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Sessió 6 de la CERIE

La sessió de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (CERIE) 

s’obre a les deu del matí i onze minuts. Presideix Jessica González Herrera, acompanyada 

de la vicepresidenta, Basha Changue Canalejo, i la secretària, Najat Driouech Ben Moussa. 

Assisteix la Mesa la lletrada Clara Marsan Raventós.

Hi són presents Pere Albó Marlés, pel G. P. de Junts per Catalunya, i María Elisa García 

Fuster, pel G. P. de VOX en Cataluña.

Assisteixen a aquesta sessió la consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals Carme Figueras Sinyol, la consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Laura 

Pinyol Puig, la consultora especialitzada en diversitat de projectes audiovisuals i membre de 

la junta de Dones Visuals Salima Jirari, i la periodista i escriptora Lucía Asué Mbomío Rubio.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant 

la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya (tram. 357-

00348/13). Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural a Catalunya 

(tram. 357-00349/13). Compareixença.

3. Compareixença de Salima Jirari, consultora especialitzada en diversitat de projectes 

audiovisuals i membre de la junta de Dones Visuals, davant la Comissió d’Estudi sobre el 

Racisme Institucional i Estructural (tram. 357-00483/13). Compareixença.

4. Compareixença de Lucía Mbomío, periodista i escriptora afrodescendent, davant la 

Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (tram. 357-00420/13). Com-

pareixença.

La presidenta 

Bon dia. Perdoneu el retard. Comencem la nostra sessió de treball de la Comissió 
d’Estudi sobre el Racisme Institucional.

Em presento perquè hi ha molta gent nova que normalment no ve. Jo soc la Jess 
González, diputada d’En Comú Podem, i presideixo aquesta taula. La vicepresidenta 
és la Basha Changue, de la CUP, que s’incorporarà una miqueta més tard, i la secre-
tària és la Najat Driouech, d’Esquerra Republicana.

Primer de tot, evidentment, excusar que estem començant amb uns minuts de 
retard. Hem tingut una mica d’impàs perquè el Partit dels Socialistes ha excusat la 
seva presència, Junts per Catalunya també ho ha fet en l’últim moment... Ah, mira; 
perdó. D’acord, ara demanem les substitucions.

Avui tenim, a més a més, una compareixença, que és la tercera compareixença..., 
perdó, la segona compareixença... La segona? La tercera? (Veus de fons.) L’últim 
punt de l’ordre del dia, que serà una compareixença online perquè la persona que 
havia de venir, la Lucía Mbomío, va donar positiu per covid. Llavors, bé, hem tin-
gut una sèrie d’incidents que fan que comencem de manera una miqueta atropellada 
però que esperem que no afectin el funcionament de la comissió.

La comissió del racisme institucional, com bé sabeu, l’hem organitzat per blocs 
diferents, i avui en particular fem la primera sessió dedicada al titular de cultura 
i mitjans de comunicació. Per endavant, donem les gràcies a les persones compa-
reixents que han vingut tant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya com de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; com a la Salima Jirari, de Dones Vi-
suals –que també les tenim aquí presents i us donem la benvinguda–, com a la Lucía 
Mbomío, que estarà seguint-nos online des de casa seva.

Sense més preàmbuls, demanar si tenim alguna substitució per part dels grups 
parlamentaris.

Pere Albó Marlés

Bé, jo faré de representant de Junts. Me dic Pere Albó. No sé si me vols apuntar...
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La presidenta

Sí, ja ho apunto.

Pere Albó Marlés

I ja està, eh?

La presidenta

Perfecte, gràcies.

Pere Albó Marlés

A vostè.

La presidenta

Entenc que ningú més... (Pausa.) D’acord, perfecte. També comentar que, com 
que he dit que la tercera compareixença serà online, necessitarem fer un petit recés 
per tal de veure que tot està a punt tècnicament per a la tercera compareixença. 

Compareixences
357-00348/13 i 357-00349/13

Comencem, doncs, amb el primer punt de l’ordre del dia. Tenim la compareixen-
ça d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la compareixença 
d’una representació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural. Donem la benvingu-
da a la senyora Laura Pinyol Puig, consellera del CAC, i a la senyora Carme Figue-
ras Siñol, consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Endavant. 
Tindreu allà el rellotge marcant-vos el temps. Així que...

La consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Carme 
Figueras Siñol

D’acord, moltes gràcies. L’ordre tant és?

La presidenta

El que vosaltres vulgueu.

La consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Carme 
Figueras Siñol

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Doncs... Sí, com que han posat el meu powerpoint... (L’oradora riu.) Ja havíem 
quedat així. De fet, és el mateix, eh? Moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair 
l’oportunitat de poder portar a terme avui aquesta compareixença, avui aquí, en nom 
del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. M’acom-
panya també un altre conseller del consell de govern, el senyor Lluís Noguera. I el 
que vull és deixar palès, en nom de tot el consell, el nostre compromís per la repre-
sentació de la diversitat de la societat catalana en els nostres mitjans públics, pel fo-
ment de la convivència i per la lluita contra la xenofòbia i el racisme. A banda del 
que els podré explicar avui en aquests deu minuts, el document més exhaustiu que 
acompanya la meva presentació ha estat facilitat a la gestora de la comissió per tal 
que vostès en puguin disposar, perquè és més exhaustiu i té més exemples i els hi 
servirà de documentació.

En primer lloc, el marc normatiu. Ja el coneixen: la llei catalana de comunicació 
audiovisual; el mandat marc; les recomanacions del CAC, que no m’hi estendré –se-
gur que ho fa la consellera del CAC. I, sobretot, al que voldria fer referència quant a 
marc normatiu és aquesta missió de servei públic específica –l’article 26, la lletra g–,  
que és la promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i de-
mocràtic de la societat, el coneixement i el respecte de les diverses opcions i mani-
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festacions –sobretot, en aquest cas que ens ocupa, les culturals i religioses. També el 
necessari compliment, com els deia, de les recomanacions del CAC sobre les perso-
nes migrades i refugiades, els infants que migren sols i la comunitat gitana. 

La corporació disposa d’un llibre d’estil que reflecteix el compromís que té tota 
la corporació i les obligacions de tota la corporació sobre diferents preceptes, i, en 
aquest cas, disposaran en aquest document que tindran, doncs, de quins són els as-
pectes concrets que fan referència a la diversitat i a la convivència en aquest sentit. 
I dir-los també que aquest llibre d’estil és de l’any 2011, i que aquests diversos pre-
ceptes, doncs, estan precisament fets en el moment en què era molt important, so-
bretot, quin era el tractament informatiu que s’havia de fer i que era correcte, més 
correcte fer respecte a les persones provinents de la immigració pel que fa referència 
a la cohesió social, al llenguatge inclusiu i no estigmatitzador.

Què s’ha fet fins ara? Doncs, a començaments del segle XXI, a la primera dèca-
da, com els deia, com que és un moment en què hi ha..., aquest és el tema que més 
preocupa i el tema que preocupa el conjunt de la societat, en el sentit del necessari 
foment de la convivència i la cohesió social. Doncs, als espais informatius de TV3 i 
Catalunya Ràdio, era molt important reflectir i donar veu, amb llenguatge inclusiu 
i normalitzador, a la realitat de les persones migrades.

També es va crear, l’any 2006 a Televisió de Catalunya i posteriorment a Catalu-
nya Ràdio, la Comissió de la Diversitat. Aquesta Comissió de la Diversitat tenia la 
finalitat d’avaluar i donar pautes al conjunt de les persones que intervenen en la pro-
gramació i en l’organització dels programes per promoure una mirada, precisament, 
multicultural en aquest conjunt de la programació.

També va haver-hi una iniciativa d’una base de dades de diversitat a l’abast de 
tots els professionals perquè poguessin disposar de referents, de persones referents, 
a qui es pogués, doncs, consultar i donar veu dels diferents temes que són d’interès 
social, de la societat, no només per parlar de les migracions o del racisme en un mo-
ment determinat, no?, o de casos concrets.

I cal esmentar també programes de fons que s’han emès al llarg dels anys preci-
sament per reflectir aquesta multiculturalitat, amb exemples d’inclusió i normalitza-
ció per a la promoció de la convivència. Són programes com Karakia, Tot un món, 
Un lloc estrany, D’aquíd’allà, Do de llengües, Solidaris... Cal dir, però, que, en els 
programes i espais de ficció pròpia, la presència de personatges de trets no blancs 
en tot aquest període va ser molt minsa o a vegades inexistent. Tampoc la publicitat 
reflectia pràcticament gens aquesta diversitat de la nostra societat, tot i que la publi-
citat no és directament una competència, una cosa que nosaltres fem, sinó que sen-
zillament la posem en antena.

També, dintre d’accions que s’han portat a terme més recentment, vull esmen-
tar una iniciativa de les redaccions, amb la complicitat de l’equip d’informatius i 
de formació, que van anomenar «accions racials» en diverses xerrades que anaven 
dirigides als i les professionals que treballen a la redacció: periodistes, productors, 
lingüistes, realitzadors, realitzadores, operadors de càmera, documentalistes... En 
aquestes sessions, es va fer l’anàlisi i el qüestionament del marc mental de la nostra 
pròpia mirada, de la pròpia mirada dels professionals, i de les eines periodístiques 
per sortir d’aquest marc mental exclusiu en què tots estem moltes vegades immer-
sos, no?

D’aquestes accions –del debat, de les reflexions i les aportacions– en va sorgir un 
document que està en fase d’esborrany. És un document que s’anomena «Proposta 
per a un decàleg de periodisme antiracista», que està fet en base a les recomana-
cions del CAC, de la Mesa per a la Diversitat, de SOS Racisme, de l’Oficina per la 
No-Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona i de les sessions aquestes de forma-
ció i de reflexió fetes també a TV3. Un cop aprovat aquest document, podrà passar 
a ser un nou document vinculat al llibre d’estil. N’hi han tres més, de documents, 
posteriors a quan es va fer el llibre d’estil, doncs, que són decàlegs que en formen 
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part –n’hi ha un de violència masclista, un de perspectiva de gènere i un altre del 
tractament de la crisi climàtica. Doncs la intenció és aquesta, i esperem que aviat 
puguem disposar ja, amb tots els procediments d’aprovació, d’aquest document. 

Aquest document consta de manera exhaustiva d’aspectes a potenciar –com a 
exemple, visibilitzar les persones amb trets ètnics diversos en totes les temàtiques, 
no només en les temàtiques relacionades amb el racisme o les migracions–, els as-
pectes a evitar –com les estigmatitzacions, fal·làcies, invisibilitat, la pornografia 
del dolor o l’espectacularització–, i també un apartat de rigor en les paraules i en 
les expressions, un llarg llistat de quines cal evitar i quines poden ser les més ade-
quades.

Passo tot seguit a exposar-los alguns exemples de la programació d’informatius 
i de continguts diversos dels canals de televisió de tot l’any 2021 i el que portem 
d’aquest any 2022. Són exemples de magazins d’actualitat, com Els matins, Planta 
baixa –tenen els links, tindran aquest document; per tant, ja el podran..., quan tin-
guin temps i puguin tenir interès en veure-ho–, també Tot es mou. Diferents exem-
ples, eh? Són només exemples de temes concrets, de com s’han tractat temes que fan 
referència al racisme o a les migracions.

Vull fer un exemple..., esmentar específicament el programa InfoK. És un progra-
ma que tots vostès coneixen, que ha dedicat molts continguts a explicar als infants 
els valors de la diversitat i el respecte a les diferències, i també a donar amb un llen-
guatge entenedor les notícies que estan relacionades amb temes que puguin tenir a 
veure amb el racisme. També algun exemple..., tenen un exemple del Sense ficció o 
del programa informatiu 30 minuts.

Pel que fa a la ficció i l’entreteniment, cal assenyalar com una novetat d’èxit el 
programa Eufòria, que va comptar amb un càsting... –en diem un «càsting extrem»–, 
i que està sent una mostra de la diversitat de la joventut catalana en molts aspectes, 
també en el del color de la pell o els trets de procedència diversa. I, en aquest sentit, 
doncs és un exemple del que ha de fer el servei públic, que és donar visibilitat –en un 
entorn, en aquest cas, d’entreteniment i d’audiència massiva; també, doncs, d’audièn-
cia de molts adolescents i joves– a aquesta riquesa de la joventut catalana, en aquest 
cas, de la diversitat catalana, la riquesa d’aquesta diversitat.

Com els deia abans, la presència de personatges de ficció en la producció pròpia 
és encara limitada –segueixen sent majoritàriament personatges secundaris–, i en 
aquesta pàgina podran veure diferents personatges de sèries o telenovel·les de dife-
rents orígens.

Seguidament, també els proporcionem diferents exemples de programes infor-
matius de Catalunya Ràdio. Voldria destacar l’experiència de l’equip de periodistes 
«Fets o fakes», liderat per Carlos Baraibar, i també l’elaboració per part de l’equip 
d’informatius del document sobre el tractament de l’extrema dreta per combatre els 
discursos estigmatitzadors o discursos d’odi, com s’ha de fer això. I hi ha també 
tota una reflexió, en aquest sentit, dels propis professionals sobre aquest tema. No 
es tracta de no donar la notícia, sinó, aquelles mentides que puguin haver-hi, doncs 
posar-les en context i contrarestar tot allò que..., doncs fent un periodisme de quali-
tat, en aquest sentit.

Pel que fa a continguts, també destacar un programa –n’hi han molts, però un de 
referència del servei públic–, que és Solidaris. I aquí també en tenen més exemples, 
programes de ràdio com Popap o Adolescents XL. També la relació d’artistes i mú-
sics no blancs, amb programes com..., d’iCat, de les..., músics, artistes de l’escena 
catalana que tenen una presència continuada a iCat, o també algun exemple del que 
es fa en esports, sobre el racisme a l’esport, i, com els deia, també Adolescents XL, 
que tracta moltes vegades temes d’aquest tipus. L’esforç d’aquests programes esmen-
tats ha estat reconegut en diverses edicions dels premis de la Mesa per a la Diversitat 
en l’Audiovisual, així com també Premis Civisme –només els hi dic, aquí tenen la 
relació de premis rebuts.
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I quins eren els eixos de millora –ja per anar acabant–, quines són les accions 
de futur, doncs, que es planteja la corporació? I dir-los, en primer lloc, doncs que al 
nou consell de govern, a començaments del nostre mandat, el 30 de març del 2022, 
es va constituir com una de les comissions permanents la Comissió d’ODS, Gènere, 
Diversitat i Pluralisme. Els objectius d’aquesta comissió són analitzar i identificar 
les línies de treball per garantir la diversitat en la participació i la representació dels 
ciutadans i ciutadanes en tots els àmbits, i, entre ells, doncs el que serien àmbits com 
l’ètnia, l’origen, la religió o la cultura. Amb la participació en aquestes comissions, i 
en aquesta en concret, de les capes directives de la pròpia corporació, grups de tre-
ball amb professionals, però també amb la coordinació, amb organismes institucio-
nals –com pot ser també aquesta comissió en allò que pugui ser necessari– i del teixit 
associatiu que estigui vinculat a totes aquestes temàtiques que els hi estem plantejant.

Som molt conscients també de la necessitat d’incorporar a l’organització perso-
nes no blanques –per dir-ho ràpidament, no?–, així com de la seva visualització en 
els nostres programes, a les nostres pantalles, com periodistes i altres professionals, 
en especial presentadors o presentadores, com persones conductores de programes, 
doncs, que et donin aquesta visibilitat i la normalització del que és realment la nos-
tra societat. 

Incrementar la presència de la diversitat en les sèries de ficció, com els deia...

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

La consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Carme 
Figueras Siñol

...–sí, és el final; és l’última diapositiva, d’acord?–, la presència de la diversitat en 
les sèries de ficció pròpia de manera normalitzada. En aquest tema també s’està fent 
molt d’esforç, però el compromís és fer-ne molt més; personatges també principals, 
no només secundaris. 

L’aprovació d’aquell decàleg del que els hi he parlat, de periodisme antiracista. 
També el disseny i el desenvolupament d’un pla de formació sobre la diversitat i 
l’antiracisme destinat a tots els nivells de l’organització. La difusió i avaluació del 
compliment del llibre d’estil i de les recomanacions del CAC en aquest tractament 
de persones migrades i refugiades, del llenguatge inclusiu i també de les del tracta-
ment de la comunitat gitana.

Finalment, dir-los que actualment s’està elaborant la nova programació infantil 
–el que anomenem el «nou Super3»– tenint cura de la incorporació de personatges 
amb diferents característiques de color de pell o de trets físics que puguin ser refe-
rents d’infants i adolescents i que reflecteixin la diversitat, i que tots i totes els in-
fants i adolescents que mirin aquest nou Super3 s’hi puguin sentir identificats.

Com els deia al principi, el nostre compromís amb la diversitat és ferm, i hem 
d’aconseguir que els mitjans públics de Catalunya ofereixin un servei de qualitat a la 
ciutadania de manera que tothom s’hi pugui sentir còmode i representat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. A continuació, mentre ajusto, també, el temps... Hem sigut una miqueta 
benevolents amb el temps perquè, bé, també hem començat tard, però, bé, agrairíem 
si us poguéssiu ajustar, si us plau, al temps estipulat. Per un espai de deu minuts, 
senyora Laura Pinyol...

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Laura Pinyol 
Puig

Bon dia. Gràcies per convidar-nos. És la primera compareixença d’un conseller 
del nou equip del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; per tant, espero representar 
el conjunt del consell. I agraeixo la invitació de la comissió.
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Entre les funcions que exerceix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que 
avui represento, m’agradaria presentar-los les principals accions relacionades amb 
les matèries d’aquesta comissió d’estudi. Aquestes línies d’actuació que ens regei-
xen, per enquadrar-les ràpidament en tres àmbits, són: fomentar la corregulació i 
l’autoregulació, vetllar pels continguts, emetre informes i generar coneixement i tei-
xir aliances amb la societat i projectes innovadors.

En el primer àmbit, el de la corregulació i l’autoregulació, el CAC té una llarga 
trajectòria en elaborar recomanacions adreçades als mitjans sobre com tractar temes 
d’interès –n’ha fet més de trenta des de la seva creació–, i aquestes recomanacions 
són una eina que el consell posa a disposició del col·lectiu de professionals de la co-
municació per abordar amb cura matèries diverses. Sempre s’elaboren en col·labora-
ció amb les altres institucions, entitats i persones expertes en cada matèria a fi i efecte 
d’abastar aquesta mirada al màxim de transversal. Tot i que sempre s’intenta aportar 
una visió interseccional a l’hora d’elaborar-les, en relació amb el racisme i la discri-
minació m’agradaria destacar-los algunes recomanacions que són significatives.

La primera són les recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones 
migrades i refugiades als mitjans de comunicació. Aquesta recomanació és de l’any 
2021, de l’any passat, i actualitza les recomanacions sobre immigració que ja es van 
fer en el seu dia l’any 2002, n’amplia l’abast i hi inclou les persones refugiades per 
tal d’adequar-se al context social català i a la realitat mediàtica actual. Les recoma-
nacions es poden aplicar en qualsevol informació periodística amb independència 
del format o del mitjà que es fa servir per difondre-les; així doncs, són aplicables 
tant a televisió, ràdio, premsa, mitjans digitals, plataformes o xarxes socials. I tam-
bé són d’aplicació als espais mediàtics d’opinió, debats i entrevistes, en els quals la 
figura de la persona moderadora o entrevistadora és fonamental davant de certes 
posicions que puguin ser no respectuoses.

Una altra de les recomanacions que ha editat el CAC és sobre la infància i l’ado-
lescència tutelada per l’Administració. Aquestes recomanacions es van elaborar con-
juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, data de l’any 2020 i, a més de les recomanacions generals, 
centrades en l’interès superior de l’infant, es va considerar cabdal incorporar en 
l’apartat específic sobre el tractament de la infància i l’adolescència migrada sola..., 
és a dir, abordar la realitat que en aquell moment era molt calenta i aplicar-hi una 
mirada que evités la discriminació i l’estigmatització.

L’objectiu d’aquestes recomanacions, com els hi deia, era evitar aquesta estig-
matització –que va acabar de seguida– i els estereotips associats als nens i nenes i 
joves que migraven sense companyia d’adults. Ho repeteixo: nens, nenes i joves que 
migraven sense companyia d’adults.

Una altra de les recomanacions ha estat l’editada sobre el tractament de la comu-
nitat gitana als mitjans de comunicació. Aquesta data de l’any 2018 i s’emmarca en 
la campanya «No prejuicios», impulsada per la Federació Nacional d’Associacions 
de Dones Gitanes Kamira. Les recomanacions s’adrecen a fomentar un tractament 
just, digne, real, igualitari i intercultural de la comunitat gitana tot tenint en compte 
la perspectiva de gènere. Les bones pràctiques que s’hi recullen són aplicables tant 
en el gènere informatiu com al de la ficció i l’entreteniment, així com a la publicitat. 

Aquestes serien les tres recomanacions, de les moltes que els hi hem dit que el 
CAC tenia, que ens agradaria destacar. Totes es poden trobar a la nostra web i, si no, 
ens les demanen directament i els hi farem arribar.

El segon àmbit, el que els deia que el CAC vetlla pels continguts i per l’ambició 
de generar coneixement. És un precepte del consell vetllar pel compliment de la nor-
mativa audiovisual, en particular dels principis de pluralisme polític, social, religiós, 
cultural i de pensament. En aquest sentit, el CAC supervisa el contingut emès als 
mitjans de comunicació de les seves competències i n’elabora informes i en recull 
queixes. Dintre de l’àmbit dels informes –amb el pluralisme social, per exemple–, el 
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CAC fa aquests informes i analitza els actors socials segons diverses variables, com 
l’origen o l’origen percebut. Aquests informes tenen caràcter triennal, sobre diver-
sitat i igualtat a la televisió. L’últim informe data de l’any 2017. Estem a punt d’ela-
borar-ne un altre amb les dades del 2016 –hi ha un petit decalatge perquè l’any de la 
pandèmia, diguem-ne, ha passat factura a tothom.

I, després, hi ha un altre informe anual sobre el compliment de les missions de 
servei públic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest últim in-
forme és de l’any 2019, tot i que en breu estarà disponible el de l’any 2020. En aquest 
informe –que encara no hem publicat però que aviat farem públic– es recull, per 
exemple, aquest percentatge que els deia de l’origen percebut. Si l’origen percebut 
com a persona blanca –per dir-ho en termes generals i segurament imprecisos– és 
del 94,2 per cent, l’origen percebut amb altres orígens se situa en el 5,8 per cent. Són 
dades a tenir en compte perquè realment il·lustren la molta feina que hi ha per fer.

Si una cosa són els informes, les altres són les queixes que el CAC diposita i ana-
litza. Com vostès saben, les persones usuàries dels mitjans audiovisuals, les entitats, 
els grups parlamentaris, qui ho desitgi, es poden adreçar al CAC per expressar les se-
ves queixes, opinions suggeriments o consultes sobre la programació i la publicitat de 
qualsevol ràdio o televisió, ja sigui pública o sigui privada. El CAC respon a les con-
sultes realitzades i trasllada els suggeriments i les opinions de les persones a les en-
titats oportunes que puguin intercedir-hi. En el cas de les queixes, se n’analitza el 
contingut i, en el cas que no s’ajusti a la normativa, actua d’acord amb aquestes com-
petències.

L’any 2021 no vam rebre cap queixa sobre racisme o discriminació per raó d’ori-
gen, que no vol dir que no hi siguin, vol dir que el CAC no va rebre cap queixa. 
I l’any 2022 podríem entendre que és una queixa un tractament sobre el poble gita-
no al programa Bricoheroes, que el consell ja va resoldre el ple passat amb l’Acord 
43/2022.

Com els deia, una altra de les eines que té el CAC per supervisar aquestes mis-
sions és l’àmbit de recerca, en el qual el CAC treballa directament amb el món aca-
dèmic per tal d’impulsar la recerca en comunicació audiovisual. Per això s’edita 
cada any la revista científica de comunicació Quaderns del CAC, publicada al llarg 
de vint-i-cinc anys. Hi ha hagut diversos articles de recerca sobre migració i diver-
sitat, i va dedicar enterament el número 12 a mitjans de comunicació i immigració. 
Aquesta publicació també es pot trobar a la nostra web.

I després els deia que hi havia una tercera pota del CAC, que són les altres inicia-
tives, el que a mi m’agrada definir com innovació i compromís social. Aquí hi han 
programes que són de caràcter transversal i amb molta penetració en el teixit social, 
educatiu de Catalunya. Un, que és un dels que estem més orgullosos, és l’eduCAC: 
és un programa d’educació mediàtica creat pel consell l’any 2017, en col·laboració 
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat 
de proporcionar al professorat i a l’alumnat, i també a les famílies, recursos educa-
tius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació. Un dels itineraris 
proposa que el professorat se centri en la diversitat cultural, amb unitats didàctiques 
per treballar a l’aula conceptes com la igualtat, la diversitat, i reflexionar sobre el 
racisme i els estereotips que impacten els infants des de ben petits i ben petites: des 
de sèries a anuncis de publicitat, pel·lícules, ninots, etcètera. 

Una altra de les eines de les que disposa el CAC que també ens fa sentir molt 
orgullosos i que abans la consellera ha citat és la Mesa per a la Diversitat en l’Au-
diovisual, creada l’any 2009. Va ser iniciativa del CAC i aplega persones provinents 
de diversos grups culturals, mitjans, institucions, empreses, col·lectius, professionals, 
grups de recerca, entitats de suport, universitats i altres persones i òrgans interessats 
en la promoció d’una millor representació de la multiculturalitat i la diversitat als mit-
jans audiovisuals de Catalunya. La Mesa per a la Diversitat és l’encarregada de donar 
els premis a la diversitat i fa una jornada anual –la feia fins ara i la seguirem fent–, 
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i atorga guardons als programes, produccions o iniciatives audiovisuals que fomen-
tin la representació de la diversitat etnocultural als mitjans. També edita una guia de 
llenguatge inclusiu, per exemple, «Immigració, racisme i xenofòbia», que és de l’any 
2016, que s’adreça als periodistes i recull i analitza les expressions que s’utilitzen a 
la ràdio per veure com s’hi fomenten l’odi o el racisme, i es fan propostes de bones 
pràctiques amb exemples concrets i propostes de millora.

Hi ha una altra eina, que és el «Manual d’apropament als mitjans», que es destina 
a les persones i a les comunitats migrades perquè puguin ser protagonistes i gestores 
de les seves informacions i combatin d’aquesta manera, des d’una posició de subjec-
te, les notícies que generen. Està publicat en nou idiomes: en català, castellà, anglès, 
francès, àrab, xinès, amazic, romanès i urdú.

En aquest capítol de projectes d’innovació, de futur, tecnològic, també ens agra-
daria de dir que el CAC és conscient –em queda molt poc temps, eh?– que és im-
prescindible destinar nous recursos a la recerca i a la innovació per fer front als 
nous consums audiovisuals, que estan en constant evolució i creixement, i que 
aquesta realitat nova ens obliga a buscar noves eines de suport en la missió CAC. 
En aquest sentit, estem obrint i provant noves tecnologies per afrontar aquests can-
vis que venen i que ja els tenim aquí. Una d’elles són les tecnologies digitals avança-
des, i concretament la intel·ligència artificial. I hem format part d’un programa pilot 
molt esperançador en la línia d’obrir nous camps de recerca en aquest àmbit que 
ens permetin agilitzar les identificacions i les recerques que fem sobre els productes 
audiovisuals. Esperem que això sigui un projecte sostingut que ens doni més perfil 
d’utilitat tant a la societat com al mateix consell.

I, ja per acabar, voldria dir-los que, aquesta mateixa setmana, la Unió Europea 
de Radiodifusió ha publicat un informe sobre la diversitat i els mitjans que estableix 
que les minories ètniques representen, en funció del país, entre un set per cent a 
l’Estat espanyol i el vint-i-u per cent al Regne Unit de les persones que surten a la 
televisió i a la ràdio europea. Hi ha molta feina per fer. És el que els deia abans, tan-
mateix: en l’avaluació que nosaltres hem fet dels mitjans de la corporació catalana, 
TV3, aquest origen es situa més o menys al sis per cent. Per tant, estaríem bastant 
al voltant d’aquesta mitjana.

En aquest sentit, m’agradaria reiterar el compromís del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya per treballar contra aquests discursos d’odi per motiu de raça, ètnia o 
qualsevol altra discriminació i per millorar la representació de la diversitat i plura-
litat de la societat als mitjans de comunicació. 

Els avanço també que recentment hem tingut una primera reunió amb la Direc-
ció General d’Afers Religiosos per tal de treballar unes recomanacions sobre la di-
versitat religiosa als mitjans que intentarem treballar al llarg d’aquest any. 

Doncs això seria tot.
Moltes gràcies a tot l’auditori per escoltar-nos.

La presidenta

Gràcies a les dues conselleres per la vostra compareixença. A continuació, pas-
sem al torn dels grups parlamentaris. Cada grup parlamentari parlarà per un espai 
de tres minuts per plantejar qüestions, preguntes concretes, que després respon-
dreu vosaltres per espai de deu minuts conjuntament. O sigui que ja us repartireu 
el temps. Doncs, amb les absències que tenim avui, en primer lloc seria el torn del 
Grup Parlamentari de VOX per un espai de tres minuts. Endavant.

María Elisa García Fuster

Gracias, señora presidente. Gracias, señora Pinyol y señora Figueras, por la com-
parecencia. Lo cierto es que me han dejado ustedes perpleja. Recopilemos: en el pro-
grama Bricoheroes –sí, el mismo donde se hicieron bromas sexuales sobre la princesa 
Leonor, una menor de edad, que precisamente se podían considerar como acoso se-
xual– ocurrió lo siguiente: el señor Domínguez comentó: «Parece una rueda de carro 
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del escudo gitano.» Ante lo cual Peyu, el otro colaborador del programa, respondió: 
«Ahora ponemos esto en la entrada y no nos entra a robar nadie. Si no pusiéramos 
esto, te lo roban ellos, ¿eh?» El CAC dijo que lo investigaría, pero no hemos visto dis-
culpa formal de la señora Núria Llorach al presidente de la Federación de Asociacio-
nes Gitanas de Cataluña, la Fagic, que dirigió una queja formal. No sé cómo valoran 
ustedes estos hechos.

En otro programa, también Bricoheroes –la verdad es que se llevan la palma–, 
también se han dicho cosas como que hay que poner cámaras de seguridad en el plató 
para que no entren españoles a robar o que tienen un perro que huele a los españoles. 
El mago Lari, Josep Maria Lari Vilaplana, disfrazado de calamar, se dirige a unos 
niños en español: «Soy el calamar gigante. Vengo a comerme a la princesa.» Acto se-
guido aclara al cámara: «Parlo en castellà perquè així semblo més dolent.» ¿Les pare-
ce esto racismo institucional o estructural? ¿No son casos clarísimos de hispanofobia?

Parece que contra el conjunto de los españoles o contra los votantes de determi-
nados partidos políticos o contra los gitanos en la «corpo» vale todo: insultos, me-
nosprecios, descalificaciones e incluso animar a la violencia contra ellos. Eso sí, está 
prohibido comentar la nacionalidad de agresores sexuales en Cataluña, no vayan los 
catalanes a descubrir lo que dicen las estadísticas de criminalidad. La Ley 22/2005, 
del 29 de diciembre –que han nombrado ustedes–, en su artículo 25, que habla sobre 
las misiones del servicio público audiovisual de la Generalitat, en su punto 3, letra b 
dice: «La transmisión de la información veraz, objetiva y equilibrada respetuosa con 
el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial.» El 
señor Domínguez –otra vez– exclamó en El matí de Catalunya Ràdio tras las elec-
ciones del 14 de febrero: «El pueblo más poligonero del Alto Empordà vota a VOX. 
El resultado de que la Cataluña poligonera es neonazi, ¿quién lo podía imaginar?»

Han dicho que intentan hacer una programación que se ajuste a la diversidad de 
Cataluña, así que, una de dos: o creen que en Cataluña solamente existen separatis-
tas e inmigrantes musulmanes, de los que se guardan mucho...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputada.

María Elisa García Fuster

...–perfecto, ahora mismo– de jactarse, como hacen con los gitanos o con los es-
pañoles, o la otra opción es que ustedes están mintiendo y son un auténtico criadero 
de odio que fomenta el enfrentamiento entre los catalanes con fines puramente po-
líticos, sin importarles la convivencia, que debíamos conservar y que ustedes debe-
rían fomentar en Cataluña.

Muchas gracias.

La presidenta

A continuació, el torn del grup parlamentari... (Veus de fons.) Jo no podré ara 
mateix. No, és que no pot ser (veus de fons) –no pot ser. A continuació, serà el torn 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular, que ha excusat la seva 
absència i arribarà més tard. Després, vindria el Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, però, com a presidenta, i en no haver-hi la vicepresidenta, no em puc substituir, 
llavors no puc utilitzar el meu torn de paraula. Llavors procedim a que sigui el torn 
de Junts per Catalunya. Diputat, endavant, per espai de tres minuts.

Pere Albó Marlés

Moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, agrair a les compareixents les seves 
explicacions i, bé, no?, l’escandall que ens han traslladat d’actuacions, doncs, que 
s’estan portant a terme o que s’han portat a terme a la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals. La veritat és que a nosaltres ens sembla, doncs, en fi, que és un 
grup d’actuacions que, efectivament, són adequades, que van ben encaminades. En 
això, diguéssim, no hi entraríem en absolut.
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El que d’alguna manera ens ha, diguéssim... La pregunta que els hi volíem tras-
lladar en aquests tres minuts i que ens han despertat, primer, les seves explicacions, 
alguns detalls com, per exemple, no?, que no es rebés cap queixa... Sembla evident 
que alguna cosa hauríem de millorar, perquè segur que alguna queixa..., que més 
d’alguna cosa hauríem d’haver de fer millor. Per tant, que no hi hagi cap queixa, 
doncs, és un mal símptoma, no?, encara que després els avaluarem i els posem en 
el seu just terme.

Però tant de la seva intervenció com després, si volen, de la intervenció d’algun 
altre grup –bé, de l’únic grup que m’ha precedit, no?–, em sorgeixen dues preguntes. 
Una primera que és això de la paradoxa de Popper, no?, això de la paradoxa de la 
tolerància. No sé si hi han reflexionat vostès, amb referència que... Bé, saben vostès 
que la paradoxa de la tolerància diu que, si una societat és il·limitadament tolerant, 
doncs la seva capacitat de ser tolerant finalment serà reduïda o destruïda pels into-
lerants. Jo crec que la intervenció prèvia que hi ha hagut a la meva, doncs, és prou 
explícita de que aquest pot ser el final que patim tots, eh?

Per tant, d’alguna manera, com articulem això?, com ho fem? S’ho han plantejat, si 
no hauríem de ser més proactius, eh? Si no hauríem, d’alguna manera, de la mateixa 
manera que segurament aquí hi ha un debat sobre la nostra democràcia no militant, 
no? Al final, la funció pedagògica dels mitjans..., crec que no cal aprofundir-hi. A ve-
gades potser creiem en la dictadura de l’entreteniment, en aquest sentit, eh?, i tam-
bé és una reflexió que ens hauríem de fer. Més enllà d’això –si hi han reflexionat i si 
poden aprofundir-nos-hi una mica, eh?, en això–, dirà la portaveu de VOX que que 
s’acusi VOX de partit neonazi és una mostra de la llibertat d’expressió que ha d’ha-
ver-hi als mitjans, eh? O sigui, no...

La presidenta

Diputat, hauria d’anar acabant.

Pere Albó Marlés

...es vulgui... Igual que, en el seu cas, tots els partits que estem aquí rebem, com 
no pot ser d’una altra manera, crítiques quan no fem les coses bé i se’ns, doncs, de-
fineix per les actuacions que fem.

Només dir que a veure si em poguessin fer aquesta reflexió, eh?, aprofundir en 
això –ja vaig acabant, presidenta.

I reiterar les gràcies per la seva compareixença.

María Elisa García Fuster

Perdone, señora presidenta.

La presidenta

Encara no té la paraula. Fem la ronda i, si de cas, després... A continuació, seria 
el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, diputada Najat 
Driouech, per espai de tres minuts.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. En primer lloc, donar les gràcies a la senyora Figueras i tam-
bé a la senyora Pinyol, i dir que realment estem contents per lo que hem sentit. Però 
no podem deixar de posar sobre la taula la incorporació de persones en la gestió i la 
direcció dels mitjans, evidentment. I l’objectiu final és tenir una corporació diversa, 
no?, i que les imatges de TV3 puguin reflectir la realitat de Catalunya, la realitat de 
la seva societat. I això s’aconsegueix, creiem nosaltres, només incorporant una quota 
de diversitat. Si no incorporem aquesta diversitat d’entrada en la selecció dels pro-
jectes i en les perspectives que ens representen, considerem que és difícil.

Per això, ara que creiem que vostès comencen una nova etapa al capdavant de 
la corporació, creiem que també és una oportunitat important que es generin eines 
per a la incorporació d’aquesta diversitat en la gestió i en els espais de la pròpia cor-
poració. Estan tenint exemples, per exemple, d’èxit en el cas de la feminització dels 
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cossos de seguretat, com, per exemple, la convocatòria de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona o dels Mossos i els Bombers. I crec que també això seria, considerem, un 
exemple que podrien seguir vostès.

També creiem que, respecte al tema que vostès han comentat de que en aquest 
moment..., sobre el tema de les denúncies, el fet de que en els últims dos anys només 
hagin rebut vostès una denúncia per discriminació ens preocupa. No creiem que si-
gui un motiu de felicitació, sinó que segurament és un toc d’alerta per ser més am-
biciosos en com es difonen i s’emprenen aquests mecanismes.

Sobre el tema de l’extrema dreta i el discurs d’odi, el discurs d’odi de l’extrema 
dreta creix quan es legitima, i això ho tenim molt clar. És un fet prou important en 
l’àmbit de les ciències socials: quan el mainstream sigui mediàtic, polític o social, el 
legitima. El que hem vist avui mateix, per exemple, en aquesta cambra: quan aquest 
té eco, com el té en els mitjans espanyols, creix. I creiem que és important anar més 
enllà en els mitjans públics catalans per fer-ho. I per això nosaltres volíem preguntar 
si vostès s’han plantejat poder fer o elaborar algun mecanisme de control i monito-
rització d’aquest discurs.

I, per acabar, presidenta, voldria dir que hi han experiències que vostès han ex-
plicat que han funcionat. I jo, per exemple, recordo que vaig participar en Tot un 
món i que realment és un espai important. Però també hem d’anar més enllà; aques-
ta representativitat ha de ser-hi en tots els espais.

I, en especial, vostès han parlat de Super3. Jo soc també producte de la meva in-
fància, de Super3, i confio que als nous continguts d’aquest nou projecte –i acabo, 
presidenta–...

La presidenta

Si us plau, sí.

Najat Driouech Ben Moussa

...hi haurà aquesta diversitat que té el país. 
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Aquí acabaria el torn de paraula. La diputada de VOX havia 
fet un torn per al·lusions. Hem fet una consulta al Reglament: l’article 87.1, per al·lu-
sions. En principi, això forma part del debat parlamentari. Malgrat això, li donem 
un espai de trenta segons màxim per dir el que vulgui. En tot cas, aquesta és una 
excepció. El debat parlamentari fa al·lusions al que diem sobre altres diputats, però 
en aquest cas hi ha hagut un tema personal. Llavors, bé, trenta segons màxim, si us 
plau.

María Elisa García Fuster

Gracias, señora presidente. Mire, señor de Junts, llamar «neonazi» a mi grupo 
no solamente es mentira, sino que además es un insulto, y además usted lo hace con 
esta intencionalidad. Es esta –esta– nomenclatura que ustedes utilizan contra noso-
tros lo que hace que suframos agresiones absolutamente todos los días en todas las 
carpas y que el señor Ignacio Garriga tenga que ir con escolta por la calle. Eso es 
lo que usted consigue.

Muchas gracias.

La presidenta

És una pena que no pugui fer servir el meu torn de paraula. En tot cas, ara, per 
espai de deu minuts, teniu temps per contestar les qüestions plantejades pels dife-
rents grups parlamentaris. Autogestió en com ho voleu repartir. Endavant.

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Laura Pinyol 
Puig

Ens partirem aquests deu minuts.
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La presidenta

Serem una mica benvolents amb el temps. No us volem deixar amb la paraula a 
la boca, però...

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Laura Pinyol 
Puig

M’agradaria recollir el guant del que s’ha dit sobre la diversitat, que és imprescin-
dible. Efectivament, té raó la diputada Najat quan diu que un índex baix de queixes 
no és satisfactori, és evident. Nosaltres sempre diem que el CAC està a disposició 
de la societat per funcionar –també dels grups parlamentaris, també de les persones 
a nivell particular. Per tant, les queixes són benvingudes, ens ajuden a avançar; ens 
ajuden a avançar i ens ajuden a ser més crítics. És a dir, que aquí, com ja vaig fer en 
el seu dia, estenc la mà perquè els grups parlamentaris instin el CAC a investigar 
o a treballar sobre totes aquelles recomanacions o aquells informes que considerin 
necessaris i pertinents de fer.

Sobre el control i la monitorització del discurs contra l’odi i el seu posiciona-
ment, que també han esmentat vostès, doncs també és una tasca que s’ha fet. De fet, 
els informes i les recomanacions que hem citat, que tenen per objectiu vetllar per la 
diversitat, la pluralitat, evitar estigmatitzacions i discursos d’odi ja recullen els fona-
ments democràtics que vetllen per una bona salut als mitjans de comunicació i per 
evitar que els discursos d’odi penetrin impunement als mitjans. Perquè, com s’ha dit, 
quan el discurs d’odi creix, es legitima.

I pel que fa a la queixa, directament l’al·lusió que ha fet la diputada senyora María 
Elisa García, li hem de dir que nosaltres ja hem fet un informe sobre aquest episodi 
en concret que ens ha citat. Com ja l’hi he dit, estava aprovat pel ple. No s’ha publi-
cat a la web encara, però ja s’ha tramès als respectius actors. 

Tot i que l’humor a vegades té mal gust i és ofensiu, l’humor forma part de la lli-
bertat d’expressió. Crec que hem d’anar molt alerta a l’hora de fer recomanacions, 
que, en aquest cas, les hem fet citant precisament les recomanacions de l’informe que 
abans els he explicat sobre el poble gitano de com creiem que s’ha de vetllar per certs 
col·lectius que tenen tendència a ser fàcilment estigmatitzats; però em sembla que no 
és feina del CAC fiscalitzar o analitzar les finalitats d’aquelles expressions que són 
dites en contextos clarament d’humor. 

L’humor acostuma a ser un símptoma d’intel·ligència i acostuma a ser un vector 
de bona salut democràtica. Per tant, en aquest sentit, serem molt atents a les faltes de 
respecte, considerarem molt seriosament les recomanacions i les queixes que rebem, 
però no contribuirem a fer una societat més estricta, més inflexible i, en definitiva, 
amb més capacitat crítica, que és el que fa l’humor.

La consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Carme 
Figueras Siñol

Sí, continuant amb el que deia la consellera del CAC amb relació al programa 
Bricoheroes, dir que Bricoheroes és un espai d’humor –el que no podem fer és con-
fondre un espai d’humor amb un espai informatiu. Evidentment, hi han moltes co-
ses que es fan, es diuen al Polònia, a Bricoheroes o programes com aquests, o l’Està 
passant, que, si les poséssim en un context d’informatius, serien totalment intolera-
bles, però que en l’espai d’humor, si el context i l’humor estan clars, doncs canvia 
molt. I això és el que diuen les sentències dels tribunals, del Tribunal Europeu de 
Drets Humans, i tot tipus de sentències que hi han hagut en aquest sentit. 

Val a dir, per això, però, que, de fet, com en el mateix acord del CAC que se’ns ha 
traslladat –i que jo comparteixo–, de l’humor també se n’ha de fer un ús responsable, 
i en això hi estic totalment d’acord –hi estic, hi estem totalment d’acord. I, per tant, 
doncs, com a servei públic, jo crec que s’ha de ser curós, no tant amb allò que s’ar-
riba a parodiar o satiritzar des de l’humor... –l’humor és sàtira, és punyent, pot ofen-
dre, fins i tot, inclús–, però el que no pot anar és contra col·lectius vulnerables. I s’ha 
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de veure, doncs, aquesta..., en aquest sentit, s’ha de fer aquest humor responsable. En 
tot cas, dir, doncs, que cal contextualitzar-ho, ha d’estar clar què és humor, i el ciuta-
dà ho ha de rebre com a tal i no pot haver-hi confusió. Sí, sí, això sí que és molt clar.

D’altra banda, dir també..., alguna cosa que s’ha esmentat per part de la diputada 
de VOX, comentaris d’un col·laborador de TV3 i de Catalunya Ràdio. També hem de 
diferenciar quan estem dintre de l’espai d’informatius, d’informació, que cal ser molt 
rigorós amb les paraules i amb el que es diu i amb les afirmacions, i quan s’està en 
un espai d’opinió. És el mateix: els tribunals emparen la llibertat d’expressió, l’em-
paren amb un llistó alt, i també hi han uns límits que cal tenir en compte. En tot cas, 
dir-los que el servei públic també ha de contribuir, com els deia abans, a la cohesió 
social i a la convivència, i, en aquest sentit, és la nostra finalitat.

També, el diputat de Junts parlava de la paradoxa de Popper –jo estic personal-
ment molt d’acord amb el que deia en la seva intervenció. Com es fan o no ressò els 
mitjans de discursos que puguin ser estigmatitzadors, que puguin ser fins i tot racis-
tes, moltes vegades, o xenòfobs, siguin de qui siguin. Però, en tot cas, doncs aquest 
és un debat en el món del periodisme –ho sap molt bé–, a nivell europeu i interna-
cional, perquè és el que deia: si hi dones molt de ressò o no n’hi dones. Però, també, 
una de les coses que el servei públic té l’obligació de fer és, com a mínim, contras-
tar, i allò que pugui ser mentida o que pugui ser..., sobretot que siguin mentides, o 
fakes, com diem, doncs han de..., s’ha de dir, s’ha de contextualitzar allò que es diu i 
s’ha de dir quina és la veritat i quines són les xifres reals, precisament per combatre 
el que puguin ser discursos que acaben fomentant l’odi o podrien acabar fomentant 
l’odi. I això és tot el contrari del que, com a societat, necessitem, no?

També totalment d’acord amb el que deia la diputada Najat Driouech –no sé si 
ho dic bé–, totalment d’acord amb que cal tenir una Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals més diversa. Com l’hi deia, la Comissió de la Diversitat estem treba-
llant aquest tema. Quan ho tinguem preparat els hi presentarem, doncs, quines línies 
d’actuació tenim ja concretes, amb mesures concretes. I és voluntat del consell de go-
vern fer-ho precisament per anar avançant en aquesta diversitat que reconeixem que 
no tenim en la nostra organització, i, sobretot, que això sigui visible. Al cap i a la fi, 
nosaltres som pantalla, som àudio, som pòdcast i som també xarxes socials, i això és 
el que precisament, doncs, esperen els ciutadans de nosaltres. I el que hem d’avaluar 
és realment què reben els ciutadans i ciutadanes de Catalunya dels mitjans públics 
i si s’hi senten representats i si senten, doncs, que les seves inquietuds i els seus in-
teressos hi són representats. I tots els ciutadans de Catalunya han de poder-se sentir 
també part d’aquesta societat que nosaltres mostrem, no? I, en aquest sentit, doncs 
totalment d’acord.

I, com els hi deia també en el tema de discursos de l’odi, els hi explicava que 
s’havia estat fent precisament aquesta reflexió, aquest document sobre el tractament 
informatiu relacionat amb l’extrema dreta. Jo crec que són temes que hem de seguir 
treballant. Que en tot el pla de formació, doncs..., i les reflexions pròpies dels profes-
sionals, això ve de baix, també, i ha de venir de baix, perquè s’ho han de fer seu, no?

Però el tema –el que sembla que surt des de les pròpies reflexions que se m’han 
fet saber dels consells de redacció– no és silenciar ningú, sinó això, el que els hi 
deia, eh?, aportar dades objectives que desmuntin les mentides, com l’hi deia abans 
al diputat de Junts, no? I és això que es coneix com a «sandvitx de la veritat», no?, 
en argot periodístic, i que també és la terminologia lingüística de Lakoff, eh? Aquest 
seria el tema.

Sí, em diu... Jo ja estic. Moltes gràcies per les intervencions. Em diu la consellera 
Pinyol que necessita un minut.

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Laura Pinyol 
Puig

És que voldria aclarir una cosa que potser no ha quedat clara. Que nosaltres l’any 
2021 no rebéssim queixes per racisme no vol dir que no n’hi haguessin: el CAC rep 



DSPC-C 312
20 de maig de 2022

Sessió 6 de la CERIE  16

una mitjana de cent vint queixes cada any, és a dir, una cada tres dies. El fet que 
no hi hagi queixes específiques sobre temes com el racisme o la discriminació o la 
xenofòbia no vol dir que no es produeixin. I, en aquest sentit, m’agradaria tornar 
a emplaçar els ciutadans, les entitats, els grups parlamentaris, tothom qui se senti 
interpel·lat a fer servir el CAC per a això, perquè precisament les queixes es poden 
recollir per a tots els mitjans –públics, privats– i tota mena de canals. És a dir, el 
CAC serà prospectiu un cop rebi la queixa, però sense la queixa no sempre pot ser-
ho. M’agradaria ressaltar això, perquè que les queixes no siguin concretament sobre 
aquest àmbit no vol dir que no s’estigui utilitzant el servei de recollida de queixes i 
que no pugui tenir molta més utilitat de la que té.

La presidenta

D’acord. Doncs moltes gràcies a les conselleres de la «corpo» i del CAC per 
aquesta compareixença. Obriríem un torn de rèplica de màxim un minut per a pre-
guntes concretes. Hauríeu de fer el canvi de... Mentre es fa el canvi, el Grup Parla-
mentari de VOX demana la paraula. El més concret possible, si us plau.

María Elisa García Fuster

Sí, por supuesto. Gracias, señora presidente. Miren, no han hablado nada de la 
hispanofobia, que está clara en sus programas. Sí que han dicho que eso es sentido 
del humor, y hay una cosa entre jactarse y faltar al respeto y el sentido del humor; 
son cosas distintas. Pero para ustedes, cuando hablan sobre los españoles, no dife-
rencian, ahí no diferencian. Y, además, el foco de sus faltas de respeto son única-
mente los españoles, lo cual no deja de llamar la atención.

Muchas gracias.

La presidenta

Esquerra Republicana de Catalunya...

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bé, a la meva intervenció m’he deixat de dir una reflexió. 
He cregut entendre en l’exposició de la senyora Figueras que, diguem-ne, en aquesta 
comissió, per poder fer el seguiment de la discriminació, no?, vostès tenien relació o 
convidaven a participar l’oficina d’antidiscriminació de l’Ajuntament de Barcelona. 
I la meva pregunta anava una mica en dir: i no utilitzeu o no heu començat a relacio-
nar-vos amb l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació de la Generalitat de 
Catalunya? Ja que la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, recordo 
que, com a ponent relatora, un dels articles anava molt focalitzat també en aquest 
tracte de la diversitat i la no-discriminació en els mitjans públics.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

(La consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Carme Figue-
ras Siñol demana per parlar.) Sí, endavant.

La consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Carme 
Figueras Siñol

Agraeixo a la diputada la intervenció, perquè quan jo m’he referit a l’oficina de 
l’Ajuntament de Barcelona és perquè van estar fent, prèviament..., quan l’any 2018 
tot el consell de redacció, consell d’informatius i altres professionals van fer aquestes 
sessions de formació que anaven dirigides a més de cinc-centes persones de tota l’or-
ganització, van fer-la també, doncs, amb diferents entitats –igualment amb SOS Ra-
cisme–, i és lo que li deia que va sortir després tot un treball d’ells propi per fer aquest 
projecte de decàleg.

Però, independentment d’això, el consell de govern de la corporació el que ara 
tirarà endavant és, en aquesta comissió permanent... Com els hi deia, que el temps 
no dona per... Entenc i agraeixo la pregunta, eh? Perquè el que tirarà endavant és 
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precisament... En l’aspecte de la diversitat, per una banda, l’objectiu de la comissió 
és avaluar, posar en valor, veure exactament..., perquè a vegades s’han fet moltes co-
ses però no es té clar què hi ha, què no hi ha, què ha sorgit dels propis professionals 
–que també reflexionen i també fan cada dia. I, d’altra banda, doncs, veure com això 
es posa en valor, com tota l’organització s’impregna d’això. Però, al mateix temps, 
les comissions són no només per mirar de cara endins, sinó també per un contacte 
cara enfora.

Dir-li que jo ja m’he reunit, com a prèvia a tota aquesta constitució de les comis-
sions i a aquesta pròpia comissió, amb la Secretaria General d’Igualtat i Feminis-
mes, la secretària general, i unes de les coses que hem tractat són aquests aspectes 
de discriminació i precisament de l’Oficina d’Igualtat de Tracte. O sigui que estem i 
que precisament el que volem és fer-ho amb les institucions, també, tot allò, i sobre-
tot també allò que serà el nostre programa bàsic i potent, que els hi deia, de forma-
ció a dins de la pròpia corporació de cara a allò que reflectim de cara enfora.

La presidenta

D’acord. Amb aquesta última rèplica, acabaríem el punt 1. Us demanaré un pa-
rell o tres de minuts per acomiadar les compareixents i donar pas al següent punt. 
Tu volies dir alguna cosa més?

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Laura Pinyol 
Puig

Jo volia dir una cosa, si pot ser.

La presidenta

Doncs...

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Laura Pinyol 
Puig

Tinc la sensació que la senyora María Elisa García, diputada de VOX, ens ha 
tornat a interpel·lar sobre un tema com la hispanofòbia, que jo li nego la major. Crec 
que és un judici de valor i això ens portaria a entrar segurament en unes discus-
sions que no ens posaríem d’acord, malgrat que m’encantaria debatre-les amb vostè 
àmpliament, més enllà d’un minut. 

Però li voldria dir que, si vostè està molt interessada en que els mitjans siguin 
analitzats per la hispanofòbia, adreci els seus suggeriments pertinents, i fins i tot po-
dríem fer una comparativa sobre la catalanofòbia i veuríem si realment això existeix 
o no. Podríem fer uns quadres, creuar-los, fer estadístiques i analitzar-los en profun-
ditat en altres comissions.

La consellera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Carme 
Figueras Siñol

Uns segons per dir que precisament aquest programa d’humor..., de fet, de mo-
ment no hi haurà una següent temporada d’aquest programa que ha citat. I que és 
veritat que d’alguna manera, doncs, l’humor s’ha de fer, com els hi deia, de manera 
responsable i no provocar problemes de convivència.

La presidenta

Molt bé. Ara sí, crec que hem acabat el primer i el segon punts, que s’han subs-
tanciat conjuntament. Com deia, un parell o tres minuts per acomiadar les ponents, 
que esperem –bé, i de fet les persones del CAC i de la «corpo» que estan aquí– que 
us pugueu quedar durant els propers punts. Del que tracta també aquesta comissió 
és de creuar una visió institucional o institucionalitzada i aquesta visió del racisme 
que hi ha amb el que fan i el que s’estudia des de col·lectius de professionals, de la 
societat civil, des de moviments socials. Llavors serà interessant aquest intercanvi. 
Reiterem l’agraïment i esperem que ens pugueu acompanyar durant els següents 
punts.
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La consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Laura Pinyol 
Puig

Gràcies.

La presidenta

Un parell de minuts de pausa i seguim.

La sessió se suspèn a les onze el matí i dotze minuts i es reprèn a un quart de dotze del 

migdia i sis minuts.

La presidenta

D’acord. Continuem, doncs, amb l’ordre del dia.

Compareixença de Salima Jirari, consultora especialitzada en diversitat 
de projectes audiovisuals i membre de la junta de Dones Visuals

357-00483/13

Al tercer punt, tenim la compareixença de la Salima Jirari, consultora especialit-
zada en diversitat de projectes audiovisuals i membre de la junta de Dones Visuals, 
davant aquesta comissió. Aprofitem també per donar la benvinguda a la senyora Yo-
landa Olmos Ruiz, senyora Laura Rubirola Sala, senyora Carme Puche Moré i se-
nyor Khalil Jirari en companyia de la compareixent que tenim en aquest punt. Aquí 
tenim el rellotge –quinze minutets–, així que endavant.

Salima Jirari (consultora especialitzada en diversitat de projectes 
audiovisuals i membre de la junta de Dones Visuals)

Bon dia. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies per la convocatòria i l’opor-
tunitat de comparèixer davant d’aquesta comissió. Abans de començar, m’agradaria 
dir que no podria estar aquí sense donar suport al moviment «Regularización ya». Si 
parlem de racisme institucional i estructural, no podem obviar que més de 500.000 
persones a Espanya viuen en una situació irregular administrativa i en uns llimbs bu-
rocràtics fomentats per les pròpies institucions en els quals no poden tenir accés a co-
ses tan bàsiques com un lloguer o un contracte de treball. Sé que això és competència 
de l’Estat, però no voldria..., aquí hi ha partits polítics amb representació al Congrés 
dels Diputats i no voldria perdre l’oportunitat de sumar-me a aquesta demanda.

Em presento breument: el meu nom és Salima Jirari. Fa més de deu anys que em 
dedico al sector audiovisual. La meva experiència professional m’ha aportat un gran 
coneixement tant de la indústria audiovisual com de les institucions, que, en contra-
posició al meu recorregut personal com a dona racialitzada, llegida com a migrada 
o «immigrant de segona generació», com diuen les institucions –tot i que sempre 
reivindico que la migració no és una cosa que es pugui heretar–, he pogut reflexio-
nar de manera crítica sobre el contingut que es crea i qui el crea, o, més ben dit, qui 
té l’oportunitat de crear-lo, així com qüestionar-me la pròpia estructura del sistema.

Avui, com bé deies, també estic aquí en representació de Dones Visuals, que és 
una associació amb 550 sòcies a dia d’avui dedicada a impulsar i augmentar la pre-
sència de les cineastes a la indústria i també a transformar el sector audiovisual per 
tal que sigui més equitatiu, just i divers.

Entrant en matèria, i si comencem pel que passa davant de la pantalla –les sèries, 
el cinema, el que ens arriba–, la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ha explicat 
en més d’una ocasió que ella, quan va començar a escriure històries, tots els seus 
personatges eren blancs, d’ulls clars, que jugaven a la neu i que s’alegraven quan sor-
tia el sol perquè era el que feien els personatges de les històries que ella llegia. La 
seva realitat com a dona nigeriana no podia estar més lluny d’això, però pensava que 
persones com ella no tenien lloc a la literatura. Aquest és el perill de la història úni-
ca, i per això és tan important tenir una indústria sana i diversa si volem que la nos-
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tra societat ho sigui. Actualment, creem històries a través d’un imaginari esbiaixat 
i alimentat d’estereotips resultant de la constant mirada blanca i colonial. De veritat 
pensem que conscientment o inconscientment la nostra indústria i les nostres insti-
tucions no estem aplicant tots aquests prejudicis a l’hora de desenvolupar històries, 
apostar per elles, finançar-les, triar qui les explica o contractar un equip?

Vivim en una societat que no es creu racista, on el hashtag #VolemAcollir es 
converteix en trending topic i on pensem que allò de la violència policial és una cosa 
que passa als Estats Units però res que pugui passar a casa nostra. En canvi, con-
vivim constantment amb imatges esfereïdores de la frontera sud, i no precisament 
per denunciar la vulneració de drets que hi té lloc. Per què a espais com el World 
Press Photo no hi ha imatges de les víctimes del 17 d’agost a Barcelona però sí de 
les víctimes del mar Mediterrani? Ens hem acostumat, o més ben dit malacostumat, 
a veure certs cossos patir i en extrema situació de vulnerabilitat? És realment en 
pro d’informar i sensibilitzar o, per contra, no fa altra cosa que insensibilitzar-nos? 
Mostrar sempre el mateix tipus d’imatges no fa altra cosa que alimentar un imagi-
nari que ens porta a mostrar sempre el mateix tipus d’imatge. La pregunta és: com 
trenquem el cercle?

A banda de l’extrema exposició dels cossos negres i de la representació de les 
persones migrades sempre en negatiu, també convivim amb la invisibilització de 
les persones racialitzades no migrades. Parlar de migració per parlar de racisme és 
un prejudici més a desconstruir.

Com deia al principi –i si em permeteu posar-me d’exemple–, jo tinc trenta anys, 
vaig néixer a Barcelona, tot i que soc de Sabadell, i això és una cosa que haig d’ex-
plicar més sovint del que m’agradaria. La meva realitat, com la de moltíssimes altres 
persones, no és la de ser una persona migrada: el meu país d’origen és Catalunya. 
I probablement encara hi haurà algú en aquesta sala que s’estarà sorprenent del meu 
català quan, òbviament, és una de les meves llengües maternes. És molt difícil ac-
ceptar i construir la identitat pròpia quan no la veus representada enlloc. I això pas-
sa perquè no hi ha referents reals ni als mitjans de comunicació ni a les històries de 
ficció que s’expliquen.

La realitat del contingut que consumim dia a dia sense que aparentment mo-
lesti o preocupi a ningú és que molts dels continguts de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals són racistes. Si ens centrem en les sèries, una de les grans 
apostes de TV3 en prime time, gairebé no se’n salva ni una. De la mateixa manera 
que són racistes molts dels continguts, des de curtmetratges fins a llargmetratges, 
produïts en els últims anys amb ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals. 
Fins quan hem de representar noies d’origen àrab amb hijab i sempre per imposició 
d’un pare masclista, mai per elecció pròpia, que no parla bé la llengua i que no té 
cap agència sobre ella mateixa? Quantes generacions han de passar perquè les per-
sones negres deixin de ser personatges secundaris –o, directament, figuración sin 
frase– de les seves pròpies històries? Perquè puguem veure una persona asiodescen-
dent com a part d’una història sense que hagi de regentar un basar o un restaurant 
xinès, sinó que s’enamori, li trenquin el cor o senzillament vulgui ser filòsofa? O un 
personatge d’ascendència nadiua americana sense que hagi de formar una banda? 
Quantes generacions han de passar perquè puguem començar a gaudir de directores 
de cinema gitanes? Perquè a la sobretaula de TV3 ja no només hi hagi persones ra-
cialitzades, sinó personatges no «hetero», no cis o sords? Perquè sèries com Merlí, 
una de les més seguides pels adolescents en els últims anys i venudes a altres ca-
denes locals així com a grans plataformes, mostri la diversitat real dels instituts de 
Catalunya i no es limiti a posar una persona negra al fons de l’aula sense cap frase 
en els quaranta episodis? Com va apuntar el CAC, és una sèrie on la visibilitat dels 
personatges migrants i minories ètniques no és positiva, i la imatge que se’ns trans-
met de les persones és de poc preparades, analfabetes, exòtiques i, fins i tot, en al-
guns casos, perilloses.
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És aquest l’imaginari que volem transmetre als adolescents? Si no fem res i co-
mencem a reconstruir i a reparar aquest imaginari, seguirem patint el mateix d’aquí 
deu, vint i trenta anys, perquè creieu-me que no passarà de manera orgànica. No 
podem escriure el hashtag #LesVidesNegresImporten i tenir un audiovisual que 
només representa les persones blanques i estereotipa les racialitzades simplement 
perquè aquestes no tenen accés als equips ni molt menys a càrrecs de lideratge dins 
d’una producció.

Ara parlem del que passa darrere de la pantalla. Hem parlat del contingut; ana-
litzem qui el crea. Sabem del cert que la paritat i la diversitat en la composició dels 
equips són clau per donar cabuda a totes les mirades. Actualment, les dades són 
alarmants: segons l’Acadèmia del Cinema Català, en les cinquanta-una producci-
ons candidates als Premis Gaudí l’any 2021, i, per tant, una molt bona fotografia del 
sector –i m’agradaria destacar que moltes d’aquestes pel·lícules també comptaven 
amb ajuts de l’ICEC–, els equips comptaven amb una mitjana d’un u per cent de 
persones racialitzades. Com a conseqüència, la mitjana dels personatges secundaris 
o protagonistes racialitzats és d’un simple tres per cent, que, a més, en alguns casos, 
van ser representacions fortament criticades per col·lectius antiracistes de Catalunya.

Vivim en un context social on la violència travessa les nostres vides: a les esco-
les, a la sanitat, al carrer, a les institucions i amb la policia i, òbviament, també a la 
nostra professió, quan algú menysté el teu talent pagant-te menys o directament ex-
cloent-te d’un equip o d’un càsting. Se’ns demana paciència: «Això de la diversitat 
és molt nou.» Realment ho és o simplement és un debat posposat durant dècades? 

Fa uns dies parlava amb les companyes de Tinta Negra, que és un col·lectiu d’ac-
trius, actors i creadores negres a Catalunya, i celebraven que el passat 4 de maig 
l’Assemblea de Madrid va votar a favor d’una proposició no de llei perquè els càs-
tings de la comunitat siguin oberts a tots els aspirants indiferentment del seu color 
de pell per tal que qualsevol artista pugui fer qualsevol paper, una cosa ofensivament 
òbvia però que actualment no passa. Aquest ha estat el primer cop que es vota en 
una cambra de representants de l’Estat espanyol un text relatiu a aquesta problemàti-
ca, i ha estat després de dos anys de negociacions. Esperem que no sigui l’últim cop 
i que no haguem d’esperar dos anys perquè a Catalunya es pugui implementar una 
mesura similar i amb aquest poder de transformació.

Quan es parla d’implementar mesures correctores –com ara quotes– per reequili-
brar la infrarepresentació de col·lectius històricament invisibilitzats, sovint s’apel·la a 
la meritocràcia, donant per fet que forçar la presència d’aquesta diversitat perjudica-
rà la qualitat de les obres. En si, aquesta afirmació és ofensiva. D’una banda, perquè 
la meritocràcia no existeix si no hi ha igualtat d’oportunitats. D’altra banda –i si par-
lem de qualitat–, tenim referents a altres països, com Regne Unit o Estats Units, on 
una creadora d’origen asiàtic com Chloé Zhao guanya tres Oscars amb Nomadland, 
un d’ells el premi a l’Oscar a la millor pel·lícula, que és el màxim reconeixement a la 
nostra indústria. O l’afrodescendent Nia DaCosta, que va liderar la taquilla ameri-
cana en la setmana d’estrena amb la seva pel·lícula Candyman. Sí, la diversitat i les 
històries ben explicades també són rendibles.

Les mesures correctores no solament augmenten la qualitat, sinó que són impres-
cindibles. A Dones Visuals, fa quatre anys, ens vam responsabilitzar i vam comen-
çar a aplicar mesures correctores en clau de diversitat. D’una banda, vam diversificar 
els comitès de selecció i, d’altra banda, vam incorporar una persona especialitzada 
en perspectiva de gènere i diversitat tant als comitès com en els programes d’acom-
panyament de les cineastes. 

Està clar que tant la corporació com l’ICEC són cases molt més grans que Dones 
Visuals, i per això també venim amb propostes més grans. Nosaltres, el passat es-
tiu, vam estar en converses amb el BFI –que és el British Film Institute, que vindria 
a ser l’homòleg de l’ICEC al Regne Unit–, ja que els seus estàndards en diversitat i 
com estan treballant pel reequilibri clarament són un model a seguir.
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A continuació, detallo breument el procés que van seguir. El primer pas que van 
fer va ser crear un nou càrrec –cap de Diversitat, Igualtat i Inclusió– amb poder 
executiu transversal dins de la institució que va muntar el seu propi equip, un de-
partament. Aquest departament, el primer que va fer va ser encarregar un estudi, de 
manera de poder tenir un diagnòstic i saber quines mesures aplicar. Amb això, l’any 
2016, van establir uns estàndards de diversitat centrant-se en el procés de producció 
d’una pel·lícula per tal d’augmentar la representació tant davant de la pantalla com 
darrere a través de quatre estàndards que citaré molt breument: l’estàndard A, que fa 
referència a les històries i als personatges davant de la càmera, no només quantitati-
vament sinó qualitativament; l’estàndard B, que fa referència a la direcció artística i 
als càrrecs de lideratge d’una pel·lícula, com són la producció o el guió; l’estàndard C,  
que determina la formació i les oportunitats de promoció dins dels equips, i l’es-
tàndard D, centrat en les audiències, accessibilitat de les pel·lícules i la distribució.

Inicialment, aquests estàndards van ser desenvolupats com a requeriment per a 
les pel·lícules que optaven a subvencions, a fons públics del BFI; però posteriorment 
han sigut incorporats també a les produccions que fa també la televisió pública BBC 
o privades com Channel 4. Avui, això no només ha arribat a l’acadèmia anglesa, 
que ho ha aplicat també als BAFTA, sinó que han sigut un referent per a l’acadèmia 
americana a l’hora d’establir les bases dels Oscars a partir del 2024.

I aquestes són les nostres demandes. Ja sabem com fer-ho; tenim referents i mo-
dels d’èxit a replicar per crear un canvi perdurable i un sector més representatiu. 
A Catalunya no només ens estem quedant enrere, sinó que anem molt tard. No és la 
primera vegada que des de Dones Visuals fem aquestes demandes en termes més ge-
nerals. El novembre del 2020, Dones Visuals va comparèixer davant de CERSE, així 
com també va comparèixer el juliol del 2021 davant de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació. Com ja vam dir en el seu moment, no tenim cap pro-
blema en venir una i una altra vegada a explicar-ho, però creiem urgent i necessària 
una actitud decidida per aplicar aquestes mesures.

I si em permeteu tornar a citar la Chimamanda: «Les històries s’han utilitzat...» 
(Pausa. L’oradora plora.) M’emociono perquè m’encantaria poder citar un referent 
de casa, i, com veieu, és un peix que es menja la cua. «Les històries s’han utilitzat 
per desposseir i calumniar, però també es poden utilitzar per facultar i humanitzar; 
poden fer fallir la dignitat d’un poble, però també restaurar-la.» 

És important entendre que el racisme en l’audiovisual ens genera un dolor pro-
fund a les persones racialitzades, però la realitat és que el mal ens el fa a totes. To-
tes ens estem perdent històries meravelloses, altres punts de vista, riquesa cultural 
i l’oportunitat de reconstruir un imaginari sense imatges i representacions esbiai-
xades i racistes, així com reconstruir-nos com a societat amb un passat colonial i 
esclavista. Que les persones racialitzades tinguem una representació digna en el que 
veiem tots els dies en pantalla contribueix al bé comú. Els continguts tenen el po-
der de transformar tot això i de generar un imaginari col·lectiu que ens representi a 
totes. Les institucions tenen l’oportunitat i la responsabilitat de fer-ho possible. La 
pregunta és: voleu aquesta transformació?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, Salima, per aquesta compareixença inicial, per cenyir-te al 
temps. Has estat superdisciplinada, que ens ha donat temps per a l’emoció i tot, així 
que moltes gràcies. Passem, doncs, a la ronda dels grups parlamentaris. Com havia 
dit anteriorment, tenim l’absència del Partit dels Socialistes. Llavors comencem amb 
el Grup Parlamentari de VOX. Endavant.

María Elisa García Fuster

Gracias, señora presidente. Gracias, señora Jirari, por la comparecencia. No es-
toy de acuerdo con usted en algunas de las afirmaciones. Ha hablado de que el cine 
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es racista y que apenas hay personas negras. ¿No cree que es porque no hay muchos 
actores negros actualmente en España sencillamente porque la proporción social en 
España y en Cataluña es menor? Quiero decir, en países como Estados Unidos, mu-
chos de los actores son negros –Will Smith, Morgan Freeman, Jamie Foxx, Cuba 
Gooding, Danny Glover, Sidney Poitier, Denzel Washington, Eddie Murphy, y sola-
mente le doy los que conozco porque no soy muy cinéfila, los más famosos–, y creo 
que aquí todos vemos sus películas con toda normalidad.

Ha habido otra cosa que me ha sorprendido. Ha hablado de cuotas raciales y 
de cuotas de mujeres. Bueno, como miembro de la junta de Mujeres Visuals, pues 
no me ha sorprendido. He estado mirando y siguiendo un poquito su trayectoria 
y, referente a los premios Goya, por ejemplo, del día 29 del 2021, usted escribe un 
Twitter que me ha llamado bastante la atención con respecto a esto. Usted habla de 
que está muy contenta con la nominación de El retorno, la vida después del ISIS, 
de Alba Sotorra. Muy preocupada también: documental y cortometraje eran de las 
pocas categorías paritarias, y en esta edición apenas hay nominación femenina en 
cada una de ellas. ¿Qué está pasando, no? ¿Cree usted que se debería nominar a la 
gente atendiendo a su sexo o a su color de piel o a su religión en vez de a su trabajo 
o a su capacidad?

Mire, lo cierto es que también he buscado esto, y las mujeres representaron un 
treinta y tres por ciento del cine español en el 2020; un sesenta y siete fueron hom-
bres, según CIMA. Mientras que –y le pongo un ejemplo que me pilla muy de cer-
ca– en la carrera de Medicina se graduaron, en el 2020, 7.688 personas en España. 
De todas estas, el setenta por ciento eran mujeres y el treinta por ciento eran nom-
bres. ¿Cree usted que para mantener la paridad podríamos obligar a unas cuantas 
médicos a hacerse actrices? ¿No ve que hay cosas que sencillamente son antinatura-
les? Cada uno, bueno, tiene la posibilidad de ejercer o hacer las cosas que conside-
re, y a lo mejor, pues, hay menos actores negros en España que en Estados Unidos 
porque la población es menor, o hay menos...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputada.

María Elisa García Fuster

...–sí, gracias– mujeres negras actrices o menos mujeres actrices porque a lo me-
jor prefieren dedicarse a la medicina. Es solamente una reflexión.

Muchas gracias.

La presidenta

A continuació, el torn de Junts per Catalunya. Diputat Pere Albó, endavant.

Pere Albó Marlés

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres per descomptat que considerem que 
continua havent-hi moltíssima feina a fer i que justament una de les feines que hem 
de fer, doncs, és no permetre que això es negui, no? 

Jo, diguéssim..., el meu matrimoni és racialitzat, per dir-ho d’alguna manera, 
d’acord?, el meu feliç matrimoni, després de vint anys de casat, eh? I, bé, potser algú, 
doncs, considera que no existeix, no hi ha res a fer, que tot s’ha superat. Al contrari, 
jo he viscut episodis, quan vaig sol no, però quan actuo com a parella contínuament, 
eh? Això que parla vostè d’estereotips, d’imaginaris, contínuament. El meu fillas-
tre, doncs, tenia un ciclomotor quan era més jovenet i el paraven quinze vegades; 
als seus amics els paraven un cop l’any, eh? Era continu, cada setmana, doncs, no 
teníem prous dits a la mà, eh?, per... I això continua passant. I això, si vol, doncs és 
una anècdota i són coses menors, eh? Però llavors podem aprofundir en moltíssims 
altres aspectes.

I aquesta tasca, doncs, que vostè preguntava: volem aquesta transformació? Per 
descomptat, eh?, per descomptat que la volem.
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I, bé, en fi, m’ha emocionat quan s’ha emocionat. Jo només els hi vull dir que, 
home, tinguin paciència. El que no confonguem és la paciència amb la passivitat, 
no? Jo crec que hem de continuar picant pedra, hem de continuar treballant. No ens 
rendim en aquest sentit, eh?, fem-ho i anem lluitant per aconseguir quotes. Val la 
pena; aquesta lluita val molt i molt la pena. No desistim ni deixem de fer-ho.

I tenim referents nacionals, eh? Sí, el que passa és que són molt joves, i jo con-
fio, això, que aviat ens facin fora, als de la meva generació, eh?, però tenim referents 
nacionals. Per exemple, un es diu Salima Jirari, un altre Jessica González o Najat 
Driouech. (Veus de fons.) Sí, sí, sí. Reivindicar-vos com a referents, perquè ho sou, 
eh? Esteu aquí. Això és un pas. Segurament anys endarrere era impossible, o hagués 
sigut molt difícil d’imaginar. Valorem-ho també, això –valorem-ho també, això–, 
i continuem en aquesta tasca i en aquesta lluita.

La veritat és que, com ha dit vostè, Catalunya ens hem quedat endarrere i que-
da moltíssima feina per fer. Repetim-nos-ho, diguem-nos-ho, proposem-nos tirar-la 
endavant i anem denunciant tots aquests microsímptomes, aquests estereotips que 
sempre, doncs, bé, es van patint, eh? Anem-los llimant i no... En fi, jo l’animo, eh?, 
perquè hi ha hagut un moment que (l’orador riu), home, en aquest sentit, m’ha sem-
blat que és important, eh?, dir-li que li estem molt i molt agraïts per la tasca que fan. 
Vaig acabant, presidenta.

La presidenta

Diputat, se li ha esgotat el temps.

Pere Albó Marlés

I que no dubti que això, que aquesta feina, doncs, no cae en saco roto, eh?, que 
diríem en castellà castizo.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, és el torn d’Esquerra Republicana de Catalunya. Diputada Najat 
Driouech, endavant.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bé, Salima Jirari, jo m’he emocionat abans de que vostè 
s’emocioni, perquè, amb la seva intervenció, evidentment, m’hi identificava des del 
meu àmbit, des de l’àmbit social, no? I quan vostè ha dit: «És curiós que em pre-
guntin, tot i haver nascut a Barcelona i sent de Sabadell, d’on ets.» Doncs imagini’s 
quantes vegades al dia em pregunten d’on soc després de trenta-dos anys al Masnou 
–imagini’s. La ràbia no és que m’ho preguntin a mi; la ràbia és que l’hi preguntin 
als meus fills, quan han nascut, evidentment, a l’hospital de Can Ruti, com els seus 
companys i companyes.

Vostè ha dit: «Ens demanen paciència.» Jo crec que, evidentment, el fet de que avui 
estiguem aquí, que tractem aquest tema, que l’hàgim posat en el centre de les nostres 
agendes polítiques, almenys els grups parlamentaris que som aquí, és un símptoma de 
que intentem forçar aquesta paciència –és un símptoma. També soc conscient de que 
el dolor és molt gran; és que el dolor és tan gran que és difícil de mesurar, i tota acció 
que puguem fer serà insuficient, perquè la discriminació és molt elevada.

Però, tot i així, nosaltres hi confiem, evidentment, eh?, recollim les propostes que 
es facin aquí. Intentarem que les conclusions siguin el més acurades possible i re-
collides, evidentment, de les vostres intervencions, de les intervencions que ens feu. 
Demanar-vos, també, feu-nos arribar també aquestes propostes, perquè nosaltres 
també les puguem traslladar als nostres grups parlamentaris, les puguem defensar. 
I veure’ns com a aliades. En aquesta lluita no som només unes quantes sinó que som 
totes, perquè, si no hi som totes, evidentment, hem fracassat. I tenim molts deures 
i ens emportem molts deures, i intentarem fer alguna cosa –abans d’acabar amb les 
conclusions, intentarem fer alguna cosa.
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Però la pregunta és: vostè ens ha fet la pregunta que si estem disposades a can-
viar-ho. Si estem aquí avui és perquè estem disposades a canviar-ho, volem canviar-
ho i volem escoltar tothom, tots els sectors, per poder-ho canviar.

I lo trist de tot, i que crec que amb lo que em quedaria d’aquesta sessió és que 
ens estem perdent històries perquè les estem dibuixant. Com podríem canviar això, 
senyora Jirari? Aquesta és una pregunta que jo li trasllado.

La presidenta

Després d’aquesta primera ronda, per espai de deu minuts, la senyora Salima té 
temps per respondre...

María Elisa García Fuster

Perdone, señora presidente. Sé que no es... Pero no sé, si quiere intervenir, se po-
dría... No sé si la letrada podría arreglarlo o algo, que estamos un poco en familia, 
que somos cuatro.

La presidenta

Estem una mica en quadre, però per Reglament..., no ens podem saltar el Regla-
ment fins que no arribi la vicepresidenta. La presidenta només pot ser substituïda per 
la vicepresidenta, que arribarà en algun moment, o per un membre de la Mesa, i en 
aquest cas no tenim ni una cosa ni l’altra. Llavors, doncs ja està. El que sí és que, si 
la vicepresidenta s’incorpora breument, potser us demano benevolència per fer una 
intervenció una miqueta més llarga del que..., perquè m’estic mossegant la llengua 
aquí que ja no puc més. Per espai de deu minuts, senyora Salima. Quan vulgui.

Salima Jirari

D’acord. Intentaré ser breu i per ordre de preguntes o d’intervencions. La dipu-
tada de VOX parlava de dades i preguntava si no és perquè a Estats Units hi ha més 
població que aquí no hi ha. No ho sabem perquè no hi ha un cens etnicoracial. Però 
el que sí que sabem és que, per exemple, i si apuntem a gènere, a les escoles, les uni-
versitats, hi ha un seixanta per cent de dones versus un quaranta per cent d’homes. 
Això fa molts anys que passa i, en canvi, no es veu reflectit a la indústria. I, per tant, 
això ens demostra que no és que no hi hagi aquestes persones amb aquest talent i 
amb aquesta formació, sinó que hi ha una resistència per part de la indústria a incor-
porar això. Això crec que és bastant significatiu en aquest sentit. 

Sobre el tema d’actors, el col·lectiu que jo he citat, que és Tinta Negra, és un 
col·lectiu d’actors, precisament actors i actrius negres de Catalunya; estan col·lec-
tivitzats. No només hi ha gent formada, actors que han anat a l’Institut del Teatre, 
etcètera, etcètera, i tenen tota la formació que pot tenir qualsevol altre actor, sinó 
que directament estan col·lectivitzats i és fàcil localitzar-los, per dir-ho d’alguna 
manera. No és que els hagis de buscar o no los hay, no?, que és com un argument 
bastant habitual.

D’altra banda, i amb referència al diputat de Junts, agraïa la tasca que fem. Aques-
ta tasca que fem, i que la fem des de l’activisme i sovint no remunerat, la fem per-
què no es fa des de les institucions. I, per tant, instem, no?, a que la feu des d’aquí, 
si us plau. Tot el que vostè també comentava, que intentava com treure-li pes –eren 
«accions menors» o «coses anecdòtiques»–, no són ni coses anecdòtiques ni accions 
menors; és fruit de la criminalització a les pantalles i fruit del perfilat racial amb el 
que treballa la policia. I, per tant, per això el seu fillastre probablement el paren molt 
més que a tots els seus companys.

I amb relació a la intervenció de la Najat, preguntava que com ho podem fer per 
no perdre’ns històries: incorporant persones diverses als equips. És que és molt sen-
zill, no? I, si m’ho permeteu, i puc apel·lar també a la intervenció que ha tingut abans 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, hi havia exemples, no?, que, a més, 
els posaven com a bons exemples, com podria ser L’última nit del karaoke, que és 
una sèrie que no es salva i que alimenta molt aquest imaginari racista.
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També m’agradaria mencionar que he vist en el llistat la Beatrice Duodu, que 
és una reportera que hi havia abans, l’any passat, al Planta baixa però que va ser 
acomiadada, igual que la Yolanda Sey, que també era una de les col·laboradors ha-
bituals. I, per tant, ara al Planta baixa no només han desaparegut les dues persones 
racialitzades, sinó que en tota la graella de TV3 estem sense cap referent racialitzat 
–l’any passat en teníem dos; tornem a estar a zero. Ho dic perquè a les dades presen-
tades sí que estaven incloses, però a mi em consta que ja no hi treballen.

I no sé com vaig de temps, però... (Veus de fons.) D’acord. Llavors, si puc seguir 
fent referència a les intervencions anteriors, també m’agradaria comentar que en el 
seu moment la Carme Figueras ha comentat que sobre la publicitat no tenen cap po-
der d’incidència. No? No en té, una televisió pública? És a dir, si una marca privada 
comença a fer anuncis racistes –que n’hi ha hagut, i no en citaré cap perquè totes els 
tenim en ment–, la televisió catalana pública no pot decidir de què s’alimenta i què 
no? Llanço la pregunta. I crec que això seria tot.

Moltes gràcies.

La presidenta

D’acord. Com havíem dit, i com us havia demanat abans, demanaré paraula ara. 
I, bé, no sé, de fet, si la Candidatura d’Unitat Popular vol parlar, però... Acaba d’ater-
rar en el món.

Basha Changue Canalejo

Sí. Tinc una pregunta molt concreta, que ja la tenia. Però, sí, re...

La presidenta

D’acord. Llavors li demano a la vicepresidenta que em substitueixi per espai de 
tres minuts i poder parlar.

La vicepresidenta

D’acord. Doncs ara és el torn del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, la dipu-
tada Jessica González, per un temps de tres minuts.

Jessica González Herrera

Amb tres minuts no em donaria temps per dir tot el que havia de dir. De fet, des 
de la intervenció anterior de la «corpo» i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
recalcar la importància de que aquests coneixements, d’alguna manera, dialoguin. 
El que ha comentat la Salima Jirari ara mateix és una experiència que normalment 
en aquest Parlament no es té; és un discurs, és una realitat, és una sensibilitat i una 
experiència que no se li ha donat valor en aquest Parlament. I, per a aquest cas, la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional precisament el que vol fer és posar 
en el centre aquest tipus d’experiències, no només des d’una vessant personal sinó so-
bretot política, també, i la importància de tenir..., i en el moment que s’ha emocionat 
la Salima, no?, de no poder tenir encara més referents a casa. I gràcies també per ci-
tar la Chimamanda; gràcies per portar-nos rigorositat i sensibilitat, perquè moltes ve-
gades es redueix el racisme a una qüestió personal que només vivim nosaltres, i crec 
que has pogut fer una experiència des de lo individual fins a aquesta estructura, no?

Sobretot ens quedem com a deures aquesta proposta no de llei que s’ha aprovat 
a l’Assemblea. Nosaltres som la cambra legislativa d’aquest país i, en aquest cas, tot 
el que es pugui fer entorn de la legislació per avançar en drets en aquest sentit estem 
superdisposades a fer-ho.

Sobretot, també, gràcies per parlar d’aquesta estrangerització constant, no? Jo, 
com a dona migrada, soc perfectament conscient de la diversitat que persones no 
blanques tenim i que no es pot, d’alguna manera, creure que tot és immigrant, no es 
pot creure que tothom ha arribat fa sis mesos, o que, bé, aquestes diversitats, no?, de 
bagatges és important, també, visibilitzar-les.

Una de les meves preguntes anava específicament en quina opinió li mereixia 
part de les afirmacions que teníem des d’institucions, no?, com el CAC i la «corpo», 
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perquè precisament ens interessa generar aquest intercanvi de coneixement –n’ha 
esmentat un parell d’exemples. Vostè ha posat la proposta específica, no?, de que a 
l’homòleg de l’ICEC –que ara mateix no em recordo del nom– a nivell del Regne 
Unit té..., i aquesta no és una proposta, és un pla de treball sencer, no?, que parla de 
mesures específiques, mesurables, que, a més, s’afegeixen a tot el sistema de sub-
vencions i produccions de la televisió pública, i d’aquí n’hauríem d’aprendre molt. 

No sé si té alguna proposta més tant a nivell de govern com a nivell legislatiu, 
no?, que puguem agafar, perquè la idea d’aquesta comissió és fer unes conclusions 
que siguin vinculants i que ens ajudin a avançar com a país en aquesta representati-
vitat, perquè, evidentment, la representativitat importa.

Així que res més, a part d’agrair tota la generositat, també, perquè posar-nos 
aquí és obrir-nos en canal. Veniu, bé, com a Dones Visuals, no?, però, a nivell per-
sonal, agrair i honorar també aquest esforç que ha fet per donar-nos aquesta expe-
riència. I esperem que des d’aquesta comissió del racisme institucional puguem estar 
a l’alçada, també, de tot aquest exercici que estem fent amb totes les compareixents 
de que això es materialitzi en alguna cosa, perquè no podem esperar més, perquè 
la paciència..., o aquesta agenda, no?, en el seu moment, tots els temes que tenien a 
veure amb les dones, en aquest cas amb les persones no blanques, ja esperaran, i no 
estem disposades a esperar més.

Així que gràcies per emplaçar-nos a una feina concreta. I atenta a totes les pro-
postes que potser, no?, per temps i per aquesta disciplina exquisida que ha tingut 
–i l’hi agraïm molt com a Mesa que això hagi estat així–, potser se li han quedat al 
pap. I, llavors, disposades a escoltar una estona més propostes específiques.

Moltes gràcies.

La presidenta

Doncs, seguint en la línia d’aquesta flexibilitat que hem tingut avui, la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Endavant.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, disculpar-me pel retard avui. Bé, ser un 
grup parlamentari petit, doncs, ens fa haver de ser flexibles i estar a tot arreu quan 
s’escau. 

En primer lloc, doncs això, moltes gràcies per la compareixença –he anat seguint 
online una part de la intervenció, no? Però sí que voldria fer esment..., que era una de 
les qüestions que ja abans de començar-la a sentir volia plantejar, i és sobre la qües-
tió de la representativitat, no? És a dir, des del moviment antiracista, des de moltes 
entitats culturals i amb diversitat etnicoracial, sempre es reclama aquesta qüestió de 
la representativitat als mitjans audiovisuals. I és cabdal perquè sabem quin és l’im-
pacte que té això en la infància i la joventut, en fi, en les noves generacions que pu-
gen i es poden veure o no veure representades, i això marca indubtablement el seu 
desenvolupament i el seu futur.

Però des de la Candidatura d’Unitat Popular hi ha una qüestió que ens plante-
gem, també, i és sobre la representativitat sense més, no?, és a dir, el perill que té la 
representativitat mal entesa o com a concepte, diguem-ne, abstracte de quedar-nos 
només amb lo estètic, de quedar-nos només amb la foto, de tenir una foto diversa. 
I és per això que no fem servir la paraula «diversitat», perquè no només es tracta de 
diversitat sinó de dissidència, és a dir, trencar amb lo establert, trencar amb aquest 
pensament únic, també, des dels mitjans audiovisuals, amb una perspectiva crítica 
de qüestionament de com s’han fet les coses fins ara. I és un element important a 
l’hora d’incorporar aquesta diversitat tant a dintre dels espais de representació da-
vant de les càmeres i del, diguem-ne, abast públic com al darrere, no?, als espais de 
decisió i als espais de producció i de pensament d’aquestes produccions.

Per tant, de quina manera creu vostè que podríem incorporar mesures a nivell 
de..., legislatives –perquè aquesta és la nostra funció– per establir i delimitar quines 
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són les necessitats perquè aquesta diversitat no es quedi només en lo estètic, sinó 
que realment transformi una mancança que durant generacions, doncs, s’ha obviat i 
ens ha portat fins aquí, no?, a creure que només amb una foto n’hi ha prou, quan és 
necessari tot un qüestionament de com s’han fet les coses fins ara en aquest camp 
audiovisual. Per part del nostre grup parlamentari ja estaria.

Moltes gràcies.

Salima Jirari

D’acord. Doncs moltes gràcies, sobretot, per les vostres paraules, perquè fan 
d’escalf. 

Sobre les propostes, i propostes concretes perquè pugueu aplicar-les a les con-
clusions, entenem que l’estructura del BFI és diferent als nostres organismes, bà-
sicament perquè el BFI ho agrupa tot, és a dir, l’acadèmia està dins del BFI... És 
diferent, és una estructura que té com moltes potes i ells ho centralitzen, i aquí són 
com més diferents institucions. Llavors, simplement, la proposta clara i directa, i 
que d’aquí penja tot, és la de crear aquest rol –aquest cap de diversitat, inclusió i di-
versitat– tant dins de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com dins de 
l’ICEC. Això és el que ja ho desencadena tot: desencadena el pas 1, que és l’estudi; 
desencadena el pas 2, que és establir quines són les polítiques, quins són els col·lec-
tius més infrarepresentats; el pas 3, que és posar-ho en aplicació, no?, i començar a 
veure què funciona i què no funciona. I lo bo de tot això és que després pot ser trans-
versal, no?, i aplicable a moltes altres institucions de la Generalitat.

En aquest sentit, Basha, parlaves de la representativitat i com fer-ho perquè no es 
quedi, no?, en el tokenisme, en la diversitat mal entesa. Jo crec que això és part de 
l’èxit de les mesures que aplica el BFI, perquè no només fan una anàlisi quantitati-
vament, sinó que la fan qualitativament. És a dir, aquests estàndards que jo he citat 
amb una frase són documents de cent pàgines, potser, que fan una anàlisi profunda i 
exhaustiva de quin és el rol del personatge, quin espai ocupa dins de la història, com 
s’interrelaciona amb altres personatges. És una manera relativament fàcil d’acabar 
entenent si aquell personatge està fent una representació estereotipada o no.

Llavors, això no es podria replicar de manera automàtica, no? Nosaltres, des de 
Dones Visuals, per exemple, una cosa que vam intentar adaptar és tota la part de for-
mularis específics en diversitat. I és veritat, per exemple, que al Regne Unit, clar, te-
nen una població hindú molt més gran i molt més present, però, en canvi, per exemple, 
també donen visibilitat a la part escocesa, perquè també és un col·lectiu invisibilitzat. 
Llavors, el que hauríem de fer és poder adaptar tot això al nostre territori i a les nos-
tres..., a les persones invisibilitzades o minoritzades que treballin a la indústria o que 
vulguin formar part d’aquesta indústria, que simplement s’estiguin formant i que no 
hi estiguin tenint aquest accés.

Gràcies.

La presidenta

Demano si hi ha un torn de rèplica, repregunta, per part dels grups parlamen-
taris. (Pausa.) Sembla ser que no. Doncs, senyora Salima Jirari, moltes gràcies per 
venir aquí.

Salima Jirari

Moltes gràcies a totes vosaltres.

La presidenta

I esperem, això, poder incorporar qualsevol documentació que des de Dones Vi-
suals també tingueu. En aquest sentit, aquí, portes obertes des d’aquesta comissió. 

Com havia comentat al principi, tenim la nostra tercera compareixent via tele-
màtica, amb la qual cosa us demanem un parell de minuts tant per fer el canvi de 
compareixent com per assegurar-nos que tenim tots els temes tècnics ajustats.

Fem una petita pausa i continuem.
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La sessió se suspèn a les dotze del migdia i dos minuts i es reprèn a les dotze i deu minuts.

La presidenta

D’acord. Continuem, doncs, amb l’ordre del dia.

Compareixença de Lucía Mbomío, periodista i escriptora afrodescendent
357-00420/13

Al quart i últim punt d’aquesta sessió tenim la nostra última compareixent, la Lu-
cía Asué Mbomío Rubio, periodista i escriptora afrodescendent, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Racisme Institucional. Primer de tot, l’hi agraïm, i faré un canvi al 
castellà, també, per facilitar aquesta compareixença. La Lucía Mbomío està des de 
Madrid ara mateix. Tenía que haber venido, pero ha tenido un inconveniente de sa-
lud. Y le agradecemos muchísimo poder al menos haber encontrado esta alternativa 
para traer su conocimiento y su saber a este Parlament. Lucía, tendremos aquí un 
temporizador de quince minutos. Así que, cuando quieras, adelante.

Lucía Asué Mbomío Rubio (periodista i escriptora)

(L’exposició de l’oradora, mitjançant videoconferència, és acompanyada d’una 
projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bueno, antes de nada, quería saludar a todo el mundo y dar las gracias, también, 
por la invitación. Sí, hubiera sido un placer estar ahí, pero, efectivamente, me ha 
sido imposible, pues, por cuestiones covid.

Por favor, avisadme si me paso del tiempo, porque me suele pasar. Y, en realidad, 
lo que voy a contar es más o menos una continuación de lo que ya se ha venido dicien-
do, pero con una perspectiva más específica en los medios de comunicación, en donde 
el punto de partida –y esto es importantísimo porque permea absolutamente todo– es 
cómo a las personas negras se nos cuenta como no personas, directamente, en los me-
dios de comunicación. 

Siempre..., esta es una de las imágenes típicas cuando se trata de personas ne-
gras, ¿no?, que, como veis, es una masa, no hay individuos, y esto es profundamente 
antiperiodístico. Para mí, la cobertura que se hace de la gente que llega a través del 
mar es profundamente antiperiodística porque hay algo que nos piden siempre, que 
es contar las cinco WH, ¿no? –cinco WH. Nos referimos a qué, cómo, cuándo, dón-
de, por qué y quién. El quién jamás aparece, por lo que digo, ¿no?, por esta masa, a 
la que a veces ni siquiera se ve así, sino directamente manos o cabezas que flotan o 
se ahogan en el Mediterráneo o en el Atlántico. No se cuenta el quién, se cuenta el 
qué; eso sí, han llegado a tal isla, ¿no?, o a tal puerto o a tal muelle. O sea, el adónde 
llegan sí, pero nunca el de dónde parten, porque se construye el imaginario desde 
una África subsahariana que es como una especie de agujero de calamidades don-
de pasan muchas cosas. «Subsaharia» no existe: comprende más de cuarenta países 
con realidades muy diferentes entre sí. Es más, esos propios países también tienen, 
pues, diferentes –no solo los países sino las regiones, ¿no?–, como digo, realidades, 
conflictos o motivos que pueden provocar que se migre.

Esta es otra de las imágenes habituales, ¿no?, esas fronteras que se atraviesan y 
que atraviesan también a las personas que están cruzándolas. Cómo se clavan en la 
piel, cómo se clavan en la carne. Y cómo, además, en el día a día, después, también 
van atravesando otra serie de fronteras de las que no se habla. Incluso los hijos, las 
hijas, les «hijes» de quienes han migrado todavía seguimos atravesando fronteras 
porque el punto de partida es que muchas veces se nos extranjeriza.

No hay cinco WH, como decía –no hay quién. Sí que hay un cuántos, y esto es 
importantísimo, porque al final se está contando todo esto siempre desde una pers-
pectiva tremendamente cuantitativa y no cualitativa –como digo, no se cuentan los 
porqués. Y, a partir de ahí, empieza un proceso de deshumanización, que es lo que 
provoca que, como decía antes, se hable de África subsahariana y que construyamos 
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esa África subsahariana, esa África negra, desde una perspectiva tan complicada-
mente fea, ¿no?, pues que buena parte de las noticias que nos llegan desde el conti-
nente provienen de ONGs en momentos de emergencia, ya sean crisis sanitarias que 
tienen que ver con desastres naturales, etcétera, ¿no? Guerras, golpes de estado... 
Esto nos lo cuentan o bien las pocas agencias que tienen sede allí o las pocas... En 
realidad, estoy pensando en EFE, que EFE tiene, por ejemplo, sede en Nairobi, en 
Dakar, en Sudáfrica, en Maputo y creo que poco más. ¿Por qué? Porque los medios 
de comunicación españoles no tienen ni siquiera corresponsalías fijas en el continen-
te africano en la parte negra, ¿no? Entonces eso provoca que todo lo que nos llegue 
esté ligado con la desgracia y que construyamos así: ya está, vienen de ese sitio, que 
es terrible, y punto.

Al final, también los medios de comunicación tienen cierta responsabilidad por-
que hay conflictos que se cuentan y otros tantos que no, ¿no? Y por eso construimos, 
pues, a unos como refugiados y a otros como inmigrantes, pese a que también en 
África negra se estén dando escenarios de guerra, ¿no?, como puede ser en el norte 
de Mali. Pero también hay otros motivos que pueden provocar que la gente migre, 
como todo lo que tiene que ver con el terrorismo, la defensa de los derechos huma-
nos para las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ o el tema de cómo te 
están expoliando desde hace décadas y, al acabar con tus recursos naturales, con tu 
modus vivendi, pues en muchas ocasiones te tienes que ir. Por no hablar de las cues-
tiones climáticas, ¿no?

El caso es que, como vemos solo este tipo de imágenes, a las personas negras 
siempre se las cuenta como eternas recién llegadas. Eso es lo que provoca que al fi-
nal la gente, pues, nos haga preguntas como «qué bien hablas» o nos feliciten, más 
bien, por hablar muy bien castellano, por hablar muy bien catalán, y que de alguna 
manera están invisibilizando una historia en la cual España ha tenido relación con 
el continente africano –hablo del continente africano porque, al final, es de donde 
provengo–, pues, desde hace décadas y desde que existen esos catorce kilómetros 
que separan las costas de Andalucía de las costas africanas, ¿no?, de las costas del 
norte de Marruecos, que, además, en los días en los que no hay mucha niebla per-
fectamente se pueden ver incluso las luces al otro lado.

Esta especie de enajenación, de lejanía, se corresponde también con una especie 
de amnesia colonial inoculada, ¿no?, no es un porque sí. En los libros de texto no apa-
rece esa vinculación. Nos cuentan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas, y dejan fuera Sáhara, norte de Marruecos o Guinea Ecuatorial, que es  
el país del cual provengo. Y, bueno, pues no solo me felicitan a mí por lo bien que 
hablo castellano sino a mi padre, cuando su país fue territorio español entre 1778 
y 1968, con lo cual no se puede decir que es que acabamos de llegar. Otra cosa es 
que a la gente se le cuenta como que llega, llega, llega, pero nunca está ni es. Y esto 
genera algo complicado, ¿no?, que es que a las personas negras siempre se nos ve 
como huéspedes y nunca como vecinas. Si eres huésped, te agasajan, te dan; si eres 
vecina, vecino, «vecine», aportas, igual que el resto, construyes, como los demás, 
como el resto de la sociedad. El problema es que ahora estamos en un momento –y 
esto suele pasar en momentos de crisis– en el que ya no solo te ven como a un hués-
ped, sino directamente como un enemigo que viene a quitar los recursos, etcétera, 
etcétera.

Otra de las cosas que pasan es que, como estas son las únicas imágenes que se 
ven... Y yo lo entiendo, porque trabajo en televisión y al final ya hay un punto de 
mostrar aquello que llama más la atención, imágenes más impactantes. Pero, claro, 
tiene como consecuencia que al final construyamos en el imaginario que quienes 
migran son hombres negros que llegan a través del mar. Y esto es un porcentaje ín-
fimo al lado de quienes llegan a través de otras vías. De hecho, antes de la pandemia 
–porque, efectivamente, la pandemia, pues, alteró los datos porque se cerraron los 
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aeropuertos, ¿no?– el principal contingente proveniente de África negra era Senegal, 
que estaba en el puesto nada más y nada menos que treinta.

¿Más cosas que suceden en los medios de comunicación? Pues que, cuando se 
muestra a la gente, se hace siempre en el peor momento de su vida, en una situación 
de shock. A esto yo lo llamo «narrativa del dolor», porque a la gente negra –y en 
esto también podemos sumar perfectamente el cine, ¿no?– pues siempre se la cuen-
ta, como decía antes, en guerras, ahogándose, esclavitud, etcétera, etcétera. ¿Eso 
sucede o ha sucedido? Sí, sin duda. Pero es, de nuevo, una parte pequeñita de una 
narrativa muchísimo más amplia y en la que, pues, a veces podemos incurrir las 
propias personas negras que estamos en los medios de comunicación.

Pero esto tiene un porqué. Porque antes se hablaba de la importancia de que este-
mos en los medios, por supuesto. El problema es que... Un día estaba en un congreso 
de periodistas negras y decía una: «Cuando entro en un medio nuevo me hago la 
muerta, porque bastante es que me hayan dejado entrar. Entonces, sigo las inercias, 
hasta que pasa un tiempo y te atreves a decir “hasta aquí”», ¿no? Otra cosa es que 
nos escuchen. El caso es que esta narrativa del dolor es tan común que incluso se 
premia, y si llevas hijo, mejor, porque así como que da más pena. Y esto, de alguna 
manera, en el imaginario, de nuevo, acaba generando visiones asimétricas con res-
pecto a las personas que vienen del sur global, que son del sur global o que son ori-
ginarias del sur global, ¿no? Siempre los vemos como pobrecitos, etcétera, etcétera.

Habrá quien diga: «Es que esto sirve.» Pues bueno, yo, llegadas a estas alturas, 
diría que no. Que no ¿por qué? Bueno, este es un vídeo que nunca pongo; que tengo 
guardado, pero que no pongo porque me parece atroz. Son imágenes de, bueno, un 
barco de salvamento que acababa de llegar a una patera en la que una mujer termi-
naba de perder recientemente a su bebé, que se había hundido en el Mediterráneo, 
¿no? Estas imágenes nos las pusieron todo el rato en el informativo mientras está-
bamos comiendo. ¿Y sabéis qué? Que continuábamos metiéndonos nuestra cuchara 
de lentejas en la boca porque estamos acostumbradas, ¿no? Yo no creo que sirva; a 
estas alturas ya no: hay una especie de anestesia por acostumbramiento. La prime-
ra imagen de un cuerpo fallecido llegado en patera es de 1988. No digo que sea el 
primer cuerpo que llegara a las costas del Estado español, pero sí que es la primera 
imagen que tenemos –1988.

¿Realmente ha cambiado algo? Yo creo que las personas que estamos concien-
ciadas, pues, ya sabemos perfectamente qué es lo que sucede, y quienes no segui-
rán pensando que cómo se le ocurre migrar con un bebé, en lugar de pensar que no 
existen vías seguras, que en la mayor parte de los consulados, embajadas de España 
en el continente africano, no se dan visados y que precisamente por eso se generan 
rutas inseguras en las que está perdiendo la vida un montón de gente, convirtiendo 
al Mediterráneo, y ahora también al Atlántico, en una tumba indecente, ¿no?, para 
toda Europa.

¿Qué más? Cuando sí se personaliza, ¿cuál es el centro del relato? Porque, bueno, 
yo, que trabajo en un programa de televisión que se llama Aquí la Tierra, en donde 
hablamos de productos de la tierra, tratamos de que haya una personalización, que 
la gente empatice –que es un punto clave, un eje de cualquier noticia, ¿no?– con las 
personas que estamos viendo, con aquello que estamos contando. Entonces, yo no 
hablo de patatas; hablo de las patatas de Coristanco, que las cultiva José, que lo hace 
como se ha hecho toda la vida, ahí, como lo hacía su abuela. Sin embargo, cuando 
se trata de migraciones y de gente que salta la valla o que viene a través del mar, 
ahí eso no sucede.

¿Quién sí ocupa el centro del relato? Pues muchas veces quienes están salvando. 
No se cuenta la historia de quienes vienen porque parece que da igual –lo he di-
cho al principio, ¿no?, no importan los porqués. Me acuerdo de esto, de Luna y del 
abrazo que le dio a una persona en contexto de pandemia. Pues resultó importante, 
¿no?, porque al final, bueno, teníamos que llevar mascarilla y demás. Pero es que 
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se convirtió en centro hasta el punto de que salió en The Guardian, ¿no?, la prensa 
internacional, y nadie sabía siquiera el nombre del hombre al que había abrazado. 
Y también me resultó muy interesante cómo se convirtió en centro el hecho de que 
hubiera recibido un montonazo de insultos, cuando hay personas que hablamos de 
racismo y recibimos esos insultos a diario, pero parece que contemplan que son ga-
jes del oficio, ¿no?, o gajes de la piel.

De lo que no se habló, y por esto hablaba del centro del relato, fue de las devolu-
ciones en caliente que se produjeron en ese momento: de eso, poco o nada se habló 
en muchos medios de comunicación. Medios en los que se utiliza un lenguaje au-
diovisual pernicioso para las personas negras, que nos retrata de una manera muy 
reducida, que nos estigmatiza, que nos caricaturiza, pero que además también tiene 
un lenguaje escrito que nos criminaliza: «la balanza de inmigrantes», «la oleada». 
Esto, por suerte, cada vez se utiliza menos, pero todavía se usan términos así que 
generan alarma y miedo. Y, de nuevo, vuelvo a esto de huéspedes, vecinas, vecinos, 
«vecines», y directamente enemigos.

Esto pasa hasta en la infancia, y es tremendo, porque el término «mena» ha 
acabado por convertirse no en lo que es –el acrónimo de «menores extranjeros no 
acompañados»–, para devenir en sinónimo de «criminal». Recuerdo el verano en 
el que día sí, día también, se estaba hablando de este asunto, con las consecuencias 
que esto tiene en el día a día. Porque no nos podemos olvidar de que esto que yo 
estoy contando después se nota en el cuerpo, ¿no?, después se vive. Y es curioso, 
además, cómo la infancia parece que solo es salvable si está en África, si se queda 
en su país. Recuerdo, durante la pandemia –porque lo único positivo que suele lle-
gar del continente africano son personas negras que bailan o animalitos, ¿no?–: un 
guardia de un parque natural en Uganda se hace una foto con unos gorilas y parece 
un selfi, parece que están posando –fenomenal, ahí sí–; niños negros que bailan en 
el orfanato de Kenia –fenomenal, ahí sí. Compartido por un montón de gente, inclu-
so personas que están en contra de, pues, este colectivo de menores, que son niños, 
niñas, «niñes» que están sin padres, sin madres y que están en una situación de vul-
nerabilidad tremenda, ¿no? Así que sí, que la infancia solo es salvable si se queda en 
su país; ya, si vienen aquí, no.

Entre esas se instrumentalizan estas imágenes, ¿no? Yo creo que muchas per-
sonas de las que me estarán escuchando ahora mismo habrán oído trillones de ve-
ces eso de «aunque no tenga nada, sonríe», «son de otra pasta», etcétera. Para mí 
es importante cómo –yo, que he trabajado también, por ejemplo, en Españoles en 
el mundo– había un cuidado tremendo, si íbamos al norte, a Occidente, a grabar, 
porque te exigen trillones de permisos. Entonces, si tenemos claro que no debemos 
grabar a infancia aquí, ¿qué pasa cuando saltamos el estrecho y de repente ahí nos 
hinchamos a grabar? 

Ojo, que yo he grabado en muchos países fuera y sé que es complicado porque, 
a diferencia de aquí, no son países envejecidos y, por tanto, hay mucha infancia en 
la calle y es difícil no grabar. Otra cosa es que nos dediquemos a hacer planos cor-
tos y nos recreemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí estamos vulnerando el derecho 
a la intimidad de la infancia, pero también el derecho al olvido, sobre todo cuando 
grabamos esta narrativa del dolor en la que, bueno, pues vemos a la gente en el peor 
momento de su vida y a infancia también en el peor momento de su vida; infancia 
que, cuando crezca y se mire en internet, pues seguramente se encuentre en esa 
época en concreto, ¿no?, en ese instante que querría olvidar, probablemente. Una in-
fancia a la que, digo, no siempre se le oculta el rostro, tampoco aquí. Recordarán el 
momento en el que estuvieron haciendo una reanimación de una niña en un muelle 
en Canarias, y lo vimos absolutamente todas las personas porque, de nuevo, nos lo 
pusieron a la hora de la comida y de la cena en los informativos, ¿no?

Esto es interesante porque afecta mucho a la infancia, porque, bueno, al final, de 
alguna manera, las personas negras..., hay un racismo de género, hay un «etarismo», 
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también, que provoca que a la infancia se la cuente de una manera o de otra; que a 
la vejez, directamente, se la olvide, que parezca que, ¿no?, la gente que migra o las 
personas racializadas, la gente negra o afrodescendente solo son gente joven y hom-
bres, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres, en ese sentido? Pues que directamente no 
existen. Las mujeres nunca nunca salen, salvo cuando vienen embarazadas o traen 
un bebé en el regazo; ahí se las juzga de una manera sumarísima, ¿no?

Porque yo creo que estos son un poco los dos pivotes entre los cuales oscila la re-
presentación de las mujeres negras: el juicio sumarísimo y la invisibilidad absoluta. 
¿Cuándo sí tienen derecho a salir? Como decía, cuando vienen embarazadas o con 
un bebé o cuando ya es demasiado tarde y han fallecido. Y ahí sí tienen derecho a 
país, a historia y a algo tan simple –y que debería estar en cualquier noticia– como 
un nombre. Ahí sí, cuando ya es tarde, como digo. El problema es que, como hay 
esta lógica del presente continuo de gente que llega, llega, llega pero nunca está ni 
es, parece que la gente ha brotado, ¿no?, en la patera de turno. No se entiende que ha 
habido un viaje previo, y en ese viaje suceden muchas cosas, algunas muy negativas, 
como violaciones, etcétera, etcétera.

En definitiva, hay una deshumanización. Y no es algo que diga yo, que se pri-
va de la condición de humana a la gente, sino que hay un estudio, hay un estudio 
de Red Acoge que dice que más del ochenta por ciento de las informaciones sobre 
migración en prensa analizadas en un estudio no cuentan con personas migrantes 
como fuente, la mitad no usa la palabra «persona» y un tercio emplea titulares sen-
sacionalistas. Y llegamos a cosas como esta, ¿no?: «inmigrante» no es lo mismo que 
«persona»; a veces, «inmigrante» es antónimo de «persona». Yo, que trabajo en tele, 
sé que vamos corriendo siempre y que se pueden producir errores, ¿no?, pero al final 
las palabras expresan lo que muchas veces pensamos, y también las palabras condi-
cionan lo que pensamos: «Un inmigrante salva a un hombre.»

También están las imágenes. Es interesante cómo, cuando se cuentan desgracias 
en Occidente, lo que vemos últimamente..., estoy pensando en atentados terroristas, 
accidentes de tráfico, en la guerra de Ucrania, solo con motivo de la matanza que 
hubo, nos han mostrado cuerpos y partes de cuerpos mutiladas, pero en general hay 
como un poco más de cuidado que cuando se trata de personas que están en el con-
tinente africano, en las que vemos absolutamente todo. De nuevo, si hemos llegado 
a una especie de consenso por el cual, cuando hay un atentado, vemos planos gene-
rales, gente corriendo, ambulancias, coches de policía, pero no cuerpos ni primeros 
planos, ¿por qué cuando se trata de personas que llegan a través del mar sí? ¿No?

Esto, bueno, pues es una noticia que salió y que, a raíz de la acción en Twitter, 
pues, al final acabaron pixelando la imagen, porque estaba completamente así, ¿no?, 
sin pixelar y sin «blurear», sin cubrir y sin nada. Esa gente tiene familia que le llora, 
igual que el resto; familia, amistades y una dignidad que debería ser también post 
mortem, ¿no? Bueno, yo taché esa imagen, pero también lo de «inmigrante», porque 
se trata de «personas». Y es importante que lo digamos, porque en demasiadas oca-
siones se nos olvida, ¿no?, a los medios de comunicación, y me temo que en general, 
en la sociedad.

«Suspenden el partido entre Dinamarca y Finlandia tras desplomarse Eriksen.»

La presidenta

Lucía, un segundito. Se ha acabado el tiempo. Obviamente, tienes unos minutos 
más para acabar, pero simplemente que seas consciente del tiempo, ¿vale? Continúa.

Lucía Asué Mbomío Rubio

Vale, rapidito. Recuerdo que en la última Eurocopa se desplomó un jugador de la 
selección danesa. Su equipo le rodeó para evitar esas imágenes, pues, un poco mor-
bosas, ¿no? Y mucha gente lo celebró: «Qué bien, qué bien, ¿no?, hay que cuidarnos. 
No tenemos por qué mostrar la desgracia todo el rato.» ¿Por qué no lo pensamos 
cuando se trata de la gente negra, de la gente que migra?
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Bueno, más ejemplos de esa deshumanización, pues, están en la representación 
asimétrica, porque no hay un discurso B de las personas negras, que están tremen-
damente hipersexualizadas. Esto es un ejemplo muy antiguo pero que me parece 
importante, porque se trata de las Cacao Maravillao, en los albores de un Telecinco 
muy tremendo. Era un falso patrocinador que salía cada cierto tiempo: mujeres ne-
gras con poca ropa para anunciar algo que realmente no existía y que se hacía, pues, 
para ver a mujeres negras sin ropa. Sigue pasando, sigue pasando también en el cine 
–se ve muy claramente en el tipo de papeles que tienen.

Y la diferencia con respecto a las mujeres blancas, a las que también hipersexua-
lizan, es que en el caso de los hombres negros también sucede. Y esto está conec-
tadísimo con la esclavitud, con cómo se deshumanizan ciertos cuerpos a los que 
solo se les aduce la posibilidad de ser bestias de carga, los de la fuerza, pero nunca 
los del pensamiento, la creación, la delicadeza en el caso de las mujeres –y esto es 
una construcción de género con la que podemos estar en contra o a favor. Pero, en 
cualquier caso, hay una construcción que no atañe a las mujeres negras, y que ade-
más son leídos –y leídas, «leídes»– como personas que son incapaces de controlar 
esos instintos irrefrenables, ¿no? Luego, de nuevo, tiene consecuencias en nuestro 
día a día.

También hay una narrativa de la excepción por la cual las personas negras que 
salen son o bien las únicas o «las primeras que». Y esto lo decía muy bien Moha 
Gerehou, un compañero de profesión: ¿Qué pasa con la segunda y la tercera? Que 
son superhéroes y heroínas, que tienen que ser Spiderman y escalar no sé cuántos 
pisos para salvar un bebé para que se les considere el buen migrante, ergo, persona, 
¿no? También hay ejemplos locales: el héroe Denia, los inmigrantes senegaleses que 
rescatan a un hombre de setenta y dos años en la ría de Bilbao o estadounidenses, 
que ahí son otra categoría.

También está el «inmigracionalismo», ¿no?, cuando la gente sale porque no hay 
una narrativa de lo cotidiano –que es fundamental– de la gente que ya está aquí, 
que hace, como decía antes, construye, suma, igual que el resto –esto no lo tenemos. 
Cuando se habla de la gente migrante que ya está aquí o/y racializada es ligada al 
sensacionalismo, a la criminalidad, etcétera, etcétera, cuando, durante la carrera, se 
estudia claramente que no se tiene que decir la nacionalidad si no va a influir en el 
desarrollo de la noticia, ¿no? «Los macabros ritos de vudú para obligar a menores 
a prostituirse en la calle.» Además, con este componente del vudú, la salvajización, 
a pesar de que sea una religión como otras tantas. «Los Trinitarios, la banda lati-
na más activa y violenta, conquista las calles de Madrid.» «Conquista las calles de 
Madrid», ojo.

Tengo un vídeo pequeñito que me gustaría poner, y ya me callo.
(Es projecta un vídeo. Pausa.)
Bueno, esto me parece fundamental, porque fíjense a quién llevan como fuente 

para hablar de bandas latinas. No es ni alguien latino, ni una persona joven siquiera, 
ni alguien que estuviera antes en alguna de esas bandas, ni siquiera un educador o 
educadora social, no: están llevando a un señor con maletín, mayor. Llaman «sím-
bolos indescifrables», como si se tratara de pinturas rupestres, cuando se entiende 
perfectamente, y encima es mentira, ¿no? Llevan a un señor con maletín que se dice 
experto en algo que a todas luces no es verdad. Cualquier persona que conozca a do-
minicanos sabe que «klk» es «queloqué», o sea, «qué tal», y «manín», «hermano», 
«hermanín», ¿no? Pero, bueno, también es interesante quiénes son las fuentes, cómo 
vamos construyendo este discurso de la peligrosidad del otro, de la otredad, y, de 
nuevo, las consecuencias que tiene, ¿no?

Hay más ejemplos –este en Cataluña–, y me parece fundamental cómo, además, 
el estigma de la inmigración al final está hasta la cuadragésimo novena generación, 
porque si la persona es española te van a decir que es de origen tal, como si esto 
condicionara nuestra manera de proceder y nuestras ganas de matar. 
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Y esto se ha dicho antes: no basta con que en las redacciones haya gente no blan-
ca, que por supuesto que tendría que haberla. La BBC ya lo hizo: en 2019, el veinte 
por ciento de la gente que trabaja, de su plantilla, tenían que ser personas no blancas 
para que se adecúe lo que sucede en la calle con lo que pasa en la pantalla, ¿no? Pero 
no basta con eso, porque no somos un anuncio de Benetton; no se trata de tapizar 
las sillas de las redacciones con pieles de colorines como si fuéramos un tablero de 
parchís, ¿no? –la roja, la amarilla, la verde o la azul. Va más allá: se trata de incor-
porar puntos de vista, miradas que puedan transformar aquello que se está contan-
do. Porque, además, podríamos hablar de lo de siempre, pero desde una perspectiva 
muchísimo más amplia.

Bueno, hay mucho más, pero ya me callo. (L’oradora riu.)

La presidenta

Gracias. Gracias, Lucía, por tu intervención inicial. Ahora pasamos al turno de 
los grupos parlamentarios aquí presentes por espacio de tres minutos, donde se te 
plantearán cuestiones, bueno, preguntas específicas que luego tendrás diez minutos 
para responder. En primer lugar, sería el turno..., del Grup Parlamentari de VOX per 
espai de tres minuts. Un segon. (Pausa.) Endavant.

María Elisa García Fuster

Gracias, señora presidente. Gracias, Lucía, por la intervención. Coincido con 
usted en que existe el racismo; con lo que no coincido es con que el racismo esté 
institucionalizado, por lo menos aquí en España. Esto lo hemos defendido desde mi 
grupo desde hace un montón de tiempo. Desde luego, no daré más ejemplos de per-
sonas racistas, incluso en este, bueno, Parlamento, y dirigentes y exdirigentes, sobre 
todo. Pero, bueno, básicamente, no creemos que esté institucionalizado.

Se ha centrado usted mucho en la inmigración, sobretodo en la inmigración ile-
gal. Claro, esa es otra cosa, Lucía, con la que nosotros no comulgamos. Considera-
mos que la inmigración es legal y que defender o facilitar esta inmigración ilegal 
lo único que favorece es un efecto llamada que acaba con todas esas muertes en el 
Mediterráneo; es lo único que ayuda.

Y, por supuesto, en el último tema también ha hablado de los menores inmigran-
tes no acompañados. El otro día estuvimos en una comisión de asuntos sociales y 
había una propuesta de un grupo parlamentario que hablaba del acogimiento. Y la 
verdad es que todos los grupos parlamentarios estaban más a favor de que los niños 
estuviesen en familias, en acogimiento, que en centros tutelados, absolutamente to-
dos los grupos. Pero luego no son capaces de decir que estos niños que vienen aquí 
donde mejor están es en sus casas con sus familias, que es donde deben crecer, con 
sus familias.

Y, bueno, por lo demás, que se recupere. Como he vivido bastante de cerca el co-
vid durante toda la pandemia sé lo que es. Afortunadamente, en gente joven, pues, 
es anecdótico, que es lo que espero que sea para usted.

Muchas gracias.

Lucía Asué Mbomío Rubio

Gracias. ¿Respondo ya? No, ¿no?

La presidenta

No. Tenemos que hacer una ronda de todos los grupos parlamentarios. Un se-
gundo.

La vicepresidenta

Faig una menció, abans de fer servir el meu torn d’intervenció, com a vicepresi-
denta i part de la Mesa, recordant que en aquesta comissió ni en cap altra es pot 
permetre la relació, la jerarquització entre menors d’un origen ni cap altre origen. 
Per tant, cridem a l’ordre a la diputada de VOX i li donem l’oportunitat de retirar 
aquestes declaracions que ha fet sobre la necessitat o no de que els menors, que són 
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menors que migren sols, es quedin o no es quedin, i relegui l’obligatorietat de pro-
tecció de la infància a circumstàncies externes. Li donem l’oportunitat de que retiri 
aquestes paraules perquè no constin en acta.

María Elisa García Fuster

Lo que ha dicho la Mesa es la relación entre inmigración y delincuencia, que es 
otra cosa que nosotros también relacionamos. Pero no es esto lo que ahora he dicho.

La vicepresidenta

Sí, exacte. Per això, m’estic referint a lo que ha dit avui, que és... (Pausa.) D’acord. 
Doncs que consti en acta i ja prendrem les mesures corresponents. 

Gràcies.

La presidenta

A continuació, és el torn de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar per espai de tres minuts, diputada Basha Changue. Esperem uns segons 
que s’acomodi a la taula. (Pausa.) Endavant.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Gracias, Lucía, por la intervención y la exposición tan cla-
ra, como siempre, de esta relación entre el discurso de odio y la contribución que 
los medios de comunicación tienen a este imaginario colectivo, que no produce otra 
cosa, pues, que esta jerarquización entre humanidades y subhumanidades, ¿no? 
Y, por tanto, voy a ser muy clara y muy concisa, porque creo que te has expresado 
lo suficientemente claro como para que todo el mundo entienda bien la dimensión de 
la problemática.

¿Cuáles serían tus recomendaciones para que nosotras, desde esta cámara legisla-
tiva, podamos extender estas recomendaciones a, sobre todo, los medios audiovisua-
les públicos –sobretodo radio y televisión de Cataluña– para reconducir cuestiones 
básicas que tú misma has comentado que están incluidas dentro de los estudios de 
periodismo, ¿no?, como no mencionar la nacionalidad cuando no está relacionada 
con la noticia, ser rigurosos con las cinco Qs...? Es decir, ¿de qué manera nosotros, 
desde esta cámara parlamentaria, podemos extender estas recomendaciones y –por 
qué no decirlo también– fiscalizar el seguimiento de su cumplimiento, no dejándolo 
solamente a merced, digamos, del criterio periodístico, que por el resultado ya vemos 
que es a todas luces insuficiente de manera extensiva y generalizada? ¿De qué mane-
ra podemos, de alguna manera, establecer la fiscalización del cumplimiento de tanto 
la ética periodística como la igualdad de trato a través del ejercicio del periodismo 
en los medios públicos?

Por parte de nuestro grupo parlamentario no tenemos más preguntas. Y volve-
mos a agradecerte que, en las circunstancias de salud y personales en las que te en-
cuentras, hayas, aun así, querido mantener la comparecencia hoy.

Gracias.

La vicepresidenta

I ara és el torn del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, la diputada Jessica 
González, per un espai de tres minuts. Endavant.

Jessica González Herrera

Gràcies, vicepresidenta. Gracias, Lucía, por traernos la deshumanización como 
centro de la exposición. Creo que no hay palabra más específica y más clara para, 
de alguna forma, representar o hacer referencia a este trato que se da de no humani-
dad, ¿no?, de que no solamente que unas vidas importan más que otras, sino que hay 
personas, hay seres, que son no humanos y, por tanto, merecen un trato diferenciado. 
Tú has hablado del doble rasero que se utiliza con la infancia, ¿no?, de deshumani-
zación total de la población adulta, acotándolo solo a que son varones, que son una 
masa homogénea, sin preguntarnos los porqués.
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Luego habla de las mujeres embarazadas, y que luego, con la infancia, se hace 
una hiperpersonalización, y algo que es absolutamente deshumanizador. Sin embar-
go, también vemos cómo –no solamente en este Parlamento sino a nivel institucio-
nal, con toda la respuesta que está habiendo con Ucrania– se trata a unos menores de 
unas nacionalidades y con unos orígenes determinados de manera diferente, ¿no?; 
cómo, en alguna ocasión, se abren las fronteras y se abren los hogares y en otros no 
sucede lo mismo.

Tú nos has puesto una infinidad de ejemplos de malas prácticas, que algunos 
nos suenan más que otros, y, acotando hacia el funcionamiento de esta comisión, 
nos gustaría, más allá de buenas prácticas, si nos puedes dar algún ejemplo de al-
gunas, ¿no?, y acciones institucionales y reglamentarias que, teniendo en cuenta las 
reivindicaciones que de movimientos antirracistas existen en cuanto no solo a la re-
presentatividad sino al tratamiento periodístico, cómo podríamos ayudar, contribuir 
e incidir –que finalmente es el funcionamiento de esta comisión– en fiscalizar que 
estos malos tratos, ¿no?, de la inmigración, de la diversidad etnicoracial en un sen-
tido amplio, no se den.

Por último, tú hablabas de la amnesia colonial inocua, ¿no?, que es un tema que 
hemos tratado también en una de las sesiones monográficas que hemos hecho en 
esta comisión parlamentaria; hablábamos de cómo nos explican las historias y luego 
que los referentes que se tienen en televisión siguen siendo los mismos, sigue siendo 
esta pornomiseria que caracteriza a los medios de comunicación. Entonces, en con-
creto, la pregunta es: buenas prácticas, por una parte, si las hay, que podamos repli-
car y que se den en otros lugares, que no necesariamente sean el Estado español y 
de los cuales podríamos beber. Y, en segundo lugar, iniciativas parlamentarias o de 
gobierno que crees que puedan ayudar a contribuir a que este tipo de ejemplos y de 
malas prácticas periodísticas no se den.

Per part d’En Comú Podem, això seria tot.
Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del grup parlamentari de Junts per un temps 
de tres minuts. Endavant.

Pere Albó Marlés

Gràcies, presidenta. Sí, primer de tot, moltes gràcies a la senyora Lucía per haver 
fet l’esforç d’acompanyar-nos avui. Esperem que es millori ràpidament i...

La vicepresidenta

Un moment, diputat, un segon. Pot assegurar-se si la convidada està entenent el 
que li està transmetent...

Pere Albó Marlés

Ai, perdoneu.

La vicepresidenta

...abans de continuar? No passa res.

Pere Albó Marlés

No, no, si us plau...

La vicepresidenta

Si ella l’entén...

Pere Albó Marlés

No, no, no...

La vicepresidenta

...no hi ha problema, però intentem facilitar la comunicació. (La vicepresidenta 
riu.)
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Pere Albó Marlés

Bueno, pues, señora Lucía, ¿entiende bien...? ¿El catalán lo entiende bien? ¿Puedo...?

Lucía Asué Mbomío Rubio

Normalmente sí.

Pere Albó Marlés

Prefiere que hable... Yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? No, no...

Lucía Asué Mbomío Rubio

Normalmente sí que lo entiendo. Si hay algo que no entiendo, se lo pregunto.

Pere Albó Marlés

¿Cómo prefiere usted que me exprese yo? Yo me adaptaré a...

Lucía Asué Mbomío Rubio

No, no. Hable, hable en catalán, y luego yo, si veo que no entiendo, se lo digo.

Pere Albó Marlés 

De acuerdo, pues muchas gracias. Le decía que le deseo una pronta recupera-
ción. Esto es muy importante trasladárselo porque... Y decirle que le agradezco 
muchísimo que nos haya hecho esta intervención. 

A ver... Com s’ha dit abans, eh?, jo crec que aquí hi ha una paraula clau, que és 
«deshumanització», no?, que ha sigut com l’extracte, allà on vostè ens ha portat i que 
és, em fa l’efecte, la clau de volta de tot el que després succeeix a partir d’ella. La 
veritat és que li han fet les preguntes que jo li faria: exemples de bones pràctiques, 
què ens recomanaria vostè que traslladéssim.

I hi ha una cosa que a mi me fa ballar molt el cap, que ja l’hem apuntada abans, 
quan parlàvem de totes aquestes qüestions, que és el tema de la pedagogia. Perquè al 
final, quan estem parlant d’una cosa que està institucionalitzada, vol dir, diguéssim, 
que està empeltada de tal manera que tan sols amb una forta pedagogia es pot re-
vertir. I aquesta pedagogia, en dos sentits: dins dels professionals, dins dels mitjans. 
Com? Doncs, què ens aconsella vostè que fem per tal de que s’entengui? 

Perquè jo, per exemple –una cosa que també hi reflexiono, eh?–, estic segur que 
hi ha professionals que, quan vostè els hi fa aquesta reflexió –i potser han fet aquesta 
notícia, doncs, d’una manera un punt desafortunada–, després segur que se’n pene-
deixen, no?, i de seguida assumeixen aquella reflexió com a pròpia, la que vostè els 
hi trasllada. Per tant, jo crec que és molt important aquí, doncs, fer aquesta tasca de 
pedagogia a les institucions, eh? I també –evidentment, eh?– des dels mitjans, no?

I, en aquest sentit, clar, per exemple, hi ha una qüestió que a mi em sembla fona-
mental, que és explicar –i està absolutament, diguéssim, avaluat– que al final tots els 
fenòmens d’immigració tenen sobretot un component social –un component social. 
Es vol fer sovint..., com diu vostè, doncs, es vol fer passar per un component ètnic, 
fins i tot, no? Com es tracten, per exemple –ho ha dit vostè–, les diferents guerres, 
no? Ara estem tractant la guerra d’Ucraïna segurament molt diferent de com trac-
tem la guerra de Iemen o de Mali, no? Això també crec que està empeltat, com dic, 
d’uns prejudicis, de tota una manera, com diu vostè, institucionalitzada, eh?, i tot un 
imaginari que hem d’anar treballant per revertir-ho.

Bé, en definitiva, insistir en aquestes preguntes i en com podem fer que, això, 
no?, doncs, des dels mitjans i en els mitjans a poc a poc anem canviant totes aques-
tes coses.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per últim, el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
diputada Najat Driouech. I fem el canvi de secretaria. (Pausa.) Endavant.
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Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bon dia, Lucía. Buenos días. En primer lugar, muchísimas 
gracias por este esfuerzo y por dedicarnos este tiempo, que, bueno, de alguna mane-
ra, aparte de que nos permite reflexionar, yo creo que también nos intenta un poco 
recordar que nos hemos deshumanizado, evidentemente, como usted muy bien ha 
dicho en su intervención.

Como, al hablar la última, la mayoría de las preguntas ya se les han formulado 
mis compañeras, yo sí que es verdad que hay algún tema que quisiera tener su punto 
de vista, ¿no?

Usted ha hablado de las primeras, ¿no?, y muchas de las que hoy estamos aquí 
sufrimos esto de las primeras. Pero, como también ha dicho antes la compañera Sa-
lima, no queremos solo ser este estereotipo de quedar bien en un espacio determi-
nado, sino que hay que ir más allá. Respecto al tema que usted ha explicado, estas 
primeras –y usted decía: «Y las segundas, ¿qué?»–, ¿qué propuesta tendría usted 
para poder, digamos, trabajar, para normalizar –no sé si esta es la palabra– estas 
segundas?

Luego, otro tema que también usted ha mencionado, y es el tema de la infancia. 
El tema de la infancia, evidentemente, nos preocupa. De hecho, aquí, en todas las 
comisiones de las cuales formamos parte las tres miembros de la Mesa que son 
del ámbito social, sufrimos estos discursos, ¿no?, que criminalizan a esta infancia. 
Y lo que es curioso es que a la infancia del sur, digamos, se le permite poner cara, 
como muy bien ha explicado usted, pero, en cambio, no estamos viendo ninguna 
imagen de los niños y niñas de la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Con qué propuesta cree 
usted que lo podemos, digamos, conseguir modificar o que, de alguna manera, el 
interés del menor o la menor esté por encima de todas estas vulneraciones del de-
recho?

Y, por último –presidenta, ya acabo–, hablo de la invisibilidad de las mujeres –es 
una reflexión que hago, ¿eh? Es verdad que, en algunos aspectos, de manera mediá-
tica, estamos invisibilizadas, ¿no?, o se nos esconde la cara, etcétera, etcétera, y en 
otras estamos hipervisibilizadas, como si fuéramos una imagen que no tenemos voz, 
que no..., y, aparte de no tener voz, ni siquiera tenemos capacidades para poder co-
municarnos, que siempre tiene que hablar alguien por nosotras.

Muchísimas gracias. Y esperamos sus respuestas.

La presidenta

Lucía, a continuación, tienes espacio de diez minutos para responder a las cues-
tiones planteadas. Cuando quieras.

Lucía Asué Mbomío Rubio

Bueno, veré si me da tiempo. Muchísimas gracias por las preguntas y también 
por los buenos deseos. Yo también espero recuperarme prontito.

En cuanto a la primera pregunta, una de las razones por las que hablo de migra-
ción es porque a la gente negra que estamos en el Estado español rara vez se nos 
considera propias de aquí. Entonces, es una..., ¿no?, al final hay una extranjerización 
de la nacionalidad. Y eso tiene mucho que ver, de nuevo, con lo que he dicho antes: 
con la amnesia colonial; con esto, ¿no?, con que a mi padre le feliciten por hablar 
bien castellano; con que en los libros de texto, pues, no aparezcan nunca personas 
negras –muy pocas mujeres, también, pero ya, si vamos a mujeres negras, esto es 
impensable.

Y esto conecta un poco con lo del racismo institucional, ¿no? ¿Qué pasa con esos 
libros de texto que sí, poco a poco, van contándonos un poco más? En mi época, por 
ejemplo, solo, en literatura, me hablaban de Carmen Laforet o Rosalía de Castro; en 
ciencias, Marie Curie, y en historia, las reinas, y ya está. Eso se va cambiando poco 
a poco porque hay un interés, pero siguen sin decir nada de las personas negras que 
han estado aquí a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, porque no estoy 
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hablando solo de quienes han llegado a partir de los años noventa del siglo XX, ¿no? 
Esta es una de las cosas que suceden.

También podemos ver cómo en las escuelas públicas hay mucha gente negra y, 
sin embargo, cuando llegamos a bachillerato, ya hay un montón de gente que se ha 
descolgado, no solo personas negras sino de ascendencia migrante en general. En-
trevistando a una psicopedagoga negra, Carlota Momobela, ella hablaba de cómo 
una de las cosas que nos sucede es que cumplimos la profecía, ¿no?, que un poco 
hacemos aquello que se espera de nosotras: si el sistema no espera que lleguemos a 
ciertos lugares, pues tampoco muchas veces nosotras esperamos llegar a esos sitios, 
con las consecuencias que eso tiene en términos de abandono escolar y también de 
un profesorado que tampoco espera gran cosa de ti.

Pero no solo tenemos que hablar del colegio, donde por supuesto que, además de 
esto, de ese temario, de esas expectativas, pues también a veces hay bullying, etcé-
tera, etcétera, sino que podemos hablar del acceso al alquiler, de las identificaciones 
por perfil racial. Hay un estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de An-
dalucía y la Universidad de Granada que se llevó a cabo en la estación de autobuses 
de Granada, por ejemplo, en la que decían que paraban cuarenta y dos veces más a 
hombres negros para pedirles la documentación que a personas blancas, con todo lo 
que eso supone, también. Porque, cuando siempre paran a las mismas personas y la 
gente lo ve, también acaban pensando que es que han cometido algún crimen, ¿no?, 
y acaba por convertirnos en sospechosas, si bien es cierto que esto les pasa más a 
hombres negros.

Luego está también el problemón del acceso al alquiler, el derecho a la vivienda 
como una gesta, ¿no?, por muchas cuestiones, pero también incluso para alquilar. 
Y cómo, pues, ha habido gente que quita su foto de WhatsApp cuando está buscando 
casa porque suena a una persona de aquí, por su acento, pero luego, cuando va para 
allá, pues ya no..., cuando va a la casa, quiero decir, pues de repente hay problemas, 
ya se ha alquilado, etcétera. O cómo hay personas, decía uno en una entrevista que 
le hicieron en Es Racismo, creo, que no podía decir que se llamaba creo que era Mo-
hamed –no me acuerdo del nombre– porque entonces iba a tener problemas, ¿no?, y 
decía que se llamaba José o algo así. Por tanto, sí, y por otras muchas cuestiones, el 
racismo, lamentablemente, es algo institucionalizado. Y ojalá lo reconozcamos para 
que pueda cambiar.

Bueno, yo antes lo he comentado, y aparte el diputado también ha hablado del 
tema, ¿no? La gente que viene a través del mar, repito, es porque no se les da visado; 
si no se les da visado es porque no se están reconociendo sus porqués. Un porqué 
importante es que tu tierra esté completamente desertizada o en proceso de deser-
tización precisamente por la acción que llevamos a cabo en Occidente en términos 
de emisión de gases, etcétera, etcétera, pero también por la acción de Occidente en 
términos, por ejemplo, de esquilmar mares en los que mucha gente trabajaba como 
pescador y ya no pueden hacerlo, ¿no?, porque van grandes buques. Son tratados que 
se están cerrando, que seguramente usted tenga más idea que yo, pero que se han 
cerrado con los gobiernos de turno de los países de turno y que están dejando a la 
gente sin poder alimentarse. Yo por eso digo muchas veces que la gente que vienen 
no viene, sino que de alguna manera está volviendo, porque ya la gente de aquí es-
tuvo antes o está ahora, ¿no?

Y, bueno, luego, lo de que estén mejor con sus familias, pues, obviamente, no, 
porque si no no vendrían. En lo que sí que estoy de acuerdo es que los centros, sobre 
todo con gente que no está preparada, no son una opción, y en que, efectivamente, 
son peques, son infancia y se les debería cuidar.

En cuanto a las propuestas, pues aquí tengo algunas, ¿no? Yo creo que son fun-
damentales las comisiones de igualdad más allá del género, porque se están hacien-
do ya –por ejemplo, en Televisión Española ya hay una. Y es importantísimo, pero 
deberían contemplarse otros aspectos, como la discapacidad, la raza..., bueno, las 
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corporalidades diversas en general, ¿no? Y lo digo, pues, porque yo, como reportera, 
soy muy consciente de que, cuando cumples cuarenta años, en televisión, salvo en 
informativos o en los programas de corazón, parece que ya no tienes lugar, ¿no? Si 
a eso le sumas negritud, que estés gorda o cosas así, ya olvídate. Entonces, bueno, 
pues aquí hay algunos ejemplos que yo creo que podríamos copiar, porque hay ve-
ces que es simplemente copiar ideas preexistentes que están funcionando muy bien.

Fundamental: el lenguaje, rigor versus sensacionalismo, porque no estamos pi-
diendo nada especial. Se puede hablar de «llegada» en lugar de utilizar «oleada», 
«invasión», «avalancha». Ya lo he comentado antes, ¿no?, genera miedo.

Cifras y porcentajes versus cifras, porque, si hablamos de cifras solo, nos pare-
ce una cosa gigantesca: han llegado 191 personas, ¿no?, cuando llegan muchas más 
personas a través del Prat o a través de Barajas, pero eso no nos lo cuentan.

Origen y país: es fundamental hablar de origen, país, región en concreto, y no 
utilizar «África subsahariana», porque entonces no estamos visibilizando los pro-
blemas específicos que motivan que la gente venga. Y por eso hablamos de la guerra 
de Ucrania como la única, cuando se están dando situaciones y conflictos bélicos y 
otras cuestiones lo suficientemente potentes como para que la gente migre y también 
sean tildadas, reconocidas y cuidadas como refugiadas, ¿no?

Y, bueno, hablar del contexto. Creo que se puede hacer..., y esto también entron-
ca un poco con la precarización de los medios de comunicación, por la cual la gente 
va corriendo a los sitios y muchas veces ni tiene tiempo. En el sector, en el gremio, 
los llamamos «paracaidistas», ¿no?, gente que llegan ahí y de repente, pues, hacen 
tres preguntas y ya está, y después se van, sin tiempo para profundizar, sin un con-
texto que sostenga y que apoye todo lo que está contando.

Bueno, en este caso, él es César Dezfuli, es un chaval español de ascendencia 
iraní. Y él decidió ir, hacer fotografías a todas estas personas que querían, ponerse 
en contacto con ellos a través de Facebook, y, cinco años después, volver a fotogra-
fiarlos para saber qué había sido de estas personas, cuáles son sus rutas migratorias, 
qué países deciden como lugar final, ¿no? Porque, en general, pocas personas se 
quedan con España como destino o les gustaría España como destino final, sino que 
en muchas ocasiones se trata de un tránsito.

También es muy importante que visibilicemos quién ayuda, porque siempre sa-
len personas blancas ayudando a personas que no lo son, y esto genera de nuevo ló-
gicas asimétricas por las cuales alguien siempre recibe y pide y alguien siempre da, 
cuando, por ejemplo, en el caso de las ONGs, el grueso de la gente que trabaja en el 
terreno, en los países de origen, más allá de algunos expatriados, expatriadas, son 
personas del propio país, ¿no?

También acordarnos de que no solo hay bolsas de pobreza en el sur global, que 
parece que todo lo malo pasa allí. Yo, pues, que soy de Madrid..., la Cañada Real 
durante mucho tiempo ha sido el mayor asentamiento ilegal de Europa, con una si-
tuación de abandono institucional vergonzosa, y viven más de treinta mil personas 
allí, ¿no? Y esto, pues sí, se cuenta, pero normalmente en fechas especiales o cuando 
tienen apagones que duran años, ahí sí, ¿no?

Luego, también –importantísimo–, hablar del sur global más allá de la narrativa 
de la desgracia. Porque es que, de nuevo, ¿no? O sea, me acuerdo de que cuando era 
pequeña en el colegio me preguntaban que si había sillas y mesas en África. Y es 
normal, no tiene la culpa esa infancia que solo ha recibido salvajismo del continente 
africano. Es fundamental que se hable de África desde otras perspectivas, como lo 
hacemos del resto del planeta. Si es que tampoco estamos pidiendo nada especial. 
Que recordemos que allí también hay ciencia, tecnología, feminismo, ¿no? Decía 
Remei Sipi Mayo, un referente para la comunidad negra en el Estado español: «Mis 
compañeras del norte creen que han inventado el feminismo. En África lo ha habido 
siempre.» Por supuesto, aunque no tuviera ese nombre, ¿no?
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Reuniones para consensos en cuanto a la representación. Cada cierto tiempo, 
la gente del colectivo Top Manta se reúne con Open Arms, pues, para hablar de 
cómo quieren ser representados, ¿no?, de qué piensan que no debería hacerse. Eso 
no significa que suceda y que se haga bien, pero cada cierto tiempo se reúnen. Es 
fundamental que se respete nuestro derecho a la autodesignación, pero también de 
autorrepresentación.

Y luego esto –importantísimo–: el discurso de lo cotidiano, que se incurre siem-
pre en el de la excepcionalidad, en el de «la primera que» y todos los otros supuestos 
que he dicho, ¿no?, el de los héroes, las heroínas. Está bien que eso se pueda contar, 
pero que no nos quedemos ahí. Porque al final no se trata tanto de contar esto, ¿no? 
–«ha hecho esto extraordinario»–, sino de contar que estamos, que hacemos, que 
aportamos. Alguien ha dicho..., no recuerdo qué término, pero para mí no es tanto 
una cuestión de incluir como de visibilizar, porque estar, estamos, ¿no?

Y pongo un par de ejemplos de gente del sur de Madrid, porque yo, más que de 
Madrid, soy alcorconera y, bueno, de lo que llaman la «costa marrón», ¿no?: Le-
ganés, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe y Alcorcón. Y me parece importante que se 
cuente a la gente que lleva aquí mucho tiempo y que aporta desde muchos sitios. Al 
final, es algo tan sencillo pero tan difícil como volver a tratar a las personas como lo 
que son: personas. Aunque tendríamos que retrotraernos a antes de finales del siglo 
XV para que esto sucediera, ¿no?, porque el proceso de deshumanización comienza 
cuando se dice que había seres humanos que tenían alma y otros no para justificar 
su esclavitud, y luego se mantuvo durante la Ilustración, cuando se hablaba de una 
raza –como decía antes, ¿no?– con pseudociencia y mediciones craneales y de geni-
talidades para poder argüir que había personas que eran las del pensamiento y otras, 
las de la fuerza.

Bueno, estas serían algunas de las propuestas, que yo creo que más o menos ha-
bría respondido a toda la gente. Estas comisiones son fundamentales, igual que la 
pedagogía, pero yo diré que he dado estas charlas en un montón de universidades. 
Celebro muchísimo y agradezco que me hayan invitado hoy aquí, de corazón, por-
que creo que es desde aquí desde donde se cambian las cosas. Pero no lo he dado en 
ningún medio de comunicación, y esto es tremendo. Y me he ofrecido a dar estas 
charlas de manera gratuita. Supongo que hay un problema en los medios de comu-
nicación –esto también lo decía Moha Gerehou–, y es que muchas veces nos gusta 
más contar lo que sucede fuera que lo que pasa dentro del propio gremio, ¿no?

Entonces, no cambiamos absolutamente nada. Sí que en términos de género se 
está haciendo; después de todo, el grueso de las personas que estudiamos periodis-
mo somos mujeres, pero, lamentablemente, no somos mujeres negras ni racializa-
das, porque es muy difícil que después nos contraten. Entonces hay mucha gente que 
no se anima a estudiarlo. Y eso es lo que provoca que del tema de la raza no se hable 
aun habiendo comisiones de igualdad. Así que yo lo pondría como un eje principal 
para que podamos hacer, como decía antes, ¿no?, un periodismo que sea mucho más 
veraz y mucho más rico.

Más cosas. Ejemplos de buenas prácticas. Yo creo que es complicado porque, al 
no haber estas comisiones, depende mucho de la profesional de turno, ¿no?, que deci-
da hacer las cosas de otra manera. Pero, si no hay una formación, pues esto es difícil. 
Entonces, yo creo que los medios no generalistas sí que están haciendo un esfuerzo, 
primero, por... Aunque no sea en sus plantillas, sino en... Que esto es una pena, ¿no?, 
porque al final te llaman como colaboradora. Pero, ¿qué pasa con las plantillas, con 
la contratación, con la seguridad en términos laborales en una profesión que se ha 
precarizado un montón? Pero, bueno, que están contando con firmas racializadas. 
Pero yo creo que no basta con eso, sino que también tiene que haber una formación 
ultranecesaria, ¿no? Bueno, ya lo están viendo. Y esta es la presentación corta; la 
larga es larga como un día sin pan, y habría muchísimas cosas más, ¿no?
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Después... Bueno, sí, decía que la narrativa de la excepción puede llegar a ser 
perniciosa y hablaba de que, más que normalizar, es visibilizar. Y aquí hay un pro-
blema, porque nosotras tenemos que hacer arqueología de nuestros conocimientos 
y de nuestras personas, ¿no? Porque no es una cuestión solo de que contemos, sino 
de que desenterremos, porque hay demasiada tierra encima echada, ¿no? No se nos 
ve o no nos quieren ver.

Y antes hablaba también de lo específico de la infancia; de nuevo, formación y 
prácticas individuales hasta que no haya comisiones.

Y cuando reflexionaba –la diputada de Esquerra– sobre el tema de la deshuma-
nización, yo siempre digo que a las personas no blancas, migrantes y/o racializadas 
se nos cuenta como si fuéramos ninots, ¿no?, como muñecos que tienen cuerpo pero 
que están absolutamente vacíos por dentro. De nuevo, esto se ve también en el cine 
muy claramente: cómo la gente racializada normalmente solo hace de migrante, mi-
grante como un papel y no como una parte más de tu vida, entendiendo que somos 
seres poliédricos con un montón de caras, ¿no?

Sí, mi padre migró; de hecho, migró antes de que su país se independizara de 
este. Pero mi padre, aparte, ha sido maestro, marido, padre, votante, vecino, etcétera, 
etcétera, pero se nos limita únicamente a una única dimensión. Y ese es otro de los 
problemas, que solo se nos pregunta en los medios para hablar de racismo o de in-
migración. Nos encierran en nuestra piel o en un pasaporte, siendo muchísimas más 
cosas al mismo tiempo. Me remito de nuevo a lo que hay en la pantalla: lo impor-
tante es que volvamos a ser personas, o que, de una vez, se nos entienda como tal.

Más o menos creo que he respondido a todo.

La presidenta

Sí, Lucía, has respondido con creces, y no nos cansamos de agradecerte que lo 
hagas desde tu casa y no en las mejores condiciones de salud, así que reiteramos los 
deseos de recuperación. Tus propuestas concretas... Creo que, además, las tres inter-
venciones de hoy han sido bastante complementarias entre ellas y nos dejan muchí-
simos deberes a esta comisión. Si no hay un turno de réplica... (María Elisa García 
Fuster demana per parlar.) Hay un turno de réplica. Muy brevemente, preguntas 
concretas por parte de VOX.

María Elisa García Fuster

Gracias, señora presidente. Muy brevemente, señora Mbomío. Hoy ha pasado 
en esta comisión algo inédito. Habla usted de racismo hacia la gente negra o mu-
lata, como usted; sin embargo, hoy, la diputada de la CUP, la diputada d’Esquerra 
Republicana, le han hablado a usted en español –incluso el diputado de Junts se ha 
ofrecido a hacerlo.

La presidenta

Pregunta concreta.

María Elisa García Fuster

Efectivamente, ahora voy, a esto voy. Ayer, estos tres grupos se negaron a hablar 
en español a un hombre blanco enfermo de ELA que se lo pidió específicamente en 
la Comisión de Sanidad. Yo aquí veo un claro ejemplo de racismo. ¿Lo ve usted? 
Porque no podemos combatir el racismo cuando no se empiezan a mirar ellos.

Muchas gracias.

Lucía Asué Mbomío Rubio

Bueno, el punto de partida es que el racismo, tal y como barajamos el concepto 
en las comunidades antirracistas, tiene de nuevo un componente asimétrico, ¿no?, 
que es discriminación más poder. Lamentablemente, las personas racializadas no 
disponemos de poder, de estructuras que nos apoyen dentro del sistema. Por tanto, 
no lo llamaría racismo, entre otras cosas porque la persona de la que me habla es un 
hombre blanco, igual que el diputado, por ejemplo, de Junts.
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El término «mulato» le agradecería que no lo usara porque viene de «mula», de 
la mezcla estéril entre un caballo, entendiendo «caballo» a las personas blancas y 
«burro» a las personas negras.

Pero yo puedo decir que agradezco que me hayan hablado en castellano porque 
yo no hablo catalán –soy madrileña. Con todo y con eso, al final sí que ha hablado 
en catalán y he hecho el esfuerzo por entender, porque en realidad se entiende, si se 
hace un esfuerzo.

No obstante, yo de lo que hablo es de medios de comunicación, y creo que esta 
pregunta, más que a mí, se dirige a sus compañeras, compañeros del Parlament, que 
supongo que le podrán contestar con total tranquilidad.

No sé si me están viendo, porque yo me veo en la pantalla doble, pero no les veo 
a ustedes.

La presidenta

Sí, sí que te vemos, Lucía. ¿Has acabado de responder?

Lucía Asué Mbomío Rubio

Sí.

La presidenta

Vale. Gracias por tu paciencia y tu pedagogía respondiendo esta pregunta. Creo 
que la pregunta que lanza la diputada de VOX, bueno, corresponde a otros estamen-
tos. En esta comisión, consideramos que el racismo es estructural e institucional, 
como bien se dice. No vamos a entrar en estas cuestiones ahora mismo aquí. En todo 
caso, existen las herramientas parlamentarias para hacerlo como usted considere.

Volvemos a dar las gracias a las personas acompañantes de Salima Jirari, como 
a ella misma. Gracias porque han sido las únicas que se han quedado toda la comi-
sión, favoreciendo este clima de diálogo que queremos establecer aquí.

Damos por concluida, sin más..., la sessió. Gracias, Lucía, por conectarte desde 
allí.

Lucía Asué Mbomío Rubio

Muchísimas gracias.

La presidenta

Y seguimos la conversación. Gràcies.
Aixequem la cessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i deu minuts.
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