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Sessió 16 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i cinc 

minuts. Presideix Rosa Maria Ibarra Ollé, acompanyada de la vicepresidenta, Àngels Ponsa 

i Roca, i de la secretària en funcions, María Francisca Valle Fuentes. Assisteix la Mesa el 

lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, M. Assumpció Laïlla i Jou, Fabian 

Mohedano Morales, Eduardo Reyes i Pino i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; 

Carmen de Rivera i Pla i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Marta Moreta 

Rovira, pel G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; 

Juan Milián Querol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Vehí i Cantenys, pel 

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat efectiva de dones 

i homes (tram. 360-00018/11). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 

297, 45).

2. Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació de la Llei pels 

drets LGTBI i resum de les actuacions del síndic (tram. 360-00024/11). Síndic de Greuges. 

Presentació de l’informe (informe: BOPC 378, 34).

La presidenta

Bona tarda a tots i a totes.

Informes del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat 
efectiva de dones i homes i sobre el balanç de la implementació de  
la Llei pels drets LGTBI i resum de les actuacions del síndic

360-00018/11 i 360-00024/11

Avui donem la benvinguda, com en cada presentació d’informe, al síndic i a 
l’adjunt general i a les persones que han vingut de la sindicatura. Avui tenim la pre-
sentació de dos informes: el de reptes de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes 
i l’Informe sobre el balanç de la implementació de la Llei de drets LGTBI i resum 
de les actuacions del síndic. Ens ha demanat, el síndic, la possibilitat, doncs, de pre-
sentar-los conjuntament, perquè, diguem-ne, tenen una coherència temàtica entre els 
dos. I, per tant, si us sembla bé, si no hi ha cap impediment per part dels grups, en 
faríem la presentació conjunta, i, després, l’exposició dels grups, doncs, també con-
junta. (Pausa.) D’acord. 

Síndic, quan vulgui.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, presidenta... (Carmen de Rivera i Pla demana per parlar.)

La presidenta

Ai, perdó –perdó. Sí. 

Carmen de Rivera i Pla

Perdón, síndic –perdón. Es que nosotros vamos a analizar..., la diputada Eli Va-
lencia analizará el informe de discriminación LGTBI, y yo misma, el de igualdad. 
Si no importa, nosotros cambiaremos de interlocutor...

La presidenta

Sí. No –no.
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Carmen de Rivera i Pla

...o bueno, de exponente... (Elisabeth Valencia Mimbrero diu: «Compartim...»)

La presidenta

Sí. En...

Carmen de Rivera i Pla

Compartimos el tiempo.

La presidenta

En principi no hi ha d’haver problema. El síndic fa, en tot cas, els dos informes 
conjuntament, i després vostès a l’hora de...

Carmen de Rivera i Pla

Vale. Perfecto.

La presidenta

...fer el seu torn de paraula, doncs, poden disposar del temps per separat, sense 
cap problema.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias.
(Gemma Lienas Massot demana per parlar.)

La presidenta

La diputada Lienas.

Gemma Lienas Massot

Jo és per dir que substitueixo el diputat Albano Dante Fachin.

La presidenta

Gràcies. 

Gemma Lienas Massot

Gràcies.

La presidenta

Senyora Lienas, té raó, no havia demanat si hi havia algun grup que feia alguna 
substitució. (Mireia Vehí i Cantenys demana per parlar.) Sí.

Mireia Vehí i Cantenys

Jo substitueixo el diputat Carles Riera.

La presidenta

Gràcies. (Pausa.) No? (Pausa.) D’acord. Doncs, si els sembla, comencem.

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. El document que tenen tots vostès del síndic davant el repte 
de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes és una primera expressió del que diu 
la llei d’aquesta institució i que ens impulsa a una nova responsabilitat. Aprofito per 
dir, i més quan han demanat que ajuntéssim els dos temes, que són novetats, encara 
que no ho semblin; si més no, institucionalment, són novetats. I jo hi afegiria: perso-
nalment, són novetats. O sigui, jo, de bell antuvi, vull fer una declaració d’aprenen-
tatge a fons d’ambdues qüestions, que provenen de diverses inspiracions legislatives 
superiors a Catalunya, i fins i tot a l’Estat espanyol, però que vol dir que la nostra 
societat, i si més no el síndic que els parla, és lluny de disposar del nivell de conei-
xements jurídics i socials per arribar a l’efectivitat que caldrà en l’horitzó.

Aquest primer informe ha estat coordinat en els materials previs per la professo-
ra de la Universitat de Barcelona Argelia Queralt, i en ell explorem les possibilitats 
que tenim d’actuació com a síndic: possibilitats d’inspecció sobre persones públi-
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ques i privades que puguin ser discriminatòries i possibilitat de treballar avaluant 
les polítiques públiques i privades en matèries de no discriminació. 

Fins ara, fins que va entrar en vigor la llei del Parlament, nosaltres teníem potes-
tat d’actuació, lògicament, sobre el sector públic. A partir de la llei, també sobre el 
sector privat. Nosaltres valorem les noves atribucions que se’ns han conferit, com és 
analitzar i avaluar el grau de compliment d’aquesta llei, tema que, de vegades, quan 
l’expliques per aquests mons, sembla com si fos una excusa legal. Fa molt pocs dies 
hem entrat al Parlament la segona avaluació de la Llei del dret d’accés i transparèn-
cia. Avaluar les lleis hauria de ser un exercici constant, profund i molt alliçonador. En 
segon lloc, de poder estudiar i d’haver d’estudiar la legislació i la jurisprudència an-
tidiscriminatòria. I, en tercer lloc, proposar noves mesures, legislatives o de reforma 
legislativa, fent, a més, com a quarta funció, una tasca d’assessorament i d’assistència 
a la ciutadania davant possibles situacions de discriminació per raó de sexe.

No tenim –com a institució, Síndic de Greuges–, no se’ns dona, no se’ns ator-
ga cap potestat sancionadora. I ho celebrem, perquè, si no, canviaríem el sentit de 
la institució de l’ombudsman. Cap ombudsman en el món democràtic té potestats 
sancionadores. Sí que la llei hauria d’haver estat més precisa en indicar el camí que 
ha de seguir el Síndic de Greuges –institució– per poder posar en marxa el procés 
sancionador. 

Establim una relació amb l’Institut Català de les Dones, i pot, en part, ajudar en 
aquesta tasca que acabo de definir. És cert que l’institut no pot ni ha de monopolit-
zar la recepció de queixes contra l’Administració per discriminació, però també és 
cert que la Llei d’igualtat catalana només es refereix al síndic com a garant, tant si 
es tracta de queixes contra particulars com de queixes contra l’Administració. Hem 
establert un conveni amb el mateix institut; institut, no ho oblidin, que és un òrgan 
de l’Administració, per tant, també és un òrgan que ha de ser controlat pel síndic, 
en tant que..., la bona administració, per definició. De la mateixa forma... Bé, aquest 
conveni és molt recent, l’hem signat fa molt poc. Vam estar bastant de temps insis-
tint-hi; va ser al maig que el vam aconseguir. 

I també val a dir que, amb una altra institució del nostre sistema, tenim una rela-
ció respecte a aquestes temàtiques, com és la facultat de remetre al CAC les queixes 
públiques o privades que afecten aquest sector, sense tancar la porta a que el síndic, 
si ho considera oportú i si veu que no és prou satisfactòria la resposta del CAC, pu-
gui reobrir la matèria de la queixa.

Nosaltres, com a síndic, ens comprometem a adquirir la formació necessària en 
perspectiva de gènere per a tot el personal de la institució, especialment per a l’en-
carregat de gestionar les queixes i consultes. I, entre altres coses, això ho hem con-
templat també en el conveni amb l’institut, i obrim les portes a totes les altres vies 
possibles de millora i d’adquisició d’aquesta cultura que, com he estat dient, jo ma-
teix no en disposo ni de forma satisfactòria. 

També estem en la línia d’adoptar un protocol en el qual s’estableixi el camí que 
han de seguir les queixes contra persones privades i com cal actuar en cada cas. Hi ha 
una casuística immensa, que ens obliga a un gran esforç per determinar pautes d’ac-
tuació precises i generals. També ens disposem a redactar, junt amb l’institut i amb el 
CAC i amb les entitats socials de defensa dels drets de les dones, un catàleg de totes 
les obligacions que estableix la llei per a les administracions públiques. I també vo-
lem participar en la primera avaluació de l’aplicació de la llei, tal com s’estableix, en 
el termini corresponent, amb els que també tenen la mateixa funció. 

He de dir, en aquest sentit, que disposem ja dins del síndic una dedicació mono-
gràfica i especial sota la direcció de l’adjunt general al síndic i dues assessores i una 
tècnica administradora, en aquest cas, per anar fent aquestes tasques, però també 
per posar i ultimar un informe sobre recursos gratuïts per donar –disponibles– a víc-
times de violència masclista i també sobre la paritat entre electes i càrrecs directius 
de la mateixa Administració.



DSPC-C 490
10 de juliol de 2017

Sessió 16 de la CSG  6

Tinc a la seva disposició una llista, que ja comença a ser llarga, d’actuacions 
concretes que hem realitzat a partir d’aquest encàrrec; moltes d’elles es refereixen 
a la violència masclista. Els podria parlar de la situació que es dona quan hi ha una 
disconformitat, per exemple, per no acceptar per part de les administracions corres-
ponents un canvi d’habitatge de protecció oficial on es vivia amb l’exparella, o situa-
cions com el mal funcionament dels dispositius electrònics que porten maltractadors 
i el retard en la resposta dels cossos policials, o una persona que pateix violència 
masclista i no disposa de recursos suficients i requereix major atenció dels serveis 
socials, o aquells que consideren injusta l’assistència que els treballadors socials han 
dispensat a una dona víctima de la violència masclista, o uns pares que ens demanen 
ajuda perquè la seva filla, víctima de violència..., puguem des de la institució parlar 
amb ella i prohibir-li el vis-à-vis amb el seu agressor, que està en presó, o situacions 
com la que es dona en els punts d’informació i atenció a les dones. Ho torno a dir, 
una casuística que es va estenent i multiplicant a partir de l’actuació.

Hem rebut, també, queixes relatives a persones jurídiques privades, com la de 
l’article d’opinió d’un director d’un mitjà escrit, de fa uns mesos, que va ser objecte 
també d’una resolució, o del curs que es volia fer a Catalunya, l’anomenat «summer 
camp», que anava adreçat a homes amb l’objectiu de formar-los, de que aprengues-
sin a abordar les dones i lligar amb elles, eh?, o també queixes que hem rebut per 
part de privats o entitats socials que es queixen d’alguns centres educatius per les 
seves pràctiques de discriminació, com va ser el cas de l’escola Viaró, de Sant Cu-
gat, o d’algun recinte esportiu, com ha estat el cas de Meiland.

Des d’una altra perspectiva, i evidentment sobre un altre terreny, però també sota 
el principi de la no discriminació, vostès van encarregar al síndic la garantia sobre 
els drets dels col·lectius LGTBI d’acord amb les normatives europees. Fa més de dos 
anys i mig que el Parlament va aprovar la llei corresponent i va atorgar al síndic la 
funció de defensa de drets i llibertats en matèria de no discriminació sobre aquests 
col·lectius. La llei no ens obliga a presentar cap informe, malgrat que hem volgut 
presentar un primer informe al Parlament, independentment que, com ja saben, ani-
rem fent esment del tema en els altres informes, especialment a l’anual general, que 
els presentem en aquesta institució. 

L’informe no entra a valorar el desplegament de la llei, aspecte que ha estat ob-
jecte d’anàlisi en un marc d’una actuació d’ofici. Sí que els volíem donar una sèrie 
d’elements a tenir en compte quan hem anat aplicant el seu encàrrec. Hem iniciat 
cinquanta-vuit actuacions sobre aquesta matèria. La majoria han estat queixes que 
provenen de la província de Barcelona, i molt en concret, fonamentalment, de la ciu-
tat de Barcelona. A la resta diríem que tenen una dimensió aparentment residual. 

Són col·lectius afectats: l’homosexual, que representa més de la meitat dels ca-
sos registrats, i en segon lloc, el col·lectiu transgènere. Més del 75 per cent de les 
queixes i consultes provenen de persones físiques, i el major nombre d’actuacions 
fa referència a temes relacionats amb la salut: llistes d’espera per a reassignació de 
sexe, l’accés de les dones lesbianes a les tècniques de reproducció assistida, etcète-
ra. També s’aprecia una xifra important d’actuacions en l’àmbit global d’educació 
i el lleure. I, pel que fa a l’educació, cal remarcar que l’LGTBIfòbia es tradueix en 
agressions verbals o físiques. 

Hem rebut una munió, un ventall molt ampli de queixes, com la negació de trac-
tament hormonal a un intern, o un regidor d’un partit concret que es negava a oficiar 
matrimonis civils del mateix sexe, o el cas de la Verònica, sobre l’exclusió a la llista 
d’espera per a una vaginoplàstia per raons d’edat, o el cas de l’Alan, prou conegut 
per la seva repercussió en els mitjans de comunicació.

Què és el que nosaltres, en aquesta primera intervenció monogràfica sobre aquest 
tema al Parlament, posaríem en primera línia? Primer, un desconeixement genera-
litzat de la llei, i, per tant, també del paper que té el síndic en la seva aplicació. En 
segon lloc, els instem, a les autoritats corresponents i a vostès, que ho impulsin, per-
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què s’aprovi el reglament que ha de regular el règim sancionador. En tercer lloc, que 
cal un major desenvolupament de les línies previstes per la normativa, fent èmfasi 
en impulsar les polítiques en matèria LGTBI per aconseguir un canvi efectiu del pa-
radigma i una igualtat real. També el desplegament de la llei ha d’anar acompanyat 
d’un canvi de valors i de creences que ho facin possible. L’Administració ha de do-
nar un tractament despatologitzador i no discriminatori de la informació sobre qual-
sevol qüestió relacionada –directa o indirecta– amb el col·lectiu LGTBI.

En l’àmbit educatiu, el síndic recomana que es fomenti l’aplicació del Protocol 
de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació a tots 
els centres educatius. Proposem que s’asseguri que els continguts de les matèries es-
colars tinguin en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, d’identitat de 
gènere i d’expressió de gènere. I, finalment, suggerim que es tinguin en compte els 
drets LGTBI a l’hora de dissenyar polítiques públiques adreçades a persones grans i 
que s’introdueixi la perspectiva de l’envelliment en les polítiques orientades a lluitar 
contra la discriminació.

És sobre tot això que ens reiterem en el compromís d’anar avançant i anar des-
envolupant tot el conjunt d’aquelles recomanacions que ens semblin oportunes per a 
aquesta institució. Val a dir que, de la nostra presència internacional, també n’hem 
extret experiències de societats que ens poden anar alliçonant de com madurem i 
com anem consolidant cultures que siguin realment efectives per combatre la dis-
criminació.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, síndic. Passem ara el torn de paraula als grups. Començaria el Grup de 
Ciutadans. Té la paraula la diputada De Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, presidenta. Quant de temps? (Pausa.) El que puguem. Ja intentarem no 
allargar-nos.

La presidenta

Cinc minuts, set minuts...

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies.

La presidenta

...cada intervinent.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Síndic, señor Saura, adjunto al síndico, y demás personal que 
lo acompañan. En primer lugar, agradecer al síndic su... No sé a quién he dejado... 
Mira, está María Jesús. En primer lugar, agradecer al síndic su comparecencia y la 
presentación de este informe sobre los retos que tiene el síndic ante la aplicación de 
la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Este informe trata de estable-
cer cuál ha de ser el alcance de la actuación del Síndic de Greuges en el marco de la 
Ley de igualdad efectiva, que, como sabemos, otorga al síndic la función de garante 
principal del derecho a la igualdad efectiva real entre mujeres y hombres.

Y, tal y como especifica el síndic en su informe, el derecho a la igualdad efecti-
va está reconocido en el Estatuto de autonomía y cada vez más se ha incorporado 
la transversalidad de género en las actividades que desarrollan las administraciones 
públicas.

Hay varios puntos que trata este informe y que, al parecer de este grupo par-
lamentario, son relevantes. En primer lugar, la Ley 17/2015 incorpora como nove-
dades importantes la regulación integral del derecho a la igualdad en Cataluña, la 
creación del sistema de garantías con un mecanismo concreto de tutela, que sería el 
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síndic, la creación del Observatorio de la Igualdad de Género y la incorporación de 
un sistema de infracciones y sanciones, que, todas estas, nos parecen medidas clave 
para avanzar en la igualdad real y efectiva, porque una ley que no contenga sancio-
nes es una ley que es una declaración simple de buena voluntad.

Se da el caso de que la ley incorpora un sistema de infracciones y sanciones si-
guiendo el modelo vasco, pero que estas infracciones y sanciones solo las pueden 
ejercer instituciones con potestad sancionadora, como son el Institut Català de les 
Dones y el CAC, pero no el síndic. Ya ha dicho el síndic, ahora informándonos, que 
a él ya le parece bien. A nosotros también, porque aunque pueda parecer que es una 
disfunción que el órgano máximo garante de la igualdad, que es el Síndic de Greu-
ges, no tenga potestad sancionadora propia mientras la tienen el Institut Català de 
les Dones o el CAC... Pero creemos que, con las funciones que tiene atribuidas el 
síndic y que viene ejerciendo, se tutelan perfectamente el derecho a la igualdad y 
discriminación, aparte de que se pueden adoptar mecanismos, tal y como se plan-
tean en este informe, para agilizar y alcanzar mayor efectividad en la tutela y dere-
chos de garantía de igualdad y no discriminación a través de la colaboración con el 
Institut Català de les Dones y el CAC.

Queríamos decir, respecto a las propuestas de actuación del síndic, que compar-
timos la carencia de un protocolo claro de actuación del síndic para poder poner en 
marcha el proceso sancionador y redirigirlo a las autoridades pertinentes, ya sea al 
Institut Català de les Dones o al CAC. Por tanto, le instamos a prepararlo, aunque 
me ha parecido, de su intervención, que ya lo tienen..., que como mínimo se está 
trabajando en el tema.

Como se expone en el informe, la ley catalana no explica qué procedimiento se ha de 
seguir en las actuaciones relativas a personas privadas ni a las características para lle-
var a cabo las actividades concretas de inspección y tutela que se otorgan al síndic. Por  
ello entendemos que se debería elaborar un protocolo en esta línea de actuación, para 
dar más seguridad jurídica a las personas que presenten sus quejas ante el síndic.

Respecto a las actuaciones autónomas del síndic, simplemente constatar que este 
grupo parlamentario estamos de acuerdo con todas ellas, desde la formación en pers-
pectiva de género al personal del síndic encargado de gestionar las quejas y consultas, 
como la de adoptar un protocolo para dejar claro el camino que han de seguir las que-
jas contra personas privadas y sus formas de actuación, entre otras muchas.

Hay una cosa, de todas maneras, respecto del informe... Se explicaba, de alguna 
manera, en el informe, que tenía que haber un adjunto, que se debería crear una fi-
gura de..., o al menos en las propuestas de algunas entidades, de que se debería crear 
la figura de un adjunto al síndic en materia de no discriminación e igualdad entre 
hombres y mujeres. A nosotros nos parece que no..., vamos, no estamos de acuerdo 
con esta medida, de la que se menciona, aunque luego no se recoge en las conclusio-
nes, porque ya nos parece que el síndic, durante todos estos años y con el personal 
cualificado que tiene, perfectamente puede garantizar la igualdad entre hombres y 
mujeres, y que me parece una dispersión que no toca.

¿Qué más? Nos parece... Y por último, para acabar, respecto a sus compromi-
sos o lo que ha anunciado, nos parece importante y le felicitamos por la decisión 
de formar a todo el personal que se encargue de quejas sobre discriminación, que 
esta es una de las cosas que usted ha dicho, pero establecer el protocolo para quejas 
de personas privadas, que es una de las cosas que le decíamos que dice el informe 
y que usted ha confirmado. Y nos parece importante hacer un catálogo de toda la 
normativa que afecta a instituciones públicas. Será de gran utilidad, tanto para estas 
administraciones como para la tarea parlamentaria.

Y nada más. Agradecer, en cualquier caso, este informe.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara tindria la paraula la diputada Valencia.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno, como mi compañera Carmen de Rivera, agradecer la 
comparecencia. En concreto, este informe trata de las actuaciones que se han reali-
zado desde la sindicatura en relación con la aplicación de la Ley 11/2014, que, como 
bien saben, en su disposición adicional tercera le otorga al síndic un papel fundamen-
tal para velar por los derechos y libertades de las personas LGTBI. Esto, junto con el 
convenio que firmó el síndic en 2016 con el Govern de la Generalitat, hace que esta 
sindicatura sea un instrumento fundamental para velar por estos derechos.

Bueno, queremos destacar que las entidades, en diferentes reuniones y en dife-
rentes actos, se están quejando de la aplicación de la Ley LGTBI. Usted no ha entra-
do mucho a valorar este aspecto, pero a nosotros nos están llegando muchas quejas, 
en este sentido. Por otro lado, entrando en los datos sobre actuaciones del síndic, 
hemos visto que ha crecido el número de actuaciones desde el 2014, desde que se 
aprobó la Ley LGTBI, y, bueno, usted comenta que la población todavía no conoce 
suficientemente la sindicatura, pero, bueno, estos datos pensamos que son positivos 
y los valoramos positivamente, porque, aunque no se conoce suficientemente, sí que 
se empieza a visibilizar la figura del síndic como un instrumento de ayuda a las per-
sonas LGTBI.

Por otro lado, vemos que la procedencia de estas quejas o intervenciones está re-
lacionada con la reasignación de cambios de sexo, o, como usted ha indicado, con 
cuestiones de salud, con el acceso de las mujeres lesbianas a técnicas de reproduc-
ción asistida, con educación, cultura y el deporte. Sí que, en relación con el acce-
so a las técnicas de reproducción asistida de las mujeres con pareja femenina o sin 
pareja, nos parece significativo, y no sé cómo valora usted..., bueno, en concreto 
queremos saber desde..., si le consta alguna queja en relación con el acceso de las 
personas a estas técnicas de reproducción asistida posterior a la medida del Govern, 
porque el Govern anunció a bombo y platillo esta medida del acceso a la reproduc-
ción asistida y queremos saber, desde su grado de conocimiento, cómo está el tema. 
En relación con la homofobia en el deporte, nos preocupa que las personas en el ám-
bito deportivo no puedan vivir su libertad sexual con plenitud. Hemos presentado 
iniciativas en este Parlament en relación con combatir la homofobia en el deporte y 
también sabemos que la Pride de este año ha ido en relación con este tema. 

Y, respecto a sus intervenciones, preguntarle cómo valora usted que se den más 
intervenciones en la provincia de Barcelona que en el resto de provincias. Nosotros 
sí que nos hemos dado cuenta de que las entidades..., que hay mayor número de en-
tidades trabajando en la provincia de Barcelona que en Lleida y en Tarragona. No 
sé si usted ve relación en el trabajo de las entidades en las diferentes provincias o 
también... O sea, nos preocupa, en definitiva, que no se está llegando a las provincias 
de Tarragona, Lleida y Girona como sí que parece que se está llegando al grado de 
conocimiento en Barcelona.

Y en principio lo dejaría aquí. Nada más y muchas gracias.
(Carmen de Rivera i Pla demana per parlar.)

La presidenta

Sí.

Carmen de Rivera i Pla

Presidenta, por favor. Hay una pregunta que me gustaría hacerle al síndic respec-
to al informe de igualdad, y es que se dice en el informe que el síndic, a lo largo del 
2016, ha emprendido tres actuaciones vinculadas a la Ley de igualdad relativas al 
comportamiento de personas jurídicas privadas. Me gustaría..., si nos puede hacer 
una breve mención a las mismas.

Gracias.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari Socialista. Té la pa-
raula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom, síndic i tot l’equip que l’acompanya, 
diputats i diputades. Miri, síndic, jo seré l’ovella negra avui en aquesta comissió, 
perquè personalment al Grup Socialista no li han agradat en absolut els dos infor-
mes, ni l’un ni l’altre. De fet, no posen llum a cap de les ombres que hi ha en aquest 
moment de la Llei LGTBI i de la Llei d’igualtat dona-homes. I, per tant, seré molt 
crítica en aquest sentit, perquè, malgrat que sabem que el síndic no té competències, 
creiem que és molt trist que no faci una valoració de la implementació de la Llei 
del col·lectiu LGTBI i que només faci referència a les actuacions que s’han portat a 
terme, que, per cert, he de dir que són molt escasses, perquè si només hi haguessin 
cinquanta-vuit actuacions, és evident que han pujat respecte a altres anys, però són 
superescasses, i, per tant, no podem estar contents d’aquestes dades; malgrat que 
hagin augmentat, no en podem estar, de contents.

Com a síndic, que no entri a valorar ni que siguin els trets generals del desple-
gament de la llei ens sembla que no és just, perquè vostè en altres informes sí que 
es posa a valorar altres temes que no li toquen. Sense anar més lluny, en l’últim in-
forme ens va valorar el tema dels titellaires. No ho sé, jo crec que era convenient en 
aquest informe fer una valoració de com s’està desplegant la Llei LGTBI, perquè té 
moltes mancances, i el síndic no ho ha fet. S’ha limitat a explicar les actuacions que 
han arribat al síndic. Per tant, des d’aquí, aquesta vegada no ho podem aprovar. Ens 
hauria agradat que en aquest informe, malgrat que repeteixi que no és competència 
del síndic, ens hagués explicat una mica més en profunditat com és que no han se-
guit el tema del decret sancionador, que ho anomenen així, molt per alt. Com és que 
no hi ha el protocol específic d’actuació que faci real el deure d’intervenció? Això 
tampoc ho explica. Com és que encara falta el decret del Consell Nacional de Les-
bianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals? Tots ells han superat els límits 
que marcava la llei –tots ells–, però vostè no hi fa ni una sola referència.

Quant a educació, per què no s’ha fet la revisió de seguiment del protocol de 
prevenir i abordar el bullying homofòbic?; això sí que ho ha dit ara, però en l’infor-
me ho diu poc. I els protocols d’actuació dels centres educatius..., i com és que no 
s’ha fet, malgrat el seguiment de la feina del síndic, casos com els que menciona a 
l’obertura de l’expedient sancionador de tots aquells centres educatius que ofereixen 
materials escolars amb continguts homòfobs? D’això, tampoc en parla. Com és que 
no s’avalua el protocol de targetes sanitàries de persones «trans»? Tampoc se’n parla 
en aquest informe. On és l’aprovació de la presentació del Pla d’igualtat de gènere 
al sistema educatiu que fa referència a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació? 
Tampoc en diu re. La llei diu: «S’ha d’establir, si escau, la col·laboració i la coordi-
nació oportuna entre l’òrgan coordinador del síndic, la fiscalia i els altres organis-
mes que incideixin en l’àmbit de la no-discriminació.» 

Pel que diu, entenc que en l’elaboració de l’informe no hi ha hagut cap tipus  
de coordinació amb aquests organismes perquè tot això no ho indica. En el termini de  
dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’òrgan que coordini les po-
lítiques LGTBI dels diversos departaments de la Generalitat ha d’avaluar l’impacte 
social d’aquesta llei i fer pública aquesta avaluació. Com és que d’això tampoc en 
diu res, aquest informe? És un informe que no ens aporta informació concreta sobre 
el desplegament de la llei, no ens dona llum –com deia–; això sí, moltes ombres. No 
puc més que fer palès que aquest informe només dona dades de cinquanta-vuit actua-
cions a tot Catalunya. I, per nosaltres, síndic, això és del tot insuficient.

Quant a l’Informe de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, li he de dir 
tres quarts del mateix: absolutament re de nou; re que pugui ser valorat pel síndic i 
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que ens portés informació a nosaltres. Primera pregunta: no em queda clar qui ha 
fet l’informe; ho ha fet un expert en dret de perspectiva de gènere? És que no ho he 
entès. Si m’ho pogués aclarir, m’agradaria. L’informe diu que les entitats no perce-
ben el Síndic de Greuges com una institució a la qual les dones es puguin adreçar i 
defensar els seus drets. Home, és evident; és un tema per reflexionar-hi. De fet, això 
ho comenta perquè diu que el síndic no disposa de personal format en gènere. És 
evident que ningú hi pot anar. Si no disposa de personal format en gènere, no sé qui 
anirà al síndic; ningú. 

En aquest informe sí que s’especifica l’evolució i compliment de les obligacions 
de la Llei d’igualtat per les administracions catalanes però curiosament no en tro-
bem ni una sola dada, mentre que en l’informe dels dos anys de vigència de la Llei 
11/2014, dels drets LGTBI, d’actuacions del síndic només hi ha dades però poca 
–poca– informació sobre el desplegament de la llei. L’informe parla que la llei va in-
corporar el sistema d’infraccions i sancions, però el síndic no n’ha fet el seguiment, 
i miri que hi ha hagut casos per poder-ho fer. Entre altres coses, n’hi citaré algunes 
perquè..., a veure si li sonen, només per si li sonen, eh? Aquella famosa informació 
d’aquella discoteca que oferia entrades gratuïtes per a les dones i beguda gratuïta 
si anaven sense calces és una de les tantes coses que podien haver anotat en aquest 
informe que tampoc hi surt. I el seguiment del Consell Audiovisual de Catalunya? 
Doncs, vingui, aquí també farem una miqueta de llenya perquè la veritat és que han 
discriminat i discriminen les dones pel fet de ser-ho.

I li posaré un altre exemple, miri: a televisió només retransmeten els partits mas-
culins, de qualsevol tipus d’actuació esportiva –futbol, bàsquet, tennis, el que sigui. 
Femení? Re de res. Final de Copa d’Europa femenina: un equip català; no passen el 
partit en directe. Guanya i tampoc el passen en directe. I d’això se’n diu «no discrimi-
nar»?; carai, tu. I el síndic no en fa esment. Per tant, només per citar-ne alguns, li faig 
aquests dos exemples; en podria posar milers, d’exemples que han anat passant. Quin 
és el seguiment que fan d’això? Ja l’hi contestaré jo: cap, cap seguiment. I ja saben que 
l’Institut Català de les Dones i el Consell Audiovisual de Catalunya tenen la potestat 
de sancionar, però el síndic no en diu re? No en fa el seguiment? I l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere adscrit a l’Institut Català de les Dones? Tampoc en diu res. 

On són les dades sobre violència masclista?, aquesta xacra que cada dia ens 
trobem a casa nostra. Com és que el síndic tampoc ho esmenta? El síndic sí que té 
potestat per defensar –i ho posa ben clar– els drets i llibertats en matèria de discri-
minació per raó de gènere que hagin vulnerat institucions o persones tant públiques 
com privades; com és que vostè no valora tots aquests casos que esmento? Perquè 
això sí que ho pot fer el síndic, i, en canvi, no ho esmenta. Com és que no actuen? 
Ja que tot el que estic comentant forma part de les funcions del síndic, situacions de 
discriminació directa i indirecta, m’agradaria saber què en diu vostè, perquè aquí 
no ho he sabut llegir. Com és que no esmenta tampoc el tema de les hostesses del 
Godó?, un altre dels temes que ha sortit moltíssim a tota la premsa, que van ser dis-
criminades per raó de sexe perquè no els van deixar canviar la roba perquè havien 
de quedar bé, maques, però aquí el síndic tampoc en fa cap esment, zero.

I com és que no segueix una miqueta, només una miqueta, el que aprova aquest 
Parlament? Perquè el Grup Parlamentari Socialista va aprovar una moció en què 
demanàvem que es creés i liderés el pacte català contra la violència masclista, for-
mant-ne part els representants de totes les entitats, associacions, sindicats, partits 
polítics, moviments socials, articulant aquest pacte català com..., amb els òrgans 
que ja estan creats. Què ha fet el Govern? Doncs, no ha fet re, síndic. I vostè ni tan 
sols ho esmenta. 

Tampoc es demana supervisar el Departament de la Presidència, de Coordina-
ció Interdepartamental, especialment en el Departament d’Ensenyament. Això tam-
poc, res de res. I tampoc s’ha creat el paquet de mesures de formació en igualtat per 
orientar i sensibilitzar la comunitat escolar en la prevenció, detecció i intervenció de 
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la violència masclista; i un protocol d’obligat compliment per tots els centres edu-
catius públics i privats, enfocats al personal docent, personal extern i alumnat, que 
introdueixi la perspectiva de gènere de manera transversal en els centres, tant en els 
espais formals com en els espais informals. 

En definitiva, síndic, avui, aquesta tasca, aquests dos informes que han fet no ens 
donen cap mena de llum. Hem de vetllar pel compliment i l’aplicació de la llei i no 
podem dir que aquest informe..., de fet, els dos informes ens agradin; ens deceben 
enormement.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Té la paraula la diputada Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. I moltes gràcies al senyor Ribó i al senyor Saura per la com-
pareixença. Jo veig les coses també com la diputada Moreta, penso que manca en 
aquesta... (pausa), penso que ens manca en aquests informes valoració sobre el des-
plegament de les dues lleis. Crec que, si comparem aquest informe, aquests infor-
mes, amb altres informes anteriors del síndic en altres qüestions, veurem la diferèn-
cia. I crec que la diferència essencialment està en el fet que vostè mateix deia abans, 
senyor Ribó, que els manca formació. També pel que fa a les actuacions –ja ho ha 
dit la diputada Moreta–, penso que són molt poques, malgrat que hagin augmentat 
en algun cas fins a un 300 per cent, com ens va explicar l’altre dia el senyor Saura a 
la compareixença que va fer a la Llei d’igualtat de tracte. Però un 300 per cent, quan 
són només trenta, és molt poc. 

Jo, de totes maneres, com que la diputada Moreta ho ha explicat molt bé, tot això, 
em centraré més en un altra cosa. I és que agraeixo moltíssim també la sinceritat 
amb la que han exposat que els manca formació. Jo potser em repetiré, perquè ja ho 
vaig explicar en la reunió que vaig tenir..., que vam tenir amb el senyor Saura quan 
la senyora Argelia Queralt va venir a parlar-nos de l’Informe sobre la Llei d’igualtat 
i sobre el paper del síndic, i també l’altre dia quan el senyor Saura va comparèixer 
en la ponència de la Llei d’igualtat de tracte. Jo penso que és molt important que 
tinguin una..., jo penso, d’entrada, que és molt important que el síndic sigui una fi-
gura de referència a l’hora de vetllar pels drets –pels drets de qualsevol col·lectiu– i 
a l’hora de rebre, d’entomar les queixes. 

És cert que hi ha col·lectius que els veuen com un referent perquè el síndic sem-
pre s’ha..., ha tingut un paper manifestament proactiu cap als drets d’aquests col·lec-
tius. Però hi ha altres col·lectius –per exemple, les dones– que no els veuen com un 
referent perquè no han tingut una activitat..., una gran activitat al voltant d’aquests 
temes. Jo aquell dia li deia al senyor Saura que no fan informes habitualment sobre 
la situació de les dones, i les dones són el 51 per cent de la població i pateixen una 
situació de discriminació molt important. Ja en aquell moment els vaig dir..., i, a 
més, no era l’única, hi havien entitats, per exemple, recordo les Dones Juristes i al-
guna altra entitat, que insistien en el mateix que jo vaig dir, que és que necessitàvem 
–crèiem– una figura experta en gènere en la institució del síndic.

Li vaig demanar al senyor Saura l’altre dia i també és veritat que jo vaig presentar 
una proposta de resolució per demanar al síndic que posés aquesta figura de referèn-
cia, una proposta que no vaig aconseguir aprovar. Però jo continuo pensant que, és 
veritat, és molt important que el síndic o que la sindicatura sàpiga, tingui consciència 
de la manca de formació. Però crec que, malgrat la formació, hi ha moltes qüestions 
que tenen a veure amb el gènere, amb el biaix de gènere, que estan incrustades en el 
nostre cervell i que fan que de vegades es produeixin discriminacions o ens passin 
per alt discriminacions que no hem vist per culpa de com hem estat ensenyats durant 
anys, durant segles, i de com està orientat el nostre cervell. La Universitat de Har-
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vard té un test molt interessant en què estudia les associacions inconscients que fem; 
és a dir, les associacions que fem respecte al gènere o respecte a l’orientació sexual 
o respecte al color de la pell quan no passem pel conscient. 

És a dir, fins i tot persones que tenen en el conscient idees claríssimes respecte 
a la igualtat entre homes i dones, en el moment en què no fan servir el conscient, en 
el moment que utilitzen..., és a dir, en el moment en què han de donar resposta molt 
ràpida, de vegades no són conscients de la quantitat de coneixement acumulat que 
hi ha que és discriminatori. Per això, jo hi torno a insistir i crec que això està en re-
lació, una mica, amb els informes..., amb el tipus d’informes i la qualitat d’informes 
que han presentat, que realment és inferior al d’altres vegades; jo continuo insistint 
en la idea de que tinguin una figura especialista en gènere. 

Nosaltres, de queixes sobre igualtat, en rebem moltíssimes; també d’LGTBI, però 
jo li he de dir que, d’igualtat, n’he rebut moltíssimes. Clar, una de les queixes més 
importants és sobre la violència de gènere; l’altra és sobre les violències sexuals, 
que queden molt diluïdes a dins de la violència de gènere; una altra és la manca de 
credibilitat que, per exemple, l’Administració atorga a les dones; o, per exemple, la 
insuficient presència de dones en els mitjans de comunicació o la manera com es 
tracten les dones en els continguts, o, per exemple, què està passant en els nostres 
centres escolars, els nostres instituts, quan el professorat no té formació de gènere 
i quan moltes vegades els estereotips de gènere no estan disminuint sinó que estan 
augmentant en aquests últims temps.

Bé, només li volia dir que estic..., que crec que el que és més important és que 
tinguin aquesta figura de referència, que crec que seria la manera millor per abor-
dar aquests problemes, que són problemes realment molt greus de la nostra societat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Té la paraula el diputat Juan Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Gràcies, síndic. Aquests dies, alguns dels diputats que avui 
estem aquí estem en un període d’esmenes del Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no discriminació. Sense anar més lluny, la setmana passada, el seu adjunt, 
el senyor Saura, va comparèixer davant nostre i vam tenir l’oportunitat de debatre, 
entre altres qüestions, doncs, el paper per exemple del Síndic de Greuges en aquesta 
lluita contra la discriminació. Per tant, avui no li preguntaré per aquest projecte de 
llei, eh?, que estem tramitant, en concret. Però sí que li demanaré que aprofundeixi 
en l’anàlisi de la implementació d’aquestes lleis germanes, sobre les que avui ens ha 
presentat els informes. Ho dic perquè, si no analitzem l’impacte de les lleis aprova-
des, difícilment podrem millorar la qualitat de les lleis que vindran, eh?; podríem 
caure en els mateixos errors, podríem repetir els mateixos errors. I ja és difícil ana-
litzar o conèixer la magnitud d’un problema com la discriminació, eh?, no hi ha bons 
indicadors per saber la magnitud d’aquest problema. Per un costat, moltes persones, 
com vostè sap, no s’atreveixen a denunciar-ho quan pateixen alguna discriminació, 
els fa vergonya denunciar que han patit alguna discriminació; però és que moltes 
vegades també les persones que pateixen discriminació no ho saben, que l’han pati-
da. Per exemple, quan es descarta un currículum d’algú per una qüestió de gènere o 
d’ètnia, aquesta persona no ho sap, perquè no ha rebut una trucada i no sap que ha 
estat..., que ha patit una discriminació.

Per tant, estem davant d’un problema molt més greu que les dades que el síndic 
pot aportar o qualsevol altre organisme ens pugui mostrar.

No entenem que l’informe sobre la Llei 11/2014 destaqui que el síndic no entra a 
valorar el desplegament de la llei o el seu grau de difusió entre la ciutadania. Fa una 
insinuació de manera molt, molt indirecta, quan assenyala que hi ha poques queixes 
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per discriminació de les persones LGTBI, trenta-tres en dos anys i mig, i dona com 
a explicació que l’Administració, doncs, ha donat poca informació sobre aquesta llei 
o sobre les eines que ens ofereix aquesta llei.

És una anàlisi molt decebedora. A més, vostè s’ha reunit amb les diferents enti-
tats que representen els col·lectius que pateixen discriminació, per tant, té informa-
ció de primera mà i ens agradaria que ens ho expliqués, perquè moltes d’aquestes 
entitats també s’han reunit amb nosaltres, amb els diputats d’aquesta comissió, de 
la Comissió d’Igualtat, o han comparegut en la mateixa Comissió d’Igualtat de les 
Persones, i les conclusions són que aquestes lleis no s’han desplegat de manera ade-
quada, per dir-ho d’una manera molt, molt suau.

La manca de voluntat política, ens diuen, s’ha traduït en manca d’informació, 
com vostè esmenta, però també en manca d’estratègies, manca de recursos públics, 
manca de formació entre els treballadors públics, fonamental –per exemple, en el 
cas de la sanitat–, manca de prevenció. Són moltes mancances que avui no consten 
en aquests informes que ens ha presentat.

Entre les actuacions d’ofici en tramitació, esmenta vostè, o esmenta l’informe, 
l’avaluació del grau d’implementació de la Llei LGTBI. Crec que seria bo que avui, 
en el seu segon torn, i donat que, com deia, estem en un període d’esmenes d’una 
llei contra la discriminació, es mullés una mica: quin seguiment ha fet el síndic dels 
desplegaments de les lleis LGTBI i d’igualtat entre dones i homes? La pregunta de-
finitiva és: està la Generalitat afavorint la vulneració de drets al no implementar 
adequadament aquestes lleis?

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Té la paraula la diputada Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, presidenta. Bé, bona tarda. En primer lloc, gràcies per la compareixen-
ça. S’han dit moltíssimes coses, jo intentaré no repetir-me. Sí que comparteixo, no?, 
el to crític d’algunes de les veus que m’han precedit, potser perquè és un tema cab-
dal, la discriminació en clau de gènere, i el desplegament, tant de la Llei d’igualtat 
d’homes i dones com de la Llei 11/2014, i, sense que serveixi de precedent, estic molt 
d’acord amb l’últim argument que posava el diputat del Partit Popular sobre la tau-
la, que era l’evident obligatorietat de les administracions de respondre davant de la 
discriminació i com el no desplegament per part del Govern adequadament de dues 
lleis tan importants com aquestes pot estar, diguéssim, en clau de vulnerar drets o 
de potenciar la discriminació.

Quant a la Llei d’igualtat, m’ha semblat molt interessant que la sindicatura po-
gués entrar no només en l’exercici de l’Administració i del poder públic, sinó també 
d’aquells àmbits privats i d’aquelles organitzacions privades. De fet, un dels debats 
que hi ha en l’actual ponència de llei contra la discriminació és la necessitat de que 
aquesta llei faci referència també no només als organismes públics i a l’Administra-
ció sinó també als espais privats, no?

En aquest sentit, li volia demanar, suggerir, proposar o preguntar, perquè potser 
ja hi estan treballant, si estan obrint una línia en clau de mitjans de comunicació i de 
manca d’implementació de la Llei d’igualtat entre homes i dones. De fet, la platafor-
ma «On són les dones?» treu, em sembla, no sé si és quinzenalment o mensualment, 
un informe on exposa de manera concreta com no s’està aplicant la Llei d’igualtat 
als mitjans de comunicació tant públics com privats, per exemple en clau de nombre 
de tertulianes o de rols que exerceixen els homes i les dones en les diferents progra-
macions, evidentment havent-hi una no aplicació de la llei molt més acusada en les 
cadenes privades que a les públiques, tant de ràdio com de televisió com de premsa 
escrita.
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També li volia demanar si tenen alguna actuació d’ofici o si estan treballant el 
sexisme a la publicitat, per exemple, que s’emet als mitjans de comunicació públics 
o privats, o a la resta de canals..., o sigui, a la totalitat, diguéssim, de la graella me-
diàtica del país, perquè la situació és preocupant. 

En aquest sentit, també volia demanar-los si vostès estan obrint una línia en 
clau de com es gestionen els esdeveniments privats amb relació a l’acompliment de 
la Llei d’igualtat. La diputada del Partit Socialista ha parlat de l’esdeveniment del 
Grup Godó, que va portar molta cua mediàtica, però és que la llista és llarguíssi-
ma, no?, d’espais privats, organitzacions privades, siguin empreses, siguin esdeve-
niments i altres, que incompleixen sistemàticament la Llei d’igualtat, però és que, a 
més, practiquen sistemàticament el sexisme com una forma de reclam –ella també 
ho deia– en discoteques, bars o tota una llarga llista de llocs; o bé com una forma 
sistemàtica de reproducció del patriarcat.

Una altra pregunta o un altre àmbit que a la CUP - Crida Constituent ens preo-
cupa moltíssim, i ho hem dit en més d’una ocasió, és amb relació a l’Institut Català 
de les Dones i a, fins al moment, la manca de compromís per al desplegament de 
polítiques d’igualtat efectives sobretot en matèria de violència masclista. Ara n’ha 
canviat la directora; no ha sigut per un tema de valoració negativa de la feina, més 
aviat ha sigut per un tema polític i de vinculació amb un cas de corrupció, tot i que 
a ella no se la hi vinculi directament, però sí un conflicte polític dins d’Unió; lla-
vors, nosaltres volíem saber si vostès tenen línia oberta amb l’Institut Català de les 
Dones. A nosaltres ens preocupa moltíssim; l’hi vam dir a la consellera Munté en 
un parell de..., bé, en una pregunta al Govern i en una altra a la moció de gènere. Si 
nosaltres ara féssim una avaluació de les polítiques contra la violència masclista que 
ha desplegat l’institut hauríem de ser molt crítiques, i la violència masclista és un 
dels principals problemes que té aquest país. En aquest sentit, nosaltres vam presen-
tar una moció on es va aprovar un observatori dels feminicidis als Països Catalans, 
que tampoc en sabem res, i ens agradaria saber si des de la sindicatura vostès han 
obert una línia de treball en aquest sentit, ja que vostè ha explicat que han firmat un 
conveni amb l’ICD.

La tercera pregunta, quant al desplegament de la Llei d’igualtat i el rol del síndic en 
vetllar per la igualtat efectiva entre homes i dones, és..., des de la CUP - Crida Cons-
tituent i des del coneixement que ens brinda la nostra tasca municipalista som cons-
cients que un dels problemes en clau de serveis públics no és només el gènere com 
a eix aïllat, sinó que és la perspectiva interseccional quan s’articula, és a dir, no va 
de que les persones només siguin dones o siguin homes o siguin rics o siguin pobres 
o siguin marroquins o siguin islandesos de manera aïllada, sinó que, la discrimina-
ció, el que passa..., la complexitat més gran és que s’articula. Un exemple clau és, per 
exemple, la islamofòbia de gènere, no?, i a les escoles, centres públics o als llocs de 
treball. La sindicatura està incorporant la perspectiva interseccional en aquesta anàlisi 
no només del desplegament de la Llei d’igualtat, sinó en el seu compromís per l’apli-
cació d’aquesta i de totes aquelles mesures contra la violència de gènere? En cas que 
no, nosaltres li suggeriríem si poguessin obrir una línia, perquè és un tema que ens 
preocupa moltíssim: com s’aplica la perspectiva interseccional als serveis públics. Els 
circuits de violència masclista, per exemple, són un altre del àmbits on caldria estudiar 
si s’està incorporant la perspectiva interseccional amb prou rigor, perquè entenem que 
és una de les complexitats més grans que tenim avui dia en els serveis que treballen 
en matèria d’igualtat efectiva.

I amb relació a –ho han dit, em sembla, totes les persones que han intervingut 
abans que jo– si s’ha de tenir una adjunta especialista en perspectiva de gènere, 
nosaltres pensem que sí; nosaltres pensem que és importantíssim que hi hagi gent 
especialista i formada en tots els àmbits en què la sindicatura es vagi desplegant. 
Nosaltres celebrem que la sindicatura desplegui cada vegada més la seva tasca i 
s’especialitzi cada vegada més. De fet, nosaltres ja sap que li demanaríem que s’es-
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pecialitzés, la sindicatura, en moltíssimes altres coses, i en matèria de control dels 
cossos de seguretat l’hi vam demanar, el que passa és que aquest Parlament no va 
aprovar la nostra proposta. Però, per tant, nosaltres celebrem i compartim el criteri 
d’alguns dels diputats i diputades que ja s’han expressat, que sí, ha de ser una perso-
na especialista en perspectiva de gènere, i, si pogués ser, que és una de les crítiques 
que fem a l’ICD, una persona feminista, declarada, militant i que tingués claríssim 
en què consisteix això del patriarcat.

Sobre la Llei 11/2014. Ja li han preguntat quasi tot, no em queda gaire re per 
preguntar-li. No em puc estar de dir el mateix que li vam preguntar al seu adjunt a 
la ponència de llei per la igualtat i contra la discriminació: com veu vostè el tema 
de l’organisme independent, com ho valora, de la Llei 11/2014, i com està anant el 
tema de les sancions? 

Així mateix, com veu vostè la proposta de llei que hi ha sobre la taula contra la dis-
criminació, que té dues disposicions addicionals, que en principi els treu la potestat, ja 
no sancionadora, perquè, com vostè molt bé ha explicat, el síndic no sanciona, però sí 
que algunes de les atribucions que vostès tenien en matèria d’aquesta llei les passaria 
a l’organisme sancionador; com ho valoren? Ja ens ho va exposar el seu adjunt, Jaume 
Saura, però, ja que el tenim a vostè aquí, no puc evitar fer-li la pregunta.

També, en segon lloc, volíem felicitar-lo per l’informe que va emetre amb relació 
a que l’Observatori contra l’Homofòbia pogués personar-se en condició d’interes-
sat, d’organització interessada, en procediments administratius que gestionés l’òrgan 
d’aquesta llei; nosaltres compartim moltíssim aquesta perspectiva.

I després volíem fer-li una pregunta, que també li vam fer al seu..., al senyor Sau-
ra, però que és un tema que a nosaltres ens interessa, més que res ens preocupa, per-
què estem en plena tramitació de la llei contra la discriminació. Ja ens ho va explicar 
l’altre dia el senyor Saura, i vostè avui ho ha tornat a exposar: des de l’aprovació de 
la Llei 11/2014 han augmentat moltíssim, no?, vostè ho ha dit, les denúncies per ma-
tèria d’homofòbia i de vulneració dels drets dels col·lectius LGTBIQ.

Nosaltres entenem que la perspectiva és que, a part..., nosaltres entenem que la 
seva..., una institució com la sindicatura de greuges en aquest país està més que con-
solidada, per tant, ho expliquem d’una altra manera, que és que quan tu aproves una 
llei, no només poses mecanismes a disposició de les persones sinó que visibilitzes 
un conflicte, i, per tant, alhora fas una tasca de donar eines a la mateixa vegada que 
fas una tasca de sensibilització, no?, de que hi ha un conflicte, i de que, per tant, la 
gent té dret a denunciar...

Li preguntem això, si vostè comparteix aquesta anàlisi, perquè per nosaltres una 
de les raons que avalen l’aprovació, o l’intent d’aprovació, de la Llei contra la discrimi-
nació és precisament aquesta, visibilitzar que en aquest país hi ha conflictes de discri-
minació de gènere, de discriminació d’origen cultural, de discriminació de classe, de 
discriminació d’edat, etcètera. Saben vostès que les discriminacions són infinites.

Per tant, comparteix vostè aquest criteri? Entén que és important aprovar una 
llei paraigua contra la discriminació, tot i les mancances que, de moment, té el text 
i que esperem que els grups parlamentaris millorin amb l’entrada de les esmenes?

Moltes gràcies.

La presidenta

Gracies, diputada. Per acabar el torn dels grups, és el moment del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Té la paraula el diputat Antoni Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, presidenta. Síndic, el primer que voldria dir és fer una referència 
a que estem parlant de dues lleis totalment noves; dues lleis pioneres, i que, per tant, 
en tant que són lleis que obren camí, un camí volgut, un camí desitjat, un camí que 
ha set fruit de consens, un consens molt important de la cambra, un consens molt 
important del Parlament, per tant, ens en vam felicitar, i ens n’hem de continuar 
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felicitant. Però també hem d’entendre que una llei nova comporta –i pionera–, pri-
mer, uns aspectes de formació, uns aspectes d’implementació, uns aspectes d’apre-
nentatge, de crear unes estructures, d’implementar les estructures, de tenir personal 
que s’incorpori a les estructures, que no són actuacions ràpides. Es pot anar més 
de pressa? No ho sé. Però que qualsevol cosa no és ràpid. I, a més, estem parlant 
d’una llei que totes aquestes estructures s’han de fer contextualitzades en el marc, 
també, d’acord i de molt diàleg. Per tant, no és un decret que organitzi, que munti 
una estructura que és per a unes persones i que l’activi, sinó que forma part de, en 
contextos socials molt amplis amb entitats molt diferents, bastir consensos, que és 
la voluntat de la mateixa Llei del Parlament. Per tant, estem parlant d’una llei que 
no permet un ritme molt ràpid d’aplicació. Ho dic per contextualitzar una mica les 
intervencions de tots plegats, inclús la meva mateixa, si escau, no?

I tot això..., al final hem d’acabar i hem d’aconseguir i volem –suposo que ho 
compartiu la resta de grups amb nosaltres– un canvi cultural, un canvi cultural en 
el qual, en la societat que volem i desitgem, el paper de l’home i la dona sigui exac-
tament igual i el paper de tots els éssers humans sigui igual per a tots, sigui quina 
sigui la seva orientació i desig sexual, per tant, aquesta és la voluntat. I això és un 
canvi, ho hem d’entendre així, cultural, i que això, malgrat que fem aquests esforços 
amb la creació d’estructures i amb les lleis, hem d’entendre que hi hauran problemes 
i sortiran queixes que esperem que siguin la quantitat menor possible i que es redu-
eixin fins arribar a la desaparició, però hem d’entendre que aquests canvis culturals 
comporten això, i penso que forma part d’un context de racionalitat.

Per això, el que sí que hem de fer és generar aquestes estructures i agraïm que, 
amb aquest marc d’aquest acord que feia el síndic amb l’Institut Català de les Do-
nes com a exemple i també amb el CAC, per tant, tot el món de l’audiovisual, el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya..., referenciar uns acords, establint, com ha 
dit el síndic, protocols d’actuació, i, per tant, que quan hi hagi un problema tinguem 
una capacitat de resposta acordada, de diàleg, amb les entitats afectades del sector. 
Per tant, que això hi sigui. I, tanmateix, igual que hem dit aquests protocols, doncs, 
redactar també el catàleg d’actuacions de les administracions, perquè tothom hi si-
gui. Aquí hi ha una feina formativa molt gran des de la institució que està dalt de tot, 
que és el Govern de la Generalitat, fins arribar als municipis petits –ja poso el meu 
com a exemple, de 1.600 habitants–, no? Tot això és una estructura molt gran de ca-
pil·laritat. Primer, de formació, d’estructura, i després, ho torno a dir, hem d’arribar 
al canvi cultural. Molt important i, per tant, un canvi molt lent. Els canvis culturals, 
per desgràcia, són lents, i, per tant, agraïm aquest esforç, no? Volia fer aquesta re-
flexió en aquest mal..., que potser és molt genèrica i no sé si he marxat una mica, 
però que entenc que defineix el posicionament dels dos àmbits de què es té referèn-
cia avui en dia.

No em puc deixar d’estar de dir que compartim el criteri del síndic, de que el 
síndic, per nosaltres –com que hi ha hagut, m’ha semblat, algun grup que ho posa-
va en qüestió–, no ha de ser, no ha de tenir el paper sancionador. El síndic defensa 
el ciutadà, qui és jutge no potser part, i, en canvi, en alguna altra administració es 
barreja, algú sap per quins interessos, que vol que el tribunal, que el jutge sigui part, 
per nosaltres el jutge mai ha de ser part, i crec que això és un principi fonamental 
sobre el qual es basa qualsevol democràcia –fonamental. I també en aquest context i 
referint-me, doncs, també a la part de que feia..., la igualtat efectiva d’homes i dones, 
dir que, de fet, hi ha un informe que es va fer abans d’una signatura d’un protocol 
i que aquest protocol ja comença a recollir alguns efectes, algunes actuacions amb 
aquests canvis que volem positius, i recull, per exemple, que es desplegui aquest 
protocol; simplement té la comissió de seguiment que ha de vetllar per formalitzar 
aquests protocols, que ha de derivar les queixes, que ha de derivar les sol·licituds, 
que ha de donar aquesta formació fonamental i que també ha d’elaborar els indica-
dors per avaluar la llei; important. Si ja, de fet, el síndic..., la transparència i la de-
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mocràcia és que, quan hi ha una llei, hem de tenir indicadors per fer el seguiment 
tots; pel bé i pel mal, la democràcia és això. Per tant, nosaltres aquí també hi estem 
plenament d’acord.

I pel que fa més específicament a la Llei LGTBI, dir que nosaltres, doncs, conti-
nuem amb aquesta línia de formació, de difusió, d’avaluació que cal de la llei, de les 
estructures, del desconeixement que tots tenim, del grau d’aprofundiment que tots 
plegats hem de tenir i que la Direcció General d’Igualtat des del departament ja va 
encarregar al seu moment a l’Institut Diversitas l’elaboració d’un informe d’avaluació 
del procés d’implementació d’aquesta llei, un primer informe i, per tant, en aquest 
primer informe ja se recullen avenços. Dius: «Hi hauran queixes? Segur. Hem arribat 
al final? No», ni..., i segurament, per desgràcia de tots plegats, no hi arribarem, però 
sí que hem d’anar corregint els defectes d’actuació o de desplegament de la llei. Per 
tant, l’hem d’anar avaluant. I aquí, doncs, en aquests avenços, ja es recull el servei 
d’atenció integral o la coordinació amb el CAC, que s’hi ha fet referència, o amb la 
formació de professionals o el Consell Nacional LGTBI, per exemple, no?

Per tant, nosaltres continuem en aquesta línia, crec que hem de continuar sabent 
que no és un canvi ràpid; estem parlant de canvis culturals, hem d’estar molt ama-
tents, les estructures que creem les hem de controlar, les hem d’avaluar i les hem 
d’informar a la ciutadania, doncs, en aquest marc de que realment els casos que es 
donin de discriminació entre homes i dones o per motius sexuals siguin els mínims 
possibles.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Bé, doncs, ara tindria la paraula el síndic per respondre.

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. Primer, permetin que esmeni un error que he tingut al prin-
cipi, de no citar que entre les persones que avui m’acompanyen hi ha la directora de 
gabinet, la senyora Judith Macaya.

Bé, he dit al principi que nosaltres estem lluny de tenir el nivell de formació i de 
coneixements que requereixen els temes que estem discutint, després em referiré a 
quin és l’univers del «nosaltres», però vull començar per agrair totes les crítiques 
que han sorgit al llarg de les intervencions dels grups, perquè les crítiques són cri-
teris, ens han d’estimular com a institució a continuar el treball quotidià i preparar 
noves aportacions en aquesta institució sobre els encàrrecs que vostès ens fan, no? 
Si hem d’anar omplint el paper que ens dona de garantia de drets a partir de la de-
fensa d’uns valors, d’una formació, d’una educació, i crec que estem tractant temes 
molt –molt– innovadors a la societat.

Aquest Parlament ha estat pioner en molts d’aquests aspectes, en d’altres ha ins-
pirat també altres pioners, les lleis que estem parlant són molt recents i són lleis que 
pretenen modular drets i garanties d’empremtes culturals ancestrals. El patriarcat 
existeix de fa segles i del que es tracta és de combatre frontalment tots els elements 
d’erosió de drets que es deriven d’aquest patriarcat a partir dels instruments de què 
ens anem dotant, i hem començat a dotar-nos d’instruments legislatius com no exis-
tien més enllà de definicions molt sintètiques, ja fossin internacionals, ja fossin en el 
frontispici d’algunes de les nostres lleis.

I és en aquest sentit que nosaltres vàrem prendre l’encàrrec del Parlament, ento-
mem el mateix encàrrec i les crítiques que avui han sortit amb el mateix compromís 
d’anar esmenant els errors i llacunes que podem tenir i anar observant, i anar avan-
çant en l’elaboració.

Qüestions concretes que se m’han preguntat: l’informe d’igualtat. Ho he dit al 
principi d’entrar en aquesta matèria; ha estat coordinat per la doctora Queralt de la 
Universitat de Barcelona. Molt sovint el síndic els informa de qui hi participa, des 
d’autoritat acadèmica o no de més enllà de la institució, en l’ajut per elaborar aquests 
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informes. Fa molt poc els hem presentat l’informe sobre transparència, que té mi-
lers d’anàlisis a Catalunya, impossible de fer per part de la institució del Síndic de 
Greuges, stricto sensu, ni per mitjans ni per coneixements, i, malgrat que els recur-
sos pressupostaris són escassos, ens disposem, i ho hem fet i ho continuem fent, a 
externalitzar l’assessorament i l’aportació per enriquir aquests informes, i, en aquest 
cas, quant a la coordinació, va ser encarregat a la persona que he citat.

Nosaltres reiterem que no som una institució perquè se’ns demani que sancionem 
conductes en cap dels temes que afecten drets, no només sobre les temàtiques que 
ens ocupen avui, sinó en general. L’ombudsman, el defensor, el síndic té una funció 
determinada: els òrgans sancionadors, siguin administratius, siguin judicials, tenen 
tota una altra funció, i si confonem les fronteres d’aquests òrgans els estem dege-
nerant. Sí que hi han mecanismes de sanció, sí: el conveni amb l’Institut Català de 
les Dones planteja..., conveni signat el maig del 2017, que jo sàpiga estem a juliol 
de 2017, eh? Aquest conveni assenyala com..., comença a assenyalar com el síndic 
dona a conèixer aquells elements que consideri que són sancionables, i, si de cas, és 
l’institut el que ha d’incoar els expedients corresponents i posar-los en marxa. Si us 
plau, parin atenció a l’iter que els acabo de definir.

Tenint en compte que nosaltres millorarem tant com puguem, i en la mesura de 
les possibilitats, ho torno a dir, m’hi referiré al final, de l’actual estructura del síndic, 
tot allò que faci falta per satisfer des de la perspectiva de l’encàrrec el que nosaltres 
hem de fer sobre aquestes matèries.

Un element a debat, que ha sortit en diverses intervencions, és si hi ha d’haver 
o no un adjunt, adjunta, sobre aquesta matèria de la igualtat. Hi ha molts models 
sobre això en moltes matèries. El primer que jo vaig trobar-me a l’arribar al càrrec 
de síndic de greuges és el motí de Quatre Camins al centre penitenciari. I els grups 
parlamentaris em demanaven quasi per unanimitat que creéssim un adjunt sobre les 
presons: hauria estat un greu error. Hauríem començat a fer el que ja..., totes les de-
mocràcies més madures que la nostra van en sentit contrari, que és no trossejar les 
anàlisis sobre la mateixa part de la societat. Els dos informes que avui plantegem, 
especialment el primer, ens afecten a tots. A tothom. I justament té una transversa-
litat que som molt lluny d’haver aconseguit i d’haver explorat. 

En concret, des de la CUP se’ns pregunta si hem intervingut en temes com els mit-
jans de comunicació. Tenim un conveni específic, signat amb el CAC, on, des del co-
mençament de l’existència del CAC i del síndic, el CAC queda encarregat de fer totes 
les funcions sobre aquestes matèries i, com he dit, també a la meva primera interven-
ció, si en alguna d’aquestes matèries considerem que hi hagut falles per part del CAC, 
reobrim la matèria com a síndic, però la primera qüestió la traslladem al CAC.

Se’ns ha preguntat sobre si tenim línia oberta amb l’institut, m’hi acabo de re-
ferir; a partir del conveni del maig i sobre com a quan tenim aquesta perspectiva 
interseccional en totes les nostres activitats. Ho estem desplegant en la mesura no 
només de la novetat, sinó del coneixement dels temes que hem d’anar introduint.

Se’m pregunta també per part d’una altra diputada sobre les tres actuacions pri-
vades concretes. Una l’he citat, és una escola, l’escola Viaró; l’altra és un mitjà de 
comunicació que no he citat, és el Diari de Tarragona, i l’altra és la farmàcia Vallet. 
Són les tres qüestions concretes privades que hem intervingut en aquesta matèria.

Si em pregunten sobre alguns esdeveniments recentíssims, aquest informe, se-
nyores diputades, entra en aquesta cambra el desembre de 2016. Que algú em digui 
que no hi ha en aquest informe esdeveniments que han succeït fa tres setmanes..., 
home, tenim gran capacitat de predicció; tanta, no. Ja m’agradaria tenir-la, eh? Però 
és entrar en un debat que seria el mai acabar.

Nosaltres, en aquest sentit, intentem i aconseguim, i els n’he citat unes quantes, 
i m’estan temptant a que els les expliqui totes, anar resolent queixes sobre violència 
de gènere en situacions d’extrema gravetat i que hem entrat a resoldre amb les ad-
ministracions amb la màxima celeritat de què hem estat capaços.
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Pel que fa a la..., perdó, encara sobre la igualtat, em sembla una mica sobredi-
mensionat dir que no tenim en compte la perspectiva de les dones. Al Síndic de 
Greuges, si vostès analitzen els informes que els he anat presentant, i a partir de la 
novetat que se li va demanar fa un cert temps a partir de la segona llei del síndic, la 
majoria d’elements que analitzem a la institució provenen de dones que s’atansen al 
síndic. Si no hi hagués aquesta perspectiva en el sentit de la receptivitat, no es pro-
duiria aquest fenomen.

I entrant en la segona qüestió, nosaltres tenim una esplèndida relació amb les en-
titats que treballen sobre les discriminacions en el plànol LGTBI; no només esplèn-
dida sinó intensa, amb un diàleg de màxima celeritat. És bo i evident i positiu que 
dos parlamentaris tinguin reunions amb aquestes entitats, només faltaria; el síndic, 
també. El síndic institució està en contacte permanent amb aquestes entitats. 

Em sorprèn que en els elements de crítica a la nostra presentació se’ns digui que 
no hem plantejat el desconeixement de la llei –és la primera conclusió–, que no ha-
guem plantejat el desenvolupament de la llei –és la segona conclusió–, que no hi ha 
reglament, que falta avançar en el règim sancionador, que fa falta un major desenvo-
lupament de les línies previstes per la normativa. Però una cosa molt més important 
–tot això són les mesures legals–, n’hi ha una de molt més important: cal un esforç 
que no podrà fer el síndic sol, ni el podran fer vostès sols, que és el canvi de valors 
i creences. Torno al principi, estem parlant de quelcom que és ancestral, tant en un 
pla, el de la igualtat, com en el segon pla, el de discriminació. És en aquest sentit 
que nosaltres, fa molt poc, març del 2017, vàrem lliurar un nova resolució de dotze 
pàgines, que tenen penjada a la nostra web, com tot el que fa el síndic, sobre el tema 
de la discriminació LGTBI lliurada a la conselleria corresponent.

En la darrera reflexió se’m demana sobre el projecte de llei que vostès estan ela-
borant, i això se’m demana, coneixedors, que fa molt poc, l’adjunt general Jaume 
Saura va comparèixer a petició de vostès i va explicar la nostra posició que compar-
teixo de dalt a baix. Estan obrint noves perspectives que van enriquint aquest tre-
ball. I, per tant, no solament no defalleixin, sinó continuïn en aquesta línia. Molt en 
concret, sobre el que sí que també se m’ha preguntat, i com va dir també el meu ad-
junt, no té sentit per a nosaltres que si obren noves perspectives i van afegint noves 
dimensions de garantia a una institució que li encarreguen en una de les dues lleis 
anteriors una determinada tasca, la nova llei l’hi prengui. És un contrasentit. I és en 
aquest sentit que es va expressar l’adjunt.

Una darrera reflexió. Quan nosaltres els plantegem, aviat, com incrementar la 
institució Síndic de Greuges, si us plau, ajudin-nos. No sé si m’entenen. En aquests 
moments som setanta-cinc persones i no els faré el repàs de tots els encàrrecs que 
anem rebent. Però, si us plau, quan els expliquem amb pèls i senyals, segurament 
utilitzant arguments com els que han utilitzat vostès en aquest debat, que ens falten 
molts més mitjans i molts més coneixements per fer-hi front, ajudin-nos. 

No són temes fàcils el que detectem avui, són temes immensament polèmics. Fa 
molt poc, jo em discutia sobre aquestes qüestions amb el col·lectiu defensors d’Escan-
dinàvia, que entre ells no es posen d’acord sobre l’orientació idònia en aquests matei-
xos objectius que ens plantegem. Tots ens els plantegem i podem apel·lar a la mateixa 
Universitat d’Uppsala quan fa darrers informes al respecte, però el que el síndic no 
farà és assentar càtedra sobre quelcom que, torno al principi, explicita les seves insu-
ficiències. Jo, òbviament, amb una voluntat immensa, demostrada amb els fets, d’anar 
enriquint-nos, aprenent per anar fent front a aquestes qüestions que vostès pionera-
ment han obert.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, síndic.
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Bé, doncs, donem per acabada... (Gemma Lienas Massot demana per parlar.) No 
és la tònica habitual obrir torn de paraules després de la intervenció del síndic. En 
tot cas, donem trenta segons, o si volen fer alguna matisació, però llavors obriríem 
també la possibilitat de que el síndic contestés, eh?

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Només dues coses. Jo crec que no es pot comparar tenir una 
figura d’expertesa en gènere com una figura d’expertesa en presons. Vostè mateix ha 
dit que el patriarcat fa molt que està instal·lat entre nosaltres; de fet, hi està des del 
neolític. I, per tant, canviar lleis és canviar les conductes i canviar les mentalitats és 
una feina feixuga i a la vegada imprescindible que requereix una expertesa.

I, d’altra banda, vostè ha parlat de que fan servir la perspectiva de les dones. És 
que la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones no és el mateix. La pers-
pectiva de les dones és la de les dones, que poden ser moltes perspectives en funció 
de la dona, i la perspectiva de gènere és la perspectiva que té en compte les discri-
minacions que han existit sempre i continuen existint entre homes i dones a favor 
dels homes.

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputada. 
(Marta Moreta Rovira demana per parlar.) Molt breument, trenta segons, dipu-

tada.

Marta Moreta Rovira

No, amb vint ja estic. No, només aclarir que el que nosaltres comentàvem és que 
són dos informes light, light. I que, per tant, no aprofundeixen. No que no s’hagin dit 
algunes coses; que no aprofundeixen. I, per tant, per a nosaltres no són satisfactoris.

La presidenta

Gràcies. 
La diputada Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Sí, jo vaig molt ràpid perquè era en el mateix sentit que la senyora Lienas. A més, 
vostès tenen un adjunt en matèria de drets humans, que jo crec que engloba o des de 
la perspectiva que jo sempre he entès els drets humans, engloba un mut i a presó, per 
exemple, no? Però el patriarcat, i més en el moment en el que estem ara, que els fe-
minicidis són una realitat dramàtica a casa nostra i que no hi ha manera de parar per 
molts recursos que tinguin els Mossos d’Esquadra i per molts recursos que donem a 
la xarxa de serveis contra la violència masclista, i no hi ha manera de parar-ho per-
què és una qüestió estructural, cultural i de divisió sexual del treball, nosaltres ente-
nem que sí que és important que hi hagi una persona adjunta experta, i ho repeteixo, 
i que sigui feminista, perquè estem fartes, i això ja no és una cosa de la sindicatura, 
és una cosa del Govern, però estem fartes d’organismes que treballen pels drets de 
les dones i no hi ha ni una dona feminista dirigint-los.

I, en aquest sentit, també aclarir una cosa de la intervenció que ha fet abans el 
diputat de Junts pel Sí. La sindicatura de greuges...

La presidenta

Diputada. 

Mireia Vehí i Cantenys

...no té l’obligació –acabo, deu segons–, de desplegar la Llei d’igualtat. Això és 
una obligació del Govern. La sindicatura de greuges el que fa és el control de les 
administracions públiques i, en aquest cas, també dels organismes privats, de com 
s’acompleix la llei.



DSPC-C 490
10 de juliol de 2017

Sessió 16 de la CSG  22

Disculpi, presidenta.
(Antoni Balasch i Parisi demana per parlar.)

La presidenta

Sí, diputat.

Antoni Balasch i Parisi

Simplement un aclariment. Jo mai he dit que el síndic hagués de desplegar cap 
llei. Òbviament, toca a qui toca. Només hem dit, i hi he fet referència, que, en tot 
cas, se li atribuïen o algun demanava que tingués sancions potestatives sancionado-
res, el síndic, i nosaltres som partidaris de que no es barregi el que és el suport a la 
justícia amb l’acció sancionadora. Simplement això. Suposo que o no m’he explicat 
bé o no m’ha entès bé la senyora Vehí.

La presidenta

Gràcies; gràcies, diputat. Síndic, si vol... Breument, eh?

El síndic de greuges

Breument. Torno a agrair les intervencions com a aprenentatge, i més, reitero per 
tercera vegada des d’una situació de desconeixement superior a la que algunes dipu-
tades mostren a les seves intervencions; primera qüestió. Torno a agrair que podem 
enriquir-nos amb aquestes intervencions. 

Segona, torno a dir que és un tema, ara en concret, ja, el de com organitzar el 
treball del síndic, el suggeriment que es torna a fer, un tema a tenir en compte i a 
discutir. Ara bé, com que veig que se m’ha malentès, ho amplio. En el síndic han 
arribat propostes, tantes com vostès vulguin, de crear adjunts i adjuntes, no hi ha 
un adjunt de drets humans, eh? Al síndic, de moment, d’acord amb les lleis de Cata-
lunya, hi ha un adjunt general i una adjunta per als drets dels infants, però ens han 
arribat propostes constants. Se m’ha acudit citar la primera perquè va ser la primera 
que em vaig trobar. Curiosament, no ha arribat mai la que afecta el col·lectiu més 
colpejat per la crisi: la gent gran. Mai ningú ens ha plantejat crear un departament 
especial per al col·lectiu més colpejat per la crisi en tots els sentits, i segurament, de 
forma progressiva, el més nombrós que hi ha a Catalunya, homes i dones.

Ens ha arribat sobre migració, ens ha arribat sobre habitatge, ens ha arribat sobre 
un llarg etcètera. I tot això ho tenim en compte i ho anem corroborant i contrastant, 
perdonin que els ho digui, amb institucions que ens porten pel cap baix quaranta 
anys d’avantatge, de democràcia i de maduresa democràtica en la defensa de drets. 
Però, els ho reitero, estudiarem molt a fons totes aquestes propostes i aquesta en 
concret per veure si podem anar enriquint-nos amb els instruments per fer front a 
aquests problemes.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, síndic.
Ara sí, donem per acabada la comissió. Desitjar-los a tots i a totes un bon estiu; 

a aquells qui no ens veiem, unes bones vacances. (Veus de fons.) Sí, però a l’agost 
no tindrem comissió i per això deia que els desitgem, sobretot al síndic i a l’adjunt i 
a la senyora Macaya, unes bones vacances, perquè els altres diputats i diputades se-
guirem veient-nos, doncs, fins a finals d’aquest mes. (Veus de fons.) Exacte, esperem 
que tot no. (La presidenta riu.)

Moltes gràcies. Bona tarda.

La sessió s’aixeca a dos quarts de cinc de la tarda.


	_GoBack
	Informes del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes i sobre el balanç de la implementació de la Llei pels drets LGTBI i resum de les actuacions del síndic
	360-00018/11 i 360-00024/11




