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Sessió 12 de la CIP

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

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

i Pino, i de les secretàries en funcions, Magdalena Casamitjana i Aguilà i Mireia Vehí i Can-

tenys. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Anna Caula i Paretas, Violant Cervera i Gòdia, Natàlia Fi-

gueras i Pagès, Montserrat Palau Vergés, Carles Prats i Cot, Irene Rigau i Oliver, Jordi-Mi-

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

Carmen de Rivera i Pla i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno 

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

Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Po-

pular de Catalunya, i Gabriela Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el president de l’Observatori Contra l’Homofòbia, Eugeni Ro-

dríguez i Giménez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la 

Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «L’estat de la LGTBIfòbia a Ca-

talunya 2016» (tram. 357-00509/11). Comissió d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el con-

seller de la Presidència sobre el seguiment de les polítiques d’igualtat (tram. 354-00206/11). 

Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 

sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la 

consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les declaracions amb relació a l’acció 

de l’Observatori Contra l’Homofòbia (tram. 354-00210/11). Noemí de la Calle Sifré, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista, Gemma 

Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Anna Gabriel i Sabaté, 

del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam publicitari del cos de 

les dones en els esdeveniments esportius (tram. 250-01021/11). Grup Parlamentari Socia-

lista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 413, 38; esmenes: BOPC 446, 110).

5. Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Cata-

lunya (tram. 250-01037/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 419, 30; 

esmenes: BOPC 457, 20).

6. Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de Solsona (tram. 

250-01053/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 432, 14; esmenes: BOPC 470, 39).

7. Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles casos de trans-

fòbia en hospitals (tram. 250-01069/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 439, 118; 

esmenes: BOPC 470, 41)

El president

Bona tarda a tothom. Reprenem el nou període amb una nova comissió d’igualtat.
I avui tenim, com a primer punt de l’ordre del dia, la compareixença de l’Obser-

vatori contra l’Homofòbia, per presentar-nos l’informe «L’estat de la LGTBIfòbia a 
Catalunya 2016». Tindrà... (Veus de fons.) Un moment, que ho pregunto. Perdoneu 
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un moment. (Veus de fons.) Bé, em sembla que encara s’ha d’ajustar l’ordinador. Es-
perem uns minutets, un moment, si us plau.

(Pausa llarga.)

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de la Presidència sobre 
el seguiment de les polítiques d’igualtat

354-00206/11

Molt bé. Atenent al suggeriment, podríem passar a la votació de les sol·licituds 
de sessions informatives. Són dues: una és amb el conseller de la Presidència sobre 
el seguiment de les polítiques d’igualtat, i l’altra, amb la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre les declaracions amb relació a l’acció de l’Observatori Con-
tra l’Homofòbia. No sé si hi ha algun inconvenient que es votin conjuntament. (Pau-
sa.) Es volen votar separadament? (Pausa.)

Podríem passar a votar, si volen, el punt 2, que és la sol·licitud del conseller de la 
Presidència sobre el seguiment de les polítiques d’igualtat. (Pausa.) Passem a votar 
directament? Algú es vol defensar? (Pausa.)

Doncs, vots a favor de la compareixença?
D’acord, unanimitat.
Queda aprovat per unanimitat, el punt 2.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre les declaracions amb relació a l’acció de l’Observatori 
Contra l’Homofòbia

354-00210/11

I el punt 3, que és la sol·licitud de la consellera de Treball, Afers Socials i Famí-
lies sobre les declaracions amb relació a l’acció de l’Observatori Contra l’Homofò-
bia... Algú vol un torn...? (Pausa.) No? (Pausa.)

Doncs, passem a votar.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat, també.
Molt bé. Doncs, ara continuem amb la pausa.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i nou minuts i es reprèn a les tres i dotze minuts.

El president

Molt bé.

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia 
per a presentar l’informe «L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016»

357-00509/11

Doncs, un cop s’ha solucionat el tema tècnic, passem, ara sí, a fer efectiva la 
compareixença de l’Observatori contra l’Homofòbia per presentar l’informe «L’estat 
de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016». I té la paraula el seu president, Eugeni Ro-
dríguez.

Eugeni Rodríguez i Giménez (president de l’Observatori Contra l’Homofòbia)

D’acord. Bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos a comparèixer, com cada 
curs, per presentar «L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016». Com sabeu, és un 
estudi que fem amb tots els casos que registrem a l’observatori al llarg de l’any –en 
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aquest cas, el 2016–, i amb aquestes denúncies, doncs, es fa un estudi, que dirigeix 
l’Elena Longares –que no ha pogut vindre avui– i que té diferents parts.

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

Us hem fet una petita presentació del que són les dades, amb les que podrem veu-
re tant els casos que ens van arribar l’any 2016 com els àmbits on es van repartir –és 
a dir, on van afectar–, els col·lectius dins d’LGTBI i també el percentatge, i també 
les dades sobre el territori amb relació a la població.

Bé, l’observatori revisa i valora les incidències a través de l’equip de juristes de 
l’observatori, de l’equip que tenim, doncs, treballant en la part de tot el que són les 
denúncies. Sempre demanem unes dades mínimes per poder registrar denúncia i, a 
part, sempre han de ser per escrit, és a dir, només acceptem denúncies que arriben 
per escrit.

L’observatori fa una valoració també psicològica de la víctima a través de l’ofi-
cina d’atenció a la víctima, per si aquesta persona requereix, doncs, també una 
atenció, perquè moltes vegades pot haver-hi persones que s’apropin o que ens facin 
arribar que estan patint una situació que els desborda, però no fruit directe d’una 
agressió o una discriminació, sinó d’un estat de vulneració. I l’observatori sempre, 
i exclusivament, denuncia o comença un itinerari amb l’autorització de la persona 
agredida o discriminada.

Això és el que us deia. Anualment s’agrupen i es categoritzen les incidències 
per a la seva anàlisi, no?: per col·lectius –lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, 
intersexuals–; l’àmbit –si l’àmbit..., si són agressions al carrer, si és laboral–; el ter-
ritori –en aquest cas, agafem les quatre províncies–; l’itinerari –si ho comuniquem 
a l’empara de la Llei 11/2014, amb el dret d’intervenció a l’àrea LGTBI–; si aquesta 
persona ve a l’oficina d’atenció a la víctima, i aquest any, el 2016, per primer cop..., 
és molt difícil, perquè no sempre la tenim, però també estem recollint l’edat de les 
persones agredides.

D’acord. Això ja serien les primeres dades. El 2016 ens en van arribar vuitanta- 
quatre, i el 2015 n’havien arribat cent tretze. També hem de dir que el 2016 l’obser-
vatori va estar tancat tres mesos perquè va estar en obres, i durant tres mesos..., a 
part, no teníem cap mena d’ajut i no vam poder obrir. Per tant, va estar tres mesos..., 
que pot ser no la conseqüència d’aquesta baixada, però sí que pot ser que durant 
tres mesos no..., va ser molt difícil, poder registrar-se, en les condicions en les que 
estàvem, no?

Els itineraris. O sigui, aquestes vuitanta-quatre incidències que ens van arribar..., al 
59,5 per cent vam activar el deure d’intervenció i ho vam comunicar a la Generalitat, 
concretament a l’àrea LGTBI; al 2,4 per cent l’itinerari que vam utilitzar va ser el pe-
nal, és a dir, vam presentar una denúncia als jutjats; el 2,4 va anar via Síndic de Greu-
ges; al 2,4 ens vam dirigir a diaris, perquè eren incidències que tenien a veure amb 
comentaris, editorials o informacions que havien publicat diaris; en un 1,2 per cent 
vam fer mediació a petició de les dues parts; a l’1,2 es va utilitzar la via de la reclama-
ció, és a dir que la persona, doncs, va voler fer, en aquest cas, una reclamació als fulls 
de reclamacions; a l’1,2..., van ser altres administracions que no eren competència de 
la Generalitat, perquè eren d’altres llocs de l’Estat, i el 29,8 per cent són persones que 
volen que l’observatori registri la incidència però no volen que tingui una altra mena 
d’itinerari –però sí que volen que quedi recollit el que els ha passat. Per tant, «no de-
nunciat» significa que no hem obert cap itinerari oficial.

D’aquestes vuitanta-quatre denúncies... En el color més fosc teniu –és una com-
parativa amb el 2015– les que són del 2016, i en el més claret, les de 2015. Que 
afectessin homes gais o bisexuals..., van suposar un 46,4 per cent. Va haver-hi una 
baixada important respecte al 2015, tot i que continua sent el grup que rep..., o que 
fa més denúncies. Sí que és important, doncs, que el 2016 sí que hi ha..., es reparteix 
més dins de la resta de col·lectius.
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El segon són les generalistes. Quan diem «generalistes»..., són accions que han 
afectat tot el col·lectiu LGTBI, perquè són declaracions..., o perquè són, doncs, una 
mesura que afecta tot el col·lectiu LGTBI.

El 14,3 van ser a persones «trans», molt semblant al que hi havia hagut el 2015; el 
13 per cent, a dones bisexuals i lesbianes –un petit augment respecte al 2015–; exclu-
sivament a persones bisexuals, un 3,6 per cent; en persones intersexuals no és que hi 
hagi un creixement, sinó que per primer cop... (Veus de fons.) No sé si fent això ho 
acabaré, eh? (rialles), perquè no se’m dona molt bé, perquè amb el que ens ha cos-
tat... (Veus de fons.) Molt bé. «Merci», eh? D’acord.

El que deia, que per primer cop tenim també denúncies registrades per persones 
intersexuals. I el tercer gènere, que és una persona realment molt pacient, perquè des 
de que es va aprovar la llei aquesta persona ha demanat –que fins ara no ho tenim 
en pla universal, qüestió que la llei sí que ho diu–, doncs..., per exemple, el Canadà 
avui ho ha aprovat, que en els formularis que fa la Generalitat pugui constar el ter-
cer sexe o altre sexe. S’està començant a implementar, però d’alguna forma..., és una 
persona que constantment demana això, no?

Les agressions han estat les incidències més habituals, amb un 30,9 per cent, i, 
en segon lloc, el 2016 van ser el bullying i el discurs d’odi.

La distribució de les incidències per províncies. Tenim aquesta primera –aquesta 
és tan petita que no la veig–, bé, que sortiria..., aquesta ja està feta amb la compa-
rativa amb la població, és a dir, està feta amb relació al nombre d’habitants que té. 
Per tant, fent aquesta comparativa, la província que proporcionalment hauria tingut 
un impacte més gran en el que fa referència..., no la que ha tingut més denúncies, 
però sí amb relació a la seva població, perquè no és el mateix vuit denúncies a Bar-
celona entre 5 milions, doncs, que tres denúncies a Lleida, que no arriba a 700.000 
o 800.000 habitants..., per tant, serien Lleida, Barcelona, Girona, no?, si no m’equi-
voco, i Tarragona.

Les conclusions..., o sigui, el resum final seria: vuitanta-quatre incidències, 46,4 
a homes gais i bisexuals i el 19,6 generalistes; el 30 per cent de les que hem rebut 
són agressions –quan diem «agressions» estem entenent tant agressió física com in-
sult verbal–; el 13,1, bullying; el 13,1, odi i exaltació. Per exemple, nosaltres conside-
rem odi i exaltació, doncs, el discurs del bisbe de Solsona, tot i que és d’aquest any, 
però, bé, ho dic per què entenem per odi i exaltació, no?

El 59,5 per cent es van tramitar amb el deure d’intervenció. Lleida, en relació 
amb el seu nombre d’habitants, doncs, seria la província que en té un impacte més 
gran, i Barcelona, la segona. D’acord. Amb això ja hem acabat, d’acord?

Ara us volia donar a conèixer una bona pràctica que pensem que és important, 
que seria sobre un abordatge del tema del bullying amb un menor transsexual. Anem 
a buscar-lo... (Pausa.)

(Veus de fons.) No, no, estic... Bé, és que no va bé. Us volíem explicar que aquest 
estudi també, per primera vegada..., cada estudi, a partir del 2016, tindrà la visió so-
bre un tema en concret. El 2016 el tema on vam fer una visió més concreta ha estat 
en el tema «trans» i, concretament, creuat amb el tema del bullying.

En aquesta pràctica vam dedicar més de setanta hores dins del voluntariat i de 
les persones professionals que tenim –recordeu que el 2016 ho feien sense cap mena 
d’ajut econòmic. Ho van fer amb un noi d’un municipi del Vallès que es trobava en 
una situació absolutament traumàtica a l’escola. Ara l’estan tractant com una dona 
lesbiana, quan ell era un noi transsexual. Mercès a l’ajuntament de la localitat, doncs, 
que va fer una oficina d’atenció a la víctima, nosaltres vam poder destinar-hi setan-
ta hores. Us ho dic perquè hem fet aquesta bona pràctica per, una mica, veure quin 
és l’itinerari..., d’alguna forma, les necessitats reals que calen per a una persona de 
quinze anys amb una família, en aquest cas, amb recursos econòmics molt limitats i 
amb un coneixement sobre aquest tema també limitat que vol ser un noi, que l’estan 
tractant com una noia lesbiana..., tota l’atenció que se li ha de donar, no només a ell, 
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perquè també vam parlar i vam poder tindre una treballadora social que va contactar 
amb el seu entorn familiar, amb el qual també van tindre sessions. També la mare 
del nen va poder conèixer altres famílies, la van posar en contacte amb l’associació 
de famílies «trans».

I en l’informe hi ha una mica, doncs, com tot aquest itinerari..., han estat més de 
set mesos, i en tot aquest itinerari, a part de tot el tema de parlar amb el nen, de que 
el nen sàpiga com ho ha de fer..., la mare..., totes les qüestions que hi ha, no? Aquest 
noi, doncs, haurà d’anar a Barcelona...

Hem tingut la sort que, mentre estàvem fent tot aquest treball d’acompanyament, 
s’ha canviat la forma en la qual..., a partir d’ara es farà amb Trànsit, no?, ja no serà, 
doncs, al Clínic. En això hem tingut molta sort, perquè tant el nen com la família 
estan bastant contents d’aquest nou model. També pensem que és un model que es 
dona a Barcelona i és per a tot Catalunya, però sí que, d’alguna forma, on volem po-
sar l’accent amb aquesta bona pràctica és que quan es detecta en un nen o una nena 
la qüestió «trans», moltíssimes vegades no s’està fent correctament, sobretot en el cas 
dels nens «trans», d’acord?, perquè se’ls tracta com a lesbianes. Seria importantíssim, 
doncs, que aquest tema pogués estar en totes les escoles de Catalunya i sabéssim... Per 
això nosaltres, quan parlàvem d’un protocol del bullying..., estem parlant no només 
d’un protocol, sinó de tota una sèrie de recursos necessaris perquè quan un nen o una 
nena se l’hagi d’abordar..., tot el que significa l’acompanyament, no?

Una de les altres qüestions de les que us voldríem parlar seria dels casos de l’any 
passat, fer-ne una mica un petit recordatori. Recordar-vos que va ser l’any, doncs, 
d’allò del Hazte Oír, del llibret que van publicar. Un llibret en què..., per activa i 
passiva, li vam demanar a la Generalitat que hi hagués alguna mena de denúncia 
–ajuntaments, per exemple, com l’Ajuntament de Ripollet, ho van denunciar. I no ha 
estat...., o sigui, bé, com sabeu, només hi ha hagut una sanció –no ha estat aquesta. 
Sí que es va fer una mesura cautelar, que vam aplaudir: que es va inutilitzar l’auto-
bús d’Hazte Oír quan va entrar a Barcelona.

Vam tindre un cas també molt preocupant, com va ser..., nosaltres en diem «l’ho-
mòfob de Mataró» –el recordeu?–, un que sortia amb una pistola a les xarxes so-
cials, que, tot i que havia estat comunicat a la Generalitat, eh?, va haver-hi... Final-
ment, d’una forma realment bastant carambolesca, va ser detingut per la Policia 
Nacional. Van fer..., bé, es van demanar explicacions. Sí que, en aquest cas, doncs, 
ens consta que hi ha acusació particular per part de la Generalitat.

També dins de les conclusions que cada any fem, una de les primeres con-
clusions, la més important, seria que..., per exemple, el 2016 ens trobem que cap 
d’aquestes incidències que han portat diferents itineraris, doncs, ha estat sancionada 
per la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya. Per tant, un dels 
argumentaris que es posa sobre la taula per part de les seves màximes responsables 
és que, amb l’actual reglament, que és un reglament que, la veritat, hauríeu d’exi-
gir..., és de l’any 93 i no està..., o sigui, és un reglament en què sempre l’Administra-
ció és la víctima; mai l’Administració, en aquest cas, és la que ha comès la infracció. 
Per tant, està pensat des d’aquest punt de vista, perquè és per multar per l’aforament, 
per diferents històries, però no és un decret pensat per a temes de drets humans i per 
a temes de persones. És a dir que ens trobem que s’estan fent els expedients, ja ho 
dic, amb un decret de l’any 93, i estem al 2017.

El reglament..., bé, aquí no està la consellera per preguntar-li-ho, no?, però real-
ment no entenem com un reglament que es va treballar per part nostra amb l’ad-
vocada Laia Serra, es van fer diferents sessions... Vam enviar al gener el que seria 
el reglament ja acabat; doncs, des d’aquell mes... Sí que van sortir les al·legacions, 
al·legacions que ara no es troben enlloc, no es poden trobar per internet ni es poden 
trobar... Ens agradaria saber què passa, per què no hi ha aquest reglament, no?

Una altra de les altres qüestions que demanàvem el 2016 era el deure d’interven-
ció. En aquest aspecte, dir-vos que sí que hem avançat treballant amb els Mossos. 
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Actualment s’ha fet –i això és una bona notícia– un grup de treball fix presidit pel 
major dels Mossos, pel senyor Trapero, en el qual hi ha cinc persones de l’observatori: 
el responsable d’atenció a la víctima, la directora de l’estudi, els assessors jurídics i jo 
mateix. Ja hem tingut dues reunions. A les dues hi ha volgut estar el major dels Mos-
sos, i la veritat és que està sent una feina bastant important, en el sentit del que dema-
nem any rere any, que, com hi ha sempre el tema de si una incidència que pateix una 
persona LGTBI ha d’anar per l’itinerari penal o per l’itinerari administratiu..., clar, 
nosaltres el que creiem és que no els podem demanar a les víctimes que, un cop han 
estat agredides, sàpiguen si han d’anar administrativament o al que deuen pensar que 
és el normal, a l’imaginari que tenim totes, que és anar a una comissaria dels Mossos.

En aquest aspecte s’està treballant. S’han de fer més reunions, però sí que la 
nostra proposta seria que es pugui anar a qualsevol comissaria dels Mossos i que 
després els Mossos, un cop la denúncia està feta, doncs, mirin si s’ha d’anar per la 
via administrativa o si s’ha de fer per la via penal, però sí que ens agradaria que hi 
hagués una única fórmula per poder denunciar.

Una de les altres conclusions que demanàvem..., també era pel tema del protocol 
per a les dones lesbianes bisexuals. Aquest protocol s’ha fet, però sí que és cert que, 
en el petit treball que està fent el grup que va treballar la seva implementació, s’estan 
trobant problemes en el sentit que a diferents CAP no s’està donant l’itinerari correc-
te a la dona perquè pugui finalment, doncs, accedir en aquest protocol. Llavors, això 
sí que seria un problema de manca d’informació suficient als diferents professionals 
que, en aquest cas, han d’implementar el protocol, no?

També..., continuaríem amb el tema del consell nacional. No podem entendre 
com, tres anys després, l’òrgan màxim de participació del col·lectiu –així ho diu la 
llei–..., ens trobem sense el consell nacional. És un decret que, realment, no és di-
fícil. Jo crec que l’última reunió, en la qual va dir tothom que hi estàvem d’acord, 
va ser fa més de vuit o nou mesos. Doncs, no hi ha encara el decret del consell na-
cional. O sigui, encara ens estem reunint amb l’anterior, qüestió que tampoc podem 
arribar a entendre, no?

I, ja per anar acabant, dir-vos que ens agradaria contextualitzar una mica el 2017. 
El 2017 concretament, doncs –l’equip d’atenció a la víctima de l’observatori m’ha 
passat les darreres dades–..., aquest estiu hi ha hagut un augment molt, molt im-
portant de denúncies rebudes, sobretot a l’espai públic, tema que sí que és realment 
preocupant, no? I ha pujat dins dels col·lectius..., el primer són els homes gais i bise-
xuals, però arriben a un 25 per cent les denúncies presentades per persones «trans», 
la qual cosa és realment una pujada molt, molt important.

Dir-vos també que aquest any comptem amb un conveni amb la Generalitat de 
Catalunya, que es va aprovar, també amb dotació econòmica, i que des del maig-
juny nosaltres cada mes oferim al departament un informe absolutament amb tots 
els casos que hem rebut. És a dir, hem pogut fer una reunió d’aquestes amb les da-
des de juliol..., en les quals parlem amb les responsables de la Generalitat. La idea 
és fer-la cada mes, i cada tres mesos fer una avaluació trimestral, d’acord? O sigui 
que ara, a part de que les registràvem nosaltres, la Generalitat tindrà coneixement 
absolutament de totes les incidències que arriben a l’observatori.

Dir-vos que ens preocupa molt que el discurs d’odi no s’estigui sancionant sota el 
parany de la llibertat d’expressió. No podem entendre de cap de les maneres el que 
ha passat amb el bisbe de Solsona; el que ha passat amb el rector de l’Hospitalet de 
Llobregat, que això sí que realment ho trobem increïble, perquè és tota una socie-
tat que ha demanat, amb l’alcaldessa al davant, que fos sancionat, i tampoc s’ha fet. 
Com no podem entendre com un professor a Lleida que diu que l’homosexualitat és 
antinatural en exercici de les seves funcions encara sigui professor i sigui funciona-
ri, perquè, primer, és que ha dit..., ja no amb la Llei 11/2014, és que..., com podem 
admetre que aquí no passi res, que un professor a classe de filosofia digui –està 
gravat i se n’ha passat l’àudio, com del de l’Hospitalet, també– que... Són casos del 
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2017, eh?; però, per la seva gravetat, sí que creiem que, en el cas de Lleida, no s’ha 
fet l’actuació que caldria haver fet.

I, per acabar, dues coses. Sabeu que Hazte Oír pensava sobrevolar Catalunya. 
Nosaltres ho sabíem, i des de fa un mes hem treballat amb diferents entitats perquè 
no ho poguessin fer. Ho hem fet per la via de les empreses que havien de llogar-los..., 
que s’han negat a fer-ho, o sigui, en aquest cas hem tingut una victòria perquè l’em-
presa que havia de portar-los no ho ha fet. I també dir-vos que nosaltres ens vam 
adreçar al ministre, ens vam adreçar al delegat del Govern a Catalunya i a la con-
sellera, la Dolors Bassa, per demanar-los també, doncs, que, si estava en les seves 
mans –perquè es veu que és una mica complicat, l’espai aeri–, aquesta negació es 
donés, no?

I –ja sí que és l’últim– dir-vos que no només hi ha un observatori, sinó que tam-
bé hi ha vint-i-una entitats LGTBI a Catalunya que no podem entendre com, davant 
d’un comentari que banalitzava l’homofòbia com el de la periodista Empar Moliner, 
que va dir allò de «ser català a Espanya és com ser gai al Marroc», no només no de-
mani perdó, la periodista, que ho pot fer o no, sinó que el diari Ara encara li publiqui 
un article en el qual assenyalava amb el dit la possible afiliació del cap de premsa 
–jo pensava que estava llegint un article d’altres èpoques, eh?– a un partit determi-
nat. Creiem que és molt greu.

Però el que és absolutament greu és que la consellera es dirigeixi per Twitter, la 
qual cosa em sembla..., si el canal oficial ha de ser el Twitter... O sigui, ens trobem 
tres tuits d’una consellera que recorda que ens havia donat una subvenció –ens ho 
recorda, no sé per què ho recorda–...; segon, felicitant-se ella mateixa de la feina que 
fa i a la periodista i no..., i ficant-se amb la neutralitat, en aquest cas, de l’observato-
ri. Ho trobem també bastant greu. Hi ha vint-i-una entitats que li han demanat una 
explicació, i si escau, doncs, la seva dimissió, no?

És un tema que no volíem deixar de dir, perquè en tot el tema de..., va ser el dia 
just que estàvem parlant del tema, doncs, que va passar el terrible atemptat. Vam 
deixar de parlar d’aquest tema, però ja han passat uns dies i continuem volent acti-
var aquest cas, no?

I sí que ens n’ha arribat un de molt greu per part del president d’antibullying de 
tot l’Estat espanyol, que m’ha demanat si us plau que digués, doncs, que a un institut 
de Barcelona –ja els responsables ho saben– estaria passant un cas bastant greu de 
bullying a una persona, com us deia, a un noi «trans», no?

(Veus de fons.) Ja està. Ja he acabat. (Veus de fons.) Sí, sí.

El vicepresident

Bé. Abans de donar la paraula als diferents grups parlamentaris, la CUP - Crida 
Constituent ha demanat si pot parlar primer, perquè ha d’anar a un lloc urgent i... 
Algun problema, perquè parli ella primera? (Pausa.) No? (Pausa.) Té la paraula la 
Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, disculpar-nos, perquè ens haurem d’ab-
sentar una estona. Agrair-vos la vostra consideració. En segon lloc, abans d’entrar 
al tema, posar de manifest que avui hem vist que al Twitter s’increpava la diputada 
i cap de l’oposició Inés Arrimadas per una qüestió de gènere. Nosaltres, des de tuits 
personals, hi hem respost, però volíem que quedés constància que li donem tot el 
suport, que ens posem al seu costat i que, en temes de gènere i de violència masclis-
ta, no tolerarem ni una sola broma, ni una sola intervenció, ni un sol gest, per molt 
que sigui a les xarxes socials.

En segon lloc, agrair la intervenció sobre l’observatori de l’Eugeni. Ens partirem 
la intervenció amb la Gabriela –intentem anar de pressa.

Bé. Una primera reflexió que creiem que és positiva, que és que l’aprovació de la 
Llei 11/2014 de la mà de les entitats LGTBI ha suposat –i si el senyor Eugeni no hi 
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està d’acord, que després ens pugui contestar a la reflexió–, a part de tenir un meca-
nisme que no està prou desplegat, que les entitats ho han dit moltíssimes vegades..., 
però sí que ha suposat un pas endavant en termes de conscienciació col·lectiva, com 
a societat, no? La LGTBIfòbia està malament i s’ha de combatre, i això per nosal-
tres és positiu.

Per altra banda, la part negativa d’això: ni la llei està desplegada ni hi ha regla-
ment. I això és una insistència que tant els col·lectius com diferents grups parlamen-
taris han anat posant sobre la taula i han fet arribar al Govern, i, per tant, des d’aquí, 
una altra vegada més volem demanar l’aprovació del reglament. I és que, a més, 
l’informe ho deixa bastant clar: si no s’aprova el règim d’infraccions i sancions..., va 
totalment en contra d’aquesta lògica positiva que té la mateixa llei, perquè, llavors, 
quan la gent denuncia, diguéssim, no se li pot donar la resposta adequada.

I és que l’observatori ho ha dit moltíssimes vegades. Des que s’ha aprovat la llei, 
en totes les possibles discriminacions només hi ha hagut dos moviments ferms: un 
és una sanció i l’altre són unes mesures cautelars per part d’aquest òrgan. A més, 
també s’ha dit moltíssimes altres vegades que aquest òrgan, com que no és del tot 
independent, no pot fer o no fa adequadament la seva feina.

En tot cas, un parell de coses. La primera, que ens crida molt l’atenció, és que les 
agressions físiques són les més nombroses, i això és molt preocupant –que s’agre-
deixi la gent físicament. Ja sabem que en matèria de violència no està bé graduar 
els tipus d’agressions, però el que sí que és cert és que el que més tinguem a Catalu-
nya siguin agressions físiques ens hauria de preocupar, i molt, i també hauria de fer 
moure ja fitxa al Govern en matèria de reglament.

L’altra cosa és una reflexió o una pregunta –és possible que quan se’ns contesti 
nosaltres no hi siguem, però visualitzarem el vídeo–, i és que el col·lectiu que més 
denuncia són homes gais i..., homes, diguéssim. També n’hi ha una part, si no ho 
hem entès malament, d’heterosexuals, que també es diu al mateix informe. I les do-
nes i les persones «trans» són les que menys denuncien, no? I, després, hi ha una 
entrevista, de les que vostès adjunten a l’informe, d’una dona lesbiana que fa la re-
flexió que els homes generen odi, no?, o sigui, que el que perpetra l’agressió és l’odi 
de l’home cap a l’home; i les dones..., hi ha una dimensió molt més de masclisme, i, 
en aquest sentit, això té relació directa amb el nombre d’agressions i el tipus d’agres-
sions.

Ens agradaria que..., si poguessin reflexionar més sobre aquest tema... Perquè 
després també hi hauria una altra possible lectura, que és l’apoderament d’uns col-
lectius o d’altres a l’hora de denunciar, i no sabem si és que les dones denuncien 
menys però pateixen igualment les agressions o no, o té una altra explicació de gè-
nere. M’he fet un embolic, però..., no sé si se m’ha entès. (Veus de fons.) D’acord.

I l’altre tema és que ens agradaria que ens expliquessin més a fons el conflicte 
evident que hi ha quan les discriminacions són perpetrades per personal de l’Admi-
nistració pública o d’empreses públiques, que també hi ha un cas concret de la Ren-
fe, em sembla, que exposen a l’informe. I això nosaltres entenem que va directament 
relacionat amb aquesta crítica a l’òrgan que hi ha.

I li passo la paraula a la Gabriela.

El president

Sí. Bé, ara parlarà la diputada Gabriela Serra. Queden vint-i-quatre segons. Si 
volen, també ho podem allargar una mica més, però allargaríem tots els torns. (Pau-
sa.) O si no..., eh?, podem deixar una mica més de temps, si volen, una mica més de 
marge. Fem...

Gabriela Serra Frediani

Vint-i-quatre segons. En prenc nota.
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Creieu que la política d’arxivar denúncies de discurs d’odi sota el pretext de lli-
bertat d’expressió que s’està fent pot ajudar o està ajudant a banalitzar l’homofòbia? 
Seria un dels temes que m’agradaria que responguéssiu.

I, segona, com s’està desenvolupant en aquests moments l’atenció a la víctima i 
qui està realitzant aquest servei?

El president

Perfecte. Gràcies, diputada. A continuació, el següent torn és per a la diputada 
Noemí de la Calle, de Ciutadans. Cinc minuts, diputada.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. En primer lugar, querría agradecer las palabras de Mireia 
Vehí y mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad a todas las mujeres que reciben in-
sultos y calificativos que perpetúan esquemas machistas y patriarcales, y más aún 
en los que incurren en un delito de odio y apología de la violencia, como el que ha 
sufrido recientemente Inés Arrimadas.

Todo nuestro apoyo también a las mujeres que sufren o que han sufrido violencia 
sexual o violaciones. Y decirles a todas las víctimas de esta violencia, ya sea verbal 
ya sea física, que denuncien para que ningún hecho o conducta o delito de este tipo 
quede impune en ningún caso.

Y, pasando ya al tema de la comparecencia, agradecer a Eugeni, pues, la expo-
sición. Las compañeras que han intervenido antes ya han hablado de unas cuantas 
cosas. Entonces, vamos a ir por..., a ver. (Pausa.) Vale. El tema de las diferencias 
territoriales, que hemos visto, realmente... Sabemos que el teléfono, por ejemplo, de 
atención a la víctima no está operativo las veinticuatro horas, y que hay problemas 
en..., diferencias territoriales o desigualdades de atención en los diferentes territo-
rios, y querríamos saber un poco cómo está.

También..., bueno, en el informe hay un punto en el que se habla de los casos 
concretos, y vemos una vez más que son las víctimas las que tienen que cambiar 
de colegio, de centro escolar. Y, bueno, pues, el problema con el acoso escolar, el  
bullying, no solo relacionado con el tema LGTBI, sino ampliado, es un problema 
muy grave que tenemos que no estamos consiguiendo solucionar. Y, bueno, nos te-
nemos que poner las pilas tanto en esta comisión como en la Comisión de Infancia.

Luego, el tema trans es un tema que nosotros hemos abordado en otras ocasio-
nes. Nosotros..., se aprobó en abril una moción, en el pleno parlamentario, en que se 
pedía hacer un estudio sobre la realidad sociolaboral del colectivo de las personas 
trans, elaborar programas específicos de inserción sociolaboral y hacer una cam-
paña de desestigmatización y no discriminación que eliminase los prejuicios en la 
contratación de las personas trans. Entonces, nos gustaría, pues, que también desde 
el observatorio nos ayudaseis un poco a hacer el seguimiento del cumplimiento de 
esta moción, para ver si realmente desde el Departament de Treball se están llevan-
do a cabo estas iniciativas.

Hemos comentado el tema del homófobo de Mataró. Es que es alarmante, por-
que era un caso en que se instaba a disparar a personas del colectivo LGTBI y a 
realizar una masacre en un festival de este colectivo. Entonces, por la evolución del 
caso, hemos visto que desde que se denunció por parte del observatori intervinie-
ron diferentes administraciones, y ya hasta el día 6 no se..., bueno, tuvo que venir a 
intervenir la Policía Nacional, una entidad de fuera de Cataluña, hasta que el 6 de 
septiembre se tomaron medidas. Y esto, pues, es un ejemplo de lo rematadamente 
mal que funciona la aplicación de esta ley.

Has comentado el tema del Consell Nacional LGTBI, pero es que el 28 de junio, 
en una pregunta que se le hizo a la consellera Bassa en el pleno, se le preguntó espe-
cíficamente por las actuaciones del departament en el ámbito LGTBI, y dijo que se 
había mejorado el Consell Nacional LGTBI, que pasaba de tener veintitrés a trein-
ta y cinco entidades. Entonces, esto..., claro, lo que ha manifestado Eugeni se con-
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tradice con las observaciones de la consellera. Luego, en esa misma intervención, 
también la consellera habló con orgullo del convenio que se había firmado con el 
observatori. Por eso nos extraña mucho, ¿no?, que apenas un mes y medio después, 
pues, se eche por tierra y se ponga en duda la labor que estáis haciendo.

Desde nuestra parte, pues, condenar que la misma persona que se está encar-
gando de no aplicar correctamente la Ley 11/2014 tenga el valor no solo de criticar 
la labor que estáis haciendo, sino de, además, pasarse por el forro la opinión de las 
veintiuna entidades que han firmado este manifiesto, en el que se le pide que recti-
fique o que dimita.

Nosotros, en este caso, nos ponemos al lado del observatori y de todas las enti-
dades. Creemos que una consellera de Afers Socials no se puede permitir ponerse 
al lado de los..., y jalear y aplaudir a los que banalizan un concepto tan serio como 
es la homofobia.

Gracias.

El president

Gracias, diputada. Ahora, en nombre del Partido Socialista, tiene la palabra la 
diputada Marta Moreta. Endavant, diputada.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bé, primer de tot, agrair aquí l’assistència de l’observatori, 
que ens expliqui tot aquest informe, que creiem que és interessant llegir-se’l i relle-
gir-se’l, perquè de vegades amb una presentació no en tens prou, sinó que..., si no 
te l’has mirat abans, és complicat, no? Per tant, agrair la voluntat de ser aquí i de 
poder-nos-ho explicar.

De tot el que s’ha comentat, a mi m’agradaria que em pogués fer..., bé, una respos-
ta o una reflexió sobre què en pensen, d’aquest tant per cent tan alt, aquest 29 per cent 
que tenim de gent que sí que comunica que hi han hagut diferents agressions o altres 
tipus de conducta vers les persones que han patit algun tipus d’agressió o de qualsevol 
tema, eh? –no em vull quedar només amb les agressions–..., com és que sí que ho co-
muniquen a l’observatori... La pregunta és: com és que sí que ho comuniquen a l’ob-
servatori però no volen fer el seguiment, aquest itinerari. Si tenen detectades les raons 
per les quals no tiren endavant, eh? No sé si s’ha entès, la pregunta, eh? (Veus de fons.)

També em repetiré en algunes qüestions que ja han dit les diputades que m’han 
precedit, però m’agradaria també deixar una miqueta clar tot el tema del bullying 
homofòbic, que sí que ha crescut i que també es posa a l’informe, i que per mi és un 
tema molt preocupant. Per poder treballar tot el tema, l’altra pregunta és: creu que 
les mesures que s’estan fent en aquest moment, que el Govern està posant sobre la 
taula, són suficients? Aquesta seria l’altra.

Plenament d’acord en tot el tema de les infraccions i les sancions. Si no ho tenim 
tot..., bé, si la llei ja no està desenvolupada com toca, i, per tant, no la tenim regla-
mentada, és difícil que puguem portar a terme, doncs, tot el tema de les sancions i 
les infraccions. I, per tant, considerem, des del Partit dels Socialistes, que el Govern 
no està fent la seva feina, en aquest sentit, eh?

L’altre tema era un tema que ja ha sortit, que és el tema de les dones: per què les 
dones denuncien menys a l’observatori? Han fet aquesta reflexió, de per què passa 
això? Més o menys abans ja ha sortit, eh?

I també m’agradaria parlar del servei d’atenció integral en el territori. Ja ha co-
mentat que a Lleida, proporcionalment, és on hi ha hagut el tant per cent més ele-
vat. M’agradaria saber, aquest servei d’atenció integral al territori, concretament a 
Lleida, com està funcionant i si en tenen referències més concretes per poder-les 
explicar.

No m’agradaria deixar-me tampoc de dir l’agressió verbal i a través de les xarxes 
que s’ha fet a la diputada Inés Arrimadas. Personalment, també ho he fet explícit a 
les xarxes, però penso que avui a la Comissió d’Igualtat crec que és important po-
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der dir que això no es pot permetre. No es pot permetre això a ningú, evidentment, 
ni a la diputada Arrimadas ni a cap altra persona. I, per tant, jo crec que en aquesta 
comissió ho hem de denunciar ben alt i ben clar, perquè no ho trobo gens correcte.

També un altre tema, i per acabar: estic molt d’acord amb la reflexió que ha fet, 
última –potser no és tant de l’informe, però...–, totes aquestes consideracions que es 
fan via xarxa, sobretot via Twitter..., que una consellera pugui fer declaracions d’a-
quest tipus, i que, a més a més, en les diverses comissions que hem tingut o que a les 
comissions d’igualtat no se’ns hagin donat, moltes vegades, respostes concretes..., 
que sí que es puguin fer via Twitter, i sembla que tot quedi aquí ja acabat i plantejat. 
I, per tant, penso que no és la forma d’actuar, ni de la consellera ni d’aquest Govern, 
que les respostes que es donin a problemes concrets que vagin sorgint es facin a tra-
vés de les xarxes socials. Em sembla que hi han altres mecanismes, i, per tant, nos-
altres denunciem que això es faci d’aquesta manera, d’una manera tan freda i que 
no té cap mena de sentit.

Ho deixaria aquí. Moltes gràcies.

El president

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

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Abans que res, el nostre grup, tal com ja han fet els grups que 
ens han precedit, vol condemnar el tuit que li han enviat a la diputada Arrimadas, 
un tuit que destil·la odi, i, a més a més, odi masclista. Tota la nostra solidaritat i tot 
el nostre suport a la senyora Inés Arrimadas.

L’informe que vostè avui ha presentat jo ahir me’l vaig estar mirant i em va sem-
blar molt complet, molt equilibrat. Em van «frapar» els testimonis, em van ajudar 
a..., em van resultar molt aclaridors. Veig que fan palès un problema que ja se n’ha 
parlat aquí altres vegades, i no només respecte a aquesta qüestió, sinó a d’altres, que 
és la territorialització, és a dir, les dificultats que moltes vegades hi ha en els serveis 
en municipis petits o mitjans. Volia preguntar-li, en aquest sentit, si troben implica-
ció per part dels ajuntaments.

També li volia preguntar..., perquè, efectivament, ahir em va sorprendre veure 
que gairebé un 50 per cent de les incidències registrades són d’homes gais o bi-
sexuals. Després, també n’hi ha un 25 per cent de persones «trans». En canvi, les 
dones, lesbianes o bisexuals, no s’hi veuen gaire reflectides. La meva pregunta és: 
saben per què és, això? És perquè les dones denuncien menys? És perquè pateixen 
menys agressions, perquè són invisibles, com en tot, les dones? Vull dir que habi-
tualment el patriarcat sempre ha vist amb pitjors ulls l’homosexualitat masculina 
que la femenina, perquè la femenina l’ha obviada, no l’ha considerada. Per tant, vol-
dria saber si tenen una anàlisi de per què passa això.

També voldria saber si hi hauria la possibilitat de fer arribar a tots aquests col-
lectius, mitjançant xarxes socials o altres tipus d’aplicacions, les possibilitats que te-
nen per denunciar una agressió, perquè si no saben que poden acudir a algú és pos-
sible que molta gent no arribi a denunciar-ho, encara que després, quan es denunciï, 
ens manquin encara molts elements per poder-ho resoldre.

S’ha parlat aquí –que ja en parlarem més endavant, en una altra comissió, segur– 
de l’article que va escriure la periodista Empar Moliner. Jo no vull parlar de l’arti-
cle, perquè a mi em sembla que l’Empar Moliner és una senyora que ha fet articles 
contra molta gent –per exemple, contra les feministes n’ha fet constantment– i que 
el millor és deixar-la córrer. El que sí que em va preocupar va ser la resposta que va 
donar la consellera a les xarxes. Això sí que em va semblar, com vostè ha dit, que 
era potser un indici de manca de voluntat política en aquest terreny.

Igualment, la llei no ha estat encara desplegada, no tenim un règim sancionador. 
Se n’ha parlat ena vegades –almenys en aquesta legislatura n’hem parlat moltíssim– 
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i continuem igual. Aleshores, jo em pregunto si això no indica també una manca 
de voluntat per canviar les coses. I, efectivament, sense un règim sancionador, ni 
aquesta ni, per exemple, la Llei d’igualtat, que tampoc el té, no serveixen de res.

Pel que fa a l’educació, és obvi que en l’àmbit de l’educació queda molt camí per 
recórrer. La coeducació és la clau de volta del canvi en l’escala de valors dels nostres 
nens i nenes i personal docent. I esborrar el gènere a l’escola –és veritat que vos-
tè posava alguns exemples d’altres països on s’està ja esborrant el gènere en alguns 
aspectes– és una qüestió molt important, de manera que cada nen, que cada nena, 
pugui expressar-se com vulgui.

Em sembla que tenia alguna altra cosa, però no la trobo. (Pausa.) Sí, quan ha 
parlat del protocol de dones, suposo que es referia al protocol de reproducció assis-
tida. (Veus de fons.) És que no m’havia quedat clar, en aquell moment. I voldria que 
m’aclarís exactament quin problema hi ha, si pot ser.

Moltes gràcies.

El president

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

Juan Milián Querol

Gràcies, president, i gràcies, senyor Rodríguez, per la presentació de l’informe 
«L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya» que ha realitzat l’Observatori contra l’Ho-
mofòbia i que vostè ens ha presentat. Jo tampoc voldria repetir gaire les qüestions 
que han plantejat les diputades que m’han precedit, que crec que són molt interes-
sants i les podria subscriure gairebé totes, però sí que m’agradaria plantejar-li dues 
qüestions més concretes i que crec que no s’han tocat.

Per nosaltres, la igualtat d’oportunitats és fonamental, és clau per a una societat 
que vol ser justa, i per això hem de combatre..., l’ha de combatre absolutament tota 
la societat. I vostè ha parlat de la col·laboració amb diferents institucions: ha parlat 
de la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, que celebrem; la diputada Lienas ha 
preguntat per la col·laboració amb els ajuntaments –també era una qüestió que li vo-
líem plantejar–, però crec que també seria interessant que ens parlés de la col·labora-
ció amb el Síndic de Greuges. A la comissió del mateix nom, del Síndic de Greuges, 
el mes de juny o juliol ens va presentar el seu informe d’avaluació dels dos anys de 
vigència de la Llei 11/2014, dels drets LGTBI. Gairebé han passat tres anys, des que 
ha entrat en vigor aquesta llei, i crec que és una perspectiva suficient.

Lamentablement, en aquest informe el síndic no entrava en el grau de desplega-
ment ni tampoc en el grau de difusió entre la ciutadania d’aquesta llei. Creiem que 
és una pena, perquè són dues qüestions que s’han criticat, que s’han denunciat per 
part del sector; però, donat que el síndic té la funció de defensa dels drets i llibertats 
en matèria de no discriminació, m’agradaria saber si l’observatori es reuneix amb 
certa freqüència amb el síndic o amb el seu equip, quina valoració fan de l’informe 
que ens va presentar –si hi han tingut accés–, i, en tot cas, quina seria la seva valo-
ració, no?, de la tasca que està fent aquesta institució del síndic pel que fa a la lluita 
contra la discriminació, en aquest cas, del col·lectiu LGTBI.

La segona qüestió... Vostè ha començat parlant de la..., o ha comentat, cap al 
final, la problemàtica del bullying, del bullying a l’escola, com una qüestió d’espe-
cial interès per a l’estudi que estan realitzant aquest any. I, en aquest sentit, també 
trobem les xarxes socials, que són meravelloses per a certes coses però que també 
són terribles per a altres..., i com és que s’hi estan fent cada cop més forts alguns 
discursos, discursos de l’odi. I un exemple que s’ha esmentat, i que també vull es-
mentar, és el tuit contra la diputada Inés Arrimadas, totalment condemnable, que 
condemnem –li enviem tot el nostre suport–, i que representa un odi masclista to-
talment rebutjable.

Veiem que, cada cop més, allò que passa al món virtual d’alguna manera impac-
ta o afecta, diguem-ne, el món real, eh? Allò que passa online té un impacte offline, 
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passa en política i passa també en tot tipus de relacions humanes. Heu posat el cas 
de Mataró com a exemple. Comença a ser ja preocupant, aquest fet, entre altres co-
ses perquè –molts estudis ho diuen– gran part de la població, i cada cop més, té com 
a principal font d’informació ja les xarxes socials. Per sobre dels mitjans de comu-
nicació, diguem-ne, clàssics, eh?, de la premsa, la televisió o la ràdio, ja surten Face-
book i Twitter com a principals fonts d’informació. I, per tant, aquests discursos de 
l’odi a les xarxes són especialment perillosos.

I, en aquest sentit, el que m’agradaria, doncs, preguntar-li és si s’estan plantejant 
fer algun estudi ja més genèric, no per a casos en concret, sobre l’impacte dels discur-
sos d’odi a les xarxes, i com això es trasllada, diguem-ne, al món fora de les xarxes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per acabar les intervencions dels grups parlamentaris, té la 
paraula la diputada Violant Cervera, de Junts pel Sí. Quan vulgui, diputada. 

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. I també, des del nostre grup parlamentari, lamentar i 
condemnar profundament el tuit a què s’ha sotmès, doncs, la cap de l’oposició, la 
senyora Inés Arrimadas. Des del nostre grup parlamentari condemnem qualsevol 
mostra de violència i odi vingui de qui vingui i sigui de la temàtica que sigui.

Bé, moltes gràcies per la vostra intervenció. També, des del nostre grup, agrair 
la tasca que no només vosaltres, sinó les més de trenta o quaranta entitats que hi ha 
arreu de tot el territori, doncs, fan: estan treballant per la normalitat en la vida pú-
blica de tots els ciutadans, evidentment, lluitant, com no pot ser d’una altra manera, 
sobretot a partir de..., i en contra de l’homofòbia.

Voldríem, no obstant, fer alguns aclariments sobre la vostra intervenció, més que 
res perquè, en funció de la intervenció, doncs, els companys dels altres grups han 
articulat els seus propis discursos, no? Només deixar clar que el deure d’intervenció 
no és de les entitats, sinó que el deure d’intervenció és de les administracions. Les 
entitats, evidentment, si tenen coneixement d’algun tipus de delicte, ho han de posar 
en coneixement, però el deure d’intervenció el tenen els funcionaris i l’Administra-
ció en general.

S’ha parlat també molt del règim sancionador. El règim sancionador s’aplica en 
funció de la infracció, i això sí que està perfectament regulat a la llei. En qualse-
vol cas, el reglament que ha de desplegar aquest règim sancionador..., existeix un 
reglament que en aquests moments ho regula. És veritat que l’Administració està 
treballant per fer un reglament propi per poder desplegar aquestes sancions, però en 
aquests moments, doncs, s’està aplicant el règim sancionador de..., com en qualsevol 
altra denúncia, i la prova és que la Generalitat, des del Departament d’Igualtat, està 
tramitant sancions. Si no existís un règim sancionador, senzillament la Generalitat 
no podria estar tramitant cap denúncia, i ara en faré un breu repàs.

Evidentment, nosaltres, des del nostre grup parlamentari, no entrarem a comen-
tar casos en concret, perquè o bé estan en procés de tràmit, i, per tant, s’estan ava-
luant... Com tots sabem, perquè és el que recull la llei, quan existeix una denúncia, 
aquesta denúncia es tramita i s’ha d’obrir un procediment, un procediment adminis-
tratiu, i, en els casos que pertanyen a l’Administració, doncs, és l’Administració la 
que ha de resoldre a través de les sancions, i, si no, passen a la fiscalia, perquè són 
infraccions penals o són infraccions laborals. Per tant, les denúncies estan ben ca-
nalitzades, i la prova és que des de que es va aprovar la llei hi ha hagut denúncies.

Sobre el consell nacional..., és veritat, s’ha d’acabar d’aplicar, el nou consell na-
cional, però el Consell Nacional LGTBI s’ha anat reunint i ha anat treballant, doncs, 
des del moment de l’aprovació.

I, per tant, nosaltres sí que continuem valorant positivament la llei, no només 
perquè ha servit per donar una visibilitat al col·lectiu, sinó especialment perquè ha 
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donat una visibilitat..., i, de fet, suposem que per això creix el nombre de denúncies, 
exactament igual com passa amb els casos de violència masclista, perquè en tant que 
la gent saben que existeix una llei que té un règim d’infraccions i que, per tant, té 
un règim de sancions, això fa que sigui conegut, i, per tant, qualsevol persona que 
es vegi agredida pot anar senzillament a demanar l’empara de les administracions 
o de la justícia, si és el cas.

Només recordar que la visibilitat existeix, perquè tots hem vist l’Helena García 
Melero, doncs, nombroses vegades a la televisió publicitant justament la llei, pu-
blicitant la llei i publicitant justament aquest règim d’infraccions i de sancions que 
provoca i produeix la llei.

I només unes dades genèriques perquè puguem demostrar que realment aquest 
procediment existeix: el nombre de denúncies de l’any 2016 que ha arribat, doncs, a 
la Generalitat de Catalunya són 53. D’aquestes denúncies, 31 són de tipologia d’in-
sults: són insults a altres persones, 9 són insults a les xarxes. Aquestes denúncies 
s’han estat tramitant. Concretament, de les 53 denúncies, 29 són administratives; 
14, penals; 5, laborals, i 5 no s’han pogut identificar per manca d’informació. De les 
29 administratives, 7 estan en tramitació, 1 ja té la sanció i 21 estan arxivades per 
motius com, per exemple..., 6 per adopció de mesures educatives o de sensibilitza-
ció, 7 perquè estan fora de l’àmbit competencial, 2 perquè hi ha hagut un procés de 
mediació o 6 perquè no s’ha pogut demostrar la infracció. Cinc també són laborals, 
i, de les 14 penals, 9 amb acord de suspensió per passar a la fiscalia, perquè són te-
mes penals, 2 estan retornades a fiscalia i 3 amb acords de sobreseïment i arxivades.

Per tant, si existeixen aquestes denúncies, si existeix el procediment sancionador 
i si al final existeixen o no les sancions és perquè, evidentment, la llei funciona. És 
evident que tot és millorable. Sempre hem dit que aquesta era una llei pionera no 
només a l’Estat espanyol, sinó en àmbits internacionals, i que el seu desplegament 
no era una tasca senzilla, però nosaltres encoratgem el Govern de la Generalitat 
que continuï treballant, que continuï treballant, com no pot ser d’una altra manera, 
doncs, també amb el sector.

I un altre tema que ara recordava, que m’havia descuidat: quan es parlava de la 
descentralització..., les oficines que estan habilitades són les oficines de la xarxa de 
serveis d’atenció integral de la Direcció General d’Igualtat, que ens consta que fun-
ciona, doncs, a tots els territoris.

Per tant, agrair-li una vegada més la tasca que estan realitzant. Tots sabem que 
sense vostès i sense el suport de l’Administració i dels cossos de seguretat, de la justí-
cia, doncs, no podríem acabar amb aquesta xacra, que, en qualsevol cas, és no només 
l’homofòbia, sinó qualsevol tipus de discriminació. I, per tant, encoratjar-los que l’any 
següent ens puguin a tornar a presentar un altre informe, que, si és possible, sigui amb 
menys denúncies, perquè voldrà dir que la llei ha funcionat en la seva totalitat.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per contestar als grups parlamentaris, tindrà la paraula el 
senyor Eugeni Rodríguez, amb un temps d’uns deu minuts. Gràcies.

Eugeni Rodríguez i Giménez

Començaré pel final. Realment m’ha impressionat que una ponent de la llei com 
la senyora Violant Cervera, que va ser ponent de la llei, en la qual vam estar molt 
temps, hagi dit el que ha dit. Primer, crec que recordarà, perquè m’ho va proposar 
ella mateixa, que no tenim un règim d’infraccions com voldríem perquè vam haver 
de negociar amb ella per treure el 85 per cent del règim d’infraccions i sancions per 
acontentar el grup d’Unió Democràtica, que en aquells moments feien coalició amb 
Convergència. Per tant, tenim una llei que ja des del primer moment Convergència 
i Unió no creia en ella, sinó que creia en el règim sancionador. Ho recordaràs per-
fectament, Violant.
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Llavors, que em diguis això del deure d’intervenció... Ho podem llegir; literal-
ment, l’article 11 diu: «Els professionals als quals fa referència l’article 10, si tenen 
coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació 
o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, te-
nen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.» 

Per què ho utilitzem, nosaltres? Doncs, perquè no ens en queda una altra. Per-
què encara ningú ens ha explicat... Mira, jo he fet... L’altre dia vaig dir: «Vaig a de-
nunciar el que ha passat amb l’Empar Moliner.» I dius..., «Denuncia» a la web de la 
Generalitat. És una cosa que ja vaig denunciar en l’anterior..., és absolutament una 
estafa, perquè quan arribes a la web, és la bústia de suggeriments, i se n’està dient 
«Denuncia». Jo ho he fet, eh? Tenen obligació, en quaranta-vuit hores... Han passat 
les quaranta-vuit hores i ningú m’ha contestat.

Però, bé, és que n’hem fet bastantes, d’aquestes. O sigui, el deure d’intervenció 
l’utilitzem perquè, primer, la gent del carrer no té ni idea de com fer una denúncia 
administrativa, però el deure d’intervenció..., en el moment que nosaltres comuni-
quem a un funcionari el que ha passat, ja ho coneix. Per tant, és el que ens queda.

I, realment, de veritat, Violant, em sembla impressionant que tu, sent-ne una de 
les ponents i coneixent per què tenim aquest règim d’aquesta forma, perquè li manca 
el treball que vam fer amb la resta de grups parlamentaris... Per què no tenim un òr-
gan independent? També va ser perquè Convergència i Unió no va voler aquest òrgan 
competent. Llavors, realment m’ha sorprès molt.

També m’ha sorprès que no parlessis de Lleida, que jo crec que la coneixes bas-
tant bé; que no parlessis d’una escola que s’hi va anar a fer una mediació de forma 
totalment il·legal. Es va fer una mediació que no surt a la llei, Violant, no surt a la 
llei: hi va anar l’inspector, hi va anar sense el consentiment dels pares, a fer una me-
diació a una escola, i es va dir als alumnes: «Signa aquí.» Colors de Ponent, que no 
és un observatori, està totalment i absolutament en contra d’aquesta mediació.

També has dit «més mesures de mediació». És que a la llei no surt, la mediació; 
no surt esmentat en cap dels articles, això de la mediació.

I, de veritat, aquesta llei no funciona, Violant; no funciona i ho sabeu perfectament. 
No funciona perquè no vau creure, en el seu dia..., traient al màxim el règim d’infrac-
cions i sancions, i perquè a dia d’avui només falta... O sigui, la qüestió és que hi ha cin-
quanta-cinc expedients... Però és que a Lleida..., algú coneix de memòria, o tu mateixa, 
el nom de la responsable LGTBI que hi ha a Lleida? Perquè és que ningú coneix les res-
ponsables de la Generalitat a les diferents demarcacions, perquè són funcionàries que, 
dins de les seves potestats, que potser porten deu àrees, se’ls dona també la LGTBI.  
Com a mínim, jo he parlat amb la gent de Lleida, i ni sabien qui era ni l’esperaven.

Parlant d’altres temes, m’ha agradat molt la pregunta del diputat del PP, perquè 
realment el Síndic de Greuges està fent una feina immensa, increïblement bona. 
O sigui, sense la feina d’aquesta institució, la llei estaria morta totalment i absoluta-
ment. Penseu que, en la ponència de la llei per a la igualtat, un dels articles que po-
sava aquest Govern era treure la capacitat del Síndic de Greuges per poder instar el 
Govern a que continués fent les sancions. És a dir, a la Llei 11/2014 hi ha un article 
en què es pot instar el síndic..., doncs, una de les qüestions primeres que es feia en 
una llei d’igualtat era treure aquest article de la Llei 11/2014, com tampoc es donava 
cap mena d’atribució al Síndic de Greuges en la Llei d’igualtat.

Ho dic una mica per veure el tarannà que es té sobre qüestions..., com han de ser els 
drets humans, que han de tenir el seu pilotatge per part d’entitats i organismes indepen-
dents. Perquè, com molt bé ha dit una altra diputada, moltíssimes vegades són les admi-
nistracions les que estan infringint articles, les que estan infringint o estan elaborant un 
discurs d’odi. Per tant, és absolutament necessari –això no ho he dit en les conclusions, 
perquè ho han repetit–..., cal un organisme totalment i absolutament independent.

La tasca del síndic, que ha fet trenta-quatre actuacions..., gràcies a ell tenim... 
En tot el tema «trans», ha estat el síndic el que li va recordar a l’Hospital Clínic que 
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encara hi havia ítems per poder accedir a la reassignació de sexe, com no fumar, no 
haver tingut treballs referits al món de l’espectacle... En aquest cas, el senyor Comín 
va tindre una recepció molt bona, i, la veritat –nosaltres ho hem repetit milers de 
vegades–, en el cas de la conselleria de Salut estem bastant contents, més que res, 
perquè és l’única conselleria que no és la que ha de pilotar la Llei 11/2014, doncs, 
que hem tingut al costat, hi hem pogut treballar i vam fer aquest protocol.

Què està mancant en el protocol, que em preguntava la diputada Lienas? Està 
mancant que els especialistes, els ginecòlegs, no estan derivant correctament a la 
residència, al lloc on s’han de portar les dones que volen tindre aquesta intervenció. 
Què passa? Doncs, que s’està perdent moltíssim temps, perquè aquestes dones van a 
un lloc referenciat malament, per la qual cosa han de tornar un altre cop..., no? Que 
és el tema que sempre hem dit: cal no només fer la llei, sinó que tothom que hagi 
de pilotar i que hagi de..., ja sigui..., o protocols, la coneguin de forma perfecta, no?

També, en el cas del Síndic de Greuges, recordar que va instar diverses vegades 
la Generalitat perquè sancionés o perquè revisés les actuacions. També recordar que 
el Síndic de Greuges el 2015 ja li va enviar a la Generalitat una instància per dir-li 
que calia tindre aquest reglament.

I també m’agradaria conèixer –ja sé que el compareixent no pot preguntar a un grup, 
eh?, és una pregunta retòrica–..., a la senyora Violant, què li sembla que el seu grup vo-
tés a favor que el Parlament de Catalunya fes una resolució per la qual, en tres me-
sos, es tindria el reglament. Han passat aquests tres mesos, el Parlament de Cata-
lunya li ha demanat al síndic i continuem sense reglament, i no tindrem reglament.

I el consell nacional..., jo et puc assegurar que..., l’últim creia que era un consell 
nacional –m’estalviaré dir-te de quin país–..., però va durar uns quaranta minuts. 
Hi van parlar tots els grups que havien d’alguna forma intervingut en un ajut de la 
Generalitat. I totes les preguntes, per exemple, que vaig fer en aquell moment com 
a Front d’Alliberament de Catalunya, encara estic esperant que me les contestin el 
secretari o la directora general.

Per tant, el consell nacional s’ha convertit en un mer tràmit i no en l’òrgan..., i això 
em preocupa moltíssim: no és l’òrgan superior de participació de les entitats, de cap de 
les maneres. O sigui, participar no és escoltar el que diu la directora general; participar  
és poder-hi ser en el moment que es comença, amb la directora general, a veure de qui- 
na forma s’implementa una política. El 012 –que tant es diu per la televisió– és un 
telèfon d’informació, no d’atenció. Les persones LGTBI necessiten atenció, i les 
vint-i-quatre hores del dia, perquè, malauradament, les violències s’estan patint mol-
tes vegades en dissabtes i diumenges.

Hi ha un noi a Berga –no els dos nois que van agredir– que té una situació molt 
lamentable, perquè l’agredeix la seva mateixa família. Doncs, em vaig trobar que al 
final em truquen a mi, Violant, i això ho sap la Mireia, perquè al final l’hi vaig pas-
sar. Vaig haver de trucar als Mossos d’Esquadra de Berga –d’això n’ha fet un infor-
me l’alcaldessa de Berga–, perquè a aquest noi l’estaven amenaçant de mort i ningú 
estava actuant. I l’atenció a la víctima l’hi havien d’haver donat des de Barcelona 
un dissabte. Li vaig passar el telèfon de la senyora Mata. Bé, al final, aquest noi ha 
continuat trucant a l’observatori. 

Per no parlar de la resolució que va fer el Síndic de Greuges sobre un cas d’un 
poble molt petit, que hi ha un noi que pateix bullying, que va anar a..., se’ls va de-
manar per activa i per passiva a la directora general i a la responsable de l’àrea que 
tinguessin una reunió amb la mare –reunió que s’ha donat gairebé dos anys després. 
I la resolució del síndic no ha estat..., absolutament feta, no?

El que deia la diputada del PSC, la senyora Moreta –i també així, de pas, contes-
to a la pregunta de la CUP–, és..., el tema dones-homes es dona a tot el món. O sigui, 
es dona a Catalunya, a Madrid... L’informe del Parlament Europeu hi fa referència, 
no? Són uns ítems que..., aquesta proporció es dona arreu. Sí que és cert que li costa 
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moltíssim més a una dona presentar una denúncia, com en altres aspectes de la vida, 
per lesbofòbia o per transfòbia, que a un home.

També és cert que les agressions estan molt focalitzades en l’espai públic. I l’es-
pai públic, en el món LGTBI, doncs, està molt més habitat per homes, no? O sigui, 
hi ha més bars d’ambient, hi ha més zones de cruising. La qüestió és que –és el meu 
parer, eh?– les dones tenen una socialització més privada, en espais més protegits 
per elles mateixes, eh?

El president

Perdoni, ha passat...

Eugeni Rodríguez i Giménez

Però, per exemple, el tema «trans» sí que està focalitzat d’una manera bastant...

El president

Eugeni...

Eugeni Rodríguez i Giménez

Sí, ja acabo.

El president

Has passat dels deu minuts. Si pots anar concloent..., eh?

Eugeni Rodríguez i Giménez

Quan em queda?

El president

Has passat ja dels deu minuts.

Eugeni Rodríguez i Giménez

D’acord. Doncs, ja acabo.

El president

Si pots, en un minut més, acabar de contestar...

Eugeni Rodríguez i Giménez

En un minut acabo, sí. Llavors, també, en el tema del territori..., en el tema del 
territori realment tenim una insuficiència molt gran. Els darrers nois que van agre-
dir a Castelló d’Empúries, doncs..., aquells nois igualment ens han hagut de trucar 
a nosaltres. Nosaltres quedarem amb ells a Girona, perquè ningú els ha sabut ex-
plicar l’impacte... Perquè no és només anar als Mossos, cal que hi hagi un psicòleg, 
com diu la llei –i ho deveu conèixer els ponents–, especialitzat. Perquè la llei diu 
tota l’estona que és una llei específica i amb persones especialitzades; això és el que 
nosaltres entenem per «atenció a la víctima». La víctima ha de tenir una atenció en 
el període de temps que sigui necessari.

I, després, una qüestió: els diners destinats a que aquesta llei pugui tirar enda-
vant són d’un ridícul majestuós, absolutament. I, per una vegada, aquesta «xacra» 
que deia la diputada, doncs, costa diners, perquè acabar amb les xacres..., no s’hi 
acaba de forma gratuïta.

I, per últim, respecte a allò de la consellera, home, de veritat..., o sigui, som vint-
i-una entitats que no donem crèdit a que una consellera es pugui autofelicitar, jun-
tament amb la periodista que acaba d’assenyalar amb el dit una ideologia, un partit, 
i que està..., no només felicita l’escriptora, sinó que no diu en cap moment la bana-
lització que s’ha fet. Si això és que la llei avança a Catalunya, doncs, de veritat, no 
estem parlant de la mateixa llei.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyor Rodríguez. S’han demanat al·lusions, per part de la diputada Vio-
lant Cervera. Li donaré un minut.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies. Jo, senyor Rodríguez, només li he fet..., és agrair-li la tasca que 
han estat fent. Com que m’ha interpel·lat a mi directament, li respondré: conec per-
fectament quina és la persona que porta la xarxa integral a Lleida, es diu Regina Cairol, 
i conec perfectament la presidenta de Colors de Ponent, que es diu Sandra Castro, que 
estan perfectament en contacte constantment. No em consta que hi hagi cap tipus de 
queixa de part de Colors de Ponent cap a la Generalitat. (Veus de fons.)

I només un altre punt: el tema de Lleida, del professor de Lleida, és un cas que 
encara està obert –per tant, no està tancat en cap dels casos–, i jo li agrairia que, 
quan fa intervencions, intenti no parlar de temes concrets, perquè crec que és de bas-
tant mal gust que, en una compareixença pública gravada, es posin, doncs, de mani-
fest casos que en aquests moments encara estan amb expedient obert.

Moltíssimes gràcies.

El president

Molt bé; gràcies, diputada. Doncs, si els sembla bé, deixarem aquí aquest punt 
de l’ordre del dia.

Fem un recés de cinc minuts per acomiadar-nos de l’entitat, i llavors reprenem 
amb les propostes de resolució.

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

de cinc i set minuts.

El president

Molt bé, doncs.

Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam 
publicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius

250-01021/11

Reprenem amb les propostes de resolució. S’ha proposat que es facin les pro-
postes de resolució 4 i 5 conjuntament. No sé si algú hi té inconvenient. (Pausa.) 
Llavors, la proposta de resolució 4 és sobre la utilització sexista i com a reclam pu-
blicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius, i la 5 és sobre la cosi-
ficació de les dones al Circuit de Barcelona-Catalunya. La primera està presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista i la segona, pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. (Remor de veus.)

Imagino que, a l’hora de defensar –diputades, si us plau–, es repartiran el temps, 
diputada Marta Moreta i Gemma Lienas. (Veus de fons.) Comencem amb la inter-
venció de la Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Intentarem adaptar-nos a la meitat del temps, doncs, a veure si ens en sortim. Bé, 
veure aquesta proposta de resolució que fa cinc mesos que va passar..., de vegades 
és bastant extemporani, no?, però, en tot cas, avui toca, i, per tant, no volem deixar 
passar l’oportunitat de poder-ne parlar.

A mi m’agradaria demanar si se’ls ha acudit sortir al carrer amb faldilla curta i sa-
marreta sense mànigues a deu graus de temperatura. Saben que, a més a més, aquest 
vestit estiuenc és el reclam de milers d’espectadors? I poden concebre realment què 
és aguantar una temperatura patint fred moltíssimes hores i que no et deixin canviar, 
perquè si et canvies no quedes bé estèticament? Aquest és el fons d’aquesta proposta 
de resolució.
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Això és el que va passar en el Godó. D’això se’n diu «tenir unes condicions labo-
rals indignes»; és una clara utilització del cos de les dones, que deixa ben clara una 
situació laboral sexista. El que va passar al torneig Godó, que és un esdeveniment 
esportiu que aplega milers de visitants, va vulnerar la dignitat humana i va ser una 
clara discriminació de desigualtat cap a les dones.

Per això demanem que a tots els esdeveniments esportius que es facin a Cata-
lunya es garanteixi el compliment de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva d’homes i 
dones; que es denegui l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus 
d’ajut públic a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades que 
hagin exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de 
sexe o de gènere.

La llei hi és per complir-la, encara que aquesta afirmació a hores d’ara sembla 
treta de context, amb el que està caient, però cal fer complir..., la prevenció, control i 
repressió i discriminació per raó de sexe a l’esport. Instem el Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya a fer una proposta i reclamació específica per a tots els esdeve-
niments esportius organitzats a Catalunya, on quedin vinculats al pla d’actuació del 
Govern de la Generalitat en matèria de polítiques d’igualtat de gènere en àmbits de 
la vestimenta.

Deixaré el torn ara a la meva companya, perquè s’assemblen molt, les dues pro-
postes de resolució. Només dir que acceptarem les esmenes que s’han proposat per 
Junts pel Sí.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada.

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de 
Barcelona-Catalunya

250-01037/11

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

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. La nostra proposta de resolució és molt semblant a la que ha 
presentat el Partit Socialista. La nostra fa referència als grans premis de Fórmula 1 
i de MotoGP de Montmeló, però va en el mateix sentit que deia la diputada Moreta 
respecte a la vestimenta i respecte al paper que hi fan les dones.

No sé si han vist aquest cap de setmana la polèmica que hi ha hagut arran d’una 
entrevista a l’escriptor Javier Marías, on defensava que «las monjas de toda la vida 
están triunfando ahora, bajo otro disfraz, pero con los mismo objetivos: que no haya 
besos, que no haya escotes, que no haya minifaldas». Suposo que vostès entenen que 
Marías fa un error, o potser és una qüestió de mala fe, ja no ho sé, perquè nosaltres, 
les feministes, les persones que estem a favor de la igualtat, no estem pas negant 
els petons ni negant que la gent vagi vestida com vulgui; el que estem dient és que 
no volem donar una imatge a les nostres nenes de que, per pujar al podi..., hi pugen 
els senyors, i que, en canvi, les dones no estan ni per ser esportistes ni per pujar al 
podi, sinó per anar poc vestides en situacions en què fa molt fred i per fer petons 
als guanyadors.

Un govern que disposa de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes no pot ad-
metre que se subvencionin activitats esportives on es vulneren els drets de les dones, 
on, hi insisteixo, s’ensenya a les nenes..., se’ls dona un missatge contradictori i dife-
rent del que estem intentant donar-los-hi, que és el de la igualtat.

I jo hi insisteixo: els models són molt importants. Com a societat, estem fent 
molts esforços per aconseguir que nenes i nens creixin en igualtat, però si els estem 
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donant contramodels, estem contradient el model que els estàvem donant. La violència 
es normalitza, quan és recurrent. Per això aquest comportament no sembla violent, 
perquè estem molt avesats a veure’l. Però si imaginem la situació inversa, és a dir, si 
imaginem un senyor molt guapo..., ara no se m’acudeix qui podria ser, però un se-
nyor molt guapo, amb moltes tauletes, vestit només amb un eslip molt ajustat i fent 
un petó a la guanyadora d’un premi, veiem com n’és, de ridícula, aquesta situació. 
L’hem normalitzada, però en realitat és una situació vexant per a la dona, i és una si-
tuació que en realitat és violència de gènere; encara que no ho sembli, la cosificació 
és violència de gènere.

Per tant, com que aquesta activitat de «florero» o paraigüera només es reserva a 
les dones, i en la mesura que consisteix a fer funcions basades en la seva cosificació, 
té una forta càrrega simbòlica discriminatòria i sexista. Cal intervenir-hi per vetllar 
pel compliment del principi d’igualtat i no discriminació, i per això demanem que 
s’apliqui l’article 25 de la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Pel que fa a les esmenes –vaig de pressa, perquè no sé si m’estic ja passant molt 
del temps–, havíem acceptat la segona esmena que ens havia fet Junts pel Sí, però, 
a més a més, hem transaccionat la primera, i em sembla que tots vostès tenen la 
transacció a què hem arribat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per defensar les esmenes presentades per part de Junts 
pel Sí, té la paraula la diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Agrair, en primer lloc, doncs, com manifestàvem, l’acceptació de les esmenes 
per part dels dos grups parlamentaris. Jo penso que en aquesta proposta de resolu-
ció hi ha un ampli consens. Han sigut matisos, més aviat, de com es pot aplicar o 
de com es desenvolupen tots els recursos que fins aquest moment té la llei, i, a par-
tir d’aquí, també assumir que cal prioritzar, aplicar totes les mesures que estableix 
aquesta llei, fer-ho urgent, fer-ho dinàmic, i que sigui el més pràctic possible.

Parlava..., només per afegir una miqueta al que ens comentava la Gemma, a part 
d’emmarcar-ho només en la part punitiva, no?, jo penso que hem d’atacar... Abans 
la Marta Moreta ho comentava, que parlem d’activitats esportives; doncs, potser cal 
atacar-ho per diferents vessants: una, la que tenim ara sobre la taula, però també 
plantejar-nos per què les dones només poden ser un reclam publicitari en el món de 
l’esport. O sigui, en el moment que hi ha aquest «només» és que tenim molta feina 
per fer, o sigui que l’arrel del problema potser la tenim en un altre lloc.

Ho hem de corregir. Hem de corregir aquesta imatge que se’n fa en segons quins 
esports, però també ens hem de preguntar on són, què passa, per què només donem 
a la dona aquest paper en un camp on hi és molt present, on té molts valors associats 
i on té un protagonisme, però molt invisible. Ens podem preguntar – últimament 
se’n parla molt– on són les dones. Preguntem-nos-ho: en un telenotícies, en un es-
deveniment esportiu..., perquè a vegades el 5 per cent de presència en aquesta apor-
tació del que fan les dones en aquest àmbit potser ens ajudaria a revertir tot el que 
estem plantejant fins ara.

A part d’això, doncs, tot el suport a tot el que es planteja en aquesta proposta de 
resolució. També fer esment que de passets se’n fan, com el canvi que s’ha fet a la 
volta ciclista, que sí que hi ha un pes a vegades de subvencions, però s’ha pogut gi-
rar i ja no es veu aquesta imatge de la dona a l’entrega de trofeus bàsicament, com 
esmentava la diputada Lienas. Però no ens conformem, perquè entenem que és un 
petit pas.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Ara, per posicionar-se, té la paraula el grup de Ciutadans. No 
sé si es partiran el temps o ho farà... (Veus de fons.) Sí? Doncs, es dividiran el temps 
entre la diputada Carmen de Rivera, que té ara la paraula, i la diputada Elisabeth 
Valencia.

Carmen de Rivera i Pla

Sí; gracias, presidente. En primer lugar, dejar constancia de nuestro agradeci-
miento al Grupo Parlamentario Socialista, a la diputada Marta Moreta, por la pre-
sentación de esta propuesta de resolución, y anunciar el voto favorable del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos.

Efectivamente, coincidimos en lo desarrollado en la exposición de motivos de 
esta propuesta de resolución sobre la necesidad imperiosa de eliminar todos los este-
reotipos y obstáculos en que se basa la discriminación entre hombres y mujeres. No 
solo en cuanto a sus derechos, que esto está en principio garantizado por la Cons-
titución, en su artículo 14, y en la Ley 17/2015, de igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, sino en que se apliquen todas las medidas que se establecen en la Ley 
17/2015 para garantizar su cumplimiento.

Importante también nos parece el apoyo que se prevé en la parte dispositiva y 
transaccionada con el Grupo de Junts pel Sí para ayudar a las entidades deportivas 
de Cataluña en la prevención, control y represión por razón de sexo en el deporte.

Quisiera añadir que reglamentos sin leyes para evitar y sancionar la discrimina-
ción en la que se incluye la utilización sexista del cuerpo femenino existen: existe 
en la Constitución, existe en la Ley 17/2015, existe en el Estatuto de los trabajadores, 
existe en la Ley de prevención de riesgos laborales o de salud y seguridad laboral, 
pero otra cosa es que se apliquen. Y ¿qué pasa? Que en este país hay muchas leyes, pero 
no se llegan a aplicar efectivamente.

Lo que está claro es que lo que ocurrió en el Trofeo Godó evidentemente sobre-
pasó todos aquellos límites admisibles. Creemos, además, que se dio una conducta 
en la que hubo una negligencia; quiero pensar que fue negligencia y que no fue una 
discriminación intencionada, porque la empresa tiene la obligación de proveer la 
ropa adecuada en el trabajo y en las circunstancias en que este se dé, y parece ser 
que en el Godó no fue así, sino que, por lo visto, los chicos que ayudaban –porque 
también había azafatos– iban con pantalón largo, y las chicas, evidentemente, con 
una granizada, creo recordar, que cayó, estaban con bambas y pantalón corto.

Entonces, por ello, sirva la presente moción de recordatorio y concienciación y 
muestra de compromiso de esta Comisión de Igualdad sobre el fenómeno de la par-
ticipación de las mujeres en los eventos deportivos y de las obligaciones de respeto a 
la Ley de igualdad de todos los actores implicados en cualquier acto que se organice 
en un futuro en Cataluña.

Nada más. Y muchas gracias.

El president

Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Bueno, por mi parte, agradecer también la presentación de 
la propuesta de resolución, en concreto al Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que 
es Pot. Comentar brevemente que daremos apoyo a esta propuesta, porque pensamos 
que desde las administraciones debemos proponer y apoyar todas las iniciativas que 
sirvan tanto para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres como para combatir 
la discriminación.

Como ya se ha comentado con anterioridad, la publicidad juega un papel funda-
mental y multiplicador en la sociedad, tiene mucha influencia y repercusión social. 
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Todas las muestras del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario pensamos que 
deben ser evitadas.

Por otro lado, comentar que es importante que se cumpla con las leyes de igual-
dad, tanto la Ley orgánica de igualdad como la Llei d’igualtat entre homes i dones, 
de Cataluña, y creemos que hay que hacer cumplir esta ley en los artículos que en 
concreto hablan de la no discriminación de la mujer.

Por tanto, en resumen, queremos dar todo nuestro apoyo a esta propuesta.
Gracias.

El president

Gracias, diputada. Ara, en nom del Partit Popular, té la paraula la diputada Ma-
risa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, davant aquestes dues PR, no?, del Partit Socialista i Ca-
talunya Sí que es Pot, sobre l’ús del cos de les dones com a reclam publicitari en es-
deveniments esportius, nosaltres, bé, hi donarem suport. Hi donarem suport perquè 
pensem que és una qüestió que sempre ha estat així, i ara..., a veure, amb el cas del 
Trofeu Comte de Godó, doncs, s’ha obert aquest debat, amb uns mesos de retard, 
malauradament, però obrim el meló d’aquesta qüestió, que realment, ja dic, és un 
tema que ja ens ve..., bé, ho tenim com a normal, ho veiem com a normal.

Compartim el que es diu en ambdues PR, així com les propostes que es fan per 
evitar que fets com els succeïts tant al Trofeu Comte de Godó com al Circuit de Bar-
celona-Catalunya..., doncs, no hi estem d’acord, no? Per tant, es descriu molt –em 
sembla que és en la proposta de Catalunya Sí que es Pot– aquest marc jurídic que 
ja contempla que no s’utilitzi el cos de les dones com a simple objecte publicitari. 
I, per tant, el que cal és posar mesures per facilitar el compliment de la llei i actuar 
davant dels incompliments, no?, i sobretot que es doni compliment a la legalitat vi-
gent que tenim actualment.

Totalment d’acord que no es pot tractar una persona –una dona, en aquest cas– 
com un objecte de desig i ignorar les seves qualitats i habilitats intel·lectuals i per-
sonals.

Celebrem, doncs, que s’hagin acceptat les esmenes presentades per Junts pel Sí i 
també que s’hagi arribat a la transacció. I, bé, dir que hi donarem suport.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per posicionar-se sobre les esmenes..., la diputada Gem-
ma Lienas ja ens aclarit que hi ha una transacció i l’esmena 2 s’accepta. Per part del 
PSC m’ha semblat que s’acceptaven totes, no?

Marta Moreta Rovira

També ho he dit –també ho he dit.

El president

Sí. Per tant, podríem passar a votació les dues propostes de resolució conjun-
tament, sabent que s’han acceptat totes les esmenes presentades per part de Junts 
pel Sí a la proposta de resolució del Partit Socialista i tenint en compte que hi ha 
la transacció a la proposta de resolució de Catalunya Sí que es Pot i s’ha acceptat 
l’esmena 2.

Vots a favor de les propostes de resolució?
S’aproven per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe  
de Solsona

250-01053/11

Ara passem al debat i votació de la proposta de resolució sisena, que està pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, que és sobre les paraules homòfobes del 
bisbe de Solsona. Serà la darrera, perquè, com ja s’ha comentat –bé, s’ha comentat 
per correu electrònic–, la proposta número 7, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
s’ha posposat per a més endavant.

Llavors, per defensar la proposta de resolució, té la paraula la diputada Marta 
Moreta, del Partit Socialista. Endavant.

Marta Moreta Rovira

Moltes gràcies, president. Com l’altra, aquesta proposta de resolució sembla que 
la traguem tres mesos després, una mica extemporània, però nosaltres volem deixar 
clar que, passin els dies que passin, la glossa del bisbe de Solsona és un tema que 
no ens passa per alt.

Em pregunto com es pot treballar conjuntament si la Generalitat emmarca en la 
llibertat d’expressió i d’opinió les paraules del bisbe Novell de Solsona. Com es pot 
entendre que vincular l’homosexualitat amb una figura paterna absent sigui només 
llibertat d’expressió? Potser ens ho hauríem de preguntar tots.

Diputats i diputades, fa molt temps que el col·lectiu LGTBI i la societat civil en 
general lluiten pels seus drets. Tenim una llei pròpia que en el seu article 2 diu el 
següent: «La finalitat d’aquesta llei és establir les condicions per les quals els drets 
de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i dels grups en què s’in-
tegren siguin realment reals i efectius, facilitant-los la participació i la representació 
en tots els àmbits de la vida social, i contribuir a la superació dels estereotips que 
afecten negativament la percepció social d’aquestes persones.»

Vostès creuen que les paraules del bisbe de Solsona ajuden a contribuir i superar 
els estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones? 
Bé, no sé com ho veuen, tots vostès, però aquest Govern opina que el que va dir el 
bisbe Novell és llibertat d’expressió. El nostre grup parlamentari no ho comparteix, 
ni molta altra gent. La glossa del bisbe de Solsona va comportar rebuig i menyspreu 
públic de persones per causa de la seva orientació sexual, i considerem, sincerament, 
que es van emetre expressions vexatòries amb connotacions homofòbiques, bifòbiques 
o transfòbiques, en el discurs i la glossa del senyor Novell.

Tenim una llei que no està implementada correctament, perquè segons el Govern 
actual de Catalunya no es pot obrir un procediment administratiu sancionador sobre 
aquest cas. I per quina raó –em pregunto jo– no es pot obrir un procediment sancio-
nador contra la glossa del bisbe de Solsona? Doncs, la resposta és clara i meridiana: 
perquè encara no s’ha aprovat el decret que regularà el procediment sancionador 
previst per la llei –que ja n’hem parlat–, perquè manca el protocol específic d’ac-
tuació que faci real el deure d’intervenció de l’Administració, i perquè tampoc hi ha 
creat l’òrgan coordinador de polítiques LGTBI que preveu la llei.

Podem tenir la voluntat política d’aquesta proposta de resolució extemporània, 
com deia, però la societat no avança, ni els drets col·lectius LGTBI, si no tenim des-
plegada la nostra llei. Crec, sincerament, que cal més humilitat per part de la con-
sellera Bassa, perquè s’haurien de fer més els deures. I nosaltres, com a Partit dels 
Socialistes, estarem al seu costat si es posen a treballar de veritat, perquè les parau-
les se les endú el vent, i la bona voluntat ha resultat ser ineficient.

Amb tot, les esmenes presentades per Junts pel Sí les acceptarem.
I aquí ho deixo. 
Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Ara, per defensar l’esmena presentada, té la paraula la diputa-
da Irene Rigau, em sembla. (Pausa.) No? (Pausa.) Perdoneu...

Irene Rigau i Oliver

Bé, doncs, ara és el moment d’intentar fer compatibles dues consideracions: la 
que es deriva d’una acceptació que acabem de conèixer, de les esmenes, i la de les 
apreciacions que enteníem que corresponien.

Primer, dir que enteníem que la iniciativa tenia un cert oportunisme polític dé-
modé. Fa molt de temps que s’ha deixat d’utilitzar l’Església per fer política des de 
l’esquerra, i ens ha sorprès, aquesta focalització, en unes paraules del bisbe. Estem 
en un estat aconfessional i no li correspon al Govern dir el que han de dir els bisbes, 
ni als bisbes dir què ha de fer el Govern, i crec que en això hi estem tots d’acord.

El que digui el bisbe competeix a la glossa dominical; el que pugui dir afecta 
els creients –afecta els creients. Si hi ha d’haver un debat, doncs, ha de ser en l’àm-
bit de Catalunya Cristiana o del full parroquial de Ràdio Estel, però difícilment li 
correspon al Parlament, atès, entre altres coses, que, com va quedar clar, el que es 
va dir –que pots estar-hi d’acord o en desacord, això és una altra qüestió..., s’hi pot 
estar en desacord, i és el que va dir la consellera Bassa– no és ni una infracció lleu 
ni greu ni molt greu de les que preveu la llei.

A partir d’aquí, el que sí que entenem és que no són unes paraules amb càrrega 
homòfoba, sinó que intenten aclarir, al seu respecte, les causes..., igual que durant 
molts anys s’ha parlat del complex d’Èdip, ara també es parla molt de les conse-
qüències del complex de Telèmac. I, miri, vostè hi estarà més d’acord o no –jo no 
hi estic massa d’acord–, però el que sí que queda clar és que el 2 de juny, vista la 
interpretació que se’n va fer, el bisbe Novell va publicar una nota per dir que lamen-
tava que hi haguessin pares que s’haguessin pogut sentir ofesos i reiterava, doncs, 
el respecte envers aquests pares, i negava la seva orientació homòfoba, de la qual es 
volia..., interpretar.

Per tant, atès aquest aclariment –atès aquest aclariment–, i atès que no es corres-
pon amb el que preveu la llei, el que d’entrada entendríem és que el lògic seria reti-
rar-ho, perquè les declaracions ni van tenir una connotació que estigués vinculada 
al que preveu la llei ni intenten actuar sobre l’àmbit purament civil.

Ara, per això hem presentat unes esmenes, per posicionar i contextualitzar aques-
ta actuació. I, a partir d’aquí, doncs, d’acord que..., gràcies per haver-les acceptat.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per posicionar-se per part de Ciutadans, té la paraula la 
diputada Noemí de la Calle. (Veus de fons.) Se han aceptado.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. Bueno, pues, desde nuestro grupo parlamentario, nos suma-
mos al rechazo de las palabras del bisbe de Solsona y votaremos a favor de todos los 
puntos de la moción, porque creemos que sí, que el Govern de la Generalitat tiene 
que trabajar conjuntamente con las entidades religiosas.

Porque sí, es cierto que estamos en un estado aconfesional y que el Estado no les 
puede decir a las distintas religiones qué es lo que tienen que hacer, pero lo que sí 
que no puede permitir una administración es que, usando o la libertad de expresión 
o la libertad de religión, se pueda llegar a dar a entender que las personas homo-
sexuales o el colectivo LGTBI son personas que tienen algún tipo de enfermedad o 
patología, o en cualquier otra religión también, pues, que se diga que las mujeres se 
han de someter o que tienen que obedecer al marido.

Igual que no consentimos la ablación del clítoris porque es una violencia que se 
ejerce de forma física, hay también una forma de violencia que se puede ejercer de 
forma verbal, o ya no «violencia», sino discriminación, y en este caso creemos que 
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sí, que las administraciones tienen que trabajar conjuntamente con las entidades re-
ligiosas para garantizar que, dentro de estos sermones u homilías, pues, se respete 
totalmente..., se respeten las leyes con las que nos hemos dotado o con las que se ha 
dotado esa propia administración.

Gracias.

El president

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

Gemma Lienas Massot

Gràcies, president. Llibertat de càtedra, llibertat d’expressió, tot això en una es-
glésia o en qualsevol altre espai religiós..., sí, sempre que no vagi en contra dels 
valors que defensa la nostra societat, i la nostra societat considera que les persones 
LGTBI tenen els mateixos drets que les persones heterosexuals. Per tant, qualsevol 
atac a aquests drets, reconeguts a l’Estatut de Catalunya i reconeguts a les lleis que 
tenim aprovades, han de ser tallats d’arrel pel Govern.

Les paraules del bisbe de Solsona són homòfobes i desafortunades per diverses 
raons: primera, perquè atempten contra el col·lectiu LGTBI; segona, perquè es re-
colzen en una teoria que no se sustenta enlloc –un no es torna homosexual per un 
determinat model de figura masculina–, i, tercera, perquè són paraules masclistes, 
ja que defensen un tipus de masculinitat –«l’home de debò», podríem dir-ne– que 
és justament el que ha generat més problemes a la nostra societat. Nosaltres també 
vam entrar una pregunta en aquest sentit, però..., era una pregunta escrita, però no 
em consta que en tinguem encara la resposta.

Aquest és un estat aconfessional, efectivament, i no li pot dir a un bisbe el que 
ha de dir, ni el bisbe ens pot dir a nosaltres el que hem de dir, però el Govern està 
obligat a no deixar impune un acte d’odi comès per una persona que representa una 
institució religiosa.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor.

El president

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

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, nosaltres no donarem suport a aquesta proposta de reso-
lució, per diferents motius.

En primer lloc, la glossa dominical del bisbe de Solsona crec que no és homòfo-
ba. Senzillament, es plantejava, es qüestionava un tema..., que, per cert, no solament 
se l’ha plantejat ell, sinó que se l’han plantejat altres persones que no tenen res a 
veure amb el catolicisme, i ningú se’ls ha tirat a sobre.

En segon lloc, el mateix bisbe, com ha dit la diputada Rigau, doncs, ja va dema-
nar disculpes pel seu discurs als pares i mares que es van poder sentir ofesos, no? 
I també ell mateix va fer seves les paraules del papa Francesc –obro cometes–, en 
les que diu: «Tota persona, independentment de la seva tendència sexual, té dret a 
ser respectada en la seva dignitat, procurant evitar tot signe de discriminació.»

Lamentablement..., sí que vull mostrar el meu rebuig a que Cervera –Cervera– el 
qualifiqués com a «persona non grata» d’aquesta ciutat, o que, per exemple, doncs, 
hagués de sortit escortat pels Mossos d’Esquadra d’una missa que va celebrar a Tàr-
rega, no?..., per part d’un col·lectiu, el col·lectiu LGTBI.

I jo crec que aquí és evident que el que s’està fent és anar en contra de la llibertat 
d’expressió, no? Des de quan un bisbe no pot expressar el que vulgui als seus feli-
gresos? Si ho fes en un altre àmbit potser en podríem parlar, però és que està davant 
«del seu públic», entre cometes (veus de fons), sí. I és curiós, no?, és curiós que, per 
exemple, crec que eren Dolce & Gabbana, no?, que són homosexuals..., quan van 
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manifestar que els nens havien de tenir pare i mare, doncs, també se’ls va tirar tot-
hom a sobre. Vull dir, aquí, al final, què passa? No tenim dret a expressar el que 
pensem? O aquí hi ha una doble vara de mesurar?

I, després, això de que el Govern ha d’adoctrinar l’Església..., miri, que jo sàpiga, 
estem en un estat aconfessional –recordar-ho–, i ni l’Església ha de donar lliçons al Go-
vern ni el Govern ha d’adoctrinar l’Església.

I seré molt políticament incorrecta, per acabar: m’agradaria que aquests que tant 
defensen el que han defensat avui aquí, doncs, es fiquessin..., aquests que es fiquen, 
no?, amb l’Església catòlica, que defensin els drets dels homosexuals a l’islam da-
vant d’una mesquita, i veurem, doncs..., a veure què passa.

Gràcies.
(Veus de fons.)

El president

Cadascú pot expressar les seves opinions, dins el marc parlamentari, i, per tant... 
Jo entenc que puguin molestar, les opinions, però formen part..., és a dir, no puc san-
cionar en funció del que digui la gent. És el debat. És a dir, no és la meva funció. Per 
tant, si vol acabar, diputada... No sé si ha acabat. (Pausa.) Doncs, perfecte.

Passem a votació. No sé si volen votació separada... Votem conjuntament? (Pau-
sa.) Conjuntament? (Veus de fons.) Amb l’esmena incorporada.

Vots a favor de la proposta de resolució?
Doncs, s’aprova... Bé...
Abstencions?
Vots en contra?
Doncs, la proposta de resolució s’aprova amb 16 vots a favor, de Junts pel Sí, Ca-

talunya Sí que es Pot, Ciutadans, CUP i PSC, i 1 vot en contra, del Partit Popular.
I, amb això, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i vuit minuts.
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