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Sessió 15 de la CIF

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

tre minuts. Presideix Susanna Segovia Sánchez, acompanyada de la vicepresidenta, Ra-

quel Sans Guerra, i del secretari, Raúl Moreno Montaña. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè 

Arderiu i Usart.

Hi són presents Assumpta Escarp Gibert, David González Chanca i Jordi Riba Colom, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jenn Díaz Ruiz, Ángeles Llive Cruz i Ruben Wagens-

berg Ramon, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Joan Canadell i Bruguera, Aurora Madaula 

i Giménez, Judith Toronjo Nofuentes i Ester Vallès Pelay, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

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

la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i Joan García González, pel 

G. P. de Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Meritxell 

Benedí Altés, acompanyada de la directora, Neus Pociello Cayuela.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comis-

sió d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre els canvis en l’estructura de l’institut (tram. 

357-00140/13). Comissió d’Igualtat i Feminismes. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 11/2014, del 10 d’oc-

tubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 

erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 250-00457/13). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 218, 15; esmenes: BOPC 257, 41; correcció d’errades: BOPC 294, 9).

3. Proposta de resolució sobre les mesures de protecció de menors i de víctimes de 

matrimonis forçats (tram. 250-00480/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat  

i votació (text presentat: BOPC 235, 53).

4. Proposta de resolució sobre la supressió de l’Observatori de la Igualtat de Gènere 

(tram. 250-00535/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presen-

tat: BOPC 265, 42).

5. Sol·licitud de compareixença de Juana Gallego Ayala, professora i escriptora, davant 

la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el boicot que ha patit a les classes 

del màster que imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 356-00606/13). 

Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Gemma Lienas Massot, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

La presidenta

Bé, doncs, si els sembla bé, començaríem. D’acord? Algun grup ha de comunicar 
alguna substitució? A veure, el Grup dels Socialistes, si us plau.

David González Chanca

Sí. Les diputades Silvia Paneque i Gemma Lienas no hi podran assistir. Les 
substituiran la companya Assumpta Escarp i el company Jordi Riba.

La presidenta

El Grup de Junts per Catalunya?

Ester Vallès Pelay

Sí. El diputat Joan Canadell substitueix la diputada Elsa Artadi.

La presidenta

I el Grup d’Esquerra Republicana, no teniu substitucions? (Pausa.) El Grup de 
Ciutadans?
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Joan García González

Sí. Jo mateix substitueixo la diputada Anna Grau.

La presidenta

Molt bé. Doncs, gràcies a tothom. 
Crec que hi havia una petició de canvi a l’ordre del dia. (Joan García González 

demana per parlar.)

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia (posposada)

250-00457/13

Sí. Endavant, senyor García.

Joan García González

Sí. Gràcies, presidenta. Ens agradaria deixar sobre la taula, és a dir, posposar per 
a la pròxima comissió, la PR que avui presentem...

Sol·licitud de compareixença de Juana Gallego Ayala, professora 
i escriptora perquè informi sobre el boicot que ha patit a les classes 
del màster que imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(posposada)

356-00606/13

...i també la petició de compareixença que presentem conjuntament amb el PSC, 
que ells també ho confirmaran.

David González Chanca

Sí, correcte. Per confirmar que volem deixar sobre la taula i posposar a la se-
güent comissió la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

D’acord. Perquè havia entès que el que es volia demanar era passar-la a l’inici 
per fer votació. Finalment, no. Doncs, llavors, queden posposats aquests dos punts 
de l’ordre del dia.

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones 
per a informar sobre els canvis en l’estructura de l’institut

357-00140/13

I donaríem pas al següent punt de l’ordre del dia, que, com saben, és la comparei-
xença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes per informar sobre els canvis en l’estructura de l’institut. 

Així que ens acompanya per a la compareixença la senyora Meritxell Benedí, 
presidenta l’Institut Català de les Dones, i també la senyora Neus Pociello, directora 
de l’Institut Català de les Dones.

Com havíem comentat, tenen uns vint minuts aproximadament que es poden re-
partir com vulguin. Després hi hauria el torn d’intervenció dels grups per un temps 
aproximat d’uns cinc minuts, tot i que som flexibles, entenent, també, la quantitat 
d’informació que segurament es facilitarà. I, finalment, un segon torn d’intervenció 
d’uns deu quinze minuts per poder respondre els suggeriments i els aclariments. Per 
tant, senyora Benedí, quan vulgui, endavant.
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Basha Changue Canalejo

Perdoneu un moment. Presidenta? (Pausa.) Sí. Demano un momentet la paraula 
abans d’iniciar la intervenció.

La presidenta

Sí. Endavant.

Basha Changue Canalejo

Excusar-me, perquè pensant que es canviaria l’ordre del dia, se m’encavalca amb 
la ponència d’estabilització de treballadores. I, per tant, m’excuso de la comparei-
xença i m’incorporaré als següents punts.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. Doncs, ara sí. Endavant, senyora Benedí.

Meritxell Benedí Altés (presidenta l’Institut Català de les Dones)

Perfecte. Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades, diputats, secretària 
de Feminismes, companyes del departament que sou aquí. Deixeu-me, en primer 
lloc, agrair a tot l’equip de l’Institut Català de les Dones haver preparat la docu-
mentació relativa a aquesta compareixença i, evidentment, a la consellera d’Igualtat 
i Feminismes, Tània Verge, per haver dipositat la confiança en mi mateixa i en la 
directora de l’institut per ocupar aquest càrrec.

Mirin, l’actual equip directiu de l’Institut Català de les Dones tenim un repte 
molt gros, diríem, o ens sentim responsables del procés de refundació de l’Institut 
Català de les Dones en diferents sentits. Pensin que l’Institut Català de les Dones és 
una institució de més de trenta anys d’història que durant molts anys ha estat l’únic 
organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de desplegar les polítiques de 
gènere, les polítiques d’igualtat entre homes i dones a tot Catalunya.

El marc que tenim actualment és un marc en el que, per sort, comptem amb una 
Conselleria d’Igualtat i Feminismes i, per tant, necessitem no només tornar a situar 
l’Institut Català de les Dones a l’avantguarda de les polítiques feministes, sinó tam-
bé acompanyar la institució, acompanyar l’organització a d’adaptar-se i a créixer en 
l’estructura de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes.

En definitiva, l’actual equip directiu que som a l’Institut Català de les Dones i 
totes les seves treballadores ens sentim responsables de fer aquest canvi, d’acompa-
nyar l’institut a fer aquesta transformació per deixar l’institut en una situació millor 
de la que ens l’hem trobat per tal de poder donar resposta a totes les persones que 
viuen a Catalunya i, prioritàriament, a totes les dones del país.

En aquests més de trenta anys d’història de l’Institut Català de les Dones, l’ins-
titut ha acompanyat el moviment de dones i feminista de Catalunya. I, com deia, ha 
estat pioner en l’impuls d’un marc d’abordatge a les violències masclistes, d’un marc 
d’igualtat entre homes i dones a Catalunya; ha impulsat la creació de la xarxa SIAD, 
del Servei d’Informació i Atenció a les Dones; ha impulsat la creació de l’Observa-
tori de la Igualtat de Gènere, el Centre de Documentació Joaquima Alemany Roca i 
una biblioteca de referència pel que fa a la documentació dels treballs fets per dones, 
per a dones i que incorporen la perspectiva de gènere.

Però, com dèiem, la creació de la conselleria d’Igualtat i Feminismes ens amplia 
l’abast de les polítiques feministes al Govern i ens dona un nou marc d’actuació des 
de l’Institut Català de les Dones. Per tant, tenim aquesta obligació de refundar-nos, de 
reorganitzar l’institut i també de posar-nos al dia amb relació als diferents reptes que 
assumeix la ciutadania i la societat catalana a dia d’avui.

El primer repte o el primer marc de reorganització que tenim és el marc jurídic. 
A l’Institut Català de les Dones tenim l’obligació de fer el desplegament pel que fa 
a diferents marcs normatius. I, en aquest cas, és el desplegament de la Llei 20/2020, 
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de modificació de la 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
i el desplegament de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones.

En aquest marc, ens veiem obligades, després d’uns anys de desplegament, tant 
de la llei de violències masclistes –de la qual ara ja s’ocupa en exclusiva la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes– com de la Llei d’igual-
tat entre homes i dones, de poder fer una adaptació i una actualització normativa 
d’aquesta llei d’acord, primer, amb el que ens indica l’informe o l’avaluació que ha 
fet Ivàlua amb relació al desplegament d’aquesta llei –de la qual actualment comp-
tem amb un informe preliminar i en els propers dies presentarem l’informe defini-
tiu– i també d’adaptar la llei i d’actualitzar aquesta llei al nou context de la societat 
catalana i de les polítiques feministes; per exemple, incorporant la perspectiva inter-
seccional en l’articulat de la llei i, per tant, en el seu desplegament.

Som en un marc polític en el que l’Institut Català de les Dones és una de les 
eines de desplegament del mandat democràtic que ens hem marcat com a Govern, 
un d’aquests quatre eixos de transformació, que és la transformació feminista en el 
marc de la Conselleria, evidentment, d’Igualtat i Feminismes, però tenim un paper 
important.

I quines són les funcions que l’Institut Català de les Dones mantenim actual-
ment? Doncs, tenim les funcions de disseny, impuls, coordinació i avaluació de les 
polítiques d’equitat de gènere que desenvolupa l’Administració de la Generalitat, el 
desplegament de la Llei 17/2015, la transversalitat de gènere, l’atenció a les dones, 
el suport a les polítiques locals feministes i dels Serveis d’Informació i Atenció a les 
Dones, els punts ICD Obert, el suport a les entitats de dones i entitats feministes de 
Catalunya, la recerca i el coneixement i la formació.

Pel que fa al desplegament de la llei, tenim informació vinculada a l’informe 
preliminar d’avaluació de la llei fet per Ivàlua que ens indica que si bé la llei ha 
estat una eina útil per legitimar les demandes i les accions de l’agenda feminista i 
institucionalitzar la demanda de l’agenda feminista i que hi ha hagut certa millora 
en l’àmbit de la igualtat en termes de representació i reconeixement, no s’ha produït 
una millora en termes de redistribució de recursos.

Veiem que el desplegament ha estat insuficient i que, malgrat que s’han ampliat 
els instruments d’igualtat efectiva, encara necessiten ser acompanyats més intensa-
ment perquè realment puguin ser transformadors, i que una de les mancances que és 
evident que té la llei és que no se n’ha fet el desplegament reglamentari.

Quan ens plantegem, per tant, el tancament de l’avaluació de la llei i cap a on 
hem d’anar amb relació a les polítiques feministes i a la igualtat efectiva entre ho-
mes i dones a Catalunya, veiem que hem d’abordar una modificació de la llei que 
vagi en diferents sentits.

El primer és l’actualització del marc normatiu de referència, com dèiem, en l’àm-
bit internacional i també des d’una perspectiva interseccional. Perquè la Llei d’i-
gualtat entre homes i dones no pot ser només una llei que abordi les necessitats o les 
desigualtats de les dones blanques, cishetero, no racialitzades o sense discapacitats.

Després, la llei o les millores que haurem d’introduir a la llei fent la reforma que 
s’hauria de concretar són una millora que permeti concretar els departaments que són 
responsables del desplegament del propi articulat de la llei.

Una altra de les millores és definir i millorar el règim sancionador. La Llei d’i-
gualtat efectiva entre homes i dones és una llei que no defineix un règim sanciona-
dor i, per tant, acaba sent, com diu sovint la consellera Verge, una llei basada en el 
compromís i la bona voluntat, però no en l’obligatorietat de complir determinades 
obligacions.

Al costat d’això, és absolutament necessari actualitzar els instruments de trans-
versalitat de gènere del Govern de la Generalitat per poder-los ampliar, millorar  
i fer-los més efectius.
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L’altra qüestió que entenem que és imprescindible és la definició de les obliga-
cions de la xarxa dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, que no estan de-
finides normativament enlloc, només la definició del servei i de quines són les seves 
funcions, però, en cap cas, la definició de quins són els perfils professionals de la 
xarxa, quines són les obligacions financeres de la xarxa o les ràtios de professionals.

I, en darrer terme, l’actualització de l’Observatori de la Igualtat de Gènere per 
potenciar la recerca i les estratègies per resoldre les situacions de desigualtat i dis-
criminació de les dones a Catalunya des d’una perspectiva interseccional.

La primera part, la d’actualització normativa, és la que competeix a la llei, i des-
prés tenim l’obligació de fer l’actualització a nivell funcional. Com hem comentat, la 
creació de la conselleria d’Igualtat i Feminismes ens obliga a l’Institut Català de les 
Dones a reorganitzar-nos i a reubicar-nos. Les competències en violències masclistes 
–en abordatge de violències masclistes i en erradicació de les violències masclistes– 
han passat a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
I les competències vinculades a les polítiques de cures, d’equitat en els treballs i de 
corresponsabilitat han passat a la direcció general competent, que està en el marc  
de la Secretaria de Feminismes.

Per tant, l’Institut Català de les Dones ara s’ocupa fonamentalment de les políti-
ques de transversalitat de gènere i de fer-les efectives; de la formació a les professio-
nals de la Generalitat perquè puguin incorporar la perspectiva de gènere en la seva 
feina; la millora i el lideratge i planificació i desplegament de la xarxa dels SIAD, 
els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones; l’acompanyament a les entitats de 
dones i feministes, i la visibilització dels coneixements, les experiències i les pràcti-
ques de les dones de Catalunya.

Actualment som en un procés de revisió i actualització dels instruments de trans-
versalitat de gènere, tant pel que fa a la Comissió Interdepartamental d’Igualtat 
entre Homes i Dones com als instruments de formació a professionals de la Gene-
ralitat, inclosos els alts càrrecs.

Comencem en els propers dies un postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a 
la Gestió Pública i també estem en el procediment de revisió de l’agenda de govern 
des d’una perspectiva de gènere. El que els hi deia, des del mateix procés d’elabora-
ció dels informes d’impacte de gènere fins a la mateixa estructura que han de tenir 
aquests informes.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.) Des de l’inici de la legislatura, com po-
dran veure, hem vist com s’ha incrementat el nombre de peticions d’acompanyament 
de les institucions en diferents projectes. La demanda d’informes d’impacte de gène-
re s’ha incrementat exponencialment. Com veuen, el 2020, 141 informes d’impacte 
de gènere; el 2021, 176; i només de gener a abril del 2022, 98 informes d’impacte de 
gènere.

A més a més, acompanyem en la transversalitat de gènere en diferents actuacions 
al Govern, des de la definició dels fons de la Unió Europea, l’OGP, la Direcció Ge-
neral de Biblioteques, Director General d’Acció Cívica i Comunitària, Departament 
d’Universitats, Consell Interuniversitari de Catalunya, etcètera.

Veuen aquí, en la presentació de powerpoint, com hi ha diferents projectes en 
què hi som presents el Consell de Mobilitat, l’Estratègia Catalana del Vianant, el 
Pla contra l’assetjament sexual en el transport públic, el Departament d’Agricultura 
i d’Acció Climàtica, el Grup de treball de dones al sector agroalimentari, les bones 
pràctiques per a la igualtat de gènere la indústria agroalimentària, la Comissió Inter-
departamental sobre el Despoblament Rural, el Programa de Dones del Món Rural 
i Marítim, la Comissió Interdepartamental de l’Associacionisme i el Voluntariat, del 
Poble Gitano, de Joventut, el Pla interdepartamental de suport a les famílies, l’Ob-
servatori d’Infància, etcètera.
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A més a més, després d’aquesta feina en el desplegament de la transversalitat de 
gènere, estem en un procés de millora i de reforç de la xarxa dels Serveis d’Infor-
mació i Atenció a les Dones. Com bé saben, els primers SIADs apareixen a Catalu-
nya i no tenen reconeixement legislatiu per part del Govern de la Generalitat i és la 
llei de violència masclista, la 5/2008, revisada el 2020, la que introdueix els SIAD, 
els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, com un servei referent en l’àmbit 
de l’atenció a totes les dones de Catalunya que permet no només fer promoció dels 
drets de les dones, sinó detecció i un acompanyament mínim i inicial en l’àmbit de 
la violència masclista.

Actualment hi ha cent set SIADs a Catalunya. Tots els consells comarcals i tots 
els municipis de més de vint mil habitants tenen un SIAD. I el 2021 es van atendre 
24.283 dones amb diferents demandes, que són les que poden veure a la presentació.

Tot i aquest reconeixement normatiu de la xarxa, en aquests últims deu-dotze 
anys s’ha produït un procés d’increment de la demanda de la xarxa dels SIADs per 
diferents factors. El primer, els SIADs han fet aflorar una demanda oculta. Sempre 
que s’incorpora una política nova i s’obren serveis nous que formen part de la xarxa 
pública, la demanda creix. És una demanda que anteriorment a la creació d’aques-
ta política pública i el servei o bé no es resolia, no s’atenia o bé s’atenia en l’àmbit 
associatiu o en l’àmbit privat.

I el fet que s’hagi produït aquest increment de la demanda també està determi-
nat o acompanyat pel mateix procés que hem fet les dones d’aquest país arran de 
la quarta onada del moviment feminista, que fa que identifiquem situacions de des-
igualtat i de violències i busquem serveis que ens ajuden a resoldre-ho.

En aquests anys, el finançament del SIAD per part de l’Institut Català de les Do-
nes ha estat pràcticament estable. Els increments s’han produït amb fons de pacto de 
Estado i, a més a més, no s’ha fet un desplegament reglamentari d’aquests serveis. 
Per tant, no hi ha aprovades ràtios de professionals ni funcions de professionals ni 
obligacions de percentatge de finançament per part de les administracions públiques 
que som responsables d’aquests serveis, que som el Departament d’Igualtat i Femi-
nismes, l’Institut Català de les Dones i els ens locals.

Ens proposem aquest any poder definir i poder iniciar una millora de la xarxa 
SIAD. Amb l’aprovació del contracte Programa d’igualtat i feminismes 2022-2025 
es produirà una millora substancial del finançament de la xarxa del SIAD. 

I, a més a més, en paral·lel, estem treballant amb tots els serveis d’informació i 
atenció a les dones al territori la proposta de model del servei per poder-la tancar a 
final d’any, el tercer trimestre, i negociar-la i aprovar-la amb l’Associació Catalana 
de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i Micropobles, que són les 
entitats municipalistes amb qui negociem i consensuem i concertem les polítiques 
públiques al nivell local a Catalunya.

En paral·lel a tot això, és a dir, la feina del contracte programa i la definició del 
model ens serviran per poder, el 2023, fer la redacció i l’aprovació del decret de la 
xarxa SIAD, el decret de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, que ens ajuda-
rà a poder posar ordre a la xarxa. I posar ordre a la xarxa vol dir dotar la xarxa dels 
mateixos recursos independentment del lloc on es visqui i, per tant, fer una xarxa 
que sigui molt més equitativa i que pugui atendre totes les dones en igualtat de con-
dicions, independentment del lloc en el que visquin.

Pel que fa al treball conjunt amb les entitats, estem organitzant arreu del territori 
els diàlegs feministes «Les dones liderem la transformació feminista del país», que 
ens permeten tenir una interlocució directa a través d’un espai de diàleg i debat amb 
les entitats feministes i amb les entitats de dones a tot Catalunya i on podem reco-
llir les necessitats, aprenentatges, reptes, oportunitats i recursos per fer efectiva la 
transformació feminista a tot Catalunya.

A més a més, amb el Consell Nacional de Dones de Catalunya estem elaborant 
l’avantprojecte de llei del Consell Nacional de Dones de Catalunya que, si tot va bé, 
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podrem portar com a avantprojecte de llei a finals de l’any vinent al Parlament per-
què puguin iniciar la seva tramitació.

A més a més, estem en un procés d’enfortiment de la feina que fem a les univer-
sitats i de la millora de la capacitat de l’Observatori de la Igualtat de Gènere perquè 
sigui l’observatori de referència pel que fa al gènere i a la perspectiva feminista en 
l’elaboració, la producció de coneixement a Catalunya.

Volem impulsar estudis en les àrees de coneixement que encara no incorporen la 
perspectiva de gènere. I, a més a més, volem incorporar o millorar els sistemes d’in-
formació disponibles per poder tenir més evidència de la que tenim pel que fa, per 
exemple, als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones o els serveis d’intervenció 
especialitzada o qualsevol altre servei que faci atenció a dones.

El SIAD, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, tindran accés al W So-
cial, el Servei d’Informació a l’Atenció Primària de Serveis Socials, la qual cosa ens 
donarà una millora de les dades i, per tant, de la informació que podem obtenir de 
la xarxa per prendre decisions i avaluar la intervenció de les pròpies professionals.

L’institut Català de les Dones dona suport a la Secretaria de Feminismes en l’Es-
tratègia nacional de drets sexuals i reproductius i, a més a més, recentment hem 
iniciat els treballs per poder elaborar el pla d’acció per combatre la pressió estètica.

Com saben, la pressió estètica és una de les formes de violència simbòlica que 
vivim les dones en la nostra societat. És una violència que patim totes les dones, in-
dependentment de l’edat que tenim, de si som racialitzades o no, de la nostra identitat 
de gènere, de les capacitats o de l’orientació sexual. I, fins i tot, s’agreuja depenent de 
com s’interseccionen, de com es combinen aquests eixos en els nostres cossos.

A nivell organitzatiu, també, d’acord amb els canvis funcionals derivats de la 
creació de la Secretaria de Feminismes, estem reorganitzant no només l’equip de 
l’Institut Català de les Dones, sinó també els serveis territorials del departament i 
estem endreçant substantivament els procediments de l’Institut Català de les Dones 
en aquest nou marc per poder reforçar l’estructura de l’institut.

I per acabar, pel que fa a la visibilització dels coneixements, les pràctiques i els 
sabers de les dones de Catalunya i de la perspectiva de gènere en la producció del 
coneixement de Catalunya, reforcem el Centre de Documentació Joaquima Ale-
many i el paper de l’Institut Català de les Dones a l’hora de fer producció de conei-
xement específic pel que fa a la perspectiva de gènere i a la perspectiva feminista.

A més a més, entre altres actuacions, enguany celebrem o commemorem el cent 
cinquantè aniversari del naixement de Francesca Bonnemaison, el cent cinquantè 
aniversari de Nativitat Yarza Planas i el centenari del naixement de Maria Matilde 
Almendros i Carcasona. Tres dones referents en els seus àmbits, que sabem que no 
són prou conegudes per la immensa majoria de la població catalana. I les comme-
moracions d’aquest any van en el sentit de que puguin arribar a aquest coneixement.

En definitiva, si volem que les polítiques feministes i els serveis d’atenció a les 
dones millorin les condicions de vida de totes les persones de Catalunya i, en espe-
cial, de les dones de Catalunya, necessitem que l’Institut Català de les Dones i les 
polítiques que desplega siguin fortes. La nostra obligació és fer-les accessibles a tot-
hom: acostar l’Institut Català de les Dones a tota la població de Catalunya, a tota la 
ciutadania de Catalunya.

L’actual equip de l’Institut Català de les Dones, tant l’equip directiu com tot el 
personal que hi treballa, estem absolutament compromeses a refundar l’institut per-
què això sigui possible, a deixar una organització millor que la que hem trobat i, en 
definitiva, a servir millor totes les persones que viuen a Catalunya i, fonamental-
ment, les dones d’aquest país.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyora Benedí. Sí que els demanaríem si ens poden fer arribar, a través 
del gestor de suport de la comissió, la presentació, que segur que serà d’utilitat per 
a tots els diputats i diputades.

Com que és una sol·licitud de compareixença sol·licitada per diversos grups, fa-
rem la intervenció per ordre de més gran a més petit dels grups sol·licitants i, en aca-
bar, els grups que no l’han sol·licitat. Per tant, començaríem amb la intervenció del 
Grup Socialista, el senyor David González.

David González Chanca

Gràcies, presidenta. I gràcies també per anticipar-se a la petició que faríem ara 
que poguessin compartir amb nosaltres aquesta presentació que acabem d’escoltar. 
Primer de tot, moltíssimes gràcies a la senyora Meritxell Benedí i a Neus Pociello 
per acompanyar-nos avui i per facilitar-nos aquestes explicacions clarificadores res-
pecte al funcionament i a la nova estructura –crec que ho han comentat al títol de la 
compareixença– que té l’Institut Català de les Dones.

Potser ho tenen al seu coneixement o potser no, en tot cas, els facilitem que des 
del Grup Socialistes vam presentar a finals de l’any passat una proposta i un docu-
ment amb l’elaboració de diferents informes on presentàvem una nova proposta de 
noves funcions de cara a l’Institut Català de les Dones i a l’Observatori de la Igual-
tat de Gènere.

Creiem que són propostes molt interessants, que les van fer arribar i que s’han 
compartit amb la Conselleria i amb la pròpia consellera, crec que a ella mateixa se 
li ha explicat en què consisteixen aquests canvis. I, en tot cas, si no han tingut opor-
tunitat, doncs, seria perfecte que en qualsevol moment els poguéssim compartir 
aquesta informació i que hi poguessin donar un cop d’ull.

Nosaltres hem estat crítics, no amb les funcions, mai, ni de l’Institut Català de 
les Dones ni de l’Observatori, que no s’ha parlat i nosaltres sí que volíem fer alguna 
menció específica. Hem estat crítics amb el tipus de responsabilitat i d’activitat que 
s’ha portat a terme en els darrers anys, perquè pensem que han mancat recursos hu-
mans i recursos tècnics i una funció d’explicació amb estadístiques que la societat 
catalana estava demanant des de feia molt temps.

I per això, en tot moment, el que hem demanat des del Grup Socialistes ha es-
tat repensar quin ha de ser el funcionament i quines han de ser les responsabilitats 
que han de tenir aquestes dues entitats. Nosaltres no proposarem mai, en cap cas, la 
dissolució ni la supressió ni de l’Institut Català ni de l’Observatori, per moltíssimes 
raons. En primer lloc, no com avui que sí que es debat aquesta proposta en aquesta 
comissió, per això ho vull dir.

Però sabem que és una entitat pública que va néixer amb una voluntat de trans-
formació feminista, pensem que és importantíssim. I, després, perquè som cons-
cients que encara ens fan falta recursos públics que puguin fer pedagogia i treballar 
de manera transversal en àrees tan diferents com sigui mobilitat, seguretat, educa-
ció, coneixement, medi ambient, mobilitat. En tots els aspectes sempre fa falta una 
perspectiva feminista, que és importantíssima.

Si entrem en alguns dels continguts que ens estaven parlant, per a nosaltres hi ha 
un marc mental que és importantíssim, que és que si volem donar més importància 
a l’Institut Català de les Dones, tenim un dèficit de primer ordre que és el nivell de 
coneixement que hi ha de cara a la societat del propi Institut i de les funcions que 
realitzen.

Quan des del Grup Socialistes hem realitzat algunes reunions amb serveis sani-
taris, amb jutjats, però, sobretot, més enllà de l’Administració pública, quan anem 
amb entitats, organitzacions..., l’Institut Català de les Dones si bé no el coneix tot-
hom però sí una majoria de les persones amb qui parlem que existeix com a tal; molt 
poques persones sabrien descriure quina és la seva funció i quina és la seva respon-



DSPC-C 282
2 de maig de 2022

Sessió 15 de la CIF  11 

sabilitat. I el nivell de coneixement i desconeixement d’una entitat pública és el seu 
primer gran repte per superar si, en tot cas, vol tenir èxit en els seus reptes.

He dit que volíem parlar també de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Sabem 
que depèn, de fet, de l’Institut Català de les Dones i que té un paper fonamental com 
a òrgan assessor del Govern en aquest sentit. La proposta que estava explicant al 
principi, el Grup Socialistes sempre hem pensat que havia de ser, en tot cas, l’Ob-
servatori –no tant Institut però sí l’Observatori– que havia d’ocupar un paper pri-
mordial en moltes de les responsabilitats que estàvem descrivint, però, sobretot, en 
la lluita contra les violències masclistes de tot tipus.

I sí que veiem que ens falten, a la nostra societat, unes estadístiques que no aca-
ben de reflectir en tots els seus components la quantitat de violència masclista que 
veritablement la societat catalana femenina té en aquest país. I pensem que és un 
problema molt important si no som capaços de poder tenir les dades correctes i es-
tabilitzades en tot moment. I com a recursos tècnics que estava dient que faltaven al 
principi, evidentment, necessitem aquestes dades per saber i per tenir una anàlisi de 
tot més acurada en aquest aspecte.

Han comentat algunes coses molt interessants. De fet, parlaven de refundar, par-
laven d’un nou model de finançament, tant al SIAD com a diferents tipus. A nos-
altres ens agradaria preguntar una afirmació que s’ha dit aquí, que quina és l’eina 
exactament que s’ha incorporat des de l’Institut Català al Govern, a qualsevol altre 
departament que no sigui el Departament d’Igualtat, respecte al funcionament o la 
transversalitat que s’han de tenir a les polítiques públiques. Perquè, des de l’oposi-
ció, els podem dir que, com a mínim, no ens n’hem adonat i pensem que és un fet 
important si ha acabat succeint.

I, de la mateixa manera, una reivindicació històrica que ve des del món de la po-
lítica municipal, el SIAD –la xarxa del SIAD–, que funciona correctament, que tots 
els municipis de diferents colors polítics sempre demanen el seu desenvolupament, 
la proposta més clara o la pregunta més clara que els podem demanar és quin és el 
plantejament que es té per part del Govern o per part de l’institut, quina és la previ-
sió que en el curt termini puguem disposar d’un desplegament major d’una xarxa de 
SIADs a més territoris que actualment no estem arribant.

Sabem que a nivell de consells comarcals es pot arribar gairebé a tot Catalunya, 
però ens agradaria veure quina és la capacitat que tenim actualment per pensar que 
es territoritzarà encara més i que arribarà a molts més municipis dels que actual-
ment està donant un servei físic aquest servei tan important.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup de Catalunya En Comú Podem. Té la 
paraula la diputada Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies, vicepresidenta. Volia agrair la intervenció de la senyora Meritxell 
Benedí, que hagi pogut finalment venir avui a explicar-nos una mica com és aquesta 
reestructuració i com s’ajusten les funcions de l’Institut Català de les Dones ara que 
hi ha una Conselleria d’Igualtat i Feminismes. 

De fet, nosaltres pensem que una de les coses que potser s’ha de repensar o s’ha 
de començar a repensar és si realment cal replantejar una de les coses que diu la llei, 
que és aquesta adscripció de l’Institut Català de les Dones al Departament de Pre-
sidència, que és com havia estat fins ara. Perquè, és clar, s’entenia que aquesta era 
la voluntat de la llei de garantir més pes polític i més capacitat de transversalització 
de les polítiques de l’ICD, de totes les polítiques de gènere a tots els departaments 
del Govern. Però jo crec que és evident que això no ha funcionat, com a mínim no 
ha funcionat fins l’any 2021.
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És a dir, l’Institut Català de les Dones no va tenir ni els recursos ni el reconei-
xement polític de la resta de conselleries i, segurament, tampoc de la Presidència, 
entenem. Perquè la manca de força que ha tingut com a ens de transversalització i 
ens garant de les polítiques d’igualtat entre homes i dones a la Generalitat de Cata-
lunya..., nosaltres la valoració que fem és que ha sigut bastant feble i que realment 
no ha tingut el paper que havia de tenir.

Nosaltres sempre ho dèiem, és que la llei de violències masclistes –la primera llei 
per a l’erradicació de les violències masclistes– s’aprova el 2008. El 2008 l’Institut 
Català de les Dones tenia 12 milions d’euros de pressupost i deu anys després, quan 
es fa l’avaluació dels deu anys de la llei, l’Institut Català de les Dones té 8 milions 
de pressupost.

És a dir, en els deu anys que s’aproven les principals lleis que haurien d’haver 
garantit el dret de les dones a ser ateses com a víctimes de violència masclista i a 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, doncs l’ens que ha de vetllar perquè 
això es compleixi, el seu pressupost s’havia reduït en un cinquanta per cent, pràc-
ticament.

Per tant, nosaltres sí que volem, d’alguna manera, preguntar-li per aquesta resig-
nificació de l’Institut Català de les Dones –que algunes coses ens ha avançat– en el 
marc de la llei del 2015, perquè nosaltres entenem que és una llei que no s’ha des-
plegat, més enllà de perquè segurament el seu contingut és tan recomanatori i és tan 
suggeridor però tan poc efectiu i tan poc exigent a l’hora de complir-se, que hi ha 
una gran part de coses que no s’han complert perquè no hi ha hagut la voluntat per 
fer-ho i perquè tampoc hi ha hagut la capacitat per exigir-ho i perquè no hi han ha-
gut els recursos necessaris per augmentar aquesta capacitat d’exigir-ho.

Per tant, si que li voldríem, d’alguna manera, preguntar –i avançant una mica 
aquest informe d’avaluació en què vam poder participar com a grups parlamenta-
ris– aquests canvis que plantegen en la llei si portaran que s’hagin de destinar també 
unes partides específiques. Hi han altres governs que destinen un percentatge mínim 
del pressupost del Govern de la Generalitat a polítiques d’igualtat.

Nosaltres, la Generalitat de Catalunya està molt lluny d’aquest repte. Creiem que 
amb la creació de la Conselleria es diu que s’ha augmentat el pressupost i el pressu-
post ha augmentat, sí, però no suficientment pel que seria la importància que té una 
conselleria de les dimensions... I, sobretot, que nosaltres considerem que ha d’ha-
ver-hi clarament un abans i un després de la posada en marxa d’aquesta conselleria 
i que s’ha de notar molt en les polítiques d’igualtat i això requereix un enfortiment 
dels recursos, dels recursos humans, dels recursos pressupostaris per poder-ho fer.

I, honestament, el pressupost de l’Institut Català de les Dones s’ha congelat, no 
ha augmentat. És cert que algunes de les coses que abans feia ara han passat a altres 
instàncies de la Conselleria, però també és veritat que a nivell de recursos s’ha que-
dat com estava. Per tant, creiem que ja és un senyal que és una mica preocupant que 
s’hagi de renunciar a fer aquest augment que era necessari i que nosaltres, com a mí-
nim, vam defensar quan va haver-hi la negociació de pressupostos sense aconseguir 
gaires canvis per part dels grups del govern.

També ens preocupa una mica, i sí que ens agradaria preguntar-li, que no acabi 
havent-hi una certa duplicitat i descoordinacions entre les diferents instàncies que 
ara mateix hi ha entre la conselleria i l’Institut Català de les Dones. I és que entrant 
ahir a la pàgina web i revisant ràpidament les funcions de la Secretaria de Feminis-
mes –que ens acompanya aquí la secretària també– i les de l’Institut Català de les 
Dones, doncs, és clar, al final, sí que s’acaba veient que hi ha com una certa duplici-
tat i correm el risc que acabem anant a que hi hagi més burocratització, que hi hagi 
més tràmits i que això acabi revertint en que sigui més difícil fer aquests canvis.

Així que sí que ens agradaria preguntar-li una mica més sobre aquests meca-
nismes de coordinació dintre de la mateixa Conselleria i també, evidentment, cap 
a la resta de departaments, perquè sí que estem veient que algunes coses, doncs, no 
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acaben de funcionar, per exemple, tot el tema de l’estratègia de drets sexuals i re-
productius, no?

Amb tot el tema del dret a l’avortament, estem veient que Salut no està respo-
nent com s’està esperant o com s’enuncia, que segueixen havent-hi problemes per 
fer avortaments farmacològics i quirúrgics a tot el territori i que, quan interpel·lem 
Salut, d’alguna manera diu que això és cosa seva, que no és cosa de la Conselleria. 
I, per tant, el paper de la conselleria en aquesta transversalització i garantia de drets, 
en tenim alguns dubtes.

Preguntar-li més al detall els contractes programa. O sigui, un dels grans pro-
blemes del SIAD és, justament, aquesta iniquitat territorial que comentava. Creiem 
que també parlar només amb les entitats municipalistes, tot i que és necessari, no 
sé si s’acaba de recollir el que és tota la diversitat que hi ha al territori de diferents 
situacions del SIAD. I crec que és important que es pugui estendre aquest mecanis-
me de consulta a altres ajuntaments de diferents mides i amb diferents experiències.

Ens agradaria preguntar-li, també, per com estan treballant amb aquesta idea de 
transversalització, per exemple, amb la Conselleria d’Acció Social pels temes d’ha-
bitatge. Segueix havent-hi un problema molt greu d’accés de les dones víctimes de 
violència masclista a recursos d’habitatge. I també sobre la precarització de les en-
titats que estan treballant amb les dones víctimes de violència masclista i que, en 
general, treballen amb les dones en situació de vulnerabilitat i que han denunciat 
moltes vegades la precarització i dificultats de temps que els suposa i de planificació 
el no tenir una garantia de treball en condicions dignes a càrrec de les subvencions 
que venen de la Conselleria i de l’Institut Català de les Dones.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. És el torn ara del Grup Parlamentari de VOX. Té la paraula la diputada 
Lora. (Veus de fons.) Sí? Doncs, malgrat ser grups que donen suport al Govern, com 
que són grups que sí que han participat en la sol·licitud de compareixença, seria el 
torn del Grup de Junts per Catalunya.

Ester Vallès Pelay

Moltes gràcies, presidenta, vicepresidenta. Primer de tot, agrair-vos que avui ha-
gueu vingut a explicar-nos la nova estructura que l’Institut Català de les Dones ha fet 
per a aquesta legislatura. Primer de tot, dir que molt d’acord que s’ha d’actualitzar la 
Llei 17/2015 després del procés d’avaluació en què vàrem participar, on vàrem estar 
totes d’acord que era solament una reiteració de recomanacions.

Des del Grup de Junts per Catalunya els voldríem traslladar algunes preguntes. 
Evidentment, a moltes de les preguntes que us volia fer, ja els heu fet unes pinze-
llades en la vostra intervenció, però igualment us les deixo per si podeu respondre 
algunes d’aquestes.

Quines són les actuacions d’impacte de gènere que l’institut durà a terme en 
aquesta reestructuració? Com afecta a la feina de l’ICD la creació d’una conselleria 
específica de feminismes? Sí que heu comentat per sobre com afectaria. Quins són, 
si n’hi ha, els projectes en els que treballen en col·laboració amb la Conselleria? 
Com es veurà afectada, si és que es veu afectada, aquesta reestructuració pel que fa 
a l’atenció de les persones que s’hi dirigeixen? Heu parlat de la millora de la xarxa 
SIAD.

I, per acabar, sabem que entre els àmbits d’actuació de l’Institut Català de les 
Dones, a part de l’atenció a les dones, les campanyes, la coeducació, els ens locals, 
les entitats i, evidentment, les violències masclistes, hi trobem l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere. És en aquest últim àmbit que ens agradaria que ens pogués ex-
plicar si aquesta reestructuració afecta, i com afecta si és el cas, més detalladament 
a l’Observatori de la Igualtat de Gènere?
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I, aprofitant que la tenim aquí, que ens pogués valorar molt esquemàticament la 
importància d’aquest òrgan assessor, ja que avui mateix, com ha comentat el nos-
tre company, el Grup Parlamentari de VOX demanarà en una PR la seva supressió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, donem, ara sí, la paraula a la representant del Grup d’Es-
querra Republicana, la diputada Raquel Sans.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies a les dues compareixents d’avui, a la presi-
denta i a la directora de l’Institut Català de les Dones, també a les companyes de 
l’equip de la Conselleria que són presents en aquesta comissió. Moltíssimes gràcies 
per la compareixença, per explicar-nos aquest reencaix de l’Institut Català de les 
Dones en la nova Conselleria d’Igualtat i Feminismes. Sabem que no és una tasca 
fàcil i que aquest encaix sempre és complicat. I, per tant, agrair-li les explicacions 
que avui ens ha fet.

Creiem des del Grup d’Esquerra Republicana que val la pena donar valor a l’ei-
na que ha suposat per a la història d’aquest país l’Institut Català de les Dones. Com 
vostè deia, un institut que es va crear l’any 89, que en molts moments de la histò-
ria del país ha estat a l’avantguarda de les polítiques feministes. Recordem, doncs, 
la Marta Selva al capdavant d’aquest Institut Català de les Dones fent polítiques 
d’avantguarda.

I sí que és cert, doncs, la necessitat que vostè mateixa plantejava de refundar, de 
replantejar i de revisar un Institut Català de les Dones que, segurament, per les ma-
teixes exigències normatives a les quals vostè feia referència ha passat a ser un insti-
tut més d’informes de recomanació que no pas un institut de polítiques efectives de 
transformació feminista com hauria de ser.

En aquest sentit, ens sembla molt interessant el que plantejava d’aquesta neces-
sitat de canvi normatiu de la Llei 17/2015, perquè és cert –em sembla que era la 
diputada Segovia que en feia referència– que està molt bé una llei que faci recoma-
nacions, que ens digui que necessitem informes d’impacte de gènere, però, és clar, 
si tenint l’informe –encara que l’informe sigui negatiu– ja n’hi ha prou, doncs, aquí 
tenim un problema.

I, per tant, la primera pregunta que li voldria fer és si consideren, des de l’Institut 
Català de les Dones, que aquests informes –que actualment són informes precep-
tius, per tant, que només cal tenir l’informe per fer el check i cobrir l’expedient– han 
de convertir-se en informes vinculants i, per tant, que si l’informe no és favorable, 
determinades lleis, determinades qüestions no poden tirar endavant. La primera de 
les qüestions és aquesta: si hem de passar d’informes preceptius a informes vincu-
lants.

Una altra de les qüestions que, coneixent l’Institut Català de les Dones, ens sug-
gereix al Grup d’Esquerra Republicana és el fet que per poder treballar a l’Institut 
Català de les Dones no sigui un requisit tenir coneixements en l’àmbit de les políti-
ques de gènere. I això ens sembla un fet, doncs, que pot condicionar també aquesta 
capacitat transformadora de l’Institut.

Entenem que les polítiques de gènere requereixen no només d’uns coneixements 
tècnics, sinó també fins i tot d’una sensibilització. I, per tant, entenem que... No sé 
si ho valoren de la mateixa manera, si creuen, doncs, que caldria que, més enllà dels 
mèrits, fos un requisit tenir coneixements en aquesta matèria per poder formar part 
de l’Institut Català de les Dones.

S’ha parlat de polítiques de transversalitat i de la necessitat de transversalitzar 
aquestes polítiques feministes. La pregunta és –i aquí en confiança, eh?– si costa 
molt aquesta transversalització? Perquè estem molt acostumades, les que ens dedi-
quem, doncs, a qüestions feministes, a que parlem per a un públic molt convençut 
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–aquí estem totes molt convençudes–, però quan això es trasllada, doncs, a l’Admi-
nistració en general, no sempre és fàcil poder fer aquesta transversalització i, per 
tant, anar més enllà de l’institut, de la conselleria. I, bé, ara que estem en confiança 
i a la comissió, doncs, saber si costa molt fer això.

Vostè també ha parlat d’un element fonamental, que és la necessitat d’endreçar, 
de tenir la informació sobre aquesta xarxa de SIADs, que se’n feia referència, que 
són aquests serveis d’informació i atenció a les dones arreu del territori de Catalu-
nya per garantir aquesta equitat, també, territorial en aquest servei. La pregunta és 
una mica cap a on van encaminades aquestes reorganitzacions? 

Parlava de la necessitat de dotar aquests SIADs d’un finançament més estable 
amb aquest contracte programa, però també de definir exactament quines són les 
necessitats, doncs, d’aquests SIADs. I no sé si ens pot avançar algun detall més en 
aquest sentit, perquè ens sembla que és una proposta interessant. Perquè, més enllà 
de la bona voluntat de cadascú –vostè també en feia referència–, en les polítiques 
feministes sembla que tot sigui qüestió de bona voluntat i de qui és l’interlocutor. 
Perquè si no hi ha reglaments, si no hi ha règim sancionador, si no estan definits 
exactament quins són els perfils professionals que han d’integrar aquesta xarxa, 
doncs, ho tindrem molt complicat per realment sortir-nos-en.

I, per tant, aquestes són les qüestions que els volíem plantejar. I, en tot cas, reite-
rar l’agraïment per la seva compareixença avui.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara sí, tindria, per finalitzar els torns d’intervenció dels grups, la 
diputada del Grup de VOX, la senyora Mónica Lora.

Mónica Lora Cisquer

Gracias. Buenas tardes. Señora Benedí. Bien, agradecerle su comparecencia en 
la Comisión de Igualdad y Feminismos, ya que, en este sentido, al menos a nuestro 
grupo parlamentario, nos reafirma en lo que pensamos sobre el Institut Català de 
les Dones.

Y a mí, si bien me ha faltado en su comparecencia algún comentario de autocrí-
tica hacia la necesidad de contar con este tipo de organismo –que incluso en algu-
nas de las intervenciones ya se ha manifestado– y también saber, pues, el valor que 
aporta a la sociedad.

Yo creo que usted podrá estar de acuerdo conmigo que no puede existir en este 
caso un organismo público –y recalco público– que sea discriminatorio. Y ya que 
hoy tengo la oportunidad de tener a la presidenta del Institut Català de les Dones, sí 
que quiero decirle con total sinceridad que el organismo que usted preside conside-
ramos que es discriminatorio, que es inútil y que es innecesario.

Y no lo digo porque sí, sino por varias cuestiones. Parten de un fundamento erró-
neo, como es que vivimos, pues, en un sistema patriarcal, discriminatorio y ofensivo 
para las mujeres que nos está, pues, oprimiendo constantemente. Y con este relato 
falsario crean la necesidad de montar, en este sentido, pues, toda una red de servi-
cios ideológicos. Y en base a esto, sobre todo, nació el Institut Català de les Dones.

Por otro lado, nos encontramos que el estado de las autonomías es propenso a 
crear duplicidades de organismos como sucede con el instituto catalán de las mu-
jeres y el instituto de las mujeres a nivel estatal, provocando, en este sentido, una 
duplicidad e ineficiencia en el uso de los recursos públicos, provocando también 
una sobrefinanciación y sobrerregulación. Por no hablar ya de la ineficacia de este 
organismo, que su trabajo, al menos hasta día de hoy, se ha reducido, pues, a acom-
pañar a ciertas entidades –eso sí, entidades feministas–, a corporaciones locales y a 
políticas públicas que atentan contra el principio de igualdad. Encontrándonos con 
ello una dilapidación de dinero público que para nosotros consideramos que es es-
candaloso.
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Como, por ejemplo, que el cincuenta por ciento del presupuesto del Institut Ca-
talà de les Dones, unos 5 millones de euros, se destinan a las corporaciones locales 
mediante los contratos programa que, por cierto, son bastante opacos.

Y nos preguntamos si es necesario el Institut Català de les Dones como herra-
mienta de transmisión de dinero público, y consideramos que no. Nos preguntamos 
si es necesario gastar más de 2 millones de euros de dinero público en retribución de 
personal para mantener este chiringuito; consideramos sinceramente que no. Y des-
pués le preguntamos si usted cree que es necesaria la macroestructura de organis-
mos y entidades como esta que están duplicadas. Y con todo ello podría seguir, pero 
no disponemos de mucho más tiempo.

Y nos ha hablado también en la comparecencia de la transformación del Institut 
Català de les Dones para ponerlo todavía más a la vanguardia de las políticas fe-
ministas, de la transversalidad de género, de diálogo feminista, de dar más apoyo 
–todavía más apoyo– a las entidades feministas excluyentes. Nos ha hablado de la 
presión estética y de reforzar el centro de documentación para encaminarlo en más 
perspectiva de género y más perspectiva feminista.

Yo siento comunicar que, en este sentido, pues, no se nos ocurren desde nuestro 
grupo parlamentario preguntas para elevar, porque ya lo teníamos claro antes de la 
comparecencia, pero ahora, después de la comparecencia, tenemos todavía más cla-
ro que este organismo se debería suprimir.

Porque lo que necesitamos es bajar la persiana del Institut Català de les Dones y 
destinar esos 10 millones de euros a cuestiones que sí son urgentes y que no discri-
minen por sexo y que en aquellos casos que alguna persona sufra violencia, no se 
haga ningún tipo de distinción entre hombres y mujeres.

Porque claro que queremos y defendemos a todas aquellas mujeres que sufren 
violencia y a todas aquellas mujeres que son maltratadas. Simplemente lo que pedi-
mos desde nuestro grupo parlamentario es que tanto mujeres, como hombres, como 
niños y como ancianos dispongan de los mismos servicios y del mismo acompaña-
miento que, en este caso, pues, pueden disponer las mujeres.

Muchas gracias.

La presidenta

Bé, gràcies. Doncs, finalitzades les intervencions dels grups, ara sí que tindria la 
paraula la senyora Benedí per poder respondre, aproximadament uns quinze minuts.

Gràcies.

Meritxell Benedí Altés

Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputades i diputats. En primer lloc, el que jo di-
ria és que, evidentment, efectivament, com deuen veure sovint a les compareixences 
i com vivim totes les persones que treballem a l’Administració pública, les políti-
ques públiques requereixen d’organismes, d’estructura, de personal i de pressupost 
per desenvolupar-se, sinó no hi ha política pública possible.

I, per tant, l’Institut Català de les Dones és l’organisme que s’encarrega de des-
plegar les polítiques públiques en l’àmbit de la transversalitat de gènere, de la visibi-
lització, de les experiències, dels coneixements, dels serveis a les dones, de l’atenció, 
dels serveis d’informació i atenció a les dones, de la promoció del coneixement de 
les dones, etcètera.

Responc una mica esglaonat. Si em deixo alguna cosa, m’ho diuen i intentarem 
ampliar-ho. En primer lloc, efectivament, els enviarem la presentació amb power-
point. M’he oblidat de dir-ho a la meva intervenció, però, efectivament, els l’envia-
rem avui mateix, si cal.

Sí, a l’Institut Català de les Dones en els últims anys li ha faltat pressupost. Ho 
hem comentat pel que fa als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, com un 
exemple de com quan hi ha un increment de demanda això no ve acompanyat d’un 
increment pressupostari. I estem, precisament, compromeses en això.
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De fet, el pressupost de l’Institut Català de les Dones comparat amb el pressupost 
de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes o només de la Secretaria de Feminismes 
és molt inferior. És a dir, la Secretaria de Feminismes per si sola té molt més pres-
supost que l’Institut Català de les Dones. I assumeix moltes més funcions i tasques 
de les que tenia l’Institut Català de les Dones.

Per tant, sí, el pressupost de l’Institut Català de les Dones és el mateix, però han 
crescut altres unitats directives del Departament i ha crescut el propi Departament. 
S’ha construït un departament. Per tant, estarem encantades que l’Institut Català de 
les Dones es doti de més recursos en els propers pressupostos i si volen condicionar 
l’aprovació dels pressupostos l’any que ve o l’altre a l’increment de pressupost de 
l’Institut Català de les Dones, els asseguro que estarem encantades, i els serveis i les 
polítiques que impulsem des de l’institut també.

Efectivament, a l’Observatori d’Igualtat de Gènere li hem de donar un nou im-
puls i l’hem de millorar. La presa de decisions en l’àmbit polític, si es fa basat en 
l’evidència és millor. És millor per a la ciutadania i és millor per explicar què fem 
a la ciutadania. Tenim molta evidència, per sort, des del feminisme. Fa més de qua-
ranta anys que des de diferents disciplines acadèmiques tenim prou evidència empí-
rica que demostra totes les discriminacions que vivim les dones.

Però pel que fa als sistemes d’informació públics a disposició per poder demos-
trar, avaluar les intervencions i demostrar la feina que fem des de les institucions 
públiques, aquesta inversió no s’ha produït. És per això que considerem estratègic 
millorar els sistemes d’informació, l’informe preliminar d’avaluació de la 17/2015 
ho diu.

Estem compromeses i, per això, la feina que els SIADs, per exemple, tinguin ac-
cés al W Social, el sistema d’informació a l’atenció primària de serveis socials, que 
serà una realitat ja aquesta tardor –com a mínim els primers mòduls–, ens ajudarà a 
poder consolidar dades i a tenir la mateixa informació a tot el territori.

Hi haurà una millora del finançament del SIAD i això no voldrà dir que hi hagi 
més SIADs. És a dir, cent set SIADs, jo crec que és suficient. Hi ha tants serveis 
d’Informació i Atenció a les Dones com àrees bàsiques de serveis socials. El que 
hem de fer és millorar la capacitat que tenen els serveis d’atendre les dones i, per 
tant, millorar o ampliar les professionals que treballen a la xarxa.

Amb l’actual model o amb el nou model vigent, això no és possible. Per això és 
necessari aprovar un model compartit amb l’Associació i Federació de Municipis, 
amb els principals ajuntaments de Catalunya i amb les professionals dels serveis, 
que defineixi això i que ens faci aprovar un decret que pugui regular perfils profes-
sionals, àmbits d’intervenció del servei, funcions d’aquestes professionals, percen-
tatge de finançament mínim i màxim per part de la Generalitat de Catalunya i dels 
ens locals i ràtios de professionals.

Si no tenim això, els ens locals –i, específicament, els consells comarcals– tenen 
la seva capacitat de creixement del servei molt limitada. No tenim cap obligació per 
part de la Generalitat de finançar professionals. Per tant, si hi ha altres prioritats 
pressupostàries que tinguin una obligació normativa, sempre passaran per damunt 
d’aquestes polítiques públiques.

És per això que és tan necessari que les polítiques feministes no siguin només 
declaratives, sinó que també siguin preceptives. I, per tant, és imprescindible que 
això estigui en els SIADs també.

L’operativa o la coordinació entre la Secretaria de Feminismes i l’Institut Català 
de les Dones. No hi ha duplicitat, perquè l’Institut Català de les Dones porta l’opera-
tiva dels serveis o de les actuacions de la Secretaria de Feminismes. El cas de l’Es-
tratègia nacional de drets sexuals i reproductius n’és un exemple. Des de l’institut 
portem l’operativa d’aquesta estratègia. O el Pla d’acció contra la pressió estètica o 
altres qüestions que es liderin des de la Secretaria de Feminismes sense cap mena 
de dubte.
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La coordinació en l’àmbit de la violència masclista amb el Departament de Ser-
veis Socials, doncs, la lidera la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències 
Masclistes, que és la responsable, amb aquesta reorganització de la Conselleria, de 
les polítiques d’erradicació de les violències masclistes. Si no, sí que estaríem dupli-
cant, des de l’institut i des de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violèn-
cies Masclistes.

Per tant, l’accés a l’habitatge i la coordinació amb el Departament de Drets Socials i  
amb la Secretaria d’Habitatge la porta la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes.

Coincideixo amb vostè, senyora Segovia, que el model de finançament de les 
entitats de dones i feministes a Catalunya ha de canviar. El model de finançament 
dels projectes mitjançant convocatòria de subvencions és un model caduc. Potser era 
vàlid als anys vuitanta o als anys noranta, ara no pot ser un model vàlid de finan-
çament de serveis. I hem de treballar a poc a poc, curosament, per no deixar ningú 
enrere en un model de concertació de serveis.

La precarització de les convocatòries de subvencions no té sentit. Fa que les en-
titats competeixin pels mateixos recursos. Fa que paguem un preu diferent pels ma-
teixos serveis i fa que tinguem serveis allà on hi ha entitats que els presten i no pas 
serveis allà on hi ha tota la població de Catalunya. Per tant, coincideixo amb vostè 
que s’ha de dur a terme. El que passa és que ho hem de fer amb molta cura, treba-
llat amb totes les entitats de dones i les entitats feministes de Catalunya, perquè si 
ho fem molt ràpid, si passem a un procés de concertació molt ràpid, ens carregarem 
el teixit associatiu. Com diria la meva neboda, seria una «xusta». Llavors, per tant, 
això no té cap mena de sentit.

Amb relació als informes d’impacte de gènere, nosaltres creiem que han de ser 
vinculants, efectivament, perquè, si no, ens quedem una altra vegada en aquesta po-
lítica declarativa i no en l’obligatorietat. Totes les polítiques públiques que volen ser 
polítiques públiques són obligatòries, perquè, si no, són declaracions. I si parlem de 
transformació feminista, hem de parlar de l’obligatorietat que tenim.

I, efectivament, senyora Sans, coincideixo amb vostè que és necessari que les 
professionals que treballen no només a l’institut, sinó en polítiques feministes a 
l’institut, a la conselleria o als ens locals desplegant polítiques feministes, polítiques 
amb perspectiva de gènere han de tenir formació específica. I aquest hauria de ser 
un requisit, perquè, si no, hem de començar molt enrere. I, de fet, això genera moltes 
dificultats a l’hora de desplegar aquestes polítiques.

Crec que no em deixo res. No sé si la directora de l’institut vol... (Veus de fons.) 
Sí, gràcies, Neus. És veritat que l’Institut Català de les Dones es coneix poc i, en 
general, coneixem poc els organismes públics, la població en general. I l’Institut Ca-
talà de les Dones es coneix poc.

Per això, els punts ICD Obert o aquesta voluntat d’obrir l’Institut Català de les 
Dones a tota la ciutadania. Per a nosaltres és imprescindible per poder acostar què 
és el que fem i què és el que fem amb relació a les polítiques públiques i amb relació 
als serveis que promocionem.

L’institut Català de les Dones és a Barcelona, és a Tortosa, és a Tarragona, és a 
Lleida i a Girona. Hi ha atenció a les dones en totes aquestes ubicacions i la relació 
amb les entitats del seu entorn hi ha de ser. L’Institut Català de les Dones, per exem-
ple, està ubicat al Raval i durant molt de temps ha tingut molt poca relació amb les 
entitats del seu propi entorn. I no és només una qüestió comunitària amb relació als 
serveis que toquen, sinó també amb relació al coneixement que generem, que es ge-
nera des de l’institut o des de la Conselleria o des de les polítiques feministes. I això 
com s’explica a tothom.

I, sí, efectivament, hem de fer un esforç –un esforç important– que des de l’Ob-
servatori de la Igualtat de Gènere volem impulsar. I, a més, l’Observatori és impres-
cindible com a referent europeu per la translació a Catalunya de l’índex d’igualtat de 
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gènere, que també ens ajuda a mesurar-nos i a mesurar en quina situació de millora 
o de desigualtat estem les dones a Catalunya amb relació a la resta de països euro-
peus i també amb relació a la producció de coneixement.

Crec que no em deixo res del que... Crec que a Junts per Catalunya més o menys 
li he contestat totes les preguntes, he contestat pràcticament a tothom. I, per tant, jo, 
si volen, ho deixaré aquí.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. No sé si hi ha algun grup que tingui alguna intervenció que vulgui fer? 
Algun comentari més? (Pausa.) D’acord, doncs. Gràcies. 

Acomiadaríem aquí la senyora Benedí i la directora de l’Institut Català de les 
Dones i faríem una pausa breu de dos minutets per acomiadar-les i tornaríem amb 
els següents punts de l’ordre del dia. Com saben, serien les dues propostes de reso-
lució i amb això finalitzaríem.

Gràcies.

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

minuts.

La presidenta

D’acord. Doncs, si els sembla bé, seguim amb la proposta d’ordre del dia.

Proposta de resolució sobre les mesures de protecció de menors 
i de víctimes de matrimonis forçats

250-00480/13

Tenim, en següent lloc, el punt número 3, que és la proposta de resolució sobre 
les mesures de protecció de menors i de víctimes de matrimonis forçats presentada 
pel Grup Parlamentari de VOX. Té la paraula la diputada Mónica Lora.

Mónica Lora Cisquer

Gràcies, presidenta. Bien. Todos ya tienen la propuesta de resolución, que habrán 
podido leer –la parte expositiva y también los puntos que pedimos. 

Y es que en los últimos seis años los matrimonios forzosos han aumentado en 
España. Concretamente, por ejemplo, el 14 de febrero de este año fue detenido en 
Barcelona un hombre paquistaní de treinta y cinco años como presunto autor del 
asesinato de Saman Abbas, una chica de dieciocho años asesinada en Italia cuando 
trataba de escapar de un matrimonio forzoso con su primo, el hombre detenido en 
Barcelona.

Y es que, en este sentido, consideramos que no es casualidad que la detención 
se produjera en Barcelona, ya que por desgracia el islamismo radical está cada vez 
más presente en nuestra región, en Cataluña, y se cobija entre nosotros gracias a la 
complicidad del separatismo y de la izquierda.

Otro caso, el 16 de marzo los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional desarti-
cularon un grupo criminal en el Baix Llobregat con la detención de siete personas 
en Martorell y Olesa de Montserrat que se dedicaban a captar mujeres, sobre todo 
mujeres vulnerables y mujeres discapacitadas, y obligarlas a casarse con extranjeros 
ilegales que querían regularizar su situación administrativa. Y de momento se han 
descubierto ya catorce matrimonios forzosos. 

En Cataluña, se han detectado en la última década, al menos que sepamos, 153 
casos de matrimonios forzosos, la mitad de ellos de niñas menores de edad, aunque 
los expertos alertan de que hay muchos más casos escondidos. Y es que en realidad 
es imposible saber cuántas mujeres hay en riesgo en nuestra región, en Cataluña.
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Pudimos leer también que la secretaria de Igualtat, Migracions i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya calcula que hay entre siete mil niñas de entre quince y 
diecinueve años. 

En el 2020 se formalizó el protocolo para la prevención y el abordaje del matri-
monio forzoso en Cataluña. Sin embargo, más allá de la elaboración de este docu-
mento, consideramos que no se ha producido ningún tipo de actuación concreta para 
erradicar esta violencia.

Es por ello que hoy les presentamos esta propuesta con seis puntos, donde propo-
nemos una serie de medidas para intensificar y reforzar el trabajo para combatir este 
tipo de violencia. Porque consideramos que este tipo de violencia debe ser combati-
da con determinación, debe ser combatida con valentía. Y consideramos que votar 
en contra de las medidas objetivas que presenta hoy nuestro Grupo Parlamentario 
de VOX sería un acto políticamente irresponsable y abyecto.

Acto de irresponsabilidad votar en contra de, por ejemplo, y leo textualmente 
uno de los puntos –concretamente el punto quinto–, que insta «al órgano o autoridad 
oportuna para la expulsión de forma inmediata a los extranjeros que cometan delitos 
de matrimonios forzados y denegar el permiso de residencia de todos los extranjeros 
que hayan sido condenados por este tipo de acciones procurando que cumplan las 
penas en sus países de origen».

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Com que no hi ha esmenes presentades, té ara la paraula per in-
tervenir el diputat del Grup Socialistes, el senyor David González.

David González Chanca

Gràcies, presidenta. Nuestro grupo votará en contra de esta propuesta de resolu-
ción por la incoherencia: por la incoherencia de VOX a la hora de presentar esta PR 
después de la cantidad de propuestas de resolución, propuestas, ideas y discursos 
que hemos tenido que escuchar en esta Comisión de Igualdad.

Si somos capaces de quitar toda la literatura discriminatoria por origen de na-
cimiento o nacionalidad que desprende esta propuesta de resolución –donde habla 
directamente de inmigrantes, de nacionales diferentes, de barbaridades a las que, 
lamentablemente, no es la primera vez que las tenemos que escuchar enfrente–, sí 
que se dibuja algo muy diferente, y es que es la primera propuesta de resolución 
donde VOX habla literalmente de una violencia que sufren las mujeres de forma 
estructural.

Y es cierto, hay una discriminación evidente entre las niñas que son forzadas a 
contraer matrimonios en contra de su voluntad, entre las mujeres que son forzadas 
en esta misma acción respecto al resto de la sociedad. Y esta violencia estructural, 
si somos capaces de quitar toda la literatura que estamos criticando, se puede encon-
trar en esta propuesta de resolución. Nos parece un pequeño paso si luego viniera 
acompañado de ese reconocimiento de la violencia machista estructural que sufren 
todas las mujeres. Nos parece un pequeño paso para alejarse de la extrema derecha.

Pero mientras tanto, mientras el discurso siga siendo el mismo y mientras los 
postulados siguen siendo tan sumamente peligrosos para los derechos de todas las 
mujeres, a esta propuesta de resolución y a todas las que vengan vamos a votar en 
contra.

(Pausa.)

La vicepresidenta

Gràcies. M’havia despistat... És el torn ara de la diputada de Catalunya En Comú 
Podem, de la diputada Segovia.
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Susanna Segovia Sánchez

Gràcies, vicepresidenta. Nosaltres, curiosament, compartim algun dels punts 
–que deu ser una de les poques vegades que m’ha passat amb una proposta de re-
solució del Grup de VOX. Com a mínim, podríem coincidir bastant del primer al 
quart punt, que, si qui presentés aquesta proposta de resolució no fos un grup que 
clarament s’ha mostrat com a negacionista de la violència masclista estructural, 
que nega que hi han dones que pateixen violència pel fet de ser dona, com és el cas 
dels matrimonis forçats als quals fa referència la proposta de resolució; doncs, fins i 
tot, podríem arribar a pensar que realment aquí hi ha una preocupació pel benestar 
d’aquestes nenes.

Nosaltres el que considerem és que els dos darrers punts de la proposta de reso-
lució justament el que posen de manifest és que la preocupació no és pel benestar i 
pels drets d’aquestes nenes, sinó per l’obsessió de culpabilitzar tota la població que 
té un origen nacional que no és el de l’Estat espanyol, que té una cultura o que té una 
religió que no és la religió catòlica, com s’han entestat a demostrar-nos en algunes 
de les seves intervencions al Ple del Parlament. Per a ells és bona una religió, no són 
bones les altres religions.

I el que estan intentant amb aquesta proposta de resolució també és una crimi-
nalització, perquè es fa una assumpció directa que els casos de matrimonis forçats 
tenen a veure amb algú que ve aquí i que està aquí d’un altre país. I per poc que un 
s’informi, sap que els temes de matrimonis forçosos estan molt estesos i que, fins i 
tot, pot haver-hi persones amb nacionalitat espanyola que estiguin cometent el que 
ara mateix està reconegut a la Llei d’erradicació de les violències masclistes de Ca-
talunya com una violència masclista. Per tant, aquella llei que el Grup de VOX vol 
derogar, que és la llei que justament reconeix els matrimonis forçosos com una vio-
lència masclista.

Per tant, com que no estem disposats a blanquejar una proposta de resolució que 
en el fons és xenòfoba i és racista i que intenta utilitzar la defensa dels drets de les 
dones per amagar aquesta xenofòbia, nosaltres hi votarem en contra, malgrat ser 
dels primers grups que defensem que ha d’haver-hi una intervenció clara i contun-
dent per part del Govern per acabar amb la xacra dels matrimonis forçats. 

I això existeix. I imagino que els grups de govern dedicaran part del seu temps 
–no és el meu paper aquí– a explicar quins són els mecanismes que actualment ja 
existeixen, tant als centres d’atenció primària com als centres d’atenció dels serveis 
socials, per detectar casos on hi ha nenes que estan en risc o de mutilació genital 
femenina o de matrimonis forçosos per poder intervenir a temps i evitar la situació.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. És el torn ara de Junts per Catalunya. Té la paraula la diputada Toronjo.

Judith Toronjo Nofuentes

Gràcies, presidenta i vicepresidenta. Algunes dades abans d’entrar en la qüestió. 
A Catalunya, els darrers deu anys s’han atès vuitanta-cinc nenes i un total de sei-
xanta-vuit dones per causa de matrimoni forçat. De fet, és una forma de violència 
contra filles, ja siguin menors o bé adultes, d’una família que considera que té el 
dret de decidir sobre la vida de totes elles i que, per tant, té el deure d’obeir el cap 
de família dins d’una estructura familiar que considerem que és, sense cap mena de 
dubte, patriarcal, abusiva i piramidal.

Si fem un repàs a nivell legislatiu, i s’ha comentat en les paraules que m’han 
precedit, el matrimoni forçat suposa també una vulneració greu dels drets humans 
perquè sotmet aquestes persones afectades a un procés de victimització que estronca 
el seu projecte de vida i, alhora, vetlla per l’eliminació d’aquestes formes i aquests 
àmbits de violència masclista.
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Així ho incorpora la Llei 5/2008, però també la modificació de la 17/2020, s’ha 
comentat, referent al dret que tenen les dones i aquest dret per erradicar la violència 
masclista. Però, res més lluny de la realitat, ens trobem que es tracta d’una llei que 
algunes forces polítiques representades avui rebutgen. Aquells que actuen com l’ex-
trema dreta, que assenyalen l’origen, la procedència, la religió, la creença de les per-
sones i que ignoren les presents desigualtats que a dia d’avui són conseqüència d’una 
xacra que té un nom i es diu violència masclista i que també porta altres biaixos com 
són l’econòmic, com són en l’àmbit de la salut, de la pobresa, etcètera.

Això fa que des del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya no puguem votar, 
evidentment, favorablement a aquesta proposta de resolució d’aquells que neguen 
aquest tipus de violències i que tot sovint ho intenten tapar a través de violències 
intrafamiliars, negant el caràcter que té patriarcal de totes i cadascuna d’aquestes 
agressions.

Per tant, seguirem aïllats d’aquests discursos d’odi i ho farem a través de la polí-
tica activa i a través d’aquests quatre pilars fonamentals que ha d’encabir el protocol 
de prevenció i abordatge dels matrimonis forçats, com és la prevenció, com és la de-
tecció i és l’atenció i la recuperació de cadascuna de les víctimes.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula per intervenir la diputada del Grup d’Esquerra Repu-
blicana, la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, coincideixo amb les anteriors intervencions en 
que avui assistim a la primera vegada que l’extrema dreta reconeix la necessitat de 
la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. Crec que aquesta és la bona no-
tícia de la tarda, perquè, efectivament, tots els grups de la cambra estan en contra 
dels matrimonis forçats i, per tant, totes les iniciatives que vagin en aquesta línia 
seran ben acollides.

Però, llavors, estarem reconeixent per primera vegada des de l’extrema dreta que 
les nenes i les dones pateixen violències específiques. I, com que són violències es-
pecífiques, també es necessiten organismes específics, polítiques públiques especí-
fiques, recursos específics i, per tant, després que haurem de debatre sobre suprimir 
l’Observatori, doncs, anirem en aquesta mateixa línia.

Si reconeixem per primera vegada que la perspectiva de gènere, com en el cas 
dels matrimonis forçats, és necessària, doncs, estarem assistint a una nova era de 
l’extrema dreta, que és que deixaran de ser negacionistes de la violència masclista.

Però volen tancar organismes, alhora reconeixen que hi ha violències específi-
ques. I, en realitat, no volen parlar d’aquestes violències específiques, evidentment, 
sinó que el que volen és continuar amb el seu discurs racista, perquè en realitat el 
que fan és posar en el centre del debat la nacionalitat o la religió per davant de la 
violència específica.

I, per tant, diuen –abans li deia a la presidenta de l’Institut Català de les Dones– 
que no volen fer diferències entre víctimes homes i víctimes dones, però resulta que 
en el cas dels matrimonis forçats ens estan parlant de nenes. Per tant, estan reco-
neixent que hi ha unes violències que són específiques de les dones i que, per tant, 
la violència masclista existeix. Han deixat de ser negacionistes, ara només els falta 
deixar de ser racistes.

La presidenta

Moltes gràcies. Com que no queda cap altre torn d’intervenció, passem a la vo-
tació d’aquesta proposta de resolució.

Vots a favor?
Vots en contra?
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La proposta ha quedat rebutjada amb el vot a favor del Grup de VOX; els vots en 
contra del Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts 
per Catalunya i En Comú Podem.

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Observatori de la Igualtat 
de Gènere

250-00535/13

Donem pas ara el següent punt de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució 
número 4, proposta presentada pel Grup de VOX, proposta de resolució sobre la su-
pressió de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Té la paraula per intervenir la dipu-
tada Mónica Lora.

Mónica Lora Cisquer

Bien, gracias. Bien, hoy venimos a hablar –o más bien a pedir– la supresión del 
Observatori de la Igualtat de Gènere. Hoy incluso la presidenta del Institut Català 
de les Dones ha dicho que hay que darle un nuevo impulso al Observatori. Noso-
tros consideramos que no, que el único impulso que debe tener el Observatori de la 
Igualdad de Género es cerrarlo, es suprimirlo.

Este órgano está adscrito al Institut Català de les Dones y nació a raíz de la ley 
de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que se aprobó en el año 2015 en el 
Parlament de Catalunya. El Observatorio se creó como una medida para garantizar 
la igualdad entre hombres y mujeres que ha provocado más bien todo lo contrario.

Pero no es de extrañar, ya que precisamente esta ley –la ley de igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres– ya es claramente discriminatoria. Ley que crea un con-
flicto entre hombres y mujeres, donde pone a la mujer como víctima frente al hom-
bre. Una ley que vulnera el principio de igualdad, el de no discriminación por sexo 
al tratar incluso de imponer una supremacía feminista a toda costa.

En la pasada Comisión de Igualdad y Feminismos, debatimos sobre una pro-
puesta del Partido Socialista que pedía, precisamente, incrementar el presupuesto 
para el Observatorio de Igualdad de Género y, con ello, afianzarlo. Y nosotros en 
aquel momento ya denunciamos que no solo era innecesario aumentar el presupues-
to, sino que había que ir más allá, sino suprimir este observatorio.

Y motivos, nosotros consideramos que hay más que suficientes. Resumidamen-
te, hay que tener en cuenta que el Estado ya dispone de un órgano similar, por no 
decir idéntico, en funciones y finalidad bajo el nombre de Observatorio de Igual-
dad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, siendo un órgano gestionado por 
el Instituto de las Mujeres a nivel estatal, que antes también denunciábamos. Por lo 
tanto, hay una duplicidad administrativa, siendo innecesario e inútil la permanencia 
de este observatorio.

Después se ha demostrado que el Observatorio de la Igualdad de Género es un 
ente meramente ideológico y sin actividad sustancial, como ya dijeron incluso al-
gunos grupos parlamentarios en la pasada comisión. Y consideramos que, por ello, 
debe también suprimirse.

Y llegamos también incluso a otra conclusión, ¿no?, que consideramos –que creo 
que ya lo dije en la pasada comisión– que para garantizar la igualdad entre todos los 
catalanes, entre hombres y mujeres, consideramos que es necesario derogar todos 
aquellos organismos que atentan contra la igualdad, así como todos aquellos instru-
mentos políticos que son ineficaces, que son discriminatorios y que, en este caso, 
también, además, están duplicados.

Por todo ello, consideramos que suprimir el Observatorio de la Igualdad de Gé-
nero resulta más que justificado con estos motivos que acabo de exponer y más que 
podría seguir exponiendo pero me falta tiempo.

Gracias.
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La presidenta

Té la paraula ara per intervenir, per part del Grup Socialistes, el diputat David 
González.

David González Chanca

De fet, ho ha dit la diputada de VOX en la seva intervenció. Des del Grup Socia-
listes vam presentar fa temps una proposta de resolució per repensar i redefinir què 
és el que ha de fer l’Institut Català de les Dones..., perdoneu, en aquest cas Observa-
tori de la Igualtat de Gènere. Nosaltres no estem a favor de suprimir ni eliminar-lo. 
Fer això seria reconèixer que aquest tipus de violència no existeix. I tant de bo arribi 
el dia on això acabi passant.

Però, malauradament, no estem en aquestes circumstàncies. Nosaltres el que vo-
lem és transformar-ho, que veritablement acabi sent una eina veritablement útil per 
aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones i, sobretot, per la part que a nos-
altres més ens importa, per erradicar tot tipus de violències masclistes que han de 
patir les dones a Catalunya.

Per tant, evidentment i amb la naturalesa d’aquesta proposta de resolució que te-
nim al davant, votem en contra.

La presidenta

Moltes gràcies. Per part d’En Comú Podem, renuncio al torn d’intervenció. Té 
ara la paraula per intervenir, per part del Grup de Junts per Catalunya, la diputada 
Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Tant de bo acabar amb la violència masclista 
i acabar amb la desigualtat no només a Catalunya, sinó al món, fos tan fàcil com 
suprimir i derogar tot el que el Grup de VOX demana, fins i tot la democràcia i 
les competències exclusives en matèria d’igualtat i en polítiques d’igualtat que té 
Catalunya. Tant de bo acabar amb el racisme, el negacionisme, la xenofòbia que 
destil·la l’extrema dreta fos tan fàcil com suprimir un observatori com demana el 
Grup de VOX.

Nosaltres, per descomptat i vagi per endavant, votarem en contra com fem sem-
pre arran del pacte del cordó democràtic que tenim en aquest Parlament contra l’ex-
trema dreta. 

Però, de tota manera, ja que ells estipulen unes dades, els en donarem unes al-
tres, perquè vegin que, desgraciadament, hi ha desigualtat, desgraciadament, encara 
a Catalunya, i que necessitem observatoris per a la igualtat de gènere i necessitem 
polítiques de gènere i necessitem polítiques d’igualtat per aconseguir la igualtat da-
vant d’aquest patriarcat, davant d’aquesta desigualtat que tenim en aquesta societat.

Cal recordar que hi ha una taxa de risc de pobresa o d’exclusió social que afecta 
molt més en el cas de les dones que en el cas dels homes. Però, per exemple, que les 
dones cobren uns sis mil euros menys a l’any que els homes com a mitjana i que, 
per tant, s’han de fer polítiques, en aquest sentit, transversals i de gènere pel que fa 
a les polítiques de treball.

Però també, per exemple, que hi ha més de quaranta feminicidis des del 2019. 
Això vol dir quaranta dones assassinades a mans d’homes des del 2019. I això no és 
casualitat. Això és una desigualtat i això és una xacra que hem de poder i hem de 
voler lluitar, per tant, fent polítiques d’igualtat i polítiques de gènere.

Però, per exemple, la violència masclista, la qual ells insisteixen en negar i insis-
teixen a aplicar polítiques de negació, de negacionisme i que, quan arriben al poder, 
com hem pogut veure ara, desgraciadament i vergonyosament, a alguns governs 
d’Espanya, insisteixen a derogar i a suprimir les polítiques contra la violència mas-
clista perquè consideren que és violència interfamiliar o violència domèstica, de la 
qual no n’hem de parlar. 
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Com aquell «ángel del hogar» del franquisme que deia que les dones millor a 
casa, millor amb la pata quebrada, i que de les coses que passaven entre la família 
i entre el matrimoni, millor que no se’n parlés i que ja es resoldrien de manera do-
mèstica i de manera familiar.

Nosaltres ho seguirem denunciant, seguirem denunciant totes les violències mas-
clistes, la desigualtat. Seguirem fent polítiques de gènere, defensant les polítiques 
d’igualtat a Catalunya i arreu del món. 

I, per descomptat, seguirem denunciant i votant en contra de tot el que l’extrema 
dreta ens proposi.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per acabar, té la intervenció la diputada d’Esquerra Republicana 
Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, evidentment, la meva intervenció anterior era 
irònica. L’extrema dreta no reconeix la perspectiva de gènere, segueix sent negacio-
nista de la violència masclista i, per tant, nosaltres hi votarem en contra, perquè ens 
sembla que els recursos específics a les violències específiques amb els organismes 
específics que els correspon des de les polítiques públiques són necessaris.

La presidenta

Moltes gràcies. Passaríem ara a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
La proposta quedaria rebutjada amb el vot a favor del Grup de VOX, amb el vot 

en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya, del Grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, del Grup de Junts per Catalunya i del Grup d’En Comú Podem.

Finalitzaríem amb aquesta votació l’ordre del dia previst. Els recordo que hi ha 
hagut dos temes que han quedat ajornats per a la propera sessió. Agrair-los a tots  
i a totes l’assistència.

Moltes gràcies i ens veiem aviat.

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