest moment, a Catalunya no 
tenim un mapa, no sabem les xifres. Amb prou feines sabem i coneixem alguna 
cosa de la ludopatia; però ningú, absolutament ningú, em podrà dir quantes dones 
ludòpates hi han a Catalunya; ningú em podrà dir quantes dones amb addicció a la 
compra hi han a Catalunya; ningú em podrà dir quantes dones amb addicció afecti-
va existeixen a Catalunya; ningú em podrà dir quantes dones amb addicció al sexe 
existeixen a Catalunya; ningú em podrà dir quantes dones amb addicció a les xarxes 
socials existeixen a Catalunya.

No sabem res. Amb prou feines tenim xifres en homes, però és que en dones és 
escandalosa la problemàtica que en aquests moments s’està patint. Si anem als cen-
tres de tractament d’addiccions, hi han vuit homes per dona. És molt complicat que 
les dones arribin a tractament, molt complicat. No hi ha informació, hi ha vergonya, 
no hi ha una educació sanitària de prevenció cap a les dones, no hi han campanyes. 
S’ha d’informar a les escoles, això és absolutament necessari; escoles, instituts...

Us podríem explicar molts casos d’addicció afectiva. Probablement un dels més 
durs que jo he viscut és descobrir una nena de setze anys que era violada sistemà-
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ticament pel seu pare durant vuit anys en un pis de quaranta metres. La mare no 
s’atrevia a dir re, i no hi havien cops, eh?, no hi havien pallisses; era addicció afec-
tiva. Era tal el terror a perdre el seu company que tolerava que la seva filla fos vio-
lada nit darrere nit. Això és addicció afectiva, i això és una cosa que s’ha, creiem, 
d’assumir. Ho repeteixo, no us puc donar xifres, tant de bo pogués fer-ho, eh? Crec 
que seria o és el punt de partida.

Què ens emportem...? En aquests moments, si em permeteu que deixi de parlar 
de l’addicció afectiva, què ens emportem a Catalunya en aquests moments? Si el 
programa de TV3, crec que era el 30 minuts..., és cert, desconec d’on van treure les 
xifres, però si ho donem com a vàlid, les xifres que ells donen, el 24 per cent dels 
nostres adolescents són addictes a les noves tecnologies. Senyores i senyors, parlem 
d’un 24 per cent. Si les xifres són reals, és una pandèmia; autènticament parlem de 
pandèmia. El problema més greu que ens estem trobant és la distorsió que aquests 
joves –homes i dones, nois i noies– tenen amb la figura seva d’avatar. O sigui, ells 
adquireixen un personatge a la xarxa i aquí adopten el personatge i es perd. Això no 
ha entrat a les escoles encara.

L’abisme tecnològic no ha entrat a les escoles. Quan la meva companya i jo 
anem a un col·legi a parlar amb els nens i els preguntes per què juguen i et contesten 
«para desestresarnos», dius: «Hòstia, com és possible que als tretze anys estiguis 
estressat?» Doncs, sí, estan estressats i volen matar, i maten. No hi ha informació; 
hi ha videojocs al mercat en aquests moments que un dels lemes diu: «Viólame, me 
va a gustar.» I està permès, està tolerat, s’està venent i els pares l’estan comprant. 
No hi ha informació, ho repeteixo. Aquest és un dels problemes seriosos que tenim: 
les TIC.

Tenim un problema molt seriós amb ludopatia infantojuvenil –molt seriós. Tot i 
que en aquests moments la ludopatia a Catalunya, el tema del tractament i l’abordat-
ge de la ludopatia està bé, per primera vegada a la història sembla que els empresaris 
han entès quina és la seva responsabilitat i s’està arribant a acords, però el joc online 
ens està massacrant. Hi han empreses –no són espanyoles, evidentment, i això és un 
error gravíssim del Govern espanyol– que van autoritzar, van regular, van permetre 
el joc d’atzar gratuït amb fitxes, amb la qual cosa ens trobem amb nens de catorze, 
quinze anys, de tretze, que juguen al pòquer, al bacarà, a la ruleta, i et diuen: «I tinc 
3 milions de fitxes! Quan sigui gran, tindré 3 milions d’euros.» Això està passant.

La feina aquí, a Catalunya..., ho reconec, la millor feina que s’està fent s’està fent 
a través del CAC. Tenim un problema de publicitat realment greu. Aquí entenc que 
el Parlament poca cosa hi pot fer. Quan nosaltres ens hem queixat i hem anat in-
clús a fiscalia a parlar, perquè s’estan autoritzant anuncis de jocs d’atzar, bingos, per 
exemple, en horaris de màxima protecció infantil, la resposta del Govern espanyol 
és que «el bingo no es un juego de azar», que «el bingo es un juego social». Quan 
veiem el Rafa Nadal, quan veiem el Cristiano Ronaldo, quan veiem el Messi, ens 
espanta, perquè són els herois d’avui en dia.

Nosaltres vam anar a fiscalia, hi vam anar a demanar que es prohibís la venda de 
productes de merchandising a menors de divuit anys amb publicitat de joc, al·legant 
que és una activitat per a majors de divuit anys. Fiscalia..., la resposta va ser: «Co-
meos vosotros el marrón. Aneu a justícia vosaltres i..., a justícia ordinària; nosaltres 
no entrarem d’ofici.»

No hi han xifres tampoc, però els números són molt elevats. Jo continuo dient: 
24 per cent, xifres de TV3. Tenim un problema. Tenim un problema generacional. 
Tenim un problema de manca d’informació. Quan nosaltres anem a parlar amb els 
pares o anem a una AMPA a parlar no en tenen ni idea, la gran majoria. Això re-
quereix programes específics, i tot això només es pot fer a través d’aquesta cambra, 
perquè la cambra insti el Govern a prendre mesures.

Però, ho repeteixo, a Catalunya, si volem fer les coses bé, i no em cansaré de 
demanar-ho, s’ha de fer un estudi global sobre les addiccions de Catalunya, i molt 
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especialment en dos col·lectius: col·lectiu de dones i col·lectiu de menors. En els ho-
mes majors d’edat, evidentment, sabem per on ens movem –les xifres, eh?, em refe-
reixo–, però en menors d’edat no en tenim ni idea, però ni idea. I estem parlant de 
videojocs i estem parlant de que estem generant una societat d’autisme social que, 
molt probablement, pagarem en un futur.

Jo..., més o menys, això és el que jo volia dir. Tampoc vull allargar-me més. Crec 
que parlar podem parlar dues hores, però no cal, i el que sí..., si algú vol preguntar 
alguna cosa, evidentment intentaré respondre.

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies, senyor Perendreu. A continuació, per plantejar 
les seves preguntes, té la paraula la diputada Noemí de la Calle, per part de Ciuta-
dans.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia y la compa-
recencia de Francesc Perendreu, que, bueno, pues personalmente conozco la gran 
labor que hace con el grupo de mujeres, tratando el tema de la dependencia emocio-
nal. Pude asistir incluso a una terapia de grupo, y la verdad es que eso me impactó 
muchísimo, porque la dependencia emocional o la adicción afectiva es una proble-
mática que apenas se conoce, ¿no? Todo el mundo conoce la violencia de género o 
la violencia machista, se habla mucho de ella, pero la dependencia emocional queda 
quizás un poco más tapada. Y el motivo de invitar a esta asociación pues era para 
eso, para darle un poco de visibilidad.

Desde Ciudadanos coincidimos en la necesidad de conocer la magnitud, el al-
cance y las causas del problema; en analizar los factores inductores de este trastorno 
de dependencia emocional, y pues en nuestra parte..., bueno, entendemos que es..., 
en gran parte generados por el propio sistema social, que ya aquí podríamos entrar 
a hablar del amor romántico..., pero, bueno...

Bueno, lo que sí es cierto es que esta problemática pues es terrible, puede acabar 
derivando en una problemática aún más terrible, que es la violencia de género. To-
dos conocemos que no toda dependencia emocional genera estos malos tratos, pero 
en la mayoría de casos de violencia de género todo ha empezado por una dependen-
cia emocional.

Así, pues, no me quiero alargar, porque me gustaría –conozco bastante el tema– 
pues que la parte que me sobre a mí, los minutos que sobren de mi intervención se 
los podamos ceder a Francesc para que pueda responder preguntas. Y, en cualquier 
caso, pues que me gustaría que la comparecencia de hoy y la que le sigue, que tam-
bién trata sobre el mismo tema, sirviesen para sensibilizarnos e intentar entre todos 
llevar a cabo alguna iniciativa que pudiese dar respuesta a estas mujeres y sobre 
todo a estas entidades, que son las que ahora mismo están absorbiendo la necesidad 
de apoyo, y estas terapias de grupo que necesitan estas personas.

Gracias.

El president

Gracias, diputada. Ara, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la pa-
raula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Moltes gràcies per assistir avui aquí, al Parlament, i po-
der-nos explicar...

M’agradaria començar dient que m’hauria agradat poder conèixer una mica més 
en profunditat tot el que ha explicat. Suposo que el temps que tenim de vegades no 
és suficient per poder aprofundir, no?

Sí que m’agradaria que em pogués respondre, si pogués ser, quines són exacta-
ment les necessitats que tenen habitualment aquestes persones que tenen tanta de-
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pendència emocional, i què és el que ens està demanant en aquest moment, què és 
el que nosaltres com a diputats i diputades podem intentar treballar per trobar alter-
natives. Només era això.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la diputada 
Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Jo no sé si he entès bé el que vostè ens ha explicat. Li dic el 
que jo he entès, i després vostè em rectifica, si... He entès que deia que les addiccions 
socials poden ser, per exemple, la compra compulsiva, el sexe compulsiu, les noves 
tecnologies, el joc, però també posava aquí les relacions emocionals de dependència. 
És això? He entès que se centrava més en dones i en infants i joves, perquè no en 
tenim dades, i, en canvi, sí que n’hi han més referides als homes. És això?

Jo volia fer una apreciació, i és que estic d’acord amb pràcticament tot el que ha 
dit. L’únic que passa és que crec que una cosa són les addiccions, i l’altra són els pa-
trons de relació que els posen al cap, per exemple, a les dones des de petites. En el 
cas de les dones, la societat patriarcal en què vivim les educa –només cal veure les 
pel·lícules del canal Disney, per exemple, o llegir Crepúsculo, o veure anuncis de la 
televisió– en la idea de l’amor romàntic. Quan tu vas a una classe de nanos en un ins-
titut i preguntes què seran de grans, què seran quan siguin grans, els nois en general 
tenen una perspectiva que passa per la professional; les noies moltes vegades abans de 
la professional tenen la d’establir una família. Això és una culpa de com estan educats 
en la nostra societat. I, per tant, jo crec que el que hem de fer és combatre aquests mo-
dels que dona la societat patriarcal, que, efectivament, aquesta idea de l’amor romàn-
tic, de la mitja taronja; la idea de que una dona sense un home al costat no és ningú; 
la idea de que l’amor ho pot tot; totes aquestes idees, que em semblen terribles, són 
les que fan que després les dones estableixin relacions de dependència.

Però no només, també el fet que les dones moltes vegades no tenen una indepen-
dència econòmica, i això moltes vegades les fa dependents emocionalment també 
de l’home que tenen al costat. Per tant, jo penso que potser caldria distingir; efec-
tivament, tot són dependències, per entendre’ns, però una cosa té a veure amb els 
patrons d’una societat patriarcal i l’altra, no.

Jo també voldria saber, com la diputada Moreta, de quina manera els podríem 
ajudar des del Parlament, tot i que sàpiga que el meu grup, i jo personalment, bata-
llem molt per canviar aquesta societat patriarcal.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per part del Partit Popular, té la paraula el diputat Juan 
Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, president. I també gràcies per la seva compareixença, senyor Perendreu.
Quan ha començat m’ha vingut al cap que alguns diputats d’aquesta comissió 

estem treballant ara en un projecte de llei contra la discriminació, i he trobat molt 
interessant la manera com ens ha explicat com també s’està creant discriminació en 
el tracte d’alguna de les addiccions, no? I ha posat el cas de la ludopatia, com social-
ment es veu de manera diferent la ludopatia en el cas de l’home que en el cas de la 
dona. I crec que ens ha pogut donar alguna idea per a millorar aquesta llei que ara 
mateix estem treballant.

Parlava d’un tema que jo crec que és un problema transversal a totes les políti-
ques, a Catalunya, a Espanya, que és el de la manca d’indicadors, eh?, la manca d’es-
tudis específics, la manca, en definitiva, d’anàlisi. Clar, si no sabem el problema que 
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tenim entre mans, és difícil donar-hi solucions. I aquest cas, quan és un tema en què 
es pateix una estigmatització, que la gent té vergonya de mostrar el seu problema, 
doncs, aquesta manca d’anàlisis fa que sigui més greu, no?, que sigui més complicat, 
el tema de buscar solucions. Estudis previs, i també sempre ho dic: també manquen 
moltes anàlisis sobre les polítiques públiques, eh?, sobre el resultat de les polítiques 
públiques i com corregir-les.

També seré molt breu. Acabaré amb unes preguntes concretes. A part de la man-
ca d’anàlisi, també trobem que hi ha manca de formació de treballadors públics, per 
exemple. I no sé si aquí pot explicar una mica més sobre com impacten les noves 
tecnologies en els joves, no?, més enllà del problema de privacitat, com alimenta 
potser el control, com pot crear problemes d’identitat.

També m’agradaria que aprofités i expliqués una mica quines són les activitats i 
serveis de l’associació, no?, que presentés una mica l’associació. Sé que tenen pàgina 
web, però jo crec que és una bona oportunitat perquè ho expliqui, quina és la seua 
col·laboració amb l’Administració pública. 

I també afegir-me al que han preguntat les diputades que m’han precedit: què 
podem fer des d’aquesta comissió, què podem fer des del Parlament per a ajudar-los 
en aquesta lluita contra les addiccions.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Doncs, finalment, per part de Junts pel Sí, té la paraula la dipu-
tada Natàlia Figueras.

Natàlia Figueras i Pagès

Sí, gràcies. Em sumo, evidentment, a l’agraïment, com tots els companys, per 
avui estar aquí. Jo..., és a dir, aquest tema no l’he tractat profundament; per tant, 
m’ha costat una mica d’entendre. Llavors, m’he fet un petit esquema i si hi ha alguna 
cosa que dic de forma errònia em corregeix, no?

En un primer moment podríem separar el que serien les addiccions emocionals 
o afectives de les que estan..., o el que serien les addiccions al joc, xarxes socials, 
etcètera. Aquesta última em consta que va haver-hi una moció presentada em sembla 
que pel mateix partit de Ciutadans, que en el Parlament, doncs, es va, bé, aprovar 
crear una comissió de treball, de la qual aquest mes de juny..., a mi em consta que 
teòricament s’havia de reunir el 23 de juny, per ser exacta, per començar a treballar, 
i en la qual un dels principals objectius era la relació amb els joves, i per poder..., és 
a dir, una de les principals mesures de prevenció en la qual treballava aquesta co-
missió es basava sobretot en el..., enfocada a nivell de joves, a part de tot de mesures 
que podien ser..., com aquest nou registre de prohibits que pot haver-hi, que es pot 
establir, no?

I fins i tot també se’ns va comentar que alguna mesura com la que han proposat 
vostès en alguna ocasió de que les mateixes empreses, doncs, que presentin o que 
facin o que participin de..., o facin difusió de participar en els jocs, en aquest cas si-
guin les mateixes que ens financin o ens ajudin a finançar i a fer una bona prevenció 
i que sigui un ús raonable i no es converteixi en una addicció, no?

Llavors, en relació amb el tema de les addiccions emocionals, en aquest cas, i 
afectives, jo suposo que això va molt vinculat sobretot amb relació a tema educatiu 
i tema de salut, no? Perquè en aquest cas sí que m’agradaria... No hi ha una esta-
dística, a mi tampoc em consta, la veritat, i en aquest cas no n’he parlat amb el de-
partament ni de Salut ni educatiu, si hi ha una valoració o s’estima més o menys el 
tant per cent, el percentatge de persones afectades, de joves afectats, però sí que la 
manca d’anàlisis ens preocupa. Segurament el que sí que ens emportem com a grup 
de suport al Govern és que l’Institut Català de les Dones, en aquest cas, doncs, hi 
vetlli, a veure si podem incidir-hi i tenir, si més no, una estimació per poder parlar 
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d’unes xifres determinades i aproximades. Aquests deures ens els emportem, i se-
gur, doncs, que els farem molt a gust i ben fets.

I l’altre punt és també amb relació al Departament de Salut. El company ja ho 
ha dit, que vostès..., bé, amb qui treballen, no?, i com ho fan, però quines mesures..., 
és a dir, vostès a la seva pàgina web s’expliquen molt bé; han presentat un congrés 
amb conclusions, amb debats profunds, i llavors, quines mesures se’ns recomanen, 
no? Evidentment, el tema d’establir més professionals que treballin en aquest àm-
bit, reforçar els temes educatius o el professorat, doncs, més especialitzat, etcètera, 
no? Segurament deu ser un dels punts o una de les demandes que el Departament 
d’Ensenyament hi deu intentar, doncs, donar cobertura, però que els recursos són els 
que són i la situació també és la que tenim. Però, si més no, com treballen en xarxa 
o com podem col·laborar perquè es pugui treballar més en xarxa per poder, doncs, 
evitar i arribar i posar més recursos, no?, en aquest àmbit. 

Jo, per exemple, en aquest cas..., faig un cas particular; soc regidora d’un muni-
cipi de set mil habitants, al qual l’institut és d’alta complexitat, i des de l’ajuntament, 
doncs, posem el que anomenem una «TIC», per poder, doncs, fer aquest suport, de-
tectar totes aquestes persones, no? I, llavors, si vostès tenen mesures d’aquest tipus 
o propostes d’aquest caire per poder, doncs, treballar ja no només tot recaient de la 
Generalitat, sinó de les mateixes diputacions, consells comarcals, ajuntaments, etcè-
tera, no? Llavors, a partir d’aquí, incidir-hi i intentar que això es compleixi.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Doncs, per contestar les preguntes que s’han plantejat, té la pa-
raula el senyor Francesc Perendreu. Quan vulgui. (Veus de fons.) D’acord. (El presi-
dent riu.) Intenti-ho. Molt bé.

Francesc Perendreu Mata

A veure, el primer... El problema principal que hi ha és el desconeixement de la 
patologia, vull dir, hi has estat, ho has vist... Quan arriba una dona a tractament, 
que ens arriba demanant ajut, no sap el que li passa, no ho sap, i això és el pitjor. 
A vegades hi ha gent que a mi m’acusen de dir: «Oh, és que els poses etiquetes.» Sí, 
clar que els posem etiquetes. Perquè quan li poses una etiqueta la persona s’alleuja, 
perquè sap què té, sap que hi ha una solució, sap que té un camí.

A veure, el problema no està en un tema d’amor romàntic; en aquest cas, en 
l’addicció afectiva, l’amor romàntic no existeix. És una necessitat, total i absoluta. 
Aquest és el decàleg. Si em permeteu que el llegeixi, perquè de memòria ja em cos-
ta una mica. 

És el resultat bàsicament d’un problema d’autoestima, o sigui, una persona amb 
addicció afectiva té l’autoestima baixa; ve, normalment ja en la infantesa, de pro-
blemes seriosos de relació, o bé pare o mare absent, o pare o mare molt rígida. Hi 
ha necessitat de ser estimada; no desig, necessitat. No es prenen decisions, això es 
deixa a la persona estimada. Submissió a les decisions de la persona estimada. «Què 
fem? –El que tu vulguis.» «Com ho fem? –Com tu vulguis.» «On anem? –Com tu 
vulguis.» «Com ens estimem? –Com tu vulguis.» 

Angoixa i ansietat; hi ha síndrome d’abstinència davant de les separacions. 
Aquest és un dels punts clau per entendre l’addicció. Perquè hi hagi una addicció hi 
ha d’haver tolerància i síndrome d’abstinència, i repetició de la conducta. 

La tolerància és que cada vegada necessites més aquella persona, a pesar de que 
aquella persona cada vegada et pot estar fent més mal. La síndrome d’abstinència, 
evidentment, és l’angoixa, l’ansietat davant de la idea de la separació o de la pèrdua 
de la persona a la qual estàs lligat.

Pèrdua progressiva de les pròpies activitats d’oci. Les persones amb addicció 
afectiva solen quedar recloses, perden les amistats. D’alguna manera el dominador, 
en aquest cas si és l’home, no tolera, no permet amistats, no permet relacions exter-
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nes, perquè aquestes persones li podrien realment influir o dir que el que està patint 
té solució.

Conducta passiva davant de l’agressivitat, no identificació dels maltractaments 
psicològics i autoculpabilització. Això és la base del que és una addicció afectiva.

Com pot ajudar el Parlament de Catalunya? El primer, ho repeteixo, crec que el 
Parlament de Catalunya pot instar el Govern a fer algun estudi. Hem de saber a què 
ens enfrontem. És que jo soc partidari..., sempre ho he sigut... Si no sabem a què..., 
si no li diem un nom, què hem de buscar?

Nosaltres som una associació que és petita, molt petita; Acencas és molt petita. 
Sin embargo, és l’única associació, i per mi el gran privilegi avui és parlar d’addic-
ció afectiva de dones i que sigui un home el que estigui parlant. Això..., fa quinze 
anys, a mi se’m va treure fora d’algun centre oficial dient-me que jo, com a home, 
era impossible que entengués les dones. Això, gràcies a Déu..., això se’m va dir a 
mi, eh? Vull dir, com a home, jo no podia entendre les dones. Que mai se’m tolera-
ria que jo portés un grup de treball o de teràpia de dones, vull dir, això ens ho hem 
escoltat.

Una vegada sapiguem què, llavors hem d’anar a buscar el com, i el com és a les 
escoles. S’ha de fer formació de mestres; s’ha de fer una escola de pares, i això és 
un tema de municipis, sobretot són municipis. No crec, no podem anar a buscar..., 
no. Anem als pobles, anem als municipis, anem a treballar amb les alcaldies, anem 
a treballar amb els consells municipals, anem a fer... El que s’està fent en aquests 
moments a través de les TIC, que és fulletons en el Consell de la Joventut de Barce-
lona, això es reparteix pels municipis, es reparteix pels centres de joves. Aquest és 
el camí. No n’hi ha cap altre. O almenys nosaltres no en coneixem cap altre, no? Hi 
ha manca d’informació, total i absoluta. No és un invent, l’addicció afectiva. És una 
realitat. I supera..., segurament si es treu la xifra, superarà en molt el que nosaltres 
ens esperem.

Quant a les preguntes sobre Acencas, sí, s’ha posat en marxa la comissió, el di-
vendres passat. És una comissió de vint persones. Bé, esperem, no? No ho sé. Ja ho 
veurem. Vint persones em semblen moltes, ara estan en aquesta fase de, a veure, 
el sexo de los ángeles, a veure què decidim i per què decidim. 

En el tema del joc, és cert que Acencas ha aconseguit firmar acords amb tots els 
grups empresarials de Catalunya i alguns d’Espanya per fomentar pràctiques de joc 
responsable. En aquests moments tots els salons de joc de Catalunya tenen decàlegs 
de com afrontar la ludopatia, de com afrontar el joc, i fets per Acencas. És cert tam-
bé que en aquests moments s’està preparant el primer curs de formació en joc res-
ponsable per a treballadors d’empreses. La ludopatia ha seguit un camí molt llarg, 
que, en aquests moments, bé, estem bastant, bastant satisfets. 

S’ha de reforçar el sistema educatiu també en joc. Perquè la paraula «joc» ha 
passat de..., a gambling. Això ens canvia molt.

I, per últim, algú ha mencionat el congrés. Bé, Acencas crec que anem..., aquest 
any organitzarem el dotzè congrés. Hem tingut l’honor de tindre molt bons pro-
fessionals. Si algú ha mirat o ha vist la pàgina web nostra, veurà que, bé, estem 
realment satisfets. És l’única associació en aquests moments a Espanya que té un 
congrés. A més, creiem que, per la informació que tenim, és dels més importants 
d’Europa. Estem preparant ja el dotzè congrés. 

Bé, en aquests moments, per exemple, un dels temes que a nosaltres ens preocu-
pa perquè l’estem començant a veure, és l’addicció a la borsa binària; és un tipus de 
joc d’atzar, però en borsa. Pots perdre..., l’últim pacient que hem tingut en un any 
ha perdut setanta mil euros. Vull dir, tu apostes cinc-cents euros a que els pròxims 
quinze segons aquella acció puja o baixa. Això és una màquina d’atzar, però trans-
formada en borsa. Això està fent furor. I evidentment et poden..., tens modes gra-
tuïts perquè la gent jove n’aprengui i pugui ser broker. Llavors, tots aquests temes 
de la societat, de que els joves han de ser triomfadors i que el triomf ve pels diners, 
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aquí és on crec que nosaltres hem d’anar, i aquí és on demanem ajuda al Parlament 
de Catalunya. 

Com? No ho sé. Vosaltres sou els professionals, jo no. Jo atenc allí, i estem allí 
en primera línia, la gent que ens ve i ens ajuda. Però que s’han de fer campanyes de 
prevenció, que s’han de fer díptics, tríptics, anar a l’escola, anar als consells munici-
pals, parlar amb els ajuntaments, anar al carrer? Sí. És l’única manera. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Perendreu, per la seva compareixença. 
Bé, doncs, abans de passar a la següent compareixença fem un petit recés per..., 

una petita pausa per acomiadar-nos i esperar que arribin els propers compareixents.

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

El president

Reprenem la sessió.
M’han demanat que excusi l’absència de la CUP, del Partit Popular i del Partit 

Socialista. Per tant, aquesta compareixença la farem amb l’absència d’aquests tres 
partits.

Compareixença de Sergi Ferré, en representació de l’associació Grup  
de Suport per a Persones amb Símptomes de Dependència Emocional, 
per a explicar les activitats de l’associació

357-00211/11

És la compareixença del senyor Sergi Ferré, en representació de l’associació del 
Grup de Suport per a Persones amb Símptomes de Dependència Emocional, per ex-
plicar les activitats de l’associació. Tindrà un quart d’hora per exposar la seva com-
pareixença, i després ja farem les intervencions dels grups. Quan vulgui.

Sergi Ferré Balagué (representant de l’associació Grup de Suport per a 
Persones amb Símptomes de Dependència Emocional)

Molt bé. Se sent? (Pausa.) Sí. Bé, gràcies a totes i a tots per estar aquí. Em diri-
geixo a vostès en nom de GAEDE, que és l’associació de persones amb símptomes 
de dependència emocional de Catalunya.

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

La dependència emocional és el grau de sofriment que s’experimenta davant la 
pròpia vida en considerar-la inacceptable, i que es mira de pal·liar amb relacions 
afectives compulsives. El terme «codependència» es va encunyar a la fi dels anys 
setanta... (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Ah, no se sent molt bé? El terme «codepen-
dència», ho repeteixo, es va encunyar a la fi dels anys setanta en el context del trac-
tament psicològic, perquè s’havia detectat que les persones afectades per la seva 
relació amb un dependent químic desenvolupaven un patró de conducta insà com a 
reacció als abusos de la seva parella, mare, caps a la feina, etcètera.

Així, per una banda, tenim la persona amb dependència química, que es nega 
a si mateixa a través de la droga, i, per l’altra, tenim la persona amb dependència 
emocional, que es nega a si mateixa a través del seu vincle amb la persona amb de-
pendència química, que mai podrà correspondre-la perquè, degut a la seva malaltia, 
ni tan sols té la capacitat d’estimar-se a si mateixa.

Però el pitjor, el més greu, és que entre aquests casos d’addiccions es retroali-
menten, generen un circuit tancat i recursiu d’una intensitat aclaparadora, que té la 
funció de ficar un pegat que alleugereixi compulsivament el buit, la por i l’angoixa 
que aquestes persones senten, amb la qual cosa cada vegada queden més atrapades.
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Aquestes relacions són compulsives. Això vol dir que la persona... D’aquí que 
la codependència es comencés a treballar col·lateralment, creant grups d’atenció es-
pecífics per a les parelles dels addictes químics; així, per una part, es treballa amb 
els addictes químics i, per l’altra, amb les seues parelles. Amb el treball en grups 
de recolzament quedà latent que no es tracta tan sols d’un dany col·lateral, sinó que 
l’addicció a l’amor és un altre tipus d’addicció en tota regla. No és tan visible com 
la de l’addicte químic, on sempre hi ha una botella o unes substàncies pel mig, sinó 
d’un tipus invisible, en què la persona es mostra com la redemptora de l’altra, la que 
salva les dificultats, l’heroïna capaç de tot. (Veus de fons.) Em separo, no? D’acord. 
És l’addicció a l’impossible, que és l’addicció a l’addicte, un addicte que ara sabem 
que no té per què ser necessàriament un addicte químic, sinó que senzillament pot 
ser una altra persona amb dependència emocional. O sigui, una persona que es re-
laciona a través d’estratègies, incapaç d’establir relacions d’igualtat, ja sigui amb els 
fills, la parella, els amics o altres.

Aquesta gran història d’amor se sustenta en que la persona sent que no és estima-
da per si mateixa, que no té validesa en aquest món, que no és la persona adequada 
i que ha de demostrar constantment que ella val. Per tant, genera estratègies incons-
cients per sentir-se especial, per sentir-se tan necessitada i desitjada en la mateixa 
mesura, diguéssem, que se sent interiorment rebutjada i menystinguda.

Aquest sentir-se per damunt o per sota dels altres, aquest sentir-se diferent als 
altres, la porta a buscar relacions igualment especials, on aconsegueixi fer bullir la 
intensitat que necessita per compensar aquesta buidor. Això fa que s’aïlli de la resta 
de la comunitat, que s’escindeixi de la realitat per tal que ningú li pugui discutir, i 
així crear relacions a mida on pugui generar la desigualtat que necessita viure, on 
pugui tenir el control sobre el seu patiment. 

Aquestes relacions, ara sí, són compulsives, i això vol dir que la persona no les 
atura, encara que comportin un grau desmesurat de sofriment, per tal de que no 
s’aturi tampoc la intensitat que n’obté. Igualment, quan la persona està sola, la críti-
ca cap a ella mateixa, la relació amb ella mateixa és implacable, ja que la solitud es 
viu d’una manera molt negativa i dramàtica.

A diferència de les addiccions químiques, la dependència emocional es presenta 
sota una façana d’impecabilitat i d’hiperresponsabilitat. Segons les nostres enques-
tes, la persona que la pateix sol estar molt ben formada, amb estudis universitaris, 
vestir amb roba atractiva i amb una bona predisposició a la feina. Amb aquesta fa-
çana s’intenta compensar el sentiment de sentir-se absolutament inacceptable, errò-
nia, equivocada. 

I tan sols ens adonem del que li passa a aquesta persona quan entra en relació i 
comença a desenvolupar discursos tancats i actituds compulsives i irracionals. Si de 
petita la persona no va establir un aferrament segur amb les seves cuidadores, ara, a 
manca d’aquest aferrament afectiu, d’aquest sentit de vàlua interioritzat, no compta 
amb una font de seguretat interna i, per tant, la busca desesperadament fora, en els 
altres, en les convencions socials. 

És llavors que veiem que, malgrat totes les seves possibilitats, aquesta persona 
no és lliure, ja que es veu forçada a complir les exigències de la patologia, de la seva 
necessitat afectiva, compulsivament. Que, a més a més, es veu reforçada pels valors 
establerts, per l’amor entès en termes d’unes convencions que es reforcen cultural-
ment en festes establertes, en el cinema, en la publicitat, etcètera. 

La falta d’arrelament crea una sensació d’irrealitat que fa que les persones que 
pateixen dependència emocional siguin especialment sensibles a les expectatives 
socials, a allò que caldria esperar d’elles per ser estimades i reconegudes, i pateixen 
desmesuradament si no ho aconsegueixen. És llavors quan es prenen al peu de la 
lletra tots aquests anuncis publicitaris sobre que la família sempre unida per Nadal, 
que tota ovella troba la seva parella, que si et compres roba cara adquireixes..., bé, 
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resultes més atractiva, que si surts amb un noi maco és porque tú lo vales i, si no, és 
perquè no vals gens.

Si tenim en compte que les relacions es configuren segons les convencions socio-
culturals, fins a quin punt no parlem d’una malaltia social, un símptoma d’allò que 
no quadra en la nostra societat? No serien els casos de dependència emocional ma-
nifestacions individuals de dinàmiques de desigualtat i d’injustícia social? 

No estem aquí per estigmatitzar les persones. No estem aquí per parlar dels i de 
les dependents emocionals, sinó per atendre una patologia relacional que es carac-
teritza en un context de reproducció sociocultural específic, que és el nostre. La de-
pendència emocional encara no està diagnosticada com a tal en l’últim DSN –diag-
nòstic de salut mental–, encara que sí que hi ha definicions que s’apropen a allò que 
viu la persona. Però encara no es recalca que no és sols la persona sinó sobretot el 
tipus de relació que estableix el que està malalt, reflex d’unes polítiques que perme-
ten un espai de vulnerabilitat social que es reprodueix sense qüestionaments. 

Però, per què diem que la dependència emocional és una malaltia? Primerament, 
perquè la persona reacciona, no és lliure de triar, encara que estigui convençuda de 
que sí. Seguidament, perquè és un procés progressiu, en què cada vegada la persona 
s’enteranyina més i més fins arribar a estats delirants.

Quins són els patrons que es presenten en la dependència emocional? Primera-
ment hi ha el de negació. Els seus patrons són: primerament aquest, el de negació, 
ja que la voluntat de la persona es confon amb la voluntat de la patologia. Per tant, 
moltes vegades el seu desig no és sortir-se’n, sinó que la sostinguin perquè pugui 
continuar amb la relació. Per exemple, que algú ens expliqui que manté una relació 
sentimental en la qual es veu humiliada, maltractada, menyspreada, però que no 
pensa deixar-la; que algú ens digui que no se suporta a si mateixa i que prefereix 
rebaixar-se, ser utilitzada abans de veure’s sola; que aquesta nit se sent tan trista i 
vulnerable, però que es forçarà a maquillar-se i a somriure, que sortirà a vendre el 
seu cos a canvi d’unes engrunes d’afecte, però que no tractis d’impedir-l’hi; que algú 
ens digui que sap molt bé que això és cruel, que s’està rebaixant com a persona, que 
s’està fent un dany intolerable a si mateixa, però que no pensa evitar-ho. 

I això és perquè el que li infligeix aquest dolor és precisament el mateix que li 
dona sentit a la seva vida, perquè sap que acabar amb el seu dolor seria acabar amb 
la il·lusió i els seus somnis més volguts. I qui vol despertar a una vida sense somnis, 
sense la persona estimada, sense la il·lusió? Quina seria aquesta vida?

El preu de mantenir aquestes relacions és la destrucció de l’autoestima. I, per 
tant, la persona acaba per consentir-ho tot, i desenvolupa una capacitat enorme 
per justificar qualsevol situació, per molt injusta que aquesta sigui, perquè està 
convençuda que finalment podrà aconseguir controlar la relació. Però aquesta sen-
sació de control és tan sols una il·lusió; fins i tot arriba a fer-se mal a si mateixa 
perquè almenys així controla el mal que rep i no es veu tan vulnerable com real-
ment està sent. 

Llavors, com ens reunim les persones que ho patim per combatre-ho? L’ex-
periència d’haver passat pels símptomes de dependència emocional ens ha portat 
a desenvolupar una sensibilitat individual, un pensament crític i una veu pròpia. 
Hem conegut la solitud de veure’ns aïllades a causa de les convencions d’un model 
d’amor mercantilitzat amb una jerarquia de persones més vàlides que altres, segons 
els valors hegemònics i els cànons de bellesa establerts. Aquests patrons sobre qui 
hem d’estimar, com hem d’estimar i com ens hem de sentir al respecte són difícil-
ment qüestionables, ja que són els que s’utilitzen col·lectivament per establir la noció 
d’allò que és desitjable. 

Les persones que ho patim ens trobem en la situació de vulnerabilitat que ente-
nem d’una persona quan parlem que està malalta, tan malalta com pot estar-ho una 
altra que pateix una malaltia física i necessita una atenció especial. Es vetlla molt 
per la supervivència del cos biològic, d’allò que és visible, però, què passa amb la 
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supervivència dels vincles afectius, dels quals depèn en molts casos el sentit de la 
vida? Si a la persona amb una afecció física se li cedeix una habitació d’hospital, 
uns recursos, unes cures o uns professionals al servei, per què a la persona amb un 
vincle codependent se la deixa a la seva sort? On es dirigeix aquella nit d’angoixa 
infinita que passa escrivint compulsivament WhatsApps incendiaris i sense resposta 
a la persona estimada, humiliant-se davant l’altre, davant si mateixa, davant de qui 
sigui, desitjant morir-se.

Per què no volem veure aquest dolor? Tal vegada perquè pensem que és el proble-
ma aïllat d’aquesta persona. Pensaríem el mateix si es tractés d’un cas de violència 
domèstica o assumiríem responsabilitats col·lectivament? La persona no en té prou 
amb l’infern personal que viu, que a més a més se li exigeix socialment refer-se im-
mediatament, ja que es pensa que, per exemple, les persones que no tenen sostre sí 
que tenen un problema; les persones addictes a l’heroïna sí que tenen un problema, 
però tu, què et passa a tu? «Ensenya’m la cicatriu, ensenya’m la ferida. No, això teu 
són ximpleries», se li diu.

I amb això li estem dient que la culpa és seva, que li manca caràcter, que li man-
ca voluntat, que si ho volgués se’n sortiria com ho fem tots. Això és cruel. Els ni-
vells de sofriment que genera la dependència emocional són tan alts que la persona 
acaba per deshumanitzar-se. I una de les característiques és que aquesta persona no 
pot controlar esta situació, això la supera totalment per molt que ella s’explica que sí 
que pot. Aquesta és la trampa.

Des de l’associació GAEDE denunciem convençudes aquesta injustícia i recla-
mem recursos destinats a serveis d’ajuda i suport com el nostre per a disposar de 
mitjans, professionals, grups d’ajuda mútua, centres d’educació emocional per a in-
fants i de reconfiguració afectiva per a pares i adults, residències d’acollida per a 
casos de desintoxicació emocional i síndrome d’abstinència afectiva i una xarxa de 
seguiment vint-i-quatre hores.

Amb tot això, no demanem altra cosa que allò que la nostra consciència ens dicta 
que és la cosa correcta i solidària. Però no tan sols demanem el compromís de les 
institucions, sinó que també apel·lem a la solidaritat entre les persones. Necessitem 
voluntaris i voluntàries que vulguen posar el seu granet d’arena. Ens calen també 
recursos de tota mena per pal·liar els símptomes de la dependència afectiva i pro-
moure noves maneres d’estimar i de relacionar-se. Necessitem crear aliances amb 
altres associacions per fer-nos costat mútuament. 

En l’associació GAEDE hem establert un servei d’atenció individual i de grups 
d’agenciament afectiu trimestrals; realitzem xerrades, tallers oberts i jornades, i tot 
amb un model especialment dissenyat per a persones altament sensibles. En aquests 
quasi tres anys de vida ho hem fet de la millor manera que hem pogut i hem estat 
recompensades amb grans aprenentatges. 

Per tant, reafirmem el nostre compromís: no deixar de lluitar fins que totes les 
persones que sofreixen dependència emocional trobin el consol que mereixen i els 
mitjans necessaris per assolir una vida plena i feliç. 

I, bé, gràcies. He arribat a temps, no?

El president

Sí, perfecte, ha quadrat el temps. Doncs, a continuació, té la paraula la diputada 
Noemí de la Calle, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Quan vulgui, diputada.

Noemí de la Calle Sifré

Gràcies. Bé, en primer lloc, m’agradaria donar la benvinguda al Sergi Ferré i a 
tots els companys i companyes de GAEDE. Bueno, daros las gracias por vuestra 
comparecencia, pero también por hacer de vuestro día a día una lucha en pro de la 
igualdad en el sentido más amplio. 

Yo recuerdo..., hace un año estuve en unas jornadas que realizasteis. Es que me 
lo ha recordado porque he visto lo del agenciamiento, que yo en aquel momento 
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pensé: «Con lo que me ha costado coger el concepto de empoderamiento y asumir-
lo, ahora me lo cambian por agenciamiento.» Pero, bueno, fue muy interesante, ¿eh?, 
toda la explicación que hicisteis, además del porqué de utilizar esa terminología. 

Pues, bueno, como habéis comentado, debido al desconocimiento que hay ac-
tualmente sobre la dependencia emocional, o la codependencia o adicción afectiva, 
como le queramos llamar, yo creo que es en parte a este desconocimiento que no..., 
que la escasez de recursos terapéuticos es tremenda. Y es una tarea que al final está 
siendo delegada en asociaciones como la vuestra.

Yo tengo que... Bueno, deciros que sí que es verdad que, por un tema personal, 
antes de ir a vuestras jornadas conocía la problemática, pero sí que, bueno, pues 
cuando me invitasteis a participar lo que vi..., buceé un poco y vi que realmente el 
desconocimiento es muy grande y si no se conoce el problema no se pueden poner 
las soluciones para atajarlo. Y sobre todo des de una institución como es el Parla-
ment de Catalunya, que es donde realmente se pueden promover las iniciativas en-
caminadas a ello.

Hay una cosa muy importante, que ya estamos haciendo hoy, que es dar publi-
cidad a esta problemática, no solo ante los parlamentarios, sino a la sociedad en 
general, porque esta comparecencia quedará registrada. Pero, como he dicho en la 
comparecencia anterior, tenemos que conocer la magnitud del alcance y las causas 
de esta dependencia. ¿Cómo se podría hacer? Pues, primero, estableciendo un pro-
tocolo. Un protocolo para saber estrictamente de qué estamos hablando cuando..., o 
qué consideramos como dependencia emocional. Aplicar este protocolo y cuantifi-
car el resultado para obtener macrodatos del problema.

Y a partir de ahí empezar pues a rascar y ver cuáles son las causas. Si vivimos 
en una sociedad que mitifica el amor en la televisión, en el cine, en la música, que 
hace que veamos como normales comportamientos que distan mucho de la norma-
lidad; si por el modelo actual de pareja impuesto a veces por creencias religiosas o 
por estereotipos sociales acaba desembocando en este tipo de amor; si los cuentos 
que nos contaban de pequeños, lo que..., algunos lo que aprendemos es a delegar 
pues nuestra felicidad en este príncipe azul que aparecerá y nos solucionará la vida. 

Y sí, nos enseñan a temer la soledad. Y nos dicen que sin amor pues no somos 
nada. Bueno, si también cuando somos pequeños ante un déficit emocional nos in-
culcan substituir ese vacío por otro elemento externo y al final lo que nos hace es 
ser..., pues somos personas con una baja tolerancia a la frustración.

Otro tema. ¿Por qué la separación muchas veces está mal vista por el entorno? 
Hay casos en que las separaciones están mal vistas por tu entorno social, y muchas 
veces eso impide dar el paso para desengancharte. 

Luego, otro tema: está muy estigmatizada la necesidad de acudir a un profesio-
nal de la salud, ¿no? Tenemos una úlcera y no tenemos ningún problema en hablar 
con los amigos: «Yo me he tenido que ir de urgencias al médico.» Pero ante un pro-
blema de salud mental, o salud emocional, pues parece ser que sí que tenemos esa 
vergüenza a explicar, ¿no?, a admitir un cuadro de ansiedad o depresión por miedo 
a que nos juzgue la sociedad. 

Como he comentado, pues una vez que ya nos hemos aproximado al problema y 
conocemos las causas, ¿no?, analizar cuáles son las causas, habría que dar otro paso 
importante, que es ponerles remedio, o sea, atacar el problema de raíz, y la..., en-
tre otras cosas, más la terapia, que sí que los recursos terapéuticos son interesantes, 
pero también la prevención. La prevención es fundamental: campañas divulgativas, 
de sensibilización del problema, de concienciación, alertando sobre los factores in-
ductores del trastorno de dependencia emocional generados muchas veces por el 
propio sistema social, como he dicho, y que pueden llegar derivando a una proble-
mática aún más terrible, que ya comentamos, que era la violencia de género, y que, 
bueno, pues, como he dicho antes, no toda la dependencia emocional termina des-
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embocando en violencia de género, pero casi toda la violencia de género empieza 
por una dependencia emocional.

Desde Ciudadanos –y me consta que también desde otros grupos parlamenta-
rios– se quiere introducir la educación emocional en el currículum escolar. Y esto 
sería muy importante: enseñar a los niños que pueden estar solos, que la vida es 
más bonita con amor, pero este llega sanamente cuando uno se siente bien consigo 
mismo; que no podemos tener una relación sana si antes no nos hemos desarrollado 
como personas, enseñándoles también que pueden permitirse sentir miedo, que la 
valentía no es no tener miedo, sino que es trascenderlo. O sea, actuar por miedo es 
cobardía, actuar con miedo es valentía. Asumes el miedo, lo afrontas, y así es como 
lo vences. Enseñándoles a los niños que tienen el derecho de equivocarse, a tomar 
decisiones sin miedo, a tomar la iniciativa, a equivocarse, a caerse y levantarse y 
volverlo a intentar. Enseñarles a no huir del conflicto, que se puede discrepar y dis-
cutir de una forma sana, sin hacerse daño, sin juzgar al contrario ni permitir que el 
otro te juzgue. Y, en definitiva, pues poner en sus manos unas herramientas muy va-
liosas que serán indispensables en su vida futura y que les protegerán de situaciones 
de dominio o abuso. Porque estamos hablando del dominante y el dominado, ¿no?, 
son las dos caras de esta dependencia. Pues poner en sus manos unas herramientas 
que les servirán en el futuro.

Para finalizar, pues las instituciones públicas tienen que comprometerse, impli-
carse, para afrontar este tipo de adicciones, ofreciendo recursos sanitarios y..., o, 
como mínimo, que se hable del problema y se conozca. Porque, como decía en la 
anterior intervención, es un tema que está tapado. Realmente, hablamos de violencia 
de género, es lo que ocupa, porque realmente es la parte quizá la más extrema, ¿no?, 
y lo que sale en los titulares. Pero antes de llegar a esa violencia hay una dependen-
cia emocional, que, si consiguiéramos, ¿no?, atacar ahí, probablemente, no habría 
tantos casos o no desembocaría en tantos casos de violencia machista.

Informar, asesorar y prevenir a los profesionales implicados sobre el síndrome de 
dependencia emocional. Todos los profesionales que pueden estar... (Veus de fons.) 
Sí, corto. Termino enseguida, presidente. Y también ofrecer asistencia y atención no 
solo a los afectados, sino también a los familiares y al entorno más cercano, quizás, 
¿no?, actualizando la Cartera de servicios sociales e incluyendo esta problemática 
dentro de la oferta asistencial, para que no seáis las asociaciones las que estéis asu-
miendo pues al final, ¿no?, toda..., el dar el apoyo y los recursos terapéuticos, el se-
guimiento, el acompañamiento a las víctimas y a las familias, dándoles a conocer 
el problema.

Y nada, muchísimas gracias por la labor que hacéis.

El president

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

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Moltes gràcies al Sergi Ferré per la seva intervenció. I moltes 
gràcies per la feina que fan.

Hi estem d’acord: les dependències emocionals provenen d’uns patrons cultu-
rals. I els nostres patrons culturals, en aquest sentit, són nefastos i tendeixen a crear 
aquesta mena de relacions emocionals malaltisses. I té raó també quan vostè diu que 
sortir-se’n significa perdre l’objecte de l’amor. És una mica el mateix que passa en 
les persones que tenen un trastorn de l’alimentació, perquè curar-se vol dir deixar 
d’estar prim, i, per tant, moltes anorèctiques no volen curar-se, perquè és perdre la 
seva..., el cos que elles volen tenir. 

És cert que les persones amb dependència emocional necessiten ajuda, com les 
persones que tenen altres tipus de dependències. De fet, el rebuig que vostè deia 
que tenen moltes vegades les persones que tenen una dependència emocional és el 
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mateix que pateixen les persones que tenen trastorns mentals, que no poden exhi-
bir una cicatriu o una analítica alterada. I, per tant, moltes vegades, es dubta i se’ls 
diuen coses com el que deia vostè, no?: «Vinga, home, anima’t, que te’n sortiràs.» 
És el mateix que se li diu a una persona amb una depressió. I no se’n pot sortir, una 
persona amb una depressió, si no rep una ajuda. 

Jo penso que la dependència emocional té molt a veure amb una estructura pa-
triarcal com la nostra i amb les desigualtats evidents que hi ha entre qui està en el 
centre del poder i qui està a la perifèria, és a dir, entre homes i dones, que això és 
el que dona lloc a la violència de gènere, i entre, per exemple, heterosexuals i ho-
mosexuals, que dona lloc a l’homofòbia. I podríem posar altres exemples d’aquest 
tipus de patrons de desigualtat.

Jo li volia preguntar si, en aquest sentit, vostès..., jo l’hi dic perquè he estat mi-
rant en la seva web el consultori, i m’ha semblat que hi havia majoritàriament dones. 
Li volia preguntar si és cert que hi ha més dones que homes i si és cert que hi ha..., 
ho dic perquè vostès segurament tenen no sé si números, però almenys deuen tenir 
el dia a dia de la seva associació. I, per tant, poden dir-me..., encara que no puguem 
parlar d’estadística, sí que poden dir-me si hi ha més dones que homes i si hi ha més 
persones homosexuals que heterosexuals, que aleshores realment estaria molt, molt 
marcat per la nostra estructura social. 

També li volia dir que si creu que podríem prevenir. Com deia la diputada De 
la Calle, jo també penso que és molt important prevenir. Perquè, quan ja tenim el 
problema, hem d’actuar sobre el problema, però el millor és que el problema no es 
produeixi. Per tant, podríem prevenir-ho amb altres models educatius, de mitjans de 
comunicació, de publicitat, etcètera?

També jo crec que té molt a veure amb el fet que a la nostra societat ha primat 
molt més la raó que l’emoció. Bé, tradicionalment, des d’Aristòtil, s’ha considerat 
que la raó és un sistema superior a l’emoció. Les emocions sempre s’han menystin-
gut molt. És veritat que ara, des del punt de vista de la neurobiologia, ja se sap que 
raó i emoció són dos sistemes que estan interconnectats i que, sols, no poden funcio-
nar. La raó sense l’emoció no pot funcionar. I, de fet, a la gent que té dependències 
químiques li queda molt afectat el sistema límbic i el sistema prefrontal, i té moltes 
dificultats per prendre decisions. 

Per tant, la meva pregunta és..., en el sentit de prevenir i també una mica, com ha 
dit la diputada De la Calle, nosaltres advoquem perquè hi hagi educació emocional 
als centres educatius des del començament fins al final. Vostès també veurien això 
com una forma de prevenció?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I, per finalitzar, té la paraula la diputada Natàlia Figueras, de 
Junts pel Sí.

Natàlia Figueras i Pagès

Gràcies. Primer de tot, felicitar-lo per la seva explicació, perquè la veritat és 
que no només és el fet d’explicar-ho, sinó la forma i la contundència amb què ho ha 
transmès; sorprenent.

I, després, mentre vostè ho explicava, amb la consellera –bé, exconsellera– par-
làvem d’aquest debat, no?, de tenir o de ser, que és al que ens porta aquesta societat 
consumista, que és el fet que ens fa, doncs, que aquest model de societat agafi un 
rol i no sigui..., o es produeixin totes aquestes situacions que tenim i que vivim, no? 
I que, per tant, el tema de l’educació en l’autonomia personal i la seguretat perso-
nal, doncs, sigui un tema, diguéssim, que de forma pública hi hem d’incidir, i evi-
dentment amb la col·laboració d’entitats i d’organismes com, en aquest cas, ho sou 
vosaltres o, fins i tot, l’anterior que havíem tingut, que ha fet la compareixença, que 
anaven en la línia d’ajudar i donar suport. 
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Teníem la mateixa pregunta, amb el tant per cent d’homes, de dones que ho pa-
teixen, perquè ha parlat d’unes enquestes, però la veritat és que no tenim els nú-
meros. I, llavors, sí que ens agradaria..., bé, o, si més no, vostès, que hi treballen i 
que s’hi dediquen, a aquest tema, llavors, quina seria la resposta que troben en els 
serveis públics a l’hora de..., ja sigui a nivell, fins i tot, educatiu, com fins i tot a ni-
vell de psicologia o en el cas que arribem a una malaltia, doncs, de salut. En aquest 
cas, com es treballa, quin..., què és el que ens manca, no?, quins punts forts tenim, 
o quins punts febles. I llavors, a partir d’aquí, com podem treballar-ho i quin model 
podem establir. 

També és evident que el tema de l’educació emocional fins a data d’avui, doncs, 
constava, però de forma més passatgera. Sí que ara, doncs, la mateixa consellera ho 
ha explicat en alguna compareixença, que és un tema que a nivell educatiu i de sis-
tema educatiu entra dins les aules. Perquè hem d’intentar evitar o treballar perquè 
no es puguin donar aquestes situacions de vulnerabilitat cap a les persones, no?, i en 
aquest cas sobretot cap a aquest tant per cent del qual parlem.

Ja està. En principi, com que les companyes ja han fet aquestes..., ja han fet al-
gunes preguntes i algunes consideracions que també creiem oportunes, doncs, fina-
litzem la...

El president

Gràcies, diputada. Doncs, per contestar les preguntes que s’han plantejat, té la 
paraula el senyor Sergi Ferré. Quan vulgui.

Sergi Ferré Balagué

D’acord. Bé, primerament, dir que trobo a faltar les meues companyes aquí, al 
costat. Perquè no sabia, diguéssem, quina seria la disposició, no?, i pensava que 
potser en este punt d’obrir debat hi podrien participar. No sé si és possible o què. 
(Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) Et sembla lògic, Elisenda? (L’orador riu. Veus de 
fons.) D’acord –d’acord–, okay. Bé, doncs, contesto una miqueta així sobre la marxa. 
I qualsevol cosa que..., no?, doncs, aneu intervenint. D’acord?

A veure, bé, gràcies, perquè és cert que estem aquí per tu, Noemí. I, bé, tu 
comentaves que..., «claro, ahora que hemos aprendido a decir “película”, ahora es 
“film”», no?, diguéssem, ara que sabíem dir «apoderament», doncs, ara és «agen-
ciament», clar. Per nosaltres és..., clar, lo tema de les relacions és lo tema, i el tema 
de..., clar, apoderament és agafar poder amb relació a què, no? I nosaltres sabem que 
lo que realment mos ha destruït és la verticalitat, no?, diguéssem, i que advoquem 
per una horitzontalitat extrema, en lo sentit de que..., poder acceptar les coses tal 
com són i poder-les convertir en agents de la nostra vida, siga quina siga la nostra 
vida, no? 

Perquè, a vegades, podem dir: «Bé, és que, clar, l’educació emocional hauria 
d’anar en lo sentit de que...», no? Cuando vengo con una insatisfacció, doncs, quan hi 
hagi infelicitat, que hi hagi felicitat, no?; on hi ha la persona decaiguda, que hi hagi 
la persona amb ànims i tot això, perquè és lo que caldria esperar. 

I nosaltres advoquem perquè això no ha de ser necessàriament aquí. Diguéssem, 
en lo que tu deies, no?, en la frustració, en la por, en la soledat, allà hi ha un apre-
nentatge també. Però no només per a totes les persones..., que nosaltres siguem di-
positàries perquè mos ha tocat lo..., no?, diguéssim, no és excusa perquè d’aquí no es 
pugui fer una reflexió de dir: «Què mos ha vingut a ensenyar esta situació en la que 
mos trobem?» I d’aquí lo d’agenciar-mos, no?, de dir: «De lo que hi ha menjarem, 
no?» Doncs, això.

Després, bé, també dir... Clar, arribat a un punt que una persona ha de venir a 
un grup, no?, d’agenciament afectiu... Nosaltres hem posat aquesta terminologia 
d’«agenciament afectiu» perquè, clar, «grupo de dependencia emocional» és com: 
«Joder, ¡qué mal que estoy!» Perquè, a veure, posem-nos en lo paper. No, aquí..., de 
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dir: «Ostras, tengo que ir a un grupo de apoyo emocional donde hablamos por tur-
nos, no sé qué, cada cual.» Es como: tengo que estar fatal..., per anar a això. 

I és tot lo contrari. Per nosaltres és una oportunitat fantàstica, no?, de poder-nos 
trobar amb persones que compartim tant, de... No sé, és com dir: «Ostres!» No sé 
com dir-ho, però elles ho saben, no?, és una sensació molt gran, quan dius: «Això 
està aquí, això és real.» Perquè també és la negació que fem de nosaltres mateixos: 
«Bé, jo no hauria de pensar així» o «jo no hauria de ser així», o «això no...» I hi és 
–hi és– i, a més, té un sentit i ho podem sostenir juntes, no? 

I, bé, la idea és esta, de que realment més que un suport on va la gent a morir, que 
siga un suport on va la gent a viure i donar-se una nova oportunitat, no? I, a més, que hi 
fica un grup que no només hi hauríem d’estar persones que hem patit activament, sinó 
altres persones que diguin que «volem aprendre d’este aprenentatge que han fet», en lo 
sentit de que nosaltres hem viscut un conflicte en les relacions, que mos hem plante-
jat..., no mos va l’automàtic de lo que hem après a casa i lo que anàvem fent. Hem ha-
gut de parar el carro i dir: «Què està passant amb tot això?» Hem hagut de replantejar 
de zero, no? I aquí s’ha generat un aprenentatge. Vull dir, que tenim una veu, tenim 
moltes coses a ensenyar i a comentar al respecte, no? I mos agradaria que poguéssem 
fer una aportació en positiu també a la societat, que se mos tingués en compte, no?, en 
este sentit. 

Què més? D’acord, després, una altra cosa. Clar, altres tipus d’addiccions se so-
lucionen ràpid, no? O sigui, qui és addicte a l’alcohol, doncs, bé, abstemi, no?, s’ha 
acabat la broma, o qui és addicte a un altre tipus de substàncies, bé, hi hem de posar 
distància. Però, com li podem dir a algú que deixi d’estimar? Com volent dir: «Es 
que, claro, tu problema es el amor, pues...» Diguéssim que és una condemna a la so-
ledat, una condemna a l’ostracisme, no?, a veure’s d’una determinada manera com 
«yo soy diferente, yo no puedo estar a la altura», no? Clar, és que aquí l’amor mos 
toca una mica com el VIH, mos toca on més mal mos fa, perquè mos toca justament 
les relacions entre les persones, que és lo que més valor té i és a lo que no volem re-
nunciar de cap manera, no?

És a dir, nosaltres hem de poder seguir estimant, no? I de fet la idea no és deixar 
d’estimar, sinó d’estimar més i millor, però per a això també necessitem un com-
promís de les persones que mos rodegen, no?, perquè no és tan fàcil obrir-se, no és 
tan fàcil compartir, i més quan hi ha una sensibilitat, i més quan hi ha una mane-
ra de ser que realment et resulta molt dificultós, i realment necessitem que hi hagi 
este reconeixement de... Ostres, hi han persones que tenen una sensibilitat especial, 
que han viscut en una determinada configuració que ha fet que els resulti un esforç,  
i han de poder tenir el marc per a poder entendre-les. I ja sabem la vida que mos es-
pera, no?, de bum, bum, bum, i venga i ràpid, i refés-te, perquè això..., pareixes una 
«loca». No podem. A més, si en realitat nosaltres tenim els nostres problemes, sí, 
però pensem com qualsevol altra persona. El que passa és que no trobem lo context 
on això pot adquirir un sentit i pot adquirir una noció de caràcter i de manera de ser, 
que és peculiar i no és gens patològica, en realitat.

I, bé... D’acord, després parlava de que..., abans sí que comentava el tema d’esta-
blir uns ítems, no?, diguéssem, per a poder establir, doncs, això, números, de dir qui-
na seria la simptomatologia i quina seria la manera en què nosaltres puguem iden-
tificar quan hi han símptomes de dependència emocional. Però és que, en realitat, 
posats a mirar, totes tenim símptomes de dependència emocional, perquè nosaltres 
comencem a parlar de casos, comencem a parlar de..., i totes mos sentirem més o 
menys identificades. I en este «més o menys» és on està la diferència. És que din-
tre de que nosaltres ja vivim com podem, perquè ja sabem com són les coses, no?, 
perquè ja..., bé, vull dir, hi han persones per a les que això és totalment insofrible, 
i això és que hi ha un grau aquí de patiment amb relació a una cosa que, bé, los al-
tres podem trampejar més o menys, que és insofrible. Llavors, és no només establir 
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l’ítem, sinó també el grau, no?, en què esta persona ho està vivint, que sí que és una 
experiència molt interna, però que això no li treu validesa.

Després, a veure, tema..., bé, preguntàveu especialment quants homes, quantes 
dones..., no? En realitat, sí que tradicionalment estàvem acotats d’alguna manera a 
grups més de dones. De fet, també veníem d’altres grups que s’havien establert an-
teriorment, com el de Las mujeres que aman demasiado, que és este llibre que es 
va publicar als anys noranta, no?, i que el que venia a dir és que, bé, és un producte 
de..., un mundo de hombres contra mujeres. Llavors, d’alguna manera s’establia allà 
com una..., com es diu?, sororidad, no?, em penso que es diu la unió entre dones.

Bé, nosaltres, la nostra experiència és de que al principi sí que hi havien com més 
dones, però després la cosa s’ha anat equilibrant i hi han tants homes com dones. 
Però sí que som conscients que lo fet que nosaltres treballem és sobre lo fet d’una 
feminitat caiguda, perquè los valors que venen a representar tant estes dones com 
estos homes són d’una feminitat, són d’una sensibilitat, d’una..., que no està recone-
guda, que està menyspreada, no? Com, per exemple, lo fet, diguéssem, de tenir cura 
dels altres, que s’estableix com un aspecte tradicionalment femení i que està menys-
tingut, no? Se diu que una persona que, per exemple, se queda a cuidar els pares o..., 
és com que no ha madurat, no ha crescut, no?, no ha fet la seua vida, perquè ja hauria 
de ser independent i agafar altres valors, que són los masculins i són los que molen 
i són los que tiren endavant, no?

O, per exemple, el tema dels sentiments o de passar-ho mal, de les dificultats de 
l’«hem de parlar», no?, que s’associa tan despectivament a lo femení. I és això el que 
treballem. I tant a homes com dones, com gais, com heterosexuals, no? De fet, aquí 
hi ha hagut una confluència... I, d’alguna manera, curiosament els grups hem estat per 
damunt de tot això, no? Diguéssem que ha sigut com una comunió en la que hi havia 
com un..., i, a més, ha sigut com una complicitat també justament que fos grup mixt, 
que hi hagués molta varietat, perquè és com: «Ostres, tu!» I mos reconeixíem en una 
cosa que no tenia res a veure ni amb la genitalitat ni amb l’orientació sexual, però que 
sí que estava compartida més enllà, no?, que és en esta feminitat caiguda.

D’acord. La resposta dels serveis mèdics. Pastilles, no?, diguéssim, i que, clar... Di-
guéssim, jo he estat en tractament psicològic, psiquiàtric també, justament –aprofito 
per dir-ho– per un..., bé, intent de suïcidi, eh?, justament provocat per una dependència 
emocional de la qual la meua parella no se’n va sortir, se va acabar suïcidant. I d’aquí 
també que penses: «Ostres, què passa, no?, i què passa que aquí no s’estan establint..., 
i què passa que jo m’ho he de passar sol, no?, i que ningú m’entén.» I que vas a expli-
car-ho i te diuen: «Bueno...» Que no trobes, diguéssem, la manera de sentir-te a casa, 
de tornar a això que estàs sentint, a casa, que seria donar-li comprensió.

Ha sigut..., de fet he sigut jo, no?, i gràcies a tot lo recolzament de companyes i 
companys que han fet fullets, que han dit: «Mira, és que lo que me passa és això, 
no?» Ja directament a la psiquiatra: «Lo que me passa és això.» Este és lo fullet per 
si algú altre, doncs, té alguna problemàtica, que sàpiga que pot comptar-hi. I, bé, ha 
estat bé, però mentre no estava, no estava gens bé, no? Perquè en realitat te sents, 
això, manca de caràcter, que..., he tenido mala suerte..., que ja ho aconseguiré a la 
segona, que depèn de tu, i no acabes de focalitzar realment lo problema. Que a més 
és que, com té esta connotació de que, a més, culturalment se reforça esta idea de 
sortir amb algú, de que la gent espera que tu estiguis amb algú, i quan surts amb 
algú te diuen: «Felicitats, t’ho mereixies.» I penses: «Bé, i si no surto?», diguéssem, 
o si no estàs amb ningú te diuen: «Bueno, ¿estás sola ahora? –Pues..., sí, perquè no 
estic amb ningú, però no, perquè tinc totes les amigues i companys.» Això no comp-
ta, no?, quan se fa esta pregunta; vull dir, que culturalment ja està abocat tot a fer-te 
mal en este aspecte.

I és lo que deia el powerpoint: quan ja d’entrada no tens una seguretat en tu ma-
teix, això te pot destruir bastant. Acabo.



DSPC-C 473
27 de juny de 2017

Sessió 11 de la CIP  34

I, bé, després, el tema de la prevenció a les escoles, crec que és superfonamental, 
però crec que no hauria de ser una educació emocional en lo sentit de dir «tenemos 
que estar happy», no?, o..., sinó de reconeixement al que hi ha, sinó que es puguin 
realment generar espais de debat en què puguin sortir estos temes i es puguin parlar 
d’una manera, bé, normalitzada. I sobretot crec que la veu de les persones que han 
patit per això és molt valuosa i que hauria de ser escoltada.

I ja està, no sé si..., hi voleu aportar alguna cosa? (Veus de fons.)

El president

No, no; el que passa és que les compareixences..., aquestes són les persones que 
havien de comparèixer, i, per tant, els comentaris que es vulguin aportar, si de cas, 
tanquem la sessió i els comenten directament amb els diputats, eh?, si els sembla bé.

Sergi Ferré Balagué

Ho dic perquè formen part de la nostra associació i que seria com si parlés jo 
mateix.

El president

Sí, però la persona..., és a dir, aquí hi figura vostè com a compareixent, i la resta 
són acompanyants. És per seguir el Reglament i..., eh?, tanquem la sessió i a partir 
d’aquí, doncs, els diputats es poden quedar perfectament i..., si els sembla bé. Doncs, 
agrair la seva presentació, agrair a la seva associació la tasca que fa.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i tretze minuts.
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