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Sessió 3 de la CIP

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

i sis minuts. Presideix Montserrat Macià i Gou, acompanyada de la vicepresidenta, Marta 

Moreta Rovira; del secretari, Carlos Sánchez Martín, i de les secretàries en funcions Car-

men de Rivera i Pla i María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 

Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Francisco Javier Domínguez Serrano, 

Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Llo-

ret, Anna Geli i España, Marta Madrenas i Mir i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Eva Baró Ramos, Anna Caula i Paretas, Jenn Díaz Ruiz, Lluïsa Llop i Fernàndez 

i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Natàlia 

 Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais, 

Katy Pallàs Picó; la coordinadora d’Incidència Política de Creació Positiva, Montserrat Pine-

da Lorenzo; la directora de projectes de la cooperativa Spora Sinergies, Miriam Sol i Torelló, 

i la membre d’Almena Cooperativa Feminista Júlia Vega Soria.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Montse Pineda, coordinadora de Creació Positiva, davant la Co-

missió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «L’abordatge de les violències 

sexuals a Catalunya» (tram. 357-00120/12). Comissió d’Igualtat de les Persones. Compa-

reixença.

2. Compareixença de Miriam Sol, en representació de la cooperativa Spora Sinergies, 

davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «L’avaluació de la 

xarxa de SIADs de Catalunya» (tram. 357-00122/12). Comissió d’Igualtat de les Persones. 

Compareixença.

3. Compareixença de Júlia Vega, en representació d’Almena Cooperativa Feminista, da-

vant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «Avaluació i propostes 

de millora dels circuits territorials de violència masclista» (tram. 357-00123/12). Comissió 

d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies de Les-

bianes i Gais davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les ac-

tuacions de l’associació (tram. 356-00254/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies de Me-

nors Transsexuals Chrysallis davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 

sobre les activitats de l’associació (tram. 356-00255/12). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Casal Lambda davant la Co-

missió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions del centre associatiu 

(tram. 356-00256/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Repu-

blicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques públiques de la Ge-

neralitat (tram. 250-00352/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 42; esmenes: 

BOPC 179, 4).

La presidenta

Molt bona tarda. Procedirem, doncs, a l’inici d’aquesta comissió. Siguin, tots i 
totes, molt benvinguts.

I abans de començar, en tot cas, dir si algun grup vol comunicar alguna substi-
tució per a aquesta sessió.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Francisco Domínguez 
substitueix la diputada Noemí de la Calle.

La presidenta

Perfecte. Diputada Geli.

Anna Geli i España

Sí; pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada Anna Tarrés subs-
tituirà el diputat Francesc de Dalmases.

La presidenta

Perfecte. Algú més? (Pausa.) Ja estem tots? 

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00254/12, 356-00255/12 i 356-00256/12

Doncs, si els sembla, proposaríem, si els sembla bé, l’alteració de l’ordre del dia 
per tal que poguéssem començar amb el debat i votació de les sol·licituds de compa-
reixença, eh? Els ho poso a la seva consideració, si els sembla bé, de poder proce-
dir... (Eva Baró Ramos demana per parlar.) Sí, digui’m.

Eva Baró Ramos

No ho acabo d’entendre. Entenc que les tres sol·licituds..., no la substanciació, les 
tres sol·licituds de compareixença es voten ara. I se substancia una de les que s’apro-
va, en l’ordre previst?

La presidenta

Quatre, 5 i 6 de l’ordre del dia.

Eva Baró Ramos

Es voten ara? I quan se substancia? En cas, si s’escau. (Veus de fons.) Perfecte, 
era això el que volia clarificar, per entendre-ho, més que res, eh? Perfecte.

La presidenta

Per tant, si no hi tenen inconvenient, passaríem a la votació conjunta de totes les 
sol·licituds de compareixença. Algú vol presentar alguna altra sol·licitud de compa-
reixença? (Pausa.) No? Doncs, per tant, podem votar conjuntament totes les sol·li-
cituds? Algú sol·licita alguna votació per separat? (Pausa.) Ningú; doncs, perfecte. 
Per tant, sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famí-
lies de Lesbianes i Gais davant de la Comissió d’Igualtat perquè informe sobre les 
actuacions de l’associació; sol·licitud de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Famílies de Menors Transsexuals Chrysallis davant de la nostra comis-
sió perquè informi sobre les activitats de l’associació, i sol·licitud de compareixença 
d’una representació del Casal Lambda davant de la nostra comissió per tal que in-
formi sobre les actuacions del centre associatiu.

Passem a la votació. 
Per assentiment. 
Moltíssimes gràcies. 
I, com que també ja tenien a l’ordre del dia, d’acord amb l’article 54.4 del Regla-

ment, proposem ampliar l’ordre del dia per a substanciar la compareixença acorda-
da d’una representació de l’Associació de Famílies de Lesbianes i Gais perquè in-
formi sobre les actuacions de l’associació. Aquesta compareixença es substanciarà 
després de les compareixences ja previstes en l’ordre del dia de la sessió.

Se sotmet a votació l’ampliació de l’ordre del dia. 
També per assentiment.
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Molt bé; doncs, si els sembla, ja podem... Sí, dèiem, doncs, si a tots els semblava 
bé, abans de la quarta compareixença, de procedir a la substanciació de la PR, si 
no hi tenen inconvenient. Per tant, doncs, faríem les tres primeres compareixences, 
faríem la PR i, tot seguit, faríem la substanciació de la quarta compareixença que 
acabem de votar. Els sembla bé? 

També per assentiment, per unanimitat. 
D’acord. Doncs, moltes gràcies. Si els sembla, farem entrar les tres primeres 

compareixents.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i deu minuts i es reprèn a les tres i onze minuts.

La presidenta

Donem la benvinguda a la senyora Montse Pineda, a la senyora Miriam Sol i a la 
senyora Júlia Vega, que són les compareixents dels nostres punts 1 al 3.

Compareixença de Montse Pineda, coordinadora de Creació Positiva, per 
a presentar l’informe «L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya»

357-00120/12

Per tant, farà la compareixença la senyora Montse Pineda, que és la coordina-
dora de Creació Positiva, per a presentar l’informe «L’abordatge de les violències 
sexuals a Catalunya». Compareix també la senyora Miriam Sol, en representació 
de la cooperativa Spora Sinergies, per tal de presentar l’informe «L’avaluació de la 
Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones de Catalunya». I també com-
pareix la senyora Júlia Vega, en representació d’Almena Cooperativa Feminista, per 
tal de presentar l’informe «Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials 
de violència masclista».

Els informo que tenen vostès, cadascuna de vostès, entre quinze i vint minuts. Sí 
que els demano que intentin racionalitzar tant com puguin el seu temps de paraula. 
I, per tant, doncs, dono la paraula a la senyora Montserrat Pineda, que és la coordi-
nadora d’Incidència Política de Creació Positiva. Endavant i moltes gràcies. 

Montserrat Pineda Lorenzo  
(coordinadora d’Incidència Política de Creació Positiva)

Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies, se-
nyores i senyors diputats. La veritat és que, bé, faré un... Sembla increïble que es-
tiguem presentant aquí aquest informe, perquè vostès saben que aquest informe..., 
alguns dels altres informes són de fa més de temps, eh?, però aquest informe es va 
presentar precisament a la Comissió Nacional de coordinació i seguiment de les 
polítiques de Violència Masclista el 7 de juliol de 2016, no? Ho dic perquè també 
cal contextualitzar aquests tipus d’informe, que tenen a veure amb una necessitat 
que es va detectar, i, certament, encara tenim una sèrie de tasques, evidentment, 
a realitzar.

M’ajustaré al temps, però sí que volia contextualitzar aquest encàrrec. Aquest és 
un encàrrec de la mateixa comissió, a través del grup de treball de violència sexual 
de la mateixa comissió. Crec que això és absolutament rellevant perquè és un encàr-
rec institucional, d’acord? Vull dir que és un encàrrec que fa, en aquest cas, l’Institut 
Català de les Dones, no? 

Llavors, hi ha tres parts de l’informe, una que no ens correspon i no en parlaré, 
però sí que, si algú té alguna qüestió, crec que és..., bé, puc tindre la capacitat per 
poder explicar-los algunes qüestions. És un informe que va fer el grup Antígona, que 
té a veure amb el marc jurídic vinculat amb les violències sexuals. Després es va fer 
una part que és conjunta amb el grup Antígona i Creación Positiva, que és un marc 
conceptual. Aquest marc conceptual sobre les violències sexuals és un marc que 
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està servint per donar les eines necessàries, o està donant eines, doncs, per poder 
desenvolupar algunes de les actuacions. També, si vol algú de vostès preguntar-me, 
també estic a la seva disposició.

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

Em centro en les conclusions. Els faig la mateixa presentació, o sigui, orgàni-
cament, en el sentit que això els ho puc enviar, malgrat que no em cenyiré al que 
posa. Perquè sí que és cert que vull destacar, en aquest poc temps que tenim, algu-
nes qüestions que em semblen rellevants, d’acord? Amb la qual cosa tot el tema de 
la metodologia que nosaltres vam utilitzar, etcètera, crec que no és el més transcen-
dental per a vostès.

Sí que crec..., respecte al tema del procés de la diagnosi, sí que vull assenyalar 
algunes de les qüestions, perquè això condiciona les nostres conclusions i també és 
un símptoma d’alguns elements que crec que hem de tindre en compte, que són la 
dificultat, sobretot, de l’accés a la documentació necessària i amb una sèrie de dades 
que nosaltres trobàvem imprescindibles per poder fer una anàlisi.

Vam trobar realment dificultats per part dels departaments per poder-nos oferir 
totes les dades. Ja no parlo de les dades concretes sobre relacions sexuals, o sobre 
abusos sexuals, o sobre assetjaments sexuals, sinó, moltes vegades, sobre quins eren 
els procediments que estaven plantejats. És cert que algunes de les coses que..., per 
això deia allò de contextualitzar, perquè sí que hi han coses que s’han corregit; n’hi 
han altres que no i les assenyalaré, no?

Una de les qüestions, crec, destacables és que hi havia una absència de dades 
compartides i comparables. Això és un fet important, que crec que encara no... Bé, 
crec no, quan dic «crec», és que ho sé, que no s’ha resolt, no? I crec que és impor-
tant per poder valorar i per poder fer un futur model d’abordatge de les violències 
sexuals, no? Amb la qual cosa això ens va fer reajustar constantment el tema de la 
metodologia, no?

Una de les qüestions més rellevants i que crec que té a veure precisament amb 
aquesta qüestió que jo els estava plantejant, d’aquest marc més teòric, és que hi ha una 
certa tensió en la comprensió del que estem parlant quan estem parlant de les violèn-
cies sexuals. De fet, quan nosaltres parlem de violències sexuals, ens estem referint al 
marc jurídic, el que passa és que moltes vegades els mateixos serveis, o fins i tot els 
mateixos protocols, o fins i tot les mateixes actuacions de la mateixa comissió nacio-
nal interpreten o analitzen de forma diferent el que entenem per violències sexuals.

Moltes vegades, quan estem parlant de violències sexuals, els protocols més d’ac-
tuació estan, en realitat, referint-se a les agressions sexuals. I això és una de les qües-
tions importants. Els recordo que la llei, el marc jurídic català, quan està parlant de 
violències sexuals, està parlant de matrimonis forçats, de mutilació genital femeni-
na, de tràfic amb explotació sexual, amb temes d’agressions sexuals, parla del tema 
d’abusos sexuals... 

Jo em referiré tota l’estona al que són abusos sexuals, a agressions sexuals tipifi-
cades com a abusos sexuals. És una posició política que nosaltres tenim perquè pen-
sem que el tema d’abusos sexuals hauria d’estar fora del Codi penal com a figura. De 
fet, vaig comparèixer també al Senat en aquest línia, d’acord?, i demanar aquesta..., 
i això em condiciona molt.

Tot el tema d’assetjament sexual, no? Com saben vostès, la llei està vinculada i 
regida no solament pel Codi penal sinó per la Llei d’igualtat, en aquest cas, la Llei 
d’igualtat estatal, amb tot el tema de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral. Ho dic 
perquè això és important perquè, com veuran, el concepte d’«assetjament sexual» en 
altres àmbits moltes vegades en això hi ha moltíssimes dificultats. És el que els estic 
plantejant, eh? Hi ha una dificultat terminològica que, si vostès volen, hi puc apro-
fundir, però crec que no és el més rellevant, però sí que és molt important perquè 
això determina moltes de les dificultats que té el mateix sistema per donar resposta.
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Una de les qüestions que crec que és més rellevant, que és, crec, la principal con-
clusió d’aquesta investigació, d’aquesta anàlisi, són les febleses de la mateixa orga-
nització estratègica en el tema de la planificació. Nosaltres, l’objectiu era analitzar el 
model d’abordatge de les violències sexuals. La principal conclusió és que no hi ha 
un model d’abordatge de les violències sexuals. I això és la principal conclusió, en 
el sentit que sí que hi han actuacions que donen resposta de forma parcial a algunes 
de les situacions, però realment no hi ha un model. 

Nosaltres, quan se’ns va fer l’encàrrec del mateix grup de treball de violències 
sexuals, vam veure les dificultats precisament de definir de què estàvem parlant, 
no? I precisament es va fer aquesta anàlisi per veure com s’estava organitzant, però 
la feblesa de no poder identificar de què estem parlant és una cosa que trasllada, jo 
crec que de forma bastant precisa, aquest informe. I hi ha un element que crec que 
tampoc s’ha corregit, desgraciadament, malgrat que aquest informe és del 2016, 
que és la manca de celeritat, no?, de... Aquí posa «de la Comissió Nacional per a 
una Intervenció Coordinada de la Violència dels grups de treball», no? 

Vostès pensin que..., no sé si vostès tenen tota la foto ben elaborada de com fun-
ciona la comissió nacional, però la comissió nacional és l’organisme governamen-
tal, no?, que té la Generalitat, que té el Govern, d’acord?, que hi estan els diferents 
departaments, però també hi està el Consell Nacional de Dones de Catalunya, dife-
rents organitzacions sindicals, però també municipals, i que és, en realitat, com diu 
la llei, qui coordina les polítiques.

Nosaltres, durant molt de temps, quan dic «nosaltres», també les entitats en ge-
neral a través del Consell General de Dones de Catalunya i un grup de treball que 
és qui fa també el seguiment, hem posat en evidència les dificultats i la fragilitat 
d’aquesta comissió, que és qui coordina, no? I, en aquest sentit, les violències se-
xuals, i crec que és important de destacar, no?, formaven part..., d’alguna manera 
pivoten en un grup de treball que s’hauria d’haver posat en marxa molt abans del 
que es va posar en marxa, en el sentit que fins al 2015... O sigui, la comissió esta-
bleix els grups de treball el 2009, d’acord?, i fins al 2015, a petició precisament del 
Parlament de Catalunya, que insta el Govern que el posi en marxa, això no s’havia 
creat. Amb la qual cosa la revisió o la possibilitat de revisió dels estàndards que 
estan donant resposta a les violències sexuals que succeeixen a Catalunya estaven 
mancades d’un grup de treball en totes les administracions. 

En el grup... No sé si m’estic explicant molt bé o és..., d’acord?, però en el grup 
de treball estan les diferents administracions, o sigui, l’Administració de la Genera-
litat amb els diferents departaments i, en aquest cas, també, doncs, el Consell Na-
cional de Dones de Catalunya com a òrgan de participació i algunes de les entitats, 
no? Amb la qual cosa una de les qüestions que va destacar aquesta anàlisi –i em de-
dico molt a explicar-los això– són les veritables dificultats del lideratge, no?, de dis-
funcions que nosaltres vam trobar en el lideratge d’aquesta comissió i, en concret, 
d’aquest grup de treball. Perquè això després té conseqüències directes. 

Té conseqüències directes, per exemple, de com s’ordenen els protocols, perquè 
vostès comprendran que, en temes de violència sexual, si pensem exclusivament en 
la lògica d’agressions sexuals, podem pensar en la rellevància que, per exemple, hi 
té el Departament de Salut, no?, els hospitals, que són els que fan l’atenció d’emer-
gència, però també, per exemple, seguretat, o sigui, el Departament d’Interior, amb 
algunes de les actuacions concretes amb el tema de les denúncies.

Però una de les coses que es veia molt clarament en aquesta anàlisi que vam fer, 
en aquest estudi, eren les dificultats que es té d’ordenar tots aquests procediments 
que es donen al mateix temps. I, de fet, una de les dificultats que vèiem era que no 
hi havien unes consignes molt clares de qui depenia el què, no?, perquè tots estan ar-
ticulant o estan fent actuacions, però hi havia, des del nostre punt de vista, bé, amb 
totes les entrevistes que vam realitzar i totes les anàlisis quantitatives i qualitatives, 
doncs que hi havia moltes dificultats en aquest sentit.
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Com veuen, no baixo encara a baix, o sigui, a veure quins són els detalls, perquè 
nosaltres sí que vam voler assenyalar que aquest era el principal problema, que no hi 
havien unes directrius clares. De fet, la principal conclusió és, com els he dit, que fal-
ta un model d’abordatge de les violències sexuals, no? I, encara avui en dia, sí que és 
cert que hi ha una predisposició per part del Govern, no?, en aquest cas de l’Institut 
Català de les Dones, de poder-ho elaborar, però a data d’avui encara no hi ha aquest 
procés.

Bé, amb el tema del lideratge no hi entraré, perquè jo crec que és insistir en una 
manca de lideratge que nosaltres vam veure de forma clara respecte, en el seu moment, 
de la comissió. I això suposava directament que hi havien molts problemes en els te-
mes de la coordinació. Vostès no han de pensar solament que els problemes de coor-
dinació són fruit dels circuits, que després una de les companyes explicarà també tot 
el tema dels circuits i explicarà el tema de la xarxa. Elles explicaran d’alguna manera 
la part més «micro». Però la part aquesta més «micro» està absolutament vinculada al 
fet que no és «micro», que és el reflex d’una qüestió que segurament totes assenyala-
rem el mateix, que té a veure amb aquesta comissió, no?, que té una part tècnica, però 
que moltes vegades no té la dotació real dels recursos. No em refereixo als recursos 
econòmics, sinó a la dotació real que es pugui fer una bona planificació des d’aquest 
sentit, no?

Una de les qüestions també rellevants que vull assenyalar és el tema de la terri-
torialitat. Vostès saben les dificultats que arreu del territori podem trobar respecte 
al tema de la iniquitat. És obvi que una de les dificultats que té també el model és 
aquesta iniquitat, en el sentit que no és el mateix pensar en la ciutat de Barcelona, 
no?, amb un Hospital Clínic, que és fort, que té un protocol, amb una sèrie d’estàn-
dards de qualitat, etcètera, que pensar en Terres de l’Ebre, amb una dispersió. Que 
no té res a veure solament amb el tema territori quantitativament, sinó també amb 
el tema de qui està liderant i com s’està liderant.

No pensin tampoc, si em permeten explicar-los-hi, el que seria més operativa-
ment..., o sigui, en el que serien els serveis d’atenció, sinó també en el tema de pre-
venció. Que crec que és important no oblidar que, quan estem parlant de model, no 
estem parlant exclusivament del que serien els serveis d’atenció, estem parlant també 
de les polítiques lineals, o sigui, de les directrius que fan la planificació respecte al 
tema de la prevenció, no?

En aquest sentit, els en poso un exemple molt concret. El tema de les dificultats 
que nosaltres vam tindre per poder entendre quin era el funcionament..., no entendre 
quin era el funcionament, sinó quines repercussions tenia, per exemple, el Departa-
ment d’Ensenyament, quina era la seva política respecte al tema de la prevenció de 
les agressions sexuals i els abusos sexuals. Doncs era molt difícil. Per què? Perquè 
no teníem dades, però el que vèiem també és que això depenia molt, no?, d’una lò-
gica que moltes vegades no corresponia realment a l’abordatge que s’hauria de fer o 
que es té en realitat sobre les violències masclistes. No sé si m’estic explicant. 

Però jo crec que, per exemple, el fet que no hi hagi educació sexual, etcètera, 
que això ho posa en evidència, això era una cosa absolutament rellevant per poder 
entendre com s’està articulant la prevenció de les violències sexuals en els espais, 
per exemple, educatius, no? Perquè depèn de la voluntat de l’escola, depèn, moltes 
vegades, del mateix municipi, etcètera, i això genera iniquitat, no?

No hi entraré, perquè elles també explicaran tot el tema dels circuits i jo crec que 
s’ha profunditzat sobretot en algunes de les investigacions que són posteriors, una és 
anterior i l’altra és posterior, sobre el tema, hi insisteixo, de la iniquitat. Però sobre-
tot en el fet que és important que tots els serveis de Catalunya de violència masclista 
es van crear en una lògica de violència masclista en l’àmbit de la parella. I, això, jo 
crec que és important perquè què és el que passa?, que estem parlant que moltes de 
les manifestacions de violència sexual estan en tots els àmbits –àmbit de la pare-
lla, familiar, comunitari i laboral. Què és el que passa? Que els serveis s’han hagut 
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d’adaptar al mateix temps a les dificultats que tenen els mateixos serveis, doncs, per 
la precarització, per les situacions de retallades, etcètera.

Això ha complicat..., d’acord, perquè el que estàvem demanant era un sobrees-
forç en alguns dels serveis, no? I això s’ha vist molt clarament en el fet que molts 
dels serveis –ja no parlo solament dels circuits, estic parlant dels serveis– tenien 
dificultats per poder articular aquestes respostes, no? Per exemple, els en poso un 
exemple: mutilació genital femenina i, en aquest cas, també matrimonis forçats, 
que són manifestacions de violència sexual, en realitat, no estan integrats en els 
circuits de violència. Hi ha un circuit que depèn d’immigració, amb una lògica 
absolutament diferent. El que posa en evidència això és que això és una disfunció 
del sistema. Per què? Perquè estem sobrecarregant la xarxa i, al mateix temps, no 
estem donant la resposta que segurament podríem donar.

Respecte al tema dels professionals, estan patint, evidentment, tot el tema de 
la descoordinació, que es veu des de baix cap a dalt i des de dalt cap a baix, però 
que és molt curiós, i jo crec que això és molt important, no?, que malgrat que totes 
aquestes qüestions, les professionals no deixen de ser absolutament rellevants per 
poder entendre la bona qualitat del sistema respecte a les dones. 

No hem d’oblidar... Ho dic perquè jo crec que també moltes vegades sembla, no?, 
que venim aquí a explicar que tot funciona molt malament. No estic dient això. El que 
estic dient és com es necessita organitzar, segurament, i reorganitzar. Però el que es 
necessita, segurament, és replantejar quin és el model, que crec que és alguna cosa 
més. No solament es necessiten més diners, sinó que es necessita orientar moltes ve-
gades els serveis. Jo crec que això és important i és el que també els vull transmetre, 
és cap a on volem anar.

I aquest «cap a on volem anar» moltes vegades està des d’una perspectiva molt 
deficitària perquè no hi ha aquest lideratge. No assenyalo cap departament, perquè 
assenyalo directament i aquest estudi assenyala directament la comissió nacional. 
Per tant, la responsabilitat compartida de tots els diferents departaments, no?

Una de les qüestions, i aquí sí que baixo en algunes qüestions que crec que a vos-
tès els poden resultar molt interessants, és, per exemple, tot el que té a veure amb 
les agressions sexuals, no? Què és el que passa? Que la llei, en el tema d’agressions 
sexuals, especifica de forma molt clara que està vinculada als diferents àmbits, hi 
insisteixo, parella, família, comunitat i laboral. La realitat, o el com després això es 
tradueix, és que moltes vegades els protocols estan en una lògica d’agressions se-
xuals de desconeguts, quan vostès saben que l’evidència fa que sigui molt més en les 
parelles, no? I en com s’articula, per exemple, la resposta moltes vegades és defici-
tària. Les professionals no tenen prou informació. (Sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Puc tindre un minut més? (Veus de fons.) Mig minut, d’acord. Simplement és ex-
plicar-los que, per exemple, i aquí sí que els demanaré..., perquè té a veure segurament 
amb una altra comissió però ho deixa molt evident, és, per exemple, el tema de les 
agressions sexuals en el tema de menors, que es poden donar dintre de l’àmbit de la 
família, però que no sempre són directament per part de la seva família. No em refe-
reixo als veïns, estic parlant, per exemple, de companys d’aquestes noies, amb la qual 
cosa molt de l’abordatge que s’està realitzant en temes d’agressions sexuals o abusos 
sexuals en menors no coincideixen, i això és molt greu, amb l’abordatge que s’hauria 
de fer en temes de violència sexual. 

Em sap molt greu, perquè no he tingut la capacitat de sintetitzar tot el que els vo-
lia explicar però, en tot cas, estic a la seva disposició per a les preguntes.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. En tot cas, la intervenció dels grups se substanciarà al final, des-
prés de les tres compareixences.
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Compareixença de Miriam Sol, en representació de la cooperativa Spora 
Sinergies, per a presentar l’informe «L’avaluació de la xarxa de SIADs de 
Catalunya»

357-00122/12

I ara és el torn de la senyora Miriam Sol, en representació de la cooperativa Spo-
ra Sinergies, que ens presentarà l’informe «L’avaluació de la xarxa de SIADs de Ca-
talunya». Endavant, té la paraula.

Miriam Sol i Torelló (directora de projectes de la cooperativa Spora 
Sinergies)

Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Montse, per aquest marc que ens contextualit-
za. Jo venia avui a presentar-vos «L’avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya», 
que vam fer durant el 2014 i es va publicar durant el 2015. És a dir, també fa ara qua-
tre anys d’aquesta avaluació, amb la qual cosa ha passat temps, tot i que crec que les 
conclusions, moltes d’elles, segueixen sent actuals.

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

No sé si vostès, si totes vosaltres coneixeu el que són els SIADs, us en faré una mica 
un apunt perquè parlarem sobretot dels SIADs i de la xarxa. I aquí hi ha una diaposi-
tiva que fa referència justament a la Llei 5/2008, que m’imagino que sí que coneixeu, 
en què defineix el... 

(Pausa llarga.)
D’acord, doncs, com us deia, els SIADs formen part de la xarxa de recursos 

d’atenció integrada a les violències masclistes i, de fet, compleixen una funció bas-
tant important. (Veus de fons.) Llegeixo el que fa referència a la llei, diu: «Els Ser-
veis d’Informació i Atenció a les Dones són serveis d’informació, assessorament, 
primera atenció, acompanyament, si s’escau, amb relació a l’exercici dels drets de 
les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i 
familiar.» Què vol dir això? Que els SIADs es pensen com un servei generalista, 
com un servei no específicament d’atenció a violències masclistes, tot i que és una 
de les seves funcions, però com una porta d’entrada a la xarxa integral de violència 
masclista. I, per tant, com un servei, justament, sense grans etiquetes, de manera que 
faciliti l’accés a tot tipus de dones per diferents qüestions.

En segon lloc, un altre dels pilars dels SIADs té a veure amb la dinamització i 
l’impuls d’intervencions comunitàries i la relació amb les organitzacions de dones. 
Què vol dir? Que hi ha una segona funció dels SIADs, que és bastant important 
també, que té a veure justament amb aquesta part més preventiva, de sensibilitza-
ció i de dinamització comunitària, que és justament també el que ha garantit les 
polítiques d’igualtat i les polítiques de gènere en bona part dels municipis a tra-
vés d’aquest servei no específic tampoc, no?, però és el que garanteix, diguéssim, 
aquestes intervencions en el cas que en el municipi no hi hagi un agent, una tècnica 
d’igualtat específica.

I, en tercer lloc, fa referència, doncs, a aquesta funció, sí, més específica d’aten-
ció a la violència masclista; tot i que des dels SIADs, tal com es dissenya i es pensa 
la xarxa en el seu inici, la idea és que els SIADs siguin la porta d’entrada a la xarxa, 
que puguin fer una primera detecció i una primera atenció, i que després es derivi al 
SIE, que és el Servei d’Intervenció Especialitzada, que és l’encarregat i el que té les 
competències i el que està preparat i pensat per fer una intervenció integral i, sobre-
tot, a llarg termini en el procés de recuperació.

Aleshores, aquí les conclusions de l’avaluació les pensàvem en termes d’impacte, 
pertinença, eficàcia i eficiència. Això vol dir que començaré amb les dades d’im-
pacte que tenen a veure amb aquesta xarxa. La xarxa de SIADs de Catalunya, que 
abraça, si no m’equivoco, uns cent SIADs en tot el territori català... De fet, els mu-
nicipis de més de vint mil habitants compten amb un SIAD i els de menys de vint 
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mil compten amb un SIAD de tipus comarcal. És a dir, diguéssim que tota la po-
blació i les dones de Catalunya tenen un SIAD de referència, això és important de 
saber, no?

Doncs, el que dèiem el 2014 és que el conjunt de la xarxa de SIADs arribava al 
4 per cent de les dones de Catalunya, que ens pot semblar un nombre petit però, 
tanmateix, si pensem que som gairebé 150.000 dones, és una xifra bastant més 
gran, no? D’aquest 4 per cent, un 1 per cent té a veure amb les atencions que es fan 
des del servei, atencions per diferents motius, i l’altre 3 per cent té a veure amb el 
conjunt de la ciutadania, de les dones principalment a les quals s’arriba amb les in-
tervencions comunitàries, no?, i de caire més de sensibilització.

Si posem el focus sobre la violència masclista, veiem que, de tots els casos de 
violència masclista que s’atenen per la xarxa integral de violència masclista, els SI-
ADs dins de la xarxa n’atenen dues terceres parts, la qual cosa és un volum bastant 
important si tenim en compte que aquest no hauria de ser el servei específic de re-
ferència de cara a l’atenció de violències masclistes, no?

I si ens parem a mirar què vol dir això respecte al total de dones que pateixen 
violència masclista a Catalunya, si fem una estimació del total de dones que patei-
xen violència masclista a Catalunya i posem el focus de quin és l’abast de l’atenció 
dels serveis de la xarxa, veiem que la xarxa atén més o menys un 11 per cent de les 
dones que viuen violència masclista, que s’estima que estan en situació de violència 
masclista, i que, d’aquestes, els SIADs n’atenen un 7 per cent. 

Tanmateix, també em sembla una dada molt petita..., com que només assenyala 
la punta de l’iceberg, però aquí hem de tenir en compte diverses qüestions. D’una 
banda, com hi insistia la Montse, les dades a què estem accedint no són del tot 
fiables. És a dir, aquestes dades es creuen, no hi ha manera de comptabilitzar, de 
 creuar les dades que recullen diferents serveis del mateix municipi i, a més a més, 
amb els diferents departaments de la Generalitat. Això és impossible i portem així 
deu anys pràcticament. I és una qüestió que no hem de deixar de posar sobre la tau-
la. Aquesta per una banda. 

I, de l’altra banda, també hem de pensar que no totes les situacions de violèn-
cia masclista acudeixen als SIADs, ni necessàriament han de ser resoltes a través 
d’aquests serveis. És a dir, les dones també tenim altres formes de suport, de gestió 
i de relació, i no totes han de passar per aquí. Però, tanmateix, això situa que, mal-
grat la gran tasca que fan els SIADs, només estem arribant a la punta de l’iceberg.

Què més? Que, malgrat que els SIADs són serveis pensats exclusivament per a 
dones, molts d’aquests serveis també atenen menors d’edat i homes. I, això, el que 
posa de manifest és la necessitat justament de repensar també aquests serveis o els 
serveis dins de la xarxa per a aquesta intervenció amb menors d’edat que, en princi-
pi, com us deia, serien els SIE, els serveis d’intervenció especialitzada, els que tin-
drien, diguéssim, la competència o l’especialització per fer intervenció amb menors. 
I, en canvi, s’està fent des dels SIADs perquè, diguéssim, els SIEs no donen l’abast, 
no? I també la intervenció en homes, per diferents motius d’assessorament, alguns 
SIADs –quaranta dels cent SIADs– també estan assessorant homes, la qual cosa és 
una dada important.

Què més? Els SIADs també desenvolupen la seva acció amb una manca d’un 
marc normatiu de referència. També, com deia la Montse, els SIADs tampoc tenen 
un model d’intervenció. És a dir, la màxima definició, el paraigua, l’estructura que 
defineix els SIADs són aquests tres paràgrafs de la llei que us acabo de llegir. No 
hi ha més definició, no hi ha més paraigua. Aleshores, què vol dir això? Que hi ha 
una gran variabilitat de SIADs en funció del seu històric i en funció de com s’ha-
gin creat. 

El 2008, quan es comença a implementar la Llei de violència masclista, el que 
passa és que en molts municipis els SIADs comencen a ser gestionats per enti-
tats que tradicionalment havien fet aquella feina en el municipi, i això condicio-
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na la forma en què s’entén el servei i la forma en què s’entén la intervenció. Què 
vol dir? Que si es tracta d’una entitat que històricament ha treballat en violència 
masclista des de feminismes, etcètera, aquell SIAD tenia una connotació molt 
més forta a dins de la xarxa també municipal i local en violència masclista. Per 
tant, la pota, diguéssim, que té més a veure amb la intervenció comunitària o la 
prevenció, etcètera, quedava més fluixa per la connotació i per l’històric d’aquest 
servei. En canvi, potser altres serveis que s’hagin iniciat el 2008, o inclús després, 
han tingut, diguéssim, com el marge o les possibilitats de repensar-se en funció 
de les necessitats que consideraven en el territori, i això el que dona és una gran 
variabilitat de serveis.

Què més? Els SIADs també consoliden el seu lideratge en el desplegament dels 
circuits de violència masclista locals. Efectivament, com que els SIADs suposen 
la pota, diguéssim, en els ens locals, en els municipis, del desplegament de la llei i 
del desplegament de la xarxa, el que fan és liderar la xarxa dels circuits de violèn-
cia masclista i liderar també les polítiques que tenen a veure amb això. És el que 
garanteix, diguéssim, tant les polítiques de violència masclista com les polítiques 
d’igualtat als territoris.

Què passa, tot i així? Que la xarxa de violència masclista presenta problemes 
en l’articulació entre els SIADs i els SIEs, que s’havia pensat, com us deia, que els 
SIADs constituïen la porta d’entrada i, després d’una primera atenció, derivaven al 
SIE. Aquesta derivació no sempre és possible. Per què? Perquè tenim set SIEs –si 
no m’equivoco– en tot el territori català per cent SIADs (veus de fons), vuit, amb 
el de Mataró. Aquesta gràfica el que ens mostra és, de cada un dels SIADs, quina 
és, diguéssim, la pressió assistencial per atendre la violència masclista. És a dir, del 
total de dones que atenen, quina és la proporció de violència masclista que atenen. 
Veiem en color més fosc, lila més fosc, són els SIADs que tenen molta més pressió, 
davant dels que tenen un color lila molt més clar.

Què vol dir, això? Si us hi fixeu, allà als trianglets aquests de color blau és on 
estan ubicats els SIEs. A les comarques i els territoris on hi ha un SIE, la pressió 
dels SIADs, diguéssim, per atendre la violència masclista és molt menor que en 
aquests territoris, evidentment, on hi ha el SIAD. Per què? Perquè una de les difi-
cultats de coordinació entre els SIADs i els SIEs té a veure justament amb la qües-
tió de l’accessibilitat, no? I, aquí, aquest mapa el que ens mostra és, de les dones en 
situació de violència masclista que estan sent ateses pels SIADs, quina proporció 
es deriva als SIEs. I aquí també es mostra una altra vegada el mateix, no? Quan 
hi ha un SIE a prop, la derivació al SIE és molt major que quan el SIE està lluny. 
És bastant obvi, no?

Però no és l’únic dels problemes. Això què fa? Que els SIADs, davant de la pres-
sió de la violència masclista, deixin de banda les altres tasques que li són assigna-
des, com són les polítiques d’igualtat o com són la intervenció comunitària, i sobre-
tot en l’èmfasi de les tasques de prevenció i sensibilització, no?

Què més? Hi han altres qüestions que també condicionen la forma de funcionar 
dels SIADs, que són on s’ubiquen dins de l’organigrama municipal, i això també és 
important, no? Hi han municipis, ajuntaments, que tenen una regidoria d’igualtat o 
de feminismes, que denota una voluntat política per donar un espai a aquestes polí-
tiques. En altres municipis, en altres ajuntaments, s’ubica dins de benestar social o 
dins de serveis socials, amb la qual cosa potser s’integra més dins del que és la xar-
xa de serveis, però, alhora, es concep dins d’una vessant molt més assistencialista 
i més enfocada a la violència masclista també. I a vegades pertany a d’altres regi-
dories, com una estratègia de desvincular-lo de serveis socials, però sense la força 
d’ubicar-ho a una regidoria pròpia, no?

Què més? Dificultats d’accés als serveis tenen a veure amb el que us dèiem 
també d’accés d’ordre físic, però a vegades també hi han dificultats d’accés d’ordre 
simbòlic per les connotacions que pugui tenir el servei, sobretot si s’ubica dins de 



DSPC-C 135
4 de desembre de 2018

Sessió 3 de la CIP  13 

serveis socials, bé, doncs una dona, diguéssim, que no s’identifica com a usuària 
de serveis socials tindrà moltes més dificultats per accedir a aquest servei.

Què més? En aquest sentit, el Govern de Catalunya..., una de les conclusions que 
dèiem és que compta amb bastant marge per aprofundir en les polítiques d’igualtat 
i de gènere en el món local i donar suport institucional a la tasca tècnica que fan els 
SIADs. Perquè estem veient que aquesta és la tasca que perilla. La violència mas-
clista, diguéssim que és el que urgeix, el que crema, no podem deixar d’atendre les 
situacions més greus. Per tant, estem deixant d’atendre, no?, aquesta altra funció 
que, si no la fan els SIADs, no està garantida, no tots els municipis tenen tampoc 
una tècnica d’igualtat.

Una altra conclusió que dèiem és que els serveis, bé, com hem vist al principi, 
són el principal recurs d’atenció a dones en situació de violència masclista dins de 
la xarxa. I, per tant, també són reconeguts per la resta de serveis de la xarxa local, 
dels circuits municipals, com a serveis de referència en aquest sentit. I aquest és un 
punt a destacar perquè es consolida en aquesta funció principal que tenia i que l’em-
marcava tant la llei com el disseny de la xarxa, no? I, de fet, dèiem també que hi han 
quatre elements que afavoreixen decididament l’eficàcia de les intervencions comu-
nitàries i de sensibilització per part dels SIADs, tornant una mica a aquesta idea que 
és com la funció que queda en segon terme.

La ubicació dintre de l’organigrama local, com deia, no?, si depèn de polítiques 
d’igualtat, té més força i més espai que no pas si depèn d’altres àrees. La sensibilitat 
local en matèria de gènere, evidentment, i el compromís o l’aposta política munici-
pal. El funcionament de la xarxa local. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció.) Ui, mira, els trenta segons que em queden...

La presidenta 

Pot disposar encara d’un minut, un minut i mig.

Miriam Sol i Torelló

Gràcies, perquè, si no, me n’anava ja al final. Bé, com us deia, no?, també depèn 
del rol que ocupin la resta de serveis de la xarxa i que tant puguin entomar la vio-
lència masclista i deixar marge al SIAD com per realitzar aquestes altres funcions 
de sensibilització, no? 

I aquí és on volia anar a parar. Els SIADs estan formats principalment per tres 
figures: una de coordinació, una d’especialitat en atenció psicològica i l’altra en aten-
ció jurídica. El que ens trobem és que la majoria de coordinadores dels SIADs són 
multifuncions i multicàrrecs. Què vol dir? Que dels cent SIADs, setanta de les co-
ordinadores tenen altres càrrecs dins de l’ajuntament, altres càrrecs abans del SIAD, 
que vol dir que són tècniques de gent gran, tècniques d’immigració, tècniques de 
dona, etcètera. Per tant, la seva figura està partida, no?

I, a banda, moltes d’elles també fan moltes altres funcions, a banda de la coor-
dinació dins dels SIADs, amb la qual cosa trobem alguns SIADs que són uniperso-
nals i amb alguna figura d’assessorament psicològic o jurídic externalitzada. Però si 
veiem la importància, justament, tant de l’atenció de la violència masclista com de 
la de garantir les polítiques d’igualtat en els municipis davant de figures que estan 
tan soles i precaritzades, bé, també són qüestions a pensar-hi, no?

I aquí vèiem una relació laboral de les coordinadores amb els SIADs. Vint-i-cinc 
d’aquestes cent coordinadores tenen un contracte temporal. Ja no dic que formin part 
de l’ajuntament, eh?, del municipi, tenen un contracte temporal.

I una altra qüestió –ja per acabar– que volia posar sobre la taula és també el 
greuge comparatiu que hi ha entre el finançament dels SIADs en alguns dels seus 
models. Trobem SIADs petits, SIADs mitjans i SIADs grans, i, després, SIADs co-
marcals. Què passa? Que, diguéssim, al contracte programa que estableix l’Institut 
Català de les Dones amb aquests SIADs, el tram diferencial entre els SIADs petits, 
mitjans o grans és irrisori en comparació amb el volum de dones que tenen munici-
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pis, doncs, com Terrassa, com Mataró, com Girona, etcètera, i que, en canvi, tenen 
la mateixa aportació econòmica que municipis molt més petits, no?

Aquí veieu..., vam fer un càlcul de la inversió que es podria fer per SIAD, 
de la inversió per cada una de les dones, i veiem que els SIADs comarcals i els 
SIADs a municipis grans, diguéssim, que la inversió que es fa per dona és d’un 
euro, vuitanta cèntims, en comparació amb els SIADs mitjans, que serien de 
tres euros vuitanta, i els SIADs de municipis petits, que seria de cinc euros vint. 
Això, bé, com per il·lustrar una miqueta l’organització territorial i la inversió ter-
ritorial d’aquests serveis. 

I crec que amb això acabo. 

La presidenta

Moltíssimes gràcies.

Compareixença de Júlia Vega, en representació d’Almena Cooperativa 
Feminista, per a presentar l’informe «Avaluació i propostes de millora 
dels circuits territorials de violència masclista»

357-00123/12

És el torn ara de la senyora Júlia Vega, en representació d’Almena Cooperativa 
Feminista, que ens presentarà l’informe «Avaluació i propostes de millora dels cir-
cuits territorials de violència masclista». Endavant, té la paraula.

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

Júlia Vega Soria (membre d’Almena Cooperativa Feminista)

Sí, molt bona tarda. Bé, aquest informe, l’avaluació dels circuits territorials per 
a l’abordatge de la violència masclista, és un informe que hem fet enguany, és el 
més nou dels tres que es presenten avui. El vam presentar a l’abril i crec que aquest 
divendres, doncs, es va penjar l’informe executiu, i que totes i tots vosaltres el te-
niu, no?, perquè el vaig enviar perquè el poguéssiu tenir. L’informe íntegre, per-
què això només és l’executiu, està pendent encara de publicació, que ho tingueu en 
compte també. 

Permeteu-me..., abans d’entrar en el resultat i en les propostes que es desprenen 
d’aquest resultat, m’agradaria contextualitzar el treball explicant què són els circuits 
territorials, perquè és una cosa que en parlem molt sovint, nosaltres, de circuits –cir-
cuits, circuits–, però entren en una lògica que realment es comprèn poc. S’entén poc 
des de les diferents institucions, inclús des de la mateixa ciutadania.

La Llei 5/2008, recordem, del dret a les dones a erradicar la violència masclista, 
diu..., en el seu article 80 designa l’Institut Català de les Dones com l’instrument 
vertebrador per lluitar contra la violència masclista. I, concretament, diu que són 
funcions de l’Institut Català de les Dones, entre d’altres, «coordinar i garantir el tre-
ball transversal en tots els àmbits, impulsar l’elaboració i signatura de convenis de 
col·laboració i acords entre administracions i entitats implicades, i proposar la co-
ordinació dels serveis que integren la xarxa en col·laboració amb els ajuntaments». 
La llei 2008, eh?

En compliment, per tant, d’aquestes funcions i de la seva responsabilitat, l’Insti-
tut Català de les Dones, l’any 2006, inicia el procés d’elaboració del protocol marc 
per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes, que és aquest mo-
del d’intervenció coordinada, que culmina el 2008 amb la seva aprovació per la Co-
missió Interdepartamental d’Igualtat.

L’ICD en aquell moment té clar que el model del protocol marc ha de poder ater-
rar-se en les diferents realitats geogràfiques catalanes, als diferents territoris de Cata-
lunya, i van crear la idea de crear circuits als diferents territoris, que fossin els espais 
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que permetessin aquesta intervenció coordinada. Tres consultories van donar suport 
en aquell moment a aquella creació d’aquell model de circuit, que van ser Spora, 
Dones amb Empenta i El Safareig. I van seguir, doncs, per fer-ho, les directrius que 
marcava el protocol marc i es van inspirar molt en l’experiència de treball dels cir-
cuits locals, que són els que estaven ja funcionant de forma generalitzada en molts 
territoris de Catalunya.

Així es van acordar la composició, el que es va acordar sobretot és la composició 
d’aquests òrgans; com s’havien d’organitzar aquests circuits; les seves funcions, com 
seria el seu funcionament. I es van construir bàsicament rodant. És a dir, es va iniciar, 
es va pensar en començar pel circuit territorial de Terres de l’Ebre i, amb la construc-
ció d’aquest circuit, doncs es va fer sobre la marxa aquest model que es va anar posant 
en el protocol del circuit de Terres de l’Ebre. Per tant, el protocol del circuit de Terres 
de l’Ebre és el document que recull quin és aquest model d’intervenció coordinada 
d’abordatge en xarxa que es va crear en el seu moment.

Si mireu el mapa que teniu posat, els circuits territorials, en aquell moment el 
que es va decidir és que els circuits tindrien una lògica supracomarcal i que cada un 
dels territoris de Catalunya, doncs, tindria un circuit supracomarcal. I, si ho  veieu, 
excepte les zones blanques, la resta són els circuits que es van posar en marxa. Les 
zones blanques, és important tenir-les en compte perquè són zones on no s’han 
creat circuits supracomarcals i que, per tant, tot aquest lideratge amb relació a la 
intervenció coordinada i al treball en xarxa que va fer l’Institut Català de les Do-
nes no s’ha fet en aquests territoris, eh?, que són el Maresme, el Vallès Oriental, el 
Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf. Ter-
ritoris que concentren molta població, però que també concentren molts recursos, 
també s’ha de dir, per part dels municipis que hi són al darrere, sí?

Com us deia, els circuits que es van pensar per a tot Catalunya, malgrat aquesta 
obra titànica que era, no es van reglamentar. És a dir, simplement en els mateixos 
protocols s’anava recollint quin era el funcionament del circuit. Per això és impor-
tant que, després de deu anys, l’Institut Català de les Dones decideixi que aquest mo-
del que es va posar en marxa es pugui avaluar, que és el que hem fet nosaltres, eh? 

L’objectiu general d’aquesta avaluació ha sigut analitzar sobretot la validesa i 
l’eficàcia del model de circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista 
impulsats i liderats per l’Institut Català de les Dones, que són aquests cinc que us 
he comentat, eh? Per tant, els altres territoris queden fora de l’avaluació. El que es 
va mirar és el que veieu aquí llistat: l’estructura orgànica, les funcions, la comuni-
cació, com era la comunicació dins del circuit, com es feia el treball en xarxa, quins 
mecanismes de seguiment i avaluació hi havia, com era el lideratge de l’Institut Ca-
talà de les Dones i una valoració general del circuit.

Aquest és el model de circuit que es va posar en marxa el 2010, eh? Això és una 
representació simbòlica a través d’un dibuix, que és el que sempre s’ha operat, no?, 
de quina és aquesta representació del model. Llavors, si ho veieu, l’organització és, 
a la dreta, una de més institucional, que és el màxim òrgan de coordinació, on es-
tan representades les institucions d’aquell territori; la comissió tècnica, que seria un 
òrgan supracomarcal més estratègic, d’ordre tècnic, però més estratègic, no?, que 
treballaria amb tota l’estratègia del mateix circuit, que es va concebre com l’autèn-
tic motor del circuit, i, després, per comarques, hi haurien altres espais, que són 
aquests equips comarcals que també tindrien les seves comissions. I, a  l’esquerra 
de tot, tindríeu els agents de proximitat, que seria tota la massa de professionals 
que estan vinculats a serveis, no?, i que estan fent l’abordatge amb les dones ado-
lescents i infants. Sí?

A partir d’aquí, us faig com quatre pinzellades d’algunes de les conclusions, al-
gunes, eh?, que van sortir. La lògica d’aquesta avaluació, la que hem volgut, és que 
aquesta avaluació tingui valor territorialment. És a dir, que cada un dels circuits es 
pugui mirar un per un. No té el valor..., jo crec que no té tant valor com a global, 
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d’acord?, tot i que jo faré generalitzacions, sinó que hi ha un valor de cara a la lògica 
de cada un dels territoris, de cada un dels circuits.

Amb relació a l’estructura i funcionament general dels circuits, és important dir 
que la valoració general dels circuits com a forma d’estructurar i organitzar el tre-
ball en xarxa i coordinat és unànimement positiva, malgrat les deficiències que s’hi 
han identificat. La gent ho valora positivament. La més institucional, eh?, és en di-
ferència l’òrgan més inoperant, és l’òrgan més gran, cosa que el fa bastant poc àgil 
i operatiu. Les persones membres de la mesa institucional s’identifica que tenen un 
baix nivell d’implicació amb el treball en xarxa i un baix coneixement de quina és 
l’activitat pròpia del seu circuit, eh? Es reuneixen només un cop l’any i tenen, això 
sí, una visió bastant més optimista, pensen que funcionen millor els circuits del que 
després els òrgans tècnics pensen que funcionen. El que sí que identifica la mesa ins-
titucional com un element de millora, evidentment, és que necessiten..., doncs, que 
realment donen poc suport als recursos econòmics que necessita el circuit.

Les comissions tècniques, en canvi, solen ser més petites però continuen sent poc 
àgils per la quantitat de gent que hi participa. Però sí que és cert que el grau de compro-
mís i d’implicació es percep com a alt, tot i que hi hagi variacions territorials. Sol exis-
tir un nombre reduït de professionals dins d’aquestes comissions que són els que tiren 
del carro, dels que tiren de les mateixes comissions, i un altre grup de gent que forma 
part de les comissions, que hi són, no?, i que una mica van més arrossegats.

I, després, el que sí que s’ha vist és que l’autèntic motor dels circuits tal com 
estan funcionant a Catalunya ara són els equips comarcals. I els equips comarcals 
no estan coordinats; tenen el suport de l’Institut Català de les Dones, però no estan 
coordinats per l’Institut Català de les Dones, a diferència de la comissió tècnica i 
la mesa institucional, que sí que estan coordinades directament per l’Institut Ca-
talà de les Dones. Aquests equips comarcals..., i penseu que, com us deia abans, 
que quan s’havia concebut el model s’havia pensat que la comissió tècnica hauria 
de ser l’autèntic motor del circuit, però la realitat, i, bé, és interessant, és que són 
els mateixos circuits comarcals, no?, les mateixes comissions comarcals les que 
són l’autèntic motor, eh? Funcionen bé, compleixen les seves funcions, es coneixen 
bé i estan ben coordinades.

Amb relació a la comunicació. Amb relació a la comunicació, tots els òrgans 
de tots els territoris perceben de forma unànime que la comunicació és un element 
que cal millorar. La comunicació horitzontal, és a dir, la que es dona dins dels 
mateixos equips comarcals, dins de la mateixa comissió tècnica o dins de la mesa 
institucional, està en general bastant ben valorada. Els professionals es coneixen 
bé, tenen una llarga trajectòria i costum d’intercanvi d’informació, almenys en els 
dos òrgans tècnics, però, en canvi, en la mesa institucional, aquesta comunicació 
horitzontal també falla, no existeix entre els membres de la mesa institucional.

També aquesta comunicació és pràcticament inexistent a nivell vertical. És a dir, 
la comunicació entre la mesa institucional i la comunicació tècnica, o entre la co-
missió tècnica i els equips comarcals. Aquesta comunicació, tot i que falla també, 
bidireccionalment falla encara més. És a dir, no hi ha retorn. És normal que hi hagi 
informació que passa de la mesa institucional a la comissió tècnica i de la comissió 
tècnica als equips comarcals, però informació de retorn, doncs no n’hi ha.

I és cert que ja, si parlem de la comunicació que existeix entre la mesa institucio-
nal i els equips comarcals, doncs no n’hi ha, no s’identifica, i també és molt deficità-
ria. I també hi ha un gran dèficit de comunicació amb els agents de proximitat. És a 
dir, els equips de base que estan en els serveis, treballant amb les dones, adolescents 
i infants, tenen poc coneixement de l’activitat del circuit o pràcticament gens, sí?

També comunicació externa del circuit no es fa. És a dir, la ciutadania no sap que 
està funcionant el circuit, no surt en mitjans de comunicació. És a dir que existeix 
un gran desconeixement amb l’exterior. És com una lògica interna que es queda com 
en un nivell bastant alt.
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Amb relació al treball en xarxa, doncs, bé, s’identifiquen sobretot elements de 
millora amb l’ús del directori de recursos, que és una eina que es va posar en marxa 
el 2010 i que s’ha quedat desactualitzada i que l’estan utilitzant poc. També es fa poc 
treball supracomarcal de casos. És a dir, s’analitzen poc els casos a nivell supraco-
marcal de veure com hauria de millorar el circuit. També d’eines de treball comu-
nes, doncs, n’hi ha poques. Hi han circuits que més i altres que menys, però es creen 
poques eines de treball comunes. I els circuits específics, que no són de violència de 
parella sinó que són d’altra lògica, també tendeixen a no ser-hi, eh?

El seguiment i la recollida de dades, com ha explicat la Miriam, també és una 
de les grans assignatures pendents en el treball en xarxa. I, a nivell d’equips comar-
cals, doncs sí que hi han unes bones pràctiques molt interessants, no?, com és que 
es comparteix un marc conceptual comú, que s’utilitzen protocols i circuits de vio-
lència masclista de parella de forma habitual, que fan pràctiques de reunions bila-
terals entre diferents serveis que són útils, després, per consolidar el mateix treball 
en xarxa, sí?

Si ho veieu, que això ho he estat posant tota l’estona, que aquest és l’esque-
ma del model de circuit que ha existit fins ara, i la nostra proposta..., després de 
veure-ho, i jo crec que la proposta per on ha d’anar el reglament dels circuits que 
nosaltres també proposem, doncs, és una mica diferent. El dibuix seria com dibui-
xar-ho d’aquesta manera. Llavors, la idea és visibilitzar la ciutadania que està en tot 
el fons, no?, perquè, al final, la lògica de les administracions i els dibuixos acaben 
oblidant, doncs, estar per la ciutadania. Els agents de proximitat, que són la gran 
bola verda aquí, no?, que seria la gran massa d’agents a les quals els ha de ser útil el 
circuit perquè puguin fer treball en xarxa. Els equips comarcals, com l’element més 
important del circuit. I, després, la mesa institucional i la comissió tècnica, com a 
òrgans de suport –òrgans de suport–, precisament perquè aquesta coordinació es 
pugui portar a terme.

També són molt importants aquestes relacions, no?, aquestes situacions d’inter-
canvi, de confluència entre els diferents òrgans, que són les que s’han de visibilitzar 
també amb el treball en xarxa. I tenir en compte també, doncs, que les coordina-
cions van molt més enllà dels espais de comissió, que és el que sempre s’havia vi-
sibilitzat, i que ha d’haver-hi també relacions sectorials, coordinacions sectorials, 
que són esquelet de circuit. És a dir, la gent de la mesa institucional de Salut s’ha 
de poder coordinar amb la gent de la comissió tècnica de Salut, eh? I coordinar vull 
dir..., perquè segur que es veuen i es coneixen, és treballar la violència masclista en 
aquestes coordinacions, perquè a vegades es funciona des d’altres lògiques on no 
entra la violència masclista.

I, a més a més, també la comissió tècnica s’ha de poder coordinar amb els equips 
comarcals de Salut, i els equips comarcals de Salut també s’han de coordinar en 
la lògica de violència masclista amb els serveis de Salut. Per tant, aquest esquelet 
sectorial és absolutament vital que es visibilitzi amb el treball dels circuits i que es 
potenciï, sí?

A més a més d’aquestes relacions sectorials, també hem d’entendre, i això és 
una bona pràctica que ja existeix, que no tot es fa en comissió. És a dir, les co-
missions són uns espais on es poden abordar determinades coses, però que les 
reunions bilaterals i en petit comitè, que també formen part dels circuits i del tre-
ball en xarxa, són fonamentals per resoldre sobretot nusos. Aquells nusos que hi 
ha en les comissions, aquelles històries que passen, aquells objectius que es mar-
quen en les comissions s’han de posar després en reunions tècniques i polítiques, 
en petit comitè, a dos bandes o a tres, o les que facin falta, precisament per poder 
avançar en totes aquelles qüestions que surtin en les comissions. I són aquestes 
reunions bilaterals que visibilitzem.

I, després, les reunions plenàries. És a dir, no podem deixar els professionals de 
base al marge dels circuits, no?, a més, tenint en compte aquestes comunicacions 
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que no flueixen. Per tant, sí que és molt important, doncs, poder treballar amb es-
pais plenaris de lògica de circuit que s’entengui, que es treballi el treball en xarxa 
–valga la redundancia–, eh?

I, per últim, les propostes de millora que han sortit a partir d’aquí, que també 
ens va demanar, l’Institut Català de les Dones, unes propostes. I sí que és molt im-
portant dir que el treball en xarxa no es produeix espontàniament. És veritat que els 
serveis, quan es creen, que es creen a través de decrets, diuen que estan en xarxa, 
però el treball en xarxa requereix d’una política activa per poder fer-la i això també 
significa un pressupost. Per tant, és molt important que en el nou programa d’inter-
venció contra la violència masclista que ara s’està coent, que sabeu que va acabar el 
2015 i que ara s’està coent, doncs, que hi hagi l’impuls dels circuits, d’aquest treball 
en xarxa, perquè és el treball..., el model d’intervenció que sabem que és menys vic-
timitzador i que optimitza també el treball dels serveis, sigui una prioritat d’aquest 
nou programa. 

Que hi hagi un pressupost dedicat als circuits. Els pressupostos dedicats a la co-
ordinació i al treball en xarxa sempre han aparegut en els programes com a pres-
supost estructural, com a cost estructural, d’acord? I això no és cert. Vull dir, no és 
cert, perquè al final els circuits acaben anant d’inèrcia, no? Llavors, si vols fer una 
política de suport al treball coordinat, s’hi ha d’assignar pressupost. I també els ma-
teixos circuits territorials, aquells que són cada un dels circuits, han de tenir també 
el seu propi pressupost per poder gestionar qüestions que són pròpies d’aquell ter-
ritori. 

És molt important que s’aprovi un reglament dels circuits, que nosaltres ja hem 
presentat la proposta i ara l’està treballant l’Institut Català de les Dones, que entri 
en la lògica que us comentava de l’altre model, no?, que reflecteix molt bé, molt mi-
llor, penso jo, com realment s’està operant a nivell del treball en xarxa i com s’hau-
ria d’operar.

També és important, des del nostre punt de vista, elaborar unes recomanacions 
per a la utilització de la metodologia del treball de cas. És molt important que els 
circuits..., perquè l’autèntic ser dels circuits és treballar els casos, no? I la metodo-
logia de treball de cas, que ha estat bastant desenvolupada en l’àmbit social, és cert 
que mai s’ha fet un treball per intentar aterrar-la a les casuístiques de violència mas-
clista. Els treballs que hi han fets tenen poca perspectiva de gènere i estan poc ater-
rats en el tema de la violència masclista. I és molt important que aquestes recoma-
nacions, aquesta eina metodològica, puguin tenir-les també els professionals perquè 
sàpiguen com treballar en comissió aquests casos.

També és molt important millorar aliances estratègiques. Aliances estratègi-
ques... Tu parlaves, Miriam, de diferents nusos o diferents engranatges difícils entre 
els SIADs i els SIEs, no? Doncs és molt important millorar les aliances estratègi-
ques des de l’Institut Català de les Dones i la Direcció General de Famílies. La Di-
recció General de Famílies és la que té les competències de tots els serveis d’àmbit 
social de la Generalitat de Catalunya i, per tant, és molt important que sigui molt 
més fluïda amb el Departament de Salut. Al Departament de Salut, és molt impor-
tant que els serveis de salut estiguin amb el treball coordinat i en xarxa d’una ma-
nera clara i ferma. Fins ara ha sigut d’una manera molt tímida i molt desigual amb 
relació als territoris, i, evidentment, Salut sabem que en temes de violència masclis-
ta és una pota fonamental.

I, després, és molt important també millorar les aliances estratègiques amb Jus-
tícia. Amb Justícia, sobretot amb el Departament de Justícia, seria, en aquest cas, 
però sobretot per buscar estratègies per implicar judicatura, per implicar fiscalies 
que no participen en els circuits, pràcticament en cap circuit –en algun hi ha alguna 
excepció agradable–, i, després, dels torns d’ofici, que els torns d’ofici, els col·legis 
de psicologia... són molt importants també en aquest abordatge coordinat.
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És molt important també millorar les capacitats dels circuits, de les persones 
sobretot que lideren aquests circuits i aquestes comissions, perquè són competèn-
cies complexes; no és fàcil el treball coordinat. (Sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Tinc un minut, oi que sí? (Veus de fons.) 
D’acord, ja estic acabant. Mig minut, perfecte, tinc temps.

I també és molt important treballar per a la millora de la comunicació. I és im-
portant crear... Nosaltres pensem que és important crear un espai web per als cir-
cuits que pugui facilitar aquesta comunicació entre els mateixos circuits, que pu-
gui facilitar també l’intercanvi de coneixements i experiències, l’intercanvi d’eines. 
Qüestions que podrien ajudar molt i també apropar aquests circuits, a través d’a-
quest espai, a la ciutadania. Disseny d’un pla de comunicació apropiat per als cir-
cuits; s’han de nomenar, dins dels circuits, portaveus; s’ha de treballar en xarxes 
socials, incloure els circuits a les xarxes socials, no?, i és important també, doncs, 
que els circuits com a circuits estiguin als mitjans de comunicació, perquè la ciu-
tadania entengui que no només hi han recursos sinó que aquests recursos es rela-
cionen, es coordinen.

I, després, aquest directori de recursos que us comentava abans, que és una eina 
que es crea el 2010 i que és una bona eina, doncs s’ha d’actualitzar i potenciar. No 
pot ser que es quedi desactualitzada com està a hores d’ara. Vull dir, s’ha de fer tot 
un treball i un esforç perquè no es continuï, com passa encara, editant en PDFs quins 
són els serveis de la xarxa, sinó que realment amb aquesta eina es pugui potenciar la 
seva actualització i, per tant, de tot el territori de Catalunya, saber de quins serveis 
o recursos es pot disposar.

I ja està. Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyora Pineda, senyora Sol i senyora Vega, i sobretot, 
doncs, per l’esforç que han fet per racionalitzar i per economitzar el seu temps. 

Ara, en tot cas, és el torn de paraula dels grups parlamentaris, per formular les 
preguntes o si volen demanar algun aclariment. Per tant, el primer torn serà per a la 
diputada de Catalunya en Comú, la diputada Susanna Segovia. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. Només per recordar, quant de temps d’intervenció tenim?

La presidenta

Sis, set minuts.

Susanna Segovia Sánchez

Perdó, he tingut algun problema amb la informació, m’havien dit quinze, així 
que aniré a una velocitat... Bé, moltes gràcies a les compareixents. 

Només volia comentar-los que nosaltres vam fer justament una interpel·lació en 
el darrer Ple sobre la qüestió de la situació d’emergència que creiem que pateixen 
les dones víctimes de violència masclista a Catalunya. Que també presentarem una 
moció subsegüent en el proper Ple. Que hem intentat recollir part d’algunes de les 
recomanacions que justament diuen els informes als quals havíem tingut accés, n’hi 
havia alguns com el d’Almena Cooperativa a què no havíem pogut tenir accés per-
què no s’havia publicat, malgrat que feia mesos que ja estava fet, però vam poder 
assistir a les jornades de deu anys d’avaluació i va ser per això que vam creure que 
era fonamental que aquesta comissió sentís les conclusions d’aquests informes i dels 
que falten per fer.

Nosaltres voldríem anar molt ràpidament i bàsicament centrar-nos en les propos-
tes de millora i saber quina ha estat la reacció que s’ha tingut, dels diferents infor-
mes, per part del Govern i per part de l’Institut Català de les Dones. 

Nosaltres el que veiem amb preocupació és que no hi ha hagut una inversió pel 
que fa a la situació d’emergència de violències que tenim, que, de fet, el pressupost 
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de l’Institut Català de les Dones com a ens rector, i com podem veure a partir de la 
Llei 5/2008 i totes les conclusions que vostès han posat sobre la taula, és un ens fo-
namental per liderar aquest abordatge integral, per liderar aquesta política integral i 
transversal de la Generalitat en un tema que està, entre cometes, «matant gent cada 
dia». Nosaltres no veiem que hi hagi hagut aquesta voluntat política, com a mínim 
no s’ha concretat ni en l’enfortiment de l’Institut Català de les Dones ni en el Pla es-
tratègic contra les violències masclistes, que va acabar el 2015, que ens hem passat 
tres anys que no n’hi ha hagut, que ara comencem a fer-ne un altre i que no tenim 
massa clar com s’està implementant.

Voldríem preguntar-los bàsicament això, quina recepció ha tingut això? Quin se-
guiment ha tingut de les propostes de millores que han fet les seves entitats a partir 
d’un treball de camp? Creiem que és fonamental invertir en el diagnòstic i en l’ava-
luació, però jo que vinc del món de la cooperació, que també s’ha invertit molt en el 
diagnòstic i en l’avaluació, també sé que si els diagnòstics i les avaluacions no ser-
veixen per millorar les intervencions posteriors, doncs, es queden en paper, que són 
importants però que no són claríssimament suficients.

En aquest sentit, sí que els voldríem demanar quines mesures pressupostàries 
creuen que són fonamentals per poder donar resposta, d’alguna manera, a les man-
cances que han detectat. Quines mesures polítiques caldria fer per garantir que 
realment hi hagi aquesta coordinació? Nosaltres hem intentat esbrinar quin és el 
pressupost que gasta el Govern de Catalunya en violències masclistes i és pràctica-
ment impossible, perquè no hi han partides, perquè està tot molt dispers, molt des-
agregat. Resulta molt difícil saber exactament què és el que fa cada departament 
en el tema de violències masclistes, com es coordinen, quin paper hi juga l’Institut 
Català de les Dones en aquest sentit.

I, bàsicament, avançar, per exemple, en tot el tema..., que ens sembla fonamen-
tal, que és el que comentàvem, de la iniquitat al territori. És a dir, com pot ser que, 
segons on visqui una dona, tingui millor atenció o tingui pitjor atenció. Que els 
recursos que s’inverteixen a poblacions més nombroses siguin claríssimament me-
nors en funció de la població que tenen. El fet que només hi hagin vuit SIEs a tot 
el territori... Quants creuen que n’hi hauria d’haver per poder donar una assistència 
que sigui realment especialitzada i acurada a les necessitats? Com s’hauria d’im-
plementar aquesta atenció per realment tenir en compte tots els temes de reparació 
i de justícia? O sigui, tots els temes, per exemple, de borsa d’habitatge. Exactament, 
totes les víctimes de violència que són ateses pels circuits, quan ha acabat el perío-
de que atén directament el circuit d’emergència, en quina situació queden? Queden 
més protegides o menys protegides que quan ha començat tot el procés de denúncia 
d’aquesta violència? 

Els SIAD. Què necessiten els ajuntaments i què necessiten els SIADs. I si la in-
versió que fa la Generalitat pels SIAD és suficient per realment donar resposta a tot 
allò que diu la llei que han de fer els SIADs, si no, acaben sent espais que donen 
una atenció i que no acaben de cobrir expectatives que poden generar fins i tot frus-
tració a les persones que acudeixen al SIAD, perquè els SIAD no estan pensats per 
donar una atenció especialitzada sinó per ser un primer punt d’atenció. 

I sobretot tenint en compte que el que segurament estan fent, pel fet de fer en 
realitat a la pràctica la feina que han de fer els SIE, estan deixant de fer la feina de 
sensibilització, de formació, de polítiques de gènere que, en realitat, és per al que 
estan pensats. No tant per a una intervenció d’emergència i de primera atenció a les 
dones víctimes, sinó per poder treballar amb aquella comunitat, com transformar el 
model social, cultural i polític d’intervenció perquè no hi hagin aquestes víctimes 
de violència.

Bàsicament els demanaríem això, si poden aprofundir una mica en el que ha 
passat després de la presentació dels informes i en quines són les expectatives que 
vostès tenen per a aquest nou pla estratègic que s’està començant a elaborar, a ni-
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vell d’objectius concrets, de transformacions que s’haurien de fer en el model d’in-
tervenció i de recursos necessaris.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, doncs té 
la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; gracias, presidenta. Empiezo como siempre agradeciendo la comparecencia a 
las personas que han venido a presentarnos los diferentes informes sobre violencias 
sexuales o sobre la red que existe para atender a las personas que han sido o están 
siendo víctimas de violencia machista en Cataluña.

La primera pregunta que quiero hacerles, sobre todo a la señora Montserrat Pi-
neda y a Miriam Sol, es por qué los informes que nos vienen a presentar hoy son 
de 2016. No sé si es por el ritmo parlamentario, o porque no tienen datos suficientes 
o actualizados. Quería saber por qué han tardado tanto, desde 2016, hemos tarda-
do tanto en poder ver esos informes en el Parlament. En su caso, el informe es más 
actual.

Es cierto, como se indica en los informes, que tenemos leyes que protegen a 
las víctimas y que regulan la manera que tiene la Administración de intervenir 
en casos en los que existe o hay evidencias de esta violencia machista, pero ne-
cesitamos realizar una evaluación para saber si estamos siendo capaces de hacer 
cumplir las diferentes leyes que existen para proteger a las personas que están 
siendo víctimas.

Por un lado, quería comentar que es evidente la falta de recursos. Nos han dicho 
diferentes entidades y diferentes personas que representan a víctimas de violencia 
machista que hay falta de pisos, falta de técnicos en los diferentes servicios de aten-
ción. Al final esto recae en la víctima, y pensamos que es fundamental realizar un 
análisis y evaluar un diagnóstico. Y para esto nos ayudan sus informes. 

En gran parte del territorio el municipalismo está llegando donde no es capaz de 
llegar la Generalitat y quería comentar, como mi compañera ha indicado anterior-
mente, que la falta de equidad territorial en los recursos es muy grave y es un síntoma 
de la dejadez que está teniendo el Govern de la Generalitat a través del organismo 
que tendría que hacer frente a esta coordinación, que es, desde nuestro punto de vista, 
el Institut Català de les Dones. 

Nosotros pensamos que nuestro trabajo es controlar la acción de Gobierno y dar 
impulso a políticas que nos ayuden a luchar contra esta lacra que es la violencia se-
xual. Pensamos, bueno, que, como ha indicado, sus informes son muy útiles para 
nosotros. Y es evidente que también necesitamos concienciación social, y los datos 
que tenemos, y ahora voy a esta parte de los datos, nos dan indicadores de que no 
estamos siendo capaces de crear esta concienciación social. 

Para nosotros es fundamental la prevención de todo tipo de violencias y la edu-
cación afectivosexual es fundamental en los centros educativos, y pensamos que los 
jóvenes tienen como modelo la pornografía infantil para educarse sexualmente y no 
debemos ir hacia estos modelos que son perjudiciales.

Para evaluarles el modelo en el que está interviniendo la Administración y reali-
zar un diagnóstico, nos gustaría que pudierais ampliar un poco cómo veis vosotros 
cómo podríamos mejorar en relación con la recogida de datos. Porque es evidente 
que tenemos muchos problemas. 

Indicáis, por otro lado, las dificultades que existen entre los grupos de trabajo de 
la comisión nacional. Nosotros vemos fundamental la coordinación y el liderazgo 
para poder realizar políticas públicas. También comentáis en el informe problemas 
de coordinación entre los diferentes departaments de la Generalitat. ¿Cómo pensáis 
que podemos mejorar en este sentido?
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Por otro lado, del protocolo marco, que es lo que se determina en la Ley 5/2018, 
destacáis la importancia que tiene esta coordinación entre las administraciones y que 
no se realizó ninguna evaluación sobre estos servicios. Nosotros pensamos que, si no 
se realiza una evaluación sobre el servicio de intervención, no podremos abordar los 
principales problemas que dificultan que no estemos llegando a tiempo a detectar ni 
a prevenir muchos casos de violencia sexual.

Por otro lado, comentáis también en el informe la importancia de que las perso-
nas víctimas y protocolos de intervención en caso de violencia sexual se pueda..., o 
sea, que las personas víctimas puedan acceder a estos protocolos. Nos gustaría saber 
vuestra opinión sobre cómo se está ordenando la información en el departament con 
relación a cuando una persona va a acceder a esta información porque quiere llamar 
a un teléfono o quiere acceder a algunos de los protocolos.

Y, por otro lado, en relación con la red de atención a las víctimas, quería comen-
tar que es evidente que las dificultades que tenemos en la burocracia, que el sistema 
es muy complicado de analizar, y queremos saber, pues, cómo opináis que debemos 
mejorar en este sentido.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Valencia. Té la paraula ara la diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la diputada Beatriz Silva. Endavant.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Quiero dar las gracias a las representantes de las en-
tidades que han venido hoy a explicarnos la situación de los servicios destinados a 
atender a las víctimas de violencia machista. Creemos que, como destacaban, real-
mente es llamativo que no tengamos estudios más recientes, con datos más actuali-
zados, considerando que realmente esta cuestión se ha convertido en una prioridad 
de la ciudadanía y que también debería ser una prioridad política que se reflejara en 
poder tener disponibles estos datos. 

Bueno, intentaré ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. Pero yo me he 
leído los tres informes y me gustaría destacar realmente que en los tres encuentro 
elementos transversales, que destacan la falta de recursos para hacer frente a la de-
tección y al combate de la violencia machista. Pero también, lo que comentaban, 
la falta de datos fiables que permitan tener una fotografía de la situación, lo cual es 
clave, porque difícilmente vamos a poder desplegar políticas públicas efectivas y 
luego evaluar sus resultados si no tenemos datos.

Me pareció especialmente llamativo, en el informe sobre el modelo de aborda-
je de las violencias sexuales, la falta de información disponible en las páginas web 
destinadas..., que informan sobre los protocolos, pero también sobre los servicios de 
atención. Que habían páginas sin actualizar, o que se clicaba e iba a un protocolo 
que no correspondía, o que no iba a ninguna parte. O sea, algo que debería ser cla-
ve, que es que las víctimas tengan una información fácil, accesible y segura, si ya 
comenzamos mal en este primer paso, difícilmente lo demás va a funcionar. 

De este mismo informe, me pareció también especialmente significativa la refe-
rencia que se hace a la comisión para una intervención coordinada contra la violen-
cia machista porque, realmente, este es el órgano que tendría que coordinar todo y 
que no está funcionando como debería. No me sorprende que sea así porque hace 
unas semanas yo ingresé preguntas acerca de esto y la respuesta que recibí es que la 
comisión se había reunido solo tres veces en 2017 y que desde septiembre de 2017 
hasta septiembre de 2018 no se había reunido nunca. Entonces, claro, si el órgano 
que tiene que coordinar todo no se reúne con una regularidad razonable, difícilmen-
te todo lo que viene hacia abajo va a poder funcionar.

También me preocupó lo de los grupos de trabajo porque, claro, son claves para 
poder trabajar este problema. El hecho de que no se pongan con la rapidez con la 
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que deberían de ponerse, que en algunos casos como el del abordaje de la violen-
cia machista en el ámbito laboral aún ni siquiera existe... Y realmente a mí lo que 
me sorprendió más es que se hubiera cerrado el grupo de trabajo para abordar el 
tráfico de mujeres y niños. O sea, en un momento en que las entidades y las po-
licías nos están diciendo que tenemos una cantidad enorme de mujeres que están 
ingresando en manos de las mafias para ser prostituidas, y que el grupo de trabajo 
que tiene que coordinar esto se haya cerrado, me gustaría preguntaros a vosotras 
si sabéis por qué se ha cerrado, porque, claro, no encuentro qué explicación puede 
haber a esto.

Ahora, sobre el informe de evaluación de los servicios de información y aten-
ción a les dones, de SIADs, me gustaría destacar que habla de la falta de un marco 
normativo; también el hecho de que los SIE no dan abasto, realmente hay muy po-
cos, y que el hecho que muchas veces se ven obligados a trasladar casos que debe-
rían ser de SIEs a SIADs. Por lo cual las víctimas no están recibiendo la atención 
que deberían y, lo que explicaban aquí, que en el fondo tampoco distraen al mismo 
SIAD de hacer su trabajo, que no es la intervención especializada.

También el tema de la ubicación territorial, que no facilita el acceso a las muje-
res, porque tenemos que tener en cuenta que las víctimas de violencia machista en 
muchos casos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, lo cual, si 
les dices «mira, el servicio no lo tienes en tu ciudad, tienes que ir a otra», esto es un 
gran impedimento para poder pedir ayuda. 

El febrero pasado yo pude visitar el SIE que había en Sant Feliu de Llobregat 
porque las trabajadoras estaban en huelga. Denunciaban que desde 2014 la planti-
lla se había reducido de doce trabajadoras a ocho. A pesar de esto, el SIE daba co-
bertura a 806.000 habitantes y solo en el último trimestre de 2017 habían recibido 
la denuncia de 595 mujeres. O sea, ¿cómo es posible atender a toda esta población 
con una plantilla de ocho profesionales? O sea, es evidente que esto no funciona. 
Además, explicaban que las listas de espera eran tan largas que, por ejemplo, una 
víctima, para ser atendida por una psicóloga, tenía que esperar casi un año, o sea..., 
lo cual es inexplicable. Esto es lo que explicaban las trabajadoras del SIE. Y, de 
hecho, habían formado un sindicato y explicaban que esta situación se repetía en 
los otros ocho SIEs territoriales que había en ese momento.

Quiero terminar, porque sé que no tengo mucho tiempo, pero también lo que me 
ha llamado la atención es, en el informe sobre evaluación de los servicios de infor-
mación y atención, el hecho de que la red de atención solo llegue al 11 por ciento de 
las víctimas que se estiman de violencia machista. O sea que realmente solo estemos 
llegando a una de cada diez mujeres es una cifra que no sé cómo se explica y no sé 
qué tenemos que hacer para realmente llegar a todas las víctimas.

Por mí, muchas gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Silva. Té la paraula ara la diputada Natàlia  Sànchez, 
del Subgrup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Units per Avançar..., ai, 
Crida Constituent, perdó. Perdó –perdó. 

Natàlia Sànchez Dipp

Quina sorpresa. (Rialles.) Bé, bona tarda. Em sumo a l’agraïment per la breu ex-
posició. De fet, seria més interessant que hi fóssiu cada dia i, segurament, que esti-
guéssiu assegudes aquí pensant en polítiques públiques, que segurament moltes de 
nosaltres. 

Intentaré ser superbreu i, per no repetir-me en algunes de les qüestions que ja us 
han plantejat, em centraré en una qüestió concreta. Però, bé, també emmarcar, no?, 
que després de deu anys..., d’aquesta dècada de l’aprovació d’una llei que, sense espai 
per al dubte, és una llei que valorem en el seu moment com una innovació, com una 
llei positiva, com una llei que ens feia avançar en algunes qüestions. Per exemple, 



DSPC-C 135
4 de desembre de 2018

Sessió 3 de la CIP  24

en les qüestions terminològiques que plantejaves, no?, d’anar més enllà i anomenar 
«violència masclista». Per tant, situar-ho allà on toca, en una estructura patriarcal, 
i no situar-ho, per exemple, com en la llei espanyola, en què parlem de «violència 
de gènere». I aquí també podríem entrar a parlar sobre la diversitat de gèneres i tot 
plegat, no?

També avancem, com ja heu dit, a extreure-us, situar la violència patriarcal més 
enllà de la parella. Per tant, positiu. I també en una perspectiva àmplia que incor-
pora, no?, la violència econòmica i psicològica, i, per tant, de forma positiva. I us 
parlo d’això també intentant..., aprofitant que sou aquí tot i que no hi té exactament 
a veure, també la vostra visió sobre si caldria ampliar, si fos el cas, aquesta llei a 
la violència institucional, la violència masclista institucional, que molt sovint acaba 
sent una violència que és molt invisible, molt difícil de denunciar i que, des del nos-
tre punt de vista, és força impune. 

Després, la qüestió concreta en què us deia que ens volíem centrar. Nosaltres 
entenem que la fotografia que ens ensenyeu, l’anàlisi que ens feu, que, malgrat que 
també ens sumem a la necessitat de poder-la actualitzar, i si ens podeu explicar 
quins són els límits per poder actualitzar aquestes anàlisis, respon a una lògica de 
desballestament del sector públic, que no podem excloure d’aquesta anàlisi, que 
és quines han estat les conseqüències de les retallades; quines han estat les con-
seqüències de les retallades, especialment cap a qui patim la cara més crua de la 
pobresa i d’aquest, hi insisteixo, desballestament del sector públic, que som les 
dones, i això és evident.

I, per tant, amb una doble qüestió que també afecta les dones, d’una banda, te-
nim les principals afectades, que són les supervivents de la violència patriarcal, de 
la violència masclista, que no poden tenir uns circuits i una atenció, entenem, prou 
de qualitat, sigui perquè no arriba... I, llavors, també preguntar –algunes qüestions 
ja les heu situat però si hi podeu aprofundir més– què passa, per què les dones no 
s’adrecen als serveis en el cent per cent, no?, partint de la base que ens agradaria que 
no hi hagués, evidentment, cap dona que patís violència masclista.

Llavors..., i unes segones víctimes d’aquesta situació de desballestament del sec-
tor públic, fruit de les retallades i fruit de la política de privatització del sector pú-
blic, que són les treballadores, que majoritàriament acostumen a ser dones. Les tre-
balladores d’aquests serveis que atenen les supervivents, que, com heu dit, es troben 
majoritàriament soles, amb contractes molt precaris i precaritzades, s’ha de fer mul-
titasques, multicàrregues. 

I, per tant, volíem preguntar... És a dir, les conseqüències de les retallades, es-
tarem d’acord que són una de les causes d’aquesta situació, però, si podem apro-
fundir-hi una mica millor o una mica més –disculpeu– en si l’externalització dels 
serveis, o quin és el grau, des del vostre punt de vista, de problemes en coordina-
ció, de diferències en els marcs conceptuals que plantegem, diferències d’estat de 
desenvolupament dels serveis d’atenció a les dones, si l’externalització i la privatit-
zació, per tant, d’alguns d’aquests serveis poden... Quina és la vostra opinió sobre 
aquesta qüestió? Nosaltres, com sabeu, som del parer que cal una recuperació de la 
gestió pública en tots els serveis de la xarxa d’atenció i una recuperació integral de 
tots aquests serveis.

I, finalment –si no m’he perdut, no n’heu parlat amb profunditat–, la qüestió de 
la formació. És a dir, nosaltres, per la tasca municipal que fem i per l’atenció que 
especialment parem als SIADs i als SIE allà on n’hi ha, detectem unes mancances 
pel que fa a formació en lògica feminista i en aquesta iniquitat territorial que plante-
jàveu i que també ens preocupa, hi ha una iniquitat també pel que fa a la mirada que 
s’hi posa. Per tant, no només és que hi hagi territoris que hi hagi un euro i escaig 
per dona, i a l’altre cinc, sinó que és que hi ha llocs on l’atenció té una perspectiva i 
hi ha llocs que en té una altra. I, per tant, també focalitzar en això.
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I l’última qüestió també amb relació als SIEs, estem parlant de violències a 
les dones però també, i justament per una qüestió que ha passat a comarques gi-
ronines darrerament i que té a veure amb la formació, ens hem trobat que, en el 
marc d’una agressió transfòbica que va tenir lloc a Palafrugell, concretament, i 
que es va haver de dirigir al servei de Girona, al SAID de Girona, el servei inte-
gral LGTB, i va rebre una atenció que, amb tot el respecte, gratitud i admiració 
cap a moltes de les professionals que estan assumint unes situacions de desborda-
ment, amb el context que heu plantejat, una atenció tant psicològica com legal, no 
precària sinó el següent, no?, molt –molt– deficitària i que lamentem. I, per tant, 
també si podeu entrar en com, segurament, aquests serveis d’atenció a les dones 
acaben fent atenció a col·lectius diversos que haurien de tenir també segurament 
els seus espais propis.

Ho deixo aquí. Insistir a agrair-vos la feina. I recordar que, en el que portem de 
2018, noranta-dues dones han estat assassinades a mans d’homes a l’Estat espanyol 
i vint-i-dues als Països Catalans. Per tant, només amb aquestes xifres, més enllà 
de tot el que ens heu explicat, valdria la pena que això fos una qüestió primordial i 
que cada dia de forma transversal estigués en l’agenda de les polítiques públiques 
d’aquest país. Però la realitat no és aquesta.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Ara té el torn de paraula la senyora, la diputada Eva Baró, 
del Grup d’Esquerra Republicana. Endavant.

Eva Baró Ramos

Sí, presidenta. Des del Grup Republicà, si no hi ha cap inconvenient, dividiríem 
el nostre temps entre les diputades Jenn Díaz i Lluïsa Llop, que faran les interven-
cions a les compareixents.

La presidenta

Endavant.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Jo faré la meva intervenció respecte a la compareixença de 
la senyora Montse Pineda. Crec que una de les grans reclamacions que, comissió 
rere comissió i tots els espais en què parlem amb perspectiva de gènere, són les 
dades. 

Crec que per ser més eficients..., bé, és una demanda a tots els nivells, no?, que 
la complicació per rebre les dades per poder fer totes aquestes diagnosis és bàsica. 
Sense les dades, la lluita feminista és molt més feixuga, és molt més lenta i és molt 
més difícil. Per tant, com sempre, com ens toca fer als grups de suport a govern, re-
collim totes les demandes per fer-les arribar.

Ja han comentat les companyes que un dels grans problemes és la iniquitat ter-
ritorial. Per tant, com deia la companya Susanna, que, en funció d’on neixi i creixi 
una dona, tingui més accés o menys, doncs, ens preocupa especialment, sobretot pel 
que deia la senyora Pineda d’endreçar els procediments, no?, que no depengui ni 
del municipi, ni de les escoles, ni depengui d’aquells llocs específics, en què tinguin 
una mirada específica i, per tant, que estiguin millor formats de sèrie, diguem-ne, 
que tothom tingui les mateixes oportunitats.

Una cosa que ens preocupa també, potser fins i tot més que la iniquitat, és l’es-
pecificitat. Perquè molt sovint, quan parlem de violència masclista o parlem de vio-
lència sexual, tendim a reduir-ho molt a la violència que hem entès sempre com a 
domèstica, de parella, no?, i que va molt més enllà, precisament, amb totes aquestes 
diferents violències sexuals que patim les dones, com la mutilació genital femenina 
o els matrimonis forçats. I que, per tant, tots els protocols no han d’estar pensats 
només..., fins i tot penso en els privilegis de la classe mitjana, no?, d’abordar una 
mica més enllà les diferents formes de violència que patim les dones. I, per tant, 
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tot això ens aboca més aviat a la prevenció que no tant a l’atenció, i hi coincidim 
completament. Crec que és una de les coses pendents que tenim com a societat, 
que és introduir la prevenció, l’educació social i fer prevenció –prevenció i més 
prevenció– de totes les formes de violència, des d’ensenyament, des de les escoles, 
per poder formar les generacions del futur amb aquesta mirada de gènere i lliure 
de violències. 

Per tant, ara li cedeixo la paraula a la meva companya Lluïsa Llop, però abans 
els volia agrair a totes tres les compareixences. I, com dic, els grups parlamentaris 
en prenem nota i fem els deures.

Gràcies.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Molt bona tarda. Ho reprenc exactament igual que ho deixava la meva compa-
nya Jenn Díaz i els agraeixo a totes tres les seves intervencions. Crec que poder fer-
ho també de forma coordinada ens ha permès fer un marc més conceptual i veure 
també bona part de la xarxa, una darrere l’altra, que crec que és molt enriquidor i 
molt positiu.

Pel que fa a l’avaluació de la xarxa de SIADs que ens feien, unes dades que 
m’han preocupat especialment és que ens diguessin que els SIADs atenen dos ter-
ceres parts dels casos de violència que els arriben, tenint en compte que només el 
7 per cent dels casos arriben al SIAD, i que, per tant, no hi ha aquesta derivació 
als SIEs, però que, a més a més, també atenen casuístiques d’homes i casuístiques 
d’infants, de jovent. 

Per tant, entenem que, primer, hem de trobar una manera d’arribar a les dones 
i de fer arribar aquests ens, aquests serveis al comú, que les dones..., i de la nostra 
societat, perquè sàpiguen que hi han llocs on poden comptar-hi i on..., no ho sé, hem 
de trobar la manera que no només un 7 per cent arribi fins allà. De la mateixa ma-
nera que també hem de trobar la manera de coordinar, no sé si el Servei d’Atenció 
Integral de LGTBI i fins i tot des de la Direcció General d’Infància, aquests ser-
veis de manera que en el territori cadascú pugui tenir les seves especificitats. Però 
trobar també un lloc conjunt per on començar a sol·licitar els serveis quan tens un 
problema. 

Per tant, no sé si teniu alguna idea de com es podria fer aquest posar més a prop 
i més a l’abast de tothom aquestes xarxes que existeixen, aquests serveis, però que 
és important que no es quedin en aquest percentatge tan baix d’usuaris. 

De la mateixa manera, comentàveu que els SIADs no tenen un marc normatiu de 
referència i que hi han diferents varietats de SIADs. I el que voldríem preguntar és fins 
a quin punt és important crear o creieu que és important crear un marc normatiu de 
referència més rígid i que obligui més a funcionar d’una mateixa manera, quan no sé 
fins a quin punt, a l’hora de la veritat, els territoris, cadascun té les seves especificitats, 
cadascun ha arribat d’una manera o té la seva història evolutiva, i, per tant, no sé si val 
la pena una normativa més rígida que obligui tothom a funcionar igual. A vegades hi 
ha especificitats en el territori que fan que funcioni millor d’una manera o altra, però 
m’agradaria que ho poguéssiu aclarir.

De la mateixa manera, quan parlàvem dels circuits territorials, comentàveu que 
hi havien tota una sèrie en el mapa de circuits supracomarcals que no s’han arribat 
a crear i que, bàsicament, són els circuits que fan efecte a l’antiga vegueria de Bar-
celona, que inclou dues comarques del Penedès. Però també dèieu que, quan pujà-
vem, començaven a ser inoperatius, perquè eren massa grans; tots els indicatius que 
anàveu ensenyant eren d’una estructura que no funcionava o que no acabava d’estar 
implicada, etcètera.

Per tant, no sé fins a quin punt val la pena crear aquests organismes supraterri-
torials (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) 
–i ja acabo–, supracomarcals, en aquells que no estan creats, o val la pena simpli-
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ficar aquesta estructura més «supra» i que arribin els comarcals, que són els que 
realment estan tirant endavant.

Re, jo finalitzo amb això. Únicament tornar-vos a agrair la vostra assistència. I si 
podeu fer una pinzellada en aquest pla estratègic nou que hem d’abordar, què consi-
dereu que serien els mínims que s’hi haurien d’incorporar.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. És el torn ara del Grup de Junts per Catalunya; té la paraula la 
diputada Anna Geli.

Anna Geli i España

Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies per ser aquí i per explicar-nos tan bé i tan 
concretament totes les actuacions. Gràcies, Montserrat, Miriam i Júlia. Jo faré..., bà-
sicament, nosaltres, jo he pres apunts, subscric bastant el que deien les companyes, 
pràcticament estem aquí totes d’acord, tots els grups parlamentaris, i sobretot el que 
deia la meva companya d’Esquerra. Però jo faré una..., ho faré per ordre, com també 
ho heu fet vosaltres, d’intervenció.

Llavors, voldria destacar que hi ha uns quants apunts, he agafat apunts, bàsica-
ment nosaltres fem deures. Per tant, he agafat apunts per fer deures, no? Hi ha una 
dada que us implica molt i que us preocupa molt, que és el tema de la dificultat d’ac-
cés a les dades, no? En aquest sentit, volia preguntar si heu tingut algun..., després 
que s’hagi aprovat la modificació del codi, diguéssim, de dades, no?, de protecció de 
dades des del Govern espanyol, si també us pot afectar, a part de la transparència 
que també demaneu vosaltres a l’hora de donar més dades, si també aquesta aprova-
ció d’aquesta llei també us pot afectar.

Fins i tot, hi ha alguns països..., no sé si alguna vegada s’ha plantejat o és absurd 
plantejar-ho, però hi ha països en què fins i tot es publiquen els noms dels violadors. 
I, llavors, és una pregunta perquè ho desconec, no sé si això funcionaria, si no fun-
cionaria..., en fi, per almenys erradicar o minvar, no?, aquestes violències sexuals.

També heu parlat, doncs, de model d’iniquitat, no?, que no és el mateix el que 
pot ser a Barcelona central o a comarques del Pirineu. La pregunta meva seria si 
penseu que en els llocs petits, doncs, hi ha l’estigmatització. És a dir, les dones es 
coneixen, es coneixen molt, i, per tant, a vegades el fet d’anar a un SIAD o..., bé, els 
pot fer aquest rebuig, no?: «Ostres, hi aniré i potser, doncs, em coneixeran, i sabran 
la meva preocupació i etcètera.» Com es podria abordar també això o com creieu 
que es podria, en fi, solucionar?

D’una altra banda, parlant dels SIADs, sí que és veritat, que ens n’ha parlat la 
Montserrat Pineda... –és que he agafat molts apunts i tinc molts papers, però hem 
agafat apunts respecte al nou programa, no? Bàsicament doneu molta importància 
a que s’ampliï el pressupost, i hi estem totalment d’acord. I la pregunta seria com 
creieu que s’hauria de..., aquest pressupost, diguéssim, perquè fos més eficient, no? 
A vegades no només pel fet de posar diners s’arreglen les coses. Per tant, com creieu 
vosaltres que s’haurien de gestionar aquests diners?

D’una altra banda, és fonamental crear aliances estratègiques amb altres depar-
taments, com pot ser Justícia, com pot ser, doncs, Direcció General de Famílies, 
com heu dit. És fonamental perquè sí que és cert que els SIADs ja fa deu anys que 
es van crear, per tant, les necessitats també són més i unes altres. I, per tant, cal una 
política transversal en aquest sentit, no?

Pel que fa a l’avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violèn-
cia masclista, ho hem vist molt negatiu, en el sentit que hi han moltes coses, pen-
sem, que s’han de solucionar, pel que fa sobretot, per exemple, a la comunicació. 
La comunicació penso que és on hi ha més marge de millora, tant pel que fa a la 
coordinació horitzontal com a la vertical. També, bé, és veritat que l’Institut Català 
de les Dones..., posar de manifest també que cal més suport econòmic, no?, però, en 
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fi, és això. La comunicació potser és un dels pilars que penso que podríem destacar 
d’aquesta última intervenció, no?

I després, en fi, nosaltres estem per agafar, diguéssim, totes les propostes que heu 
exposat. I sí que m’agradaria, doncs, saber quines serien les actuacions que creieu que 
podrien ser més urgents o que podrien entrar dins d’aquestes actuacions més ràpida-
ment, perquè poguéssim ja posar-les en marxa. N’hi ha moltes, hi ha molta feina a fer. 
Nosaltres estem disposats, doncs, a subscriure tot el que deien els nostres companys i 
a fer feina, i sobretot a treballar totes les àrees conjuntament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Em demana la paraula la diputada Sànchez. Molt –molt, 
molt– breument.

Natàlia Sànchez Dipp

Gràcies, presidenta. Li demano perquè..., res, només una micropregunta que 
m’he deixat –i disculpeu, gràcies. Sobre els contractes programa..., és a dir, per-
què tampoc hem pogut accedir a les dades de quin és el nivell de contractes pro-
grama signats amb els ens locals o amb els consells comarcals. Una, aquesta pre-
gunta. I, segona, si realment són l’eina que pugui resoldre aquesta qüestió, des del 
vostre punt de vista. 

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies. Bé, en tot cas, ara és el torn de les compareixents i, si els sembla, hau-
rem de continuar amb la racionalització del temps i, per tant, els demanem un altre 
esforç. Tenen deu minuts cadascuna, doncs, un màxim de deu minuts, per poder res-
pondre. Endavant, senyora... Sí; sí, vostè mateixa.

Anna Geli i España

Només una cosa. No sé si puc demanar la paraula... En el mateix sentit que la 
diputada Sànchez. (La presidenta fa gestos d’aprovació.) Sí, una cosa que m’ha pas-
sat per alt i era, diguéssim, com en el Codi penal hi ha... –és només aquesta pre-
gunta. Bé, tenim el problema de si és abús o si és vulneració, què podríem fer o què 
creieu que podem fer nosaltres, des de la vostra perspectiva.

La presidenta

Senyora Pineda, endavant.

Montserrat Pineda Lorenzo

En deu minuts és absolutament impossible respondre tot el que..., vull dir que 
jo, si voleu, vinc cada dia aquí i us vaig explicant què podem fer. Una de les coses 
que podeu fer com a diputades, crec que és important, és..., s’està a punt d’aprovar, 
sé que no correspon aquí i que és govern, eh?, però està a punt d’aprovar-se el Pla 
d’equitat 2018-2021. Jo us demanaria que no tingueu pressa. 

O sigui, sé que hi ha una pressa política per poder-ho posar endavant. Sé que, a 
més, nosaltres us estem posant pressa, perquè us estem dient «falta el programa, heu 
de tirar el programa». Però jo he tingut l’oportunitat de veure’l, perquè he estat con-
sultada com a persona experta. De fet, ara, en aquests moments, a l’Institut Català 
de les Dones hi ha una reunió del Consell Nacional de les Dones de Catalunya del 
grup de violència per analitzar i fer les propostes. 

Li queda una mica. Jo crec que li queda una mica, perquè crec que els departa-
ments han d’entomar totes les qüestions que nosaltres estem plantejant i que també 
s’estan plantejant a nivell general. Em sap greu, però ho dic perquè jo he tingut la 
possibilitat de veure’l i crec que hi ha algunes coses que s’han de perfilar i que te-
nen a veure precisament amb les qüestions que nosaltres portem cert temps expli-
cant, no? 
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Per a mi una de les qüestions importants en el tema de violència sexual, i no 
estic segura que abans hagi quedat clar, és el canvi de lògica. Nosaltres tenim un 
problema amb la lògica de violència masclista, que hem aconseguit trencar la lògi-
ca que tot ha de pivotar en la denúncia. Crec que tothom té clar que a les dones no 
els podem seguir demanant que denunciïn, perquè som conscients que la justícia és 
una justícia patriarcal, que s’està posant en risc.

Malgrat tot, la lògica que tenen les violències o l’abordatge, sobretot, de les ma-
nifestacions d’agressions sexuals i d’assetjament sexual segueix pivotant en la idea 
que les dones han de denunciar. De fet, tots els protocols que estan endreçats en 
aquesta lògica són guardar les mostres... Sí? I això crec que va en contra realment 
del que segurament estem necessitant. Estem necessitant ordenar des d’una altra 
lògica això.

Això no significa que no sigui important denunciar i això no significa que hàgim 
de millorar tota la part judicial; és obvi que no. I després faré referència al que m’ha 
preguntat, l’últim que m’ha preguntat sobre el tema del Codi penal. Ho dic perquè jo 
crec que aquesta lògica ha de pivotar en molts dels canvis que tenen a veure amb el 
programa, amb el futur programa de violència masclista, i que té a veure amb l’or-
denament més estratègic, no? 

Jo coincideixo també amb la senyora Vega en la necessitat de fer aliances estratè-
giques entre els departaments. Crec que la comissió és inoperativa, entre altres qües-
tions, perquè efectivament és institucional. És el mateix que presenta..., és la ma-
teixa lògica, la part institucional que, doncs, es veu en les grans directores generals 
i intenten posar en evidència que ho estan fent molt bé, els municipis ho estan fent 
molt bé, les entitats ho estem fent molt bé, i la foto surt molt bonica cada sis mesos 
a Pedralbes. Però la realitat és que, després, sortim d’allà sense agenda política, no? 
I sense aquesta agenda política significa també agenda estratègica.

Jo crec que, igual que en el tema de qualsevol política de gènere, necessitem 
una política transversal, o sigui, necessitem seguir enfortint aquesta lògica institu-
cional. Crec que la comissió tècnica és imprescindible que tingui una lògica dife-
rent. I això, les diputades que esteu vinculades, a més, amb el Govern jo crec que 
sí que teniu la capacitat de dir a la vostra altra banda, no?, que no esteu aquí –ja 
sé que no sou Govern, ja ho sé, eh?–, però sí dir-los, en tot cas, hi ha una respon-
sabilitat respecte a dir, bé, «ens hem de posar les piles» –i em sap greu per ser tan 
col·loquial– respecte a aquesta aliança.

O sigui, és imprescindible que Salut, la Secretaria de Famílies..., jo tinc dub-
tes que se segueixi mantenint la Secretaria de Famílies. Crec que tots els serveis 
haurien de pivotar des d’una altra lògica, en benestar, o sigui, en acció social, 
que haurien de dependre d’Igualtat i no de la Secretaria de Famílies. Crec que 
és un canvi de lògica important, entre altres coses perquè moltes de les manifes-
tacions, que estem parlant de violència sexual, no estan a l’entorn de la família. 
I estem mantenint una lògica que moltes vegades és disfuncional. Simplement és 
com un apunt que crec que també té a veure amb el tema de l’organització.

El tema de Salut, Secretaria de Famílies, Justícia, Institut Català de les Dones, 
crec que és un tema que crec que és absolutament necessari. Ho dic perquè totes 
les qüestions, quan vostès m’estan preguntant com es gastarien els diners, doncs, 
és que el problema bàsic és que aquests quatre departaments, que són absoluta-
ment transcendentals per a l’atenció, no s’estan coordinant. De forma estratègica, 
o sigui, han de reunir-se, asseure’s moltes hores i realment fer un plantejament es-
tratègic sobre com organitzar, no? 

Perquè sí que és cert que –i ho hem pogut veure, perquè ho he vist, amb les fit-
xes– el pla de Govern no es fa a través de fitxes, es fa realment per un plantejament. 
Em sap molt greu, eh?, però crec que hem de ser sinceres respecte que hi ha hagut 
un problema estratègic però que té a veure amb el tema de la planificació, amb la 
qual cosa jo crec que va una mica més cap enllà, no? 

Fascicle segon
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Això respecte al tema de l’atenció. Crec que és fonamental perquè, si no, el 
que passa és el que assenyala aquest estudi, és que es fan polítiques de bolets o 
polítiques de resultats, que surt una notícia, no?, sortirà aquella notícia que vostès 
han comentat, i que se li dona... I això és, una mica, moltes vegades el que fun-
ciona. De fet, per exemple, el protocol que nosaltres tenim amb abusos sexuals 
infantils, que és maltractament infantil i abusos sexuals infantils, d’acord?, que es 
diu així, és precisament..., va sortir del cas de l’Alba, amb el trist assassinat de la 
nena, i després, quan s’ha volgut modificar, ha sigut producte directe dels casos 
de Maristes. 

Això no es pot gestionar d’aquesta manera. Per què? Perquè estem donant res-
posta als mitjans de comunicació i no realment a una perspectiva o una lògica, 
amb la qual cosa hem d’articular les mesures en base a aquest canvi de lògica. Jo 
crec que és possible.

Respecte al tema de prevenció, que vaig intentant donar resposta a algunes de 
les qüestions, jo crec que és imprescindible que DGAIA faci un canvi de lògica. 
O sigui que és imprescindible que tot el tema de la protecció dels menors tingui una 
perspectiva de gènere. M’encantaria que fos feminista, però, com a mínim, que si-
gui de gènere, d’acord?, amb la qual cosa crec que és imprescindible. I això suposa 
directament que les intervencions que s’estan realitzant, per exemple, en ensenya-
ment o que històricament s’han realitzat des d’ensenyament es tornin a replantejar. 
Jo crec que és un fet absolutament imprescindible.

Crec que Educació hi té un paper absolutament transcendental, però que ha de 
reflexionar i no ho pot fer sol, perquè en aquests moments crec que hi ha molts dè-
ficits encara avui en dia des del Departament d’Educació, no solament amb el tema 
d’educació sexual afectiva, que és imprescindible per poder abordar el que són les 
violències sexuals, sinó en tota la lògica de coeducació. Jo que he tingut l’oportunitat 
de veure el futur pla, està molt limitat en el tema de coeducació, d’acord? 

Però hi ha un element absolutament rellevant amb el tema d’educació, que té a 
veure amb el fet que la lògica que està en violència segueix estant ficada –perme-
teu-me l’expressió– en la idea de convivència. I ho tenim..., des del nostre punt de 
vista, ho hem de treure d’allà. O sigui, la violència no pot ser un element de convi-
vència dels centres. Crec que la lògica que s’ha estat utilitzant s’ha de repensar i crec 
que ho hem de repensar en un espai absolutament transversal i no exclusivament des 
d’això. Si volen, ho podem aprofundir en un altre moment perquè crec que és una 
cosa important.

Hi ha temes substancials, per exemple, amb el tema de Salut, el que els deia, 
no? O sigui, tenim un protocol que des del mateix Departament de Salut som molt 
conscients que és molt deficitari respecte al tema de les agressions sexuals, res-
pecte a..., no la dotació solament amb el tema de territori, sinó efectivament amb 
el tema de formació. Però no s’està dotant realment d’aquesta possibilitat, d’un 
canvi també dels recursos. O sigui, no hi ha uns estàndards reals per poder aten-
dre les agressions sexuals en els hospitals, no? 

El fet que tot el protocol d’agressions sexuals, que no s’anomena així, desgracia-
dament, però és el d’agressions sexuals, del Departament de Salut pivota amb una 
lògica de l’Hospital Clínic. I no tots els municipis tenen un Hospital Clínic, ni amb 
dotació de recursos, ni amb experiències, etcètera. I això és un problema important 
perquè victimitza les dones d’una manera molt important. Quan estem parlant de 
victimitzar les dones, estem parlant de violència institucional. És obvi que per a mi 
sí que s’hauria de modificar la llei, però no solament pel tema d’incloure-hi les vio-
lències institucionals, que també, sinó realment poder fer canvis substancials en el 
tema de violència sexual. Crec que la llei era una bona llei en uns determinats con-
textos, però la realitat és que ens ha avançat.

I una cosa que ens ha avançat és tota l’estratègia que s’està realitzant amb el tema 
d’espais públics d’oci, amb el tema dels protocols. No tinc gaire temps, però estem 
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avançant en temes de prevenció amb una lògica que, quan estem detectant, no sa-
bem on detectar, no? 

Jo estic treballant també amb el Departament d’Interior d’una forma bastant pro-
funda el tema del protocol, que es vol plantejar en el tema d’espais i d’alguna refor-
mulació, no?, de com fer faltes administratives. Crec que va per aquí, la línia, però 
no sé com després se sostindrà amb els recursos, perquè no tindrem prou recursos 
realment per poder sostenir el que representarà això. I no em refereixo respecte a 
la part més policial, eh?, sinó respecte al que ens està passant, no? Estem parlant 
d’assetjament sexual en espais públics i després no podem oferir... Per què? Perquè 
tenim uns serveis absolutament saturats, no?

Jo..., el tema de l’any m’ha sorprès, perquè sí que és cert que hi ha una saturació 
important, però estem parlant de dos mesos amb el tema, que això no significa que 
no sigui greu. Crec que la lògica dels serveis és una lògica discontínua que crec 
que hem d’afrontar, que és que no sabem realment si són serveis d’emergència, que 
no dic d’urgència, sinó d’emergència, o d’atenció continuada. Jo crec que això és 
una de les qüestions importants. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhau-
rit el temps d’intervenció.)

Solament vull contestar dos qüestions, si em permeten un moment. (Veus de 
fons.) Dos qüestions que per a mi són molt importants. Sí, crec..., jo he estat po-
nent al Senat, crec radicalment imprescindible canviar el Codi penal. Jo els ani-
mo que, en tot cas, facin una intervenció amb Encarna Bodelón, que per a mi és 
la referència; jo he après molt sobre això. Jo aposto i, de fet, la meva intervenció 
al Senat va anar per aquí. He participat també i estic intentant fer tot el tema de 
la modificació de la desaparició de l’abús –és molt llarg d’explicar–, amb la qual 
cosa..., sí.

I això també significaria que jo apostaria també..., ja sé que no s’ha fet, però el 
canvi del capítol I de la Llei de violència de gènere de l’Estat espanyol, que és im-
prescindible, perquè donaria cobertura a moltes de les qüestions que ens queden, 
no? Em consta que ja han arribat els diners del pacte d’estat i que crec que..., i ho 
assenyalava abans, eh?, també em consta que s’han tingut les reunions. El que no em 
consta és, realment, si això després serà operatiu, no?, i si això realment millorarà 
l’atenció, perquè té a veure també amb el model d’externalització.

Sobre l’externalització, tant de bo hi hagués un problema d’externalització en te-
mes de violència sexual. No hi han recursos específics en violència sexual, que no sé 
si hauríem de ser específics, eh? És un gran debat que crec que hem de fer, perquè jo 
no soc algú que estigui apostant per aquest tipus de model. Jo crec que tenim prou 
eines, o hauríem de tindre prou eines, perquè no fossin específics, però crec que hi 
ha un debat que no podem fer sense que realment tinguem una xarxa sòlida que no 
tenim encara, no?

No sé si..., sé que m’he deixat moltes coses, però estic disposada, amb qualsevol 
de vostès, a poder-me reunir i poder aprofundir-hi.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyora Pineda. Senyora Sol, endavant.

Miriam Sol i Torelló

Bé, tenim un munt de temes sobre la taula. Jo també em vull afegir a la necessi-
tat, que compartim amb les meves companyes, de no només pensar en una aliança 
estratègica interdepartamental, sinó en la necessitat d’una cooperació interdeparta-
mental. 

I no és una recomanació; crec que és un deure del Govern de Catalunya per fer 
una política pública eficaç. És del tot necessari i, de fet, d’aquí es deriven bastants 
problemes de disfunció que es reprodueixen a les diferents escales, no? I, en aquest 
sentit, em volia afegir no només a la qüestió de la cooperació o de la relació entre 



DSPC-C 135
4 de desembre de 2018

Sessió 3 de la CIP  32

els diferents departaments de la Generalitat, sinó de la Generalitat amb altres admi-
nistracions, que és igualment important i interessant, no?

I, en aquest sentit, una de les propostes que teníem en l’avaluació que fèiem tenia 
a veure, justament, amb la necessitat de poder establir una relació des de la Gene-
ralitat amb els ens locals de manera directa i que hi pugui haver una relació i una 
comunicació bastant més fluida i de conèixer el territori. I aquí seria interessant 
també, no des d’una actitud paternalista, no?, o d’aprovisionament exclusivament de 
diners i de recursos, sinó de pensar conjuntament, de conèixer el territori, de reco-
nèixer qui està en primera línia també abordant totes aquestes qüestions, i de pen-
sar-ho conjuntament.

Molt important també una relació de cooperació amb les administracions pro-
vincials, és a dir, amb les diputacions, no? Sabem que la Generalitat i diputacions 
estan fent polítiques en paral·lel i que aquesta..., doncs bé, una opció per optimitzar 
els recursos i pensar-los de manera aterrada seria justament poder pensar-los con-
juntament. I aquí també es produeix un greuge comparatiu entre la Diputació de 
Barcelona i les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, on ni la dotació pressu-
postària ni la incidència en la política pública territorial és la mateixa. I això també 
caldria poder-ho repensar.

Quant a com es podria millorar l’articulació entre SIADs i SIEs, aquí hi ha di-
ferents opcions també. Aquí nosaltres també apuntàvem..., d’una banda, seria inte-
ressant i un moment ideal, no?, però seria interessant poder fer una anàlisi també de 
xarxes, de quina manera funcionen, la ciutadania respon als serveis, de quina manera 
es mouen els circuits... No sé com explicar-me, ara, però em refereixo que a vegades 
entenem també les lògiques territorials com a municipals o comarcals, i a vegades la 
ciutadania no respon en aquestes lògiques perquè, simplement, una carretera o una 
línia de bus em porta més ràpid a un municipi o a un altre. Això, bé, és important 
també a l’hora de pensar com es distribueixen els serveis.

Però, aquí, una de les propostes que fèiem tenia a veure també amb diferents es-
tratègies per, sobretot, a banda, evidentment, d’oferir i posar més SIEs, com donar 
suport als SIADs amb els recursos que ja tenim. No només pensant en nous recur-
sos, no? Aquí pensàvem..., per exemple, hi ha alguns models interessants; hi havia 
un model bastant interessant, que era el de Vic-Osona, que aquest, a la comarca 
d’Osona, el servei municipal de Vic i el servei comarcal d’Osona s’havien unit i fu-
sionat de manera que, unint recursos, podien convertir un servei molt més potent i 
amb més serveis especialitzats, que donessin..., bé, de més estructura i de més abast, 
no? Aquest era un dels models.

Un altre dels models seria pensar en la possibilitat que els SIEs poguessin do-
nar..., de quina manera els SIEs poden donar suport als SIADs. És a dir, els SIEs 
poden fer algun tipus d’assessorament telefònic, poden fer algun tipus d’assessora-
ment itinerant, poden desplaçar-se i donar suport als SIADs puntualment? Bé, són 
altres fórmules de pensar els serveis no com una qüestió rígida i tancada, sinó com 
una qüestió més aviat d’oferir serveis i no tant de l’estructura de l’equipament, no?

Una altra de les opcions que plantejàvem també tenia a veure amb les seus de 
l’Institut Català de les Dones, que té seu en cada una de les capitals de província, que 
ofereix..., funciona com un SIAD on no..., diguéssim, que no seria necessari tenir dos 
SIADs en una mateixa ciutat. Per tant, seria interessant repensar aquestes seus de 
l’Institut Català de les Dones en termes que puguin o bé replantejar les seves funcions 
i que puguin, doncs, oferir formació, oferir un observatori o un banc de recursos, 
oferir treball i supervisió de casos, per exemple, no? Aquestes propostes les trobareu 
més detallades en l’informe, eh?, també.

Aquestes són algunes de les maneres sense necessàriament fer una gran despesa 
afegida, diguéssim, per donar resposta a això. Però, evidentment, això no supleix la 
precarietat en què es troben els SIADs i les treballadores, no?, que tiren endavant 
tots aquests serveis.
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Què més? Hi ha la qüestió de l’11 per cent, o del 7 per cent, 7 per cent pensava 
en els SIADs i 11 per cent de la xarxa, que crida molt l’atenció. També era una mica 
la voluntat de posar aquesta dada sobre la taula perquè sabem que és una dada que 
crida l’atenció, i que alarma i que ens fa pensar, però crec que també l’hem d’agafar 
una miqueta amb cura, no?, per no deixar-nos endur per l’alarmisme. Deia la darrera 
enquesta que ha fet l’institut d’igualtat de la Comissió Europea sobre violències mas-
clistes..., donava prevalença per països de l’impacte de la violència masclista en les 
dones dels diferents països, i a Espanya ho situava en un 22 per cent. Vol dir que –un 
22 per cent...– una de cada cinc dones viurà la violència masclista física o sexual, 
no parlava de la psicològica, que entenc que la dada és molt superior, evidentment, 
al llarg de la seva vida. 

I ara pensava, una de cada cinc, comptem-nos les dones que estem aquí, no? N’he 
comptat vint-i-sis. Seria, com a mínim, cinc dones de les que estem aquí hauria pa-
tit violència masclista en algun moment de la seva vida. I ara ens podem preguntar 
quantes de nosaltres hem acudit a un SIAD, no? Ho dic també per pensar, quan pen-
sem en violència masclista i quan parlem de víctimes, de quin perfil ens estem ima-
ginant i, després, en quines situacions reals de violència masclista ens trobem, no? 

I això em refereixo que evidentment que la xifra és molt grossa, però també sa-
bem que moltes d’aquestes situacions no necessàriament passen o haurien de pas-
sar per un SIAD, no? Ho dic perquè hi han situacions que es resolen perquè la dona 
mateixa decideix trencar amb aquella situació, perquè compta amb el recolzament 
o amb la xarxa com per fer un canvi. És a dir, hi han moltes situacions i que moltes 
d’aquestes situacions no són igual que, no?, les que ens imaginem de la dona que pa-
teix agressió física i tal, més greu. Vull dir que són a vegades unes situacions molt 
subtils i que tenen moltes cares. 

A banda d’això, si pensem a complexificar-ho una mica més, pensem en les si-
tuacions de violència masclista en dones grans. A vegades aquestes dones tampoc 
se senten cridades pels serveis, en dones que es troben en situació administrativa 
irregular, i que tenen por que això tingui conseqüències. Això també són dificultats 
d’accés als serveis, no?

Per tant, bé, com que les dades també ens parlen de moltes coses..., d’una banda, 
que no haurien d’arribar al cent per cent, crec, de les situacions, no sé quin seria el 
percentatge, però, de l’altra, que hi ha dificultats d’accés als serveis que no tenen no-
més a veure, doncs, amb la mobilitat, no?, sinó que hi ha... I que, a més a més, pen-
sem en quin imaginari tenim quan parlem de violència masclista i, realment, quina 
és la variabilitat de situacions en què ens podem trobar, no?

Més coses. Estratègies per a la recollida de dades. Aquí, bé, la cooperació inter-
departamental és bàsica, no? I aquí, doncs, no seria tan complicat pensar en un sis-
tema de registre unificat. Ja existeix pel que fa a serveis socials, ja existeix pel que 
fa a salut, l’únic que passa és que cal casar-los. I això, bé, crec que costarà –costarà.

Més qüestions que havien aparegut. També la qüestió de la formació que comen-
taven, també era una de les propostes que nosaltres fèiem. És a dir, és cert que no hi 
han requisits, diguéssim, d’especificitat en el SIAD, i aquest era un dels temes que 
també crèiem que era una mancança i que és necessari, seria necessari. I, a més, si 
pensem en aquesta idea també de reforçar els SIADs, seria necessari que els SIADs, 
igual que els SIEs, tinguessin un mínim de requisits d’especialitat i formatius amb 
perspectiva de gènere i violència masclista. 

I, en aquest sentit, també enllaço amb un dels comentaris que feien les compa-
nyes, en el sentit de fins a quin punt el marc normatiu no restringiria el model de 
SIADs. Doncs aquest seria, per exemple, un dels punts, uns requisits mínims en 
formació que podria oferir un paraigua una mica més complet i que, per exemple, 
no seria una qüestió que restringiria... I, en aquest sentit, jo crec que podem pensar 
com hauria de ser un servei de mínims, sense que aquest quedi tan rígid que no es 
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pugui adaptar a les necessitats del territori. Però sí quins haurien de ser els mínims 
per complir amb les funcions del SIAD que ara mateix no estan garantides, no?

I després, parlant del contracte programa, molt important, i de la qüestió dels 
SAIs, jo crec que el contracte programa no acaba de ser el sistema. No sé tam-
poc quin seria l’ideal, no? Però el que està passant amb el desplegament de la Llei 
 LGTBI –que també, bé, mereixeria la seva avaluació pròpia–, el que està passant és 
que s’està solapant i s’està sobrecarregant més encara sobre els SIADs, perquè amb 
la dotació econòmica que s’està donant ara mateix no dona ni per a una figura tèc-
nica ni per a un recurs específic, amb la qual cosa s’està afegint encara més sobre 
les qüestions dels SIADs.

I, per últim, també pensant una mica en les estratègies de futur, jo crec que aquí 
sí que és important plantejar-se la necessitat d’un Institut Català de les Dones que 
sigui capaç de liderar les polítiques de gènere, que crec que ara mateix està una mica 
lluny d’aquí, no? És a dir, sí que necessitem un institut que sigui capaç de marcar 
una agenda, de complir-la, d’exigir a la resta de departaments de retre comptes amb 
les responsabilitats que els pertoquen i que puguin posar els punts sobre les is, no? 

I crec que fins aquí.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. És el torn, ara, de la senyora Vega. Endavant.

Júlia Vega Soria

Molt bé. A veure, tantes preguntes he sentit, hi ha tantes coses... La veritat és que 
subscric pràcticament totes les coses que han dit les meves companyes. Jo crec que la 
Montse ha donat un marc general molt interessant, amb moltes claus. 

Comentar, potser primer, que potser sí que ha sigut..., semblava bastant negatiu 
el panorama del treball en xarxa, no?, però que realment jo no crec que sigui així. 
És el que passa també amb les generalitzacions. Hi han territoris que està funcio-
nant molt bé, el tema dels circuits i el treball en xarxa, i hi han territoris que està 
funcionant menys bé, no? Però sí que és important que el focus es posi en els equips 
comarcals. És a dir, potser el treball de casos i el treball directe es fa a nivell local i 
a nivell comarcal. I, per tant, tot el suport que es faci pel que fa a circuits ha d’anar 
precisament encaminat a enfortir aquests equips comarcals, que són els que estan 
treballant el dia a dia. Jo crec que la cosa ve per aquí. 

Amb relació al programa d’intervenció integral contra la violència masclista, 
que jo crec que la Montse ha fet aquest toc d’atenció, de dir, bé, «potser no cal que 
anem tan ràpid»; ja sé que fa tres anys que hauríem de tenir el programa, no?, però 
és cert que jo també he revisat aquest programa en el marc del Consell Nacional 
de Dones, l’estem revisant, i, bé, jo crec que li falten unes quantes voltes, al pro-
grama. O sigui que estaria bé.

També comentar, que potser no ha quedat clar perquè, bé, m’he descuidat de 
dir-ho, no?, quan jo explicava el treball en xarxa a través d’aquests circuits, també 
explicava a l’inici que hi havien determinats territoris que corresponen efectiva-
ment a la vegueria de Barcelona, no?, on no s’havia posat en marxa aquest model. 
I, evidentment, no s’havia posat en marxa aquest model perquè aquest model no té 
sentit. Vull dir, un model supracomarcal no té sentit a tot arreu, no? El que passa 
és que això que es va identificar el 2010, aquesta manca de sentit, tampoc s’ha con-
vertit en una altra cosa, no? 

Llavors, sí que és important que s’aprovi un reglament per a circuits, però per-
què sigui per a tots els circuits de Catalunya, no només per a aquells circuits supra-
comarcals que lidera l’Institut Català de les Dones, sinó que sigui marc per a tota 
la resta de circuits. I, per tant, que accepti altres lògiques, que no siguin només su-
pracomarcals, sinó també locals o comarcals, depenent del territori. Perquè hi han 
territoris que tenen prou serveis, que hi han territoris, com deia la Miriam, en què 
no existeix la lògica per part de les dones d’anar al municipi del costat, sinó que tot 
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ho faran en el seu municipi, no?, o no existeix la lògica de sortir de la seva comarca. 
I hi ha una sèrie de lògiques que, evidentment, s’han de respectar. 

Però sí que és cert que l’Institut Català de les Dones ha de suplir aquesta manca 
de lideratge i de suport que es fa a través dels circuits de la intervenció coordinada 
amb altres formes i pactar altres formes d’altres circuits que no lidera l’Institut Ca-
talà de les Dones, de donar-los suport. I això és una cosa que ha d’estar continguda 
també en aquest programa d’intervenció integral, no?, com donar suport a la resta 
de circuits.

Amb el tema de la recollida de dades, bé, jo crec que també s’han dit coses inte-
ressants. Potser també ens hem de replantejar quines dades volem, eh? Jo crec que 
també aquest és un tema important, no?, perquè al final no sabem quines dades vo-
lem. I potser totes les dades tampoc són necessàries o pertinents, no? I també hem 
de buscar sistemes que siguin respectuosos amb la intimitat de les dones, que és un 
dret fonamental, i precisament aquest reglament europeu el que fa precisament és 
encara donar més sentit, no?, a que les dades han de ser cedides amb el consenti-
ment de les dones. Llavors, tot això s’ha de respectar i també veure, potser, quines 
dades.

Tenim l’enquesta de violència masclista. L’enquesta de violència masclista es va 
fer, la primera, el 2010, que va ser un gran avenç tenir aquesta enquesta; ja teníem 
la macroencuesta del Estado español, però, bé, era una enquesta que tenia un to di-
ferent, no?, que realment feia una visió àmplia de les violències masclistes. No es 
torna a fer aquesta enquesta fins a l’any 2016, que es fa el treball de camp, i es fa 
públic el 2018, no? És a dir, clar, també hem de pensar que hem de fer que aquesta 
enquesta de violència masclista que ens proporciona dades de prevalença superinte-
ressants sigui constant, sigui realment cada quatre anys, tingui celeritat, no?, i que 
realment les dades es publiquin perquè, al final, dos anys després, estem veient la 
foto de fa dos anys.

També és cert i cal tenir en compte que aquesta enquesta, que ha sortit ara ma-
teix, és una enquesta que ha deixat fora la violència masclista en l’àmbit laboral, no?, 
quan sabem que, a més a més de la parella, en l’àmbit de la parella, que hi ha una 
prevalença molt alta de violències masclistes, l’àmbit laboral és l’altre àmbit on hi 
ha una prevalença més alta de violències masclistes. I això ens ho va dir l’anterior 
enquesta. Llavors, això s’ha quedat fora, no? I llavors, bé, coses que hem de ser com 
rigoroses a l’hora també de definir quines enquestes..., perquè això ens dona moltes 
dades i que també són molt interessants.

Després, amb relació a la Comissió Nacional de Violència Masclista, que comen-
tava la Montse també, que era... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció.) Ja està, sí? Doncs mira que ràpid m’ha passat. Acabo. 

Doncs quan es va definir el 2010..., es va aprovar el 2010, eh?, aquesta comissió, 
es va definir que hi havia un grup de seguiment tècnic, que era un grup... Perquè ja 
sabem com són les comissions polítiques. Hi havia d’haver un grup de seguiment 
tècnic, de persones superestratègiques dins dels diferents departaments, unitats, ins-
titucions, no?, que eren realment els que dotarien de contingut tot el que s’estava fent 
a nivell de seguiment de la política pública. 

Aquest grup de seguiment tècnic no es reuneix des de fa..., bé, jo crec que es 
va reunir tres vegades, no? És a dir, que no s’ha tornat a reprendre. Aquest grup de 
seguiment tècnic és fonamental per dotar de contingut el treball de la Comissió Na-
cional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, perquè, si 
no, és només foto. I aquesta gent és la gent que, per sota, per darrere, realment està 
i pot treballar. 

I em queden més coses, però ja no em queda temps. 
Gràcies. 
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La presidenta

Moltíssimes gràcies un altre cop, doncs, per ser absolutament curoses i respec-
tuoses amb el temps.

Deixem ara dos minuts per poder-les acomiadar. I dos minuts i llavors convoco 
els portaveus dels grups per tractar un tema de l’ordre del dia.

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

La presidenta

Bé, si els sembla, reprenem la sessió. 

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies 
Lesbianes i Gais per a informar sobre les actuacions de l’associació 

357-00165/12

I ara ens acabem de reunir els portaveus dels grups i els membres de la Mesa, 
i tornem a modificar l’ordre del dia, en el sentit que tornem a passar la comparei-
xença de la senyora Katy Pallàs, a qui li donem molt la benvinguda, doncs, ara, i 
que la proposta de resolució tornarà a ser al final. En tot cas, sí que el que volíem 
era, doncs, això, donar-li molt la benvinguda i no fer-la esperar més del que li per-
tocava. 

Per tant, doncs, moltíssimes gràcies per estar aquí, la senyora Katy Pallàs, que 
ve en representació de l’Associació de Famílies de Lesbianes i Gais, per tal d’infor-
mar-nos a l’entorn de totes les actuacions d’aquesta associació. Moltíssimes gràcies. 
Té la paraula per un temps màxim d’un quart d’hora, quinze minuts. 

Gràcies.

Katy Pallàs Picó (presidenta de l’Associació de Famílies de Lesbianes i 
Gais)

Doncs molt bona tarda i molt agraïda que m’hagin convocat a aquesta compa-
reixença. 

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

La nostra entitat és una entitat que, a dia d’avui, té divuit anys d’existència. Som 
una associació que dona servei, suport i que lluita tant a nivell social com polític per 
la protecció dels infants de les famílies LGTBI, i també pels drets i deures de les 
persones LGTBI en l’àmbit territorial de Catalunya.

La nostra associació la formen al voltant de..., bé, ara en aquest moment són 
825 persones associades, això fa una massa associativa del voltant de 1.200 per-
sones, si comptem també els infants. Després els donaré algunes dades que tenim, 
així agafades una mica amb pinces, perquè no podem parlar d’una quantitat exac-
ta de nombre de famílies LGTBI a Catalunya amb fills per una qüestió organitza-
tiva del mateix registre d’infants. 

Nosaltres ens organitzem d’una manera bastant, diguem-ne, estandarditzada. 
Som quatre persones dintre de la junta directiva, que són aquestes que teniu aquí 
a la imatge. A més a més, comptem amb vint-i-cinc persones més que treballen de 
manera totalment voluntària i altruista per l’entitat. I fa relativament poc temps..., 
perquè ja us he dit que tenim divuit anys d’existència, i des de fa només tres anys 
tenim un espai físic. Fins a aquell moment havíem treballat sempre en xarxa per 
falta de..., només és una qüestió econòmica, poder tenir un espai, disposar d’un 
espai de trobada i encontre. Aleshores, ho fèiem, bé, d’altres maneres molt més 
creatives que ara no en parlaré.

Aleshores, des de fa tres anys tenim un espai físic que compartim amb el Casal 
Lambda. Els nostres socis paguen una quota anual i, gràcies a aquesta quota, po-
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dem tenir una persona treballant per a nosaltres, una secretària tècnica que treballa 
per a nosaltres, però la resta de tota la feina que es fa dintre de l’entitat és totalment 
voluntària i altruista.

Els nostres objectius us els he posat aquí perquè he pensat que seria important 
que sabéssiu quines són les nostres raons d’existir. Són: promoure la normalització, 
com ja us he dit, de les famílies LGTBI en tots els àmbits socials, que després tam-
bé veurem quins són; sobretot, crear un espai segur on donar acollida, informació, 
formació i apoderament, i suport mutu a totes les persones que l’integrin. Aquesta 
va ser, diguem-ne, la llavor de la qual va sorgir la nostra entitat, perquè les famílies 
LGTBI repartides al territori no tenien referents, ni positius, ni per poder oferir als 
seus infants una família com la seva. I, aleshores, aquesta va ser, diguem-ne, la mo-
tivació inicial. 

Proporcionar als nostres infants espais de llibertat i apoderar-los, i crear els ma-
terials de difusió i informació sobre les famílies LGTBI. Això ha fet que nosaltres 
tinguem editats dos documentals, un que es diu l’Homo baby boom, que el vam edi-
tar l’any 2012, i un altre que es diu Right 2 Love, que parla de set famílies diferents 
de set països europeus. Perquè, com sabeu, les legislacions arreu d’Europa canvien 
molt en aquesta matèria i, aleshores, les nostres famílies es troben amb molts entre-
bancs a l’hora d’abandonar el nostre territori, diguem-ne, de cobertura legal, sortir 
d’Europa, i ens trobem que, bé, de sobte, de cop i volta, una família o un infant es 
pot trobar que es queda sense una mare o sense un dels pares, no?

Aleshores, crear aquests materials de difusió era una espècie de crida, de cridar 
l’atenció dels responsables públics perquè veiessin que aquesta qüestió estava allí.

A més a més, tenim contactes amb la xarxa europea... De fet, som una de les en-
titats fundadores de la Xarxa Europea de Famílies LGTBI, amb seu a Brussel·les, i 
des d’allà intentem influir o fer lobby al Parlament Europeu perquè, ni que sigui la 
llibertat de moviment arreu del territori europeu, es pugui mantenir i es pugui fer 
amb llibertat, cosa que haig de dir que encara no hem aconseguit.

A més a més, també fem formació a docents en educació formal i no formal. 
Això és una àrea molt important de la nostra tasca com a entitat. Això ho vam en-
gegar deu fer quatre o cinc anys i, des d’aleshores, ha sigut un apartat que ha cres-
cut força dintre de la nostra entitat. Després us explicaré quins són els projectes que 
tenim engegats.

A més a més, tenim l’apartat d’assessoria, d’assessorar les persones LGTBI en un 
procés de formació d’una família, per totes les diferents maneres que puguin accedir 
a aquesta maternitat/paternitat. Aquest servei d’assessorament, que també portem 
fent durant ja fa més de dotze anys, és en el qual es fonamenta, diguem-ne, la sub-
venció que rebem de la Generalitat, del Departament de Benestar i Família, a més 
de fomentar la igualtat entre hòmens i dones i reivindicar la superació dels graus de 
gènere, posant en valor l’aportació que fem les famílies LGTBI a la societat. Nosal-
tres sempre diem que les nostres famílies aporten uns rols de gènere molt més igua-
litaris que no pas les famílies heterosexuals o heteronormatives.

Aquí us faig una mica un recull de quins són els programes que més destacaria, 
a banda de tot el que és la part més socialitzadora, entre les famílies, de trobada 
i de suport mutu, però, a més, tenim el «Construïm famílies». És un projecte que 
vam engegar fa ara tres anys de servei d’assessorament. Només aquest any hem fet 
125 assessoraments; això vol dir que hi ha una gran desconeixença entre el públic 
LGTBI, tant dones com homes, de com accedir a la maternitat/paternitat, què po-
den esperar de les institucions públiques, què es pot esperar com a dona lesbiana 
que accedeix a una tècnica de reproducció assistida, on pot adreçar-se, a quines 
tècniques pot accedir... Existeix un gran desconeixement respecte d’això: què fer 
una vegada ja estàs embarassada; quan ve el nadó, on l’has de registrar; quina és 
la documentació que necessites, etcètera. Perquè encara no som ciutadans i ciuta-
danes de primera.
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A més a més, fem formació a les famílies i a les escoles, fent xerrades. En les 
xerrades del Construïm famílies, aquest any hem fet deu sessions diferents amb 
diferents temes, i és un cicle, diguem-ne, de xerrades que fem en el nostre espai, 
a l’Espai Famílies.

Respecte de la qüestió educativa, tenim el projecte Escola Rainbow, que supo-
so que algunes de vosaltres n’haureu sentit a parlar. És un projecte que continua ti-
rant-se endavant sense cap diner i l’estem fent de manera totalment altruista. El vam 
pilotar a l’Escola Sant Felip Neri, al centre de Barcelona, durant dos anys; aquest 
és el quart any que l’Escola Sant Felip Neri el porta ja endavant, però, a més, ara ja 
d’una manera bastant autònoma. I l’any passat vam fer la formació a l’Escola Turó 
Blau. En aquesta escola, van engegar el programa i, aquest any, han començat la se-
gona formació, és a dir, la formació de segon any per a tota la població, tant al pro-
fessorat com al personal de PAS, al personal del menjador, etcètera.

A mi em dona molta satisfacció parlar d’aquest programa, perquè està donant 
molt bons resultats, malgrat que no té ningun suport. I no té ningun suport perquè 
és un programa molt transversal, és a dir, és un programa que ha d’estar, diguem-ne, 
inclòs dintre del projecte educatiu de centre, ha d’estar inclòs dintre del currículum 
de l’escola, i això és quelcom que a l’Administració li ve una mica gros de tirar-ho 
endavant, i aleshores sí que ens diuen: «No, però podríem posar-ho dintre del que 
és el programa de tutoria.» El màxim a què podem aspirar és el programa de tuto-
ria. I, com molt bé han dit abans en la xerrada, també es barreja dintre del que és 
la convivència en el centre, no?, quan això és quelcom que s’hauria de donar d’una 
manera totalment transversal i inclosa dintre del currículum.

A més de tot això, fem activitats lúdiques en família i tenim unes activitats que 
estan ja com, diguem-ne, calendaritzades i fixes al llarg de l’any.

Al setembre fem una campanya, que és la campanya «Conta contes», a l’escola, 
on les famílies ens demanen el lot de llibres depenent del nivell de l’escola dels seus 
infants, i nosaltres enviem a aquesta escola els contes i els convidem, els professors 
i les professores, que els facin servir dintre de l’escola.

Aquí us he portat un mapa perquè vegeu o us feu una idea de la quantitat d’es-
coles a les quals hem enviat aquestos llibres. Durant quatre anys, hem arribat a cent 
trenta-una escoles i hem enviat més de mil llibres. Aquest projecte el tenim subven-
cionat per la Diputació de Barcelona, sortosament, perquè nosaltres no ho podríem 
fer, no?

I, finalment, dintre dels materials que hem editat, també hem editat una guia de 
mares i pares, molt útil, sobretot, per a aquelles persones que volen fer família i que 
no ho han pensat mai, no? I allí tenen un relat de totes les possibilitats que tenen, del 
que és el que poden esperar i de quins són els seus drets.

A més a més, tenim també vocació internacional i nacional. Formem part 
de la Plataforma LGTBI.cat, formem part d’ILGA-Europa i formem part de 
 NELFA, d’acord? NELFA és la xarxa europea d’associacions de famílies 
 LGTBI, de la qual jo vaig ser presidenta durant quatre anys, quan la vam fundar, 
i que, bé, continua, a poquet a poquet, creixent, no?; ara té al voltant de divuit 
països associats.

A més, i com no podria ser d’una altra manera, necessitem el suport de dona-
cions i aquestes donacions venen d’aquestes empreses: tenim l’Institut de Repro-
ducció Assistida CEFER, també de Fertty i del Centre de Reproducció Assistida 
–CRA–; a més a més, tenim un bufet d’advocats de confiança, que són els advocats 
Jurif; la Fundació IReS, amb la qual cooperem estretament perquè..., no sé si la co-
neixeu, però és la fundació de nens en acollida, infants en acollida, i també amb 
l’associació UK & Celebrate, del Regne Unit, d’educació. Nosaltres intentem mou-
re’ns al màxim possible, bé, intentant arribar a cobrir les necessitats de les famílies 
LGTBI en la mesura que podem.
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A més a més, rebem subvencions de les administracions públiques –de la Gene-
ralitat, de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona– per a projectes 
concrets.

Jo, ara, no sé si vaig bé de temps...

La presidenta

Li queden dos minuts.

Katy Pallàs Picó

Dos minuts. Bé, simplement us deixo aquesta imatge; és una imatge de la Casta-
nyada, que és una de les trobades anuals que fem. Jo diria que és la més nombrosa, 
després de Pride, on fem dues jornades de convivència en què donem formació a les 
famílies, convivim, apoderem i intentem, bé, mostrar un dibuix de quines són les seves 
necessitats, i, a partir d’allí, posar en marxa els nostres objectius per a l’any següent.

Bàsicament, això és la nostra entitat.

La presidenta

Doncs moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer de primera mà la seva asso-
ciació, una coneixença que jo crec que és important, doncs, per a tots els membres 
que conformem aquesta comissió. I ara, en tot cas, és el torn ja dels grups parlamen-
taris i, per tant, és el torn, doncs, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la 
diputada Anna Geli. Endavant.

Anna Geli i España

Bé, moltes gràcies, senyora Pallàs, per, doncs, fer aquesta exposició. I també 
demanar disculpes perquè s’ha allargat la comissió anterior i, la veritat, no ho 
esperàvem, i disculpes en aquest sentit, eh? Bé, nosaltres, felicitar, primerament, 
no només la seva compareixença, sinó les accions, sobretot, que fan des d’aquesta 
associació. 

Una mica, doncs, entrant en el seu web, hem pogut veure totes les accions que fan, 
també les ha explicat vostè, però, bé, tenen unes qüestions que són, creiem, importants, 
que són els reptes de futur, no?, que potser són aquí les claus on voldríem fer aquestes 
preguntes més concretes, com, per exemple, vostès exposen les noves situacions que 
sorgeixen d’aquestes noves famílies, per dir-ho així, que serien els divorcis i les custò-
dies compartides, no? Doncs, quines actuacions creu l’associació que, des de l’Admi-
nistració, podríem fer, en aquest cas des del Parlament, no?

També, doncs, bé, parlen de les famílies neo-LGTBI, un concepte que és nou per a 
mi; no sé des de quan..., potser ja fa molt temps, però jo no l’havia sentit mai, i també 
molt interessant, perquè, doncs, hi ha dificultats, no?, moltes vegades, de com expli-
car als nens aquestes noves realitats, i crec que, en aquest sentit, l’associació és molt 
important.

Vostès també fan referència que és molt valuosa, la sinceritat, la sinceritat no no-
més en aquest sentit, sinó a la societat. Jo crec que ens cal a tots una mica més de 
sinceritat, a tots plegats, en tots els àmbits, no?, i vostès en fan referència. I bé...

I, després, una altra de les coses que també hem trobat interessants que ens po-
gués concretar i saber quines propostes nosaltres..., o què podríem fer, seria, amb el 
tema del bullying, que sí que és cert que ens ha explicat que tenen aquest programa 
Rainbow, em sembla que es deia així, no ho recordo massa bé, de les escoles...

Katy Pallàs Picó

Escoles Rainbow, sí.

Anna Geli i España

Sí, i no sé si, en aquest cas, fan alguna actuació concreta o han detectat algunes 
actuacions de bullying per ser, no ho sé, diferents en aquest sentit, no?

Després, voldria també fer-li una pregunta... Bé, agrair bàsicament... Res. Agrair, 
bàsicament, aquest suport també que fan a totes aquestes famílies. Crec que és molt 
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important, perquè, a més a més, sembla que no hi ha massa, diguéssim, ni associa-
cions ni estaments públics que hi siguin a sobre i que hi donin suport; per tant, jo 
crec que és important aquesta compareixença per ser tots més conscients d’aquesta 
realitat i, doncs, estarem aquí per al que necessitin.

I moltes gràcies, sobretot, per la seva exposició.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Geli. Ara és el torn de paraula del Grup Republicà 
i, per tant, té la paraula la diputada Rut Ribas.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta. Primer de tot, bona tarda i moltes gràcies, senyora Pallàs, 
per, avui, estar aquí i explicar-nos, no?, la tasca que fa l’associació que està represen-
tant, amb la finalitat que els drets dels fills i filles de famílies de diversitat familiar 
estiguin representats. 

M’hauria agradat, sincerament, poder-la escoltar més, perquè crec que és un de-
bat molt interessant i molt intens, el qual està molt silenciat, perquè és una realitat que 
vivim en una societat patriarcal, la qual està plena d’estereotips i  discriminacions, 
i no es té en compte aquesta diversitat familiar i tan sols es reconeix la família de 
pare i mare i heterosexual. Per tant, encoratjo, doncs, que seguiu ben alta la vostra 
veu i tot el suport, tant el meu com el del Grup Republicà, per tal que aquestes dis-
criminacions siguin erradicades.

Com ja li he dit, m’hauria agradat poder escoltar-la més i espero tenir-ne altres 
oportunitats, perquè és evident, no?, la quantitat de dificultats i discriminacions en 
què les famílies de diversitat familiar es troben, ja sigui amb qüestions burocràtiques, 
com tinc coneixement, a l’hora d’inscriure el fill o la filla; exemples, entenc, quan es 
va al metge, en temes de salut, que més d’un cop us deveu trobar amb comentaris de 
qui és la mare o qui és el pare, exemples així. Per tant, és una realitat molt silencia-
da, molt amagada, per la qual cosa s’ha d’aixecar la veu i acabar amb totes aquestes 
discriminacions que, dia a dia, estan molt opaques, però són reals.

Ha passat molt de pinzellada, entenc també per la manca del temps, en qües-
tions d’escola, però, malauradament, també és una realitat, tu obres un llibre de text 
i els referents que ens trobem, en aquest sentit, són pare i mare i un parell de fills, 
sense tenir en compte, un cop més, la diversitat familiar, de la qual el nostre entorn 
és ple. Per tant, en aquest sentit, crec que és molt important donar empenta a una 
coeducació real i efectiva, on, quan es parli de tallers de sexualitat, per exemple, 
marxar de l’heterosexualitat i del ser gènere, i anar molt més enllà, que, al cap i a 
la fi, és la realitat que a tots i a totes ens envolta, perquè aquesta seria l’oportunitat 
d’arribar a qüestions efectives i acabar ja amb l’eliminació i la discriminació i la 
LGTBI-fòbia.

Segurament, i crec que és una evidència, no sé si ens ho podrà explicar, també la 
companya diputada Geli hi feia referència, l’assetjament a l’escola. El fet, entenc, de 
ser fill o filla de família homosexual, o de qualsevol tipus de diversitat familiar, és 
una doble discriminació, assetjament sexual, així com quan ets un infant LGTBI, en 
aquest cas, si ha treballat en aquest sentit l’associació, en quines han de ser les ac-
tuacions per tal d’erradicar aquesta LGTBI-fòbia dins les escoles.

També voldria fer-li unes preguntes. Ho ha explicat en la seva compareixença, 
sou una associació que teniu transversalitat arreu del territori. Si podria fer una pin-
zellada de com s’organitzen, si està centralitzada a la ciutat de Barcelona o si hi han 
diferents agents arreu del territori, així com també...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputada.
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Rut Ribas i Martí

Li volia fer preguntes arran de l’escola. Explicar la formació a docents i els con-
tes. Com arriben a les escoles? Gràcies a institucions i ens locals?, o heu d’anar a tru-
car a les portes? Aquesta era la meva pregunta.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Ribas. Té la paraula ara, pel Grup de Ciutadans, la 
diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno, empiezo, como siempre, agradeciendo la compare-
cencia de la señora Pallàs ante esta comisión. Creemos que, bueno, ya vinieron en 
la legislatura pasada a explicarnos su proyecto y nos resultaron, los proyectos que 
realizan, muy interesantes.

En Cataluña, es cierto, como se ha indicado, que tenemos una ley LGTBI que ha 
reunido el consenso de entidades, que se ha trabajado mucho para redactar esta ley, 
pero a nosotros nos toca hacer un poco de fiscalizadores de la ley y queremos pre-
guntarle su opinión sobre el artículo 12, en relación con la formación que se debe 
realizar a los profesionales; si ustedes consideran que esta formación es suficiente, 
es proporcional, y, bueno, una evidencia de que la formación no es suficiente es que 
ustedes están realizando esta formación desde su entidad.

Por tanto, la formación a los profesionales es fundamental para la concienciación 
social y para que los niños y niñas crezcan en condiciones de respeto hacia todas las 
formas de sentirse que tenemos las personas, a formar un proyecto de vida o a tener 
la identidad sexual que queramos, básicamente.

Además, le queremos comentar su opinión respecto a las técnicas de repro-
ducción asistida. Usted ha hecho referencia a este tema, porque en la ley también 
se regula el acceso a la reproducción asistida para mujeres con pareja femenina y 
sin pareja. Desde este Parlament, tanto nuestro grupo parlamentario como otros 
grupos parlamentarios presentamos estas iniciativas. Yo la presenté porque tengo 
amigas que han tenido..., bueno, conocidas, familiares, entidades que han tenido 
muchos problemas cuando se han dirigido a su médico, y este médico no tenía ni 
la suficiente formación ni la suficiente sensibilidad para tratarlas. Y también ve-
mos fundamental que se pueda garantizar este acceso a la reproducción asistida 
desde la seguridad social, cosa que no se hacía hasta la legislatura pasada; ahora 
se hace, pero nos consta que hay mucha lista de espera.

Por tanto, la educación y la inclusión y el respeto hacia todas las opciones nos 
parecen fundamentales, y es muy importante cómo ustedes están trabajando en el 
ámbito educativo.

Y le queremos hacer, bueno, la pregunta en plan generalista, ¿cómo valoran us-
tedes el despliegue reglamentario de la ley LGTBI, como entidad, como entidad que 
pertenece a la Plataforma LGTBI?

Destacar también que sabemos y tenemos constancia de que vuestra actividad 
está hecha desde el altruismo, y por eso tiene mucha importancia, y desde el activis-
mo social. Y nos parece importantísima vuestra implicación para hacernos avanzar 
desde las diferentes administraciones.

Nada más. Y muchas gracias por venir.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada. És el torn, ara, del Grup Parlamentari Socialistes, 
i té la paraula la diputada Moreta. Endavant.
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Marta Moreta Rovira

Hola, bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí una altra vegada. Com en anys 
anteriors, he estat sempre molt atenta en les compareixences que ha fet, perquè em 
sembla molt interessant la tasca que esteu fent. 

Em sembla molt interessant també el que ha explicat avui sobre que no només 
és aquí, sinó que estan col·laborant a fora, en l’àmbit nacional i internacional, i, per 
tant, penso que és una tasca que s’ha d’agrair, que ha fet un gran esforç la seva asso-
ciació i, per tant, penso que hauríem de començar per aquí, per agrair la tasca que 
estan fent, immensa, amb molt –molt– poc suport de l’Administració, i ho he de dir 
així de clar, eh?

Penso que els quatre programes estan tots quatre molt bé, els que ha explicat, 
però jo, sobretot, sempre em reitero en el programa Rainbow, que em sembla molt 
interessant, que ha tingut molt poc suport per part de l’Administració. I avui encara 
ho reitero més, en el sentit que ha dit que fa quatre anys que una escola l’està portant 
a terme, i el que no puc entendre –i ho dic en veu alta perquè quedi ben clar– és com 
pot ser que s’hagi comprovat que el programa està resultant, entenc que ha resultat 
durant quatre anys, i que l’Administració sigui incapaç –incapaç– de portar un pro-
grama pilot, encara que sigui a una sola escola, per veure si el programa funciona 
–funciona– i es pot portar a terme a diferents indrets del territori. Per tant, aquesta 
és una primera denúncia ben clara que l’Administració no ha fet absolutament res 
en el tema educatiu en aquest sentit. En aquest sentit, perquè tenim un programa 
fantàstic que no l’han sabut utilitzar.

Quant al tema de les escoles, i continuant amb les escoles, sí que li volia de-
manar: creu que els professionals de l’ensenyament tenen prou informació sobre el 
tema? Jo crec que no, és evident. Per tant, tenim molt a recórrer, encara. Però sí que 
m’agradaria saber la seva opinió sobre aquest tema.

I aquesta predisposició que demanava per part del Departament d’Ensenyament, 
han tingut alguns contactes últimament per tal de poder tirar endavant aquest pro-
grama? Aquesta era l’altra.

Va molt lligat amb el tema de la inseguretat que pateixen totes les famílies, eh?, 
i que, a més a més, aquesta inseguretat ve determinada per la discriminació que hi 
ha. Avui estem parlant d’això i, per tant, si n’estem parlant és que encara no hi ha 
normalitat, i això és el que nosaltres voldríem demanar. Tant de bo no hagués de 
venir més, perquè així sabríem, eh?, que hi ha una normalitat a l’hora d’afrontar el 
tema, no? I, per tant, penso que ho hem de posar sobre la taula.

I el tema de la inseguretat ho deia, sobretot, pel desplegament de la llei. És evi-
dent que el desplegament de la llei no s’ha fet de forma correcta, no s’està fent de 
forma correcta, i li volia demanar també quina opinió té sobre el tema del decret 
del règim sancionador, que ens permetria, en molts casos, d’aquesta discriminació i 
aquesta inseguretat que pateixen les famílies, de poder actuar de forma més contun-
dent. Per tant, també m’agradaria saber quina opinió té d’aquest tema, eh?

També m’agradaria saber quin és... Hem parlat que l’associació s’ha implantat molt, 
pel que entenc, a Barcelona i àrea metropolitana, també col·labora en l’àmbit nacional 
i internacional, però sí que m’agradaria saber què passa a la resta de Catalunya: quina 
implantació té, com es fan conèixer, si es fan conèixer, si hi arriben o no hi arriben. En-
tenc que molta gent que està treballant a l’associació són voluntaris i, per tant, és molt 
complicat, però sí que potser podríem demanar, ja des d’aquí, que aquesta implementa-
ció de coneixement, d’informació, d’assessorament, d’acollida, de formació es pogués 
fer a la resta de Catalunya, a través de la seva entitat. A veure si vostè creu que això que 
li estic demanant és així o no, o no és necessari o sí que ho és; en definitiva, és això.

I res. Jo em sembla que ho deixo aquí, perquè, si no, no tindrà temps de contestar 
tantes coses. Ho torno a dir: moltes gràcies per haver vingut. Esperem tornar-la a 
tenir aquí perquè ens doni més bones notícies de les que avui ens ha donat.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Moreta. Té la paraula la diputada Susanna Sego-
via. Endavant.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. Gràcies per haver-nos esperat, gràcies per haver vingut. Jo no 
he tingut l’oportunitat de sentir-la altres vegades, perquè soc de les diputades no-
velles, però, precisament per això, suposo que rebo com amb molta més atenció i 
interès la feina que fan. 

L’avantatge de ser l’última és que, realment, pots subscriure moltes de les coses 
que ja s’han dit. Jo, sí que m’agradaria centrar una miqueta el focus, precisament, 
en, per una banda, la valoració que fan vostès del desplegament de la llei i de totes 
les mesures de formació, educació i prevenció que estan previstes i que, ara com ara, 
bàsicament, si no les fan entitats com la seva, no les fa ningú. És a dir, realment, des 
de les escoles hi ha una demanda molt clara de formació en aquest sentit, d’eines per 
poder gestionar aquests temes amb els nens i nenes, amb l’alumnat i amb el mateix 
professorat; realment, no hi han aquestes eines suficients. 

El programa Rainbow, que vostè mateixa comentava, ha tingut el finançament, 
fins i tot, del fons de la Filadora, no?, que es cobreix amb els excedents dels càrrecs 
electes de Barcelona en Comú, però que, sent una iniciativa tan pionera i que ha 
donat tan bons resultats, realment estaria molt bé que passés a formar part del cur-
rículum formatiu del professorat, que sigui una cosa institucional i no tant una cosa 
voluntariosa, perquè, a més a més, m’imagino que aquests cursos també depenen de 
la voluntat del professorat de les escoles; per tant, si hi ha voluntat, bé, i, si no hi ha 
voluntat, què fem amb aquestes escoles? Quan, en realitat, hauria de ser clarament 
una política impulsada des de la conselleria d’Ensenyament amb la col·laboració de 
la conselleria d’Acció Social?

En aquest sentit, sí que els volia preguntar també si vostès tenen relació amb l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia, perquè van venir fa poc també a fer-nos una presen-
tació. Denunciaven que hi havia molt poca incidència de les denúncies presentades. 
I també m’agradaria saber què en pensen de la manca de règim sancionador, com això 
està afectant les possibles agressions que puguin rebre nens i nenes, que entenem que 
n’hi poden haver moltes, que les podem posar dintre del cabàs general que és bullying, 
però és una cosa molt específica i és una agressió molt específica, que segurament 
mereix una atenció i una denúncia molt específica, fins i tot per treballar-ho amb pa-
res i mares de tots els alumnes implicats. L’Observatori ens deia que han enregistrat 
430 incidències en quatre anys, que només s’han sancionat quatre incidències i dues 
advertències, el que ha fet la Generalitat. Ens agradaria saber si vostès estan en con-
tacte amb l’Observatori, si tenen alguna manera també de fer arribar aquestes denún-
cies d’assetjament a nens i nenes pels motius de discriminació i d’homofòbia.

I això, bàsicament, saber si el suport que reben de l’Administració és suficient, si 
és fàcil, si realment creuen que aquesta feina que fan vostès i que és molt important, 
però que es fa molt per voluntarisme, com comentava, realment no hauria de passar 
a ser més aviat una política pública, una política institucional, per garantir l’arribada 
i l’abast a tot Catalunya i a la majoria d’escoles.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, senyora Pallàs, endavant.

Katy Pallàs Picó

Estic per començar pel final i, així, vaig anant endarrere. La qüestió de formació 
als centres, efectivament, se’ns ha fet una petita i tímida proposta des del Departa-
ment d’Igualtat, de la conselleria de Benestar i Famílies, però nosaltres no donem 
l’abast. 
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Les persones que portem el projecte de les Escoles Rainbow som tres persones: 
soc jo, és el vicepresident de l’entitat i una companya que és sociòloga, que som els 
que hem muntat tot el projecte, hem muntat el programa i som els que fem la for-
mació al professorat.

Aleshores, òbviament, no hi ha ningun suport, de moment, no tenim ningun al-
tre suport, a banda, efectivament, diguem-ne, del suport de la Filadora que vam te-
nir en aquell moment, que era una donació molt petita, i, així i tot, bé, nosaltres de 
cada xerrada, de cada formació que fem, nosaltres com a formadors no ens quedem 
ni un duro. Tots aquests diners van per a cobrir les despeses del programa o per a 
l’entitat.

A mi m’agradaria molt socialitzar aquest projecte i així ho he fet saber a la di-
rectora general d’Igualtat. Amb Ensenyament, hem tingut diferents trobades; l’últi-
ma trobada va ser amb la consellera Ponsatí i, després d’aquell moment, ja no hem 
tornat a tenir cap altra trobada. Sí que ella és veritat que estava molt a favor de posar 
això en marxa, però, després del 155, allò es va aturar i ja no n’hem sabut res més. 
A nosaltres ens agradaria molt que des d’Ensenyament sí que es reprengués aquesta 
acció i es tirés endavant. Nosaltres posaríem tota la nostra artilleria perquè el pro-
grama pogués fer-se de manera social.

Respecte de si arribem o no arribem al territori, que deia la senyora Moreta, no 
arribem al territori, no hi arribem. No hi arribem perquè nosaltres tenim la seu a 
Barcelona, treballem aquí, ho fem de manera voluntària, no tenim accés a la forma-
ció a SAIs, per exemple, que jo considero que els SAIs haurien d’estar formats per 
poder donar una resposta, ja que sí que són elements que estan repartits arreu del 
territori. Suposo que això és una tasca lenta i que, en algun moment, rebran i ens 
diran d’anar a fer aquesta formació, però, de moment, això, doncs, encara no està 
engegat; ens encantaria poder arribar allà.

Sí, efectivament, tenim contacte amb l’Observatori contra l’Homofòbia, com no 
podria ser d’una altra manera. Nosaltres tenim contacte amb les trenta-tres entitats 
que tenim aquí, al territori, LGBTI de les diferents àrees, perquè, a més a més, for-
mem part del consell nacional, del consell municipal i ens movem en tots els àmbits 
LGBTI.

Però us haig de donar una dada: els infants de famílies LGBTI, per se, infants de 
famílies LGBTI, no reben bullying; el bullying ve donat per tenir una expressió de gè-
nere no normativa. M’explico? Si tu ets un infant que no tens una expressió de gènere 
que et correspon, ets un nen que té ploma, ets una nena que té ploma, aleshores, ets 
susceptible de rebre bullying, tant si ets o no ets gai, això és el de menys. Pel fet de ser 
un infant que té una família LGBTI, les xifres de bullying són molt baixes; així i tot, 
a mi m’ha tocat patir-lo, d’acord? Però jo sé que les xifres són molt baixes.

Això es produeix més quan l’infant està en un entorn amb una massa escolar amb 
famílies amb poca formació. Aleshores, amb menor formació, més possibilitat de re-
bre aquest tipus d’agressions. Amb famílies menys formades, més possibilitats de tenir 
agressions.

Les nostres intervencions directament amb l’Observatori contra l’Homofòbia 
són de persones LGTBI, mares o pares, a la feina, per exemple; no solen ser de 
l’entorn escolar, si no és que són «profes». Generalment, a la feina és quan sí que 
es produeixen aquests tipus d’intervencions, o per acomiadaments per qüestions 
LGTBI, no?, per exemple, o insults o agressions. Però els nostres infants, per se, 
tenen una incidència molt baixa en el bullying. Però això no hi resta importància, 
perquè nosaltres hem estat allí; és a dir, els nostres infants han de poder visibilitzar 
tipus de família com la seva en els llibres de text, han de poder visibilitzar afectes 
com els de les seves mares o els seus pares en els llibres de text, perquè no es pen-
sin que és una cosa negativa, que és quelcom negatiu, o quelcom a amagar. És a dir, 
el que nosaltres no volem és que els nostres fills entrin a l’armari dintre de l’escola, 
per la nostra culpa. I això és el que intentem evitar costi el que costi. 
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I això vol dir visibilitzar-se, i això vol dir guanyar-se el respecte, i això vol dir 
estar cada dia visibilitzant que sou parella. Aleshores, nosaltres diem a les famílies: 
«Aneu tots dos a l’escola; feu-vos un petó quan us trobeu, davant de qui sigui; aga-
feu-vos de les mans, perquè són gestos socials que visibilitzen aquesta relació, i que 
el vostre infant no pensi que vosaltres us n’amagueu.»

Clar, nosaltres, aquí a Barcelona, vivim en una bombolla, perquè vivim amb 
molta llibertat la nostra sexualitat i la nostra família, però això no passa arreu 
del territori, i sí que tenim casos de gent que ens truca i ens diu que s’han muntat 
una pel·lícula del tipus: «Bé, és que el meu fill l’he parit jo, però la meva parella 
ningú sap que és la meva parella; aleshores, el meu fill no li diu “mama”, li diu 
“tieta”...» Bé, la gent s’organitza d’una manera molt rocambolesca, per por i per 
homofòbia, perquè, aquí, l’homofòbia interioritzada també hi té un paper impor-
tant. I, aleshores, el que nosaltres intentem, justament, és pal·liar això, apoderar 
les famílies, que perdin aquesta por, que tirin endavant, que vegin que hi ha una 
altra manera de relacionar-se i d’enfrontar-se a la societat, i per això fem les for-
macions internes.

Més coses. Tornant i continuant amb l’escola, sí que vam demanar de pilotar el 
programa només en una escola; ho vam demanar al Consorci, ho vam demanar a 
Ensenyament, i no ho hem aconseguit. Com hem aconseguit l’escola pública, l’única 
escola pública? L’hem aconseguit perquè les famílies que s’involucren a l’AMPA ho 
han demanat. Hi hem anat, hi hem fet xerrades, hem intentat convèncer el claustre, 
hem convençut el claustre, hem convençut la junta directiva, i, aleshores, la junta 
directiva, tenint el suport de les famílies, s’atreveix a tirar el programa endavant.

Sobta molt quan tu dius que faràs aquest programa i ja no sobta gens quan fan 
dos formacions; la gent perd la por completament, perquè nosaltres ho diem molt i 
moltes vegades: no parlem de sexe; nosaltres parlem d’afecte, parlem d’estima, par-
lem del respecte, parlem d’igualtat. I parlem de drets humans. I, això, no pot tenir 
ningú por de portar-ho a ninguna escola.

Més coses. L’article 12..., què us n’haig de dir? No s’està fent absolutament res 
respecte de l’article 12; no s’ha engegat ningun pla ni hi ha previsió de fer ninguna 
cosa.

Tècniques de reproducció assistida. En les tècniques de reproducció assistida, 
efectivament, només teníem l’Hospital del Mar, que és el que, diguem-ne, es va 
rebel·lar i va dir: «Encara que no es pugui fer, nosaltres ho farem.» I van continuar 
fent-ho, no? Però, després, en el canvi del nou protocol, només hi ha un hospital, 
que és el que atén les dones lesbianes, tant sigui soles com en parella, i, clar, hi ha 
una cua impressionant, d’acord?, entre quatre, cinc o sis mesos de llista d’espera.

El desplegament de la llei, doncs, lent, és molt lent –molt lent. Portem ja quatre 
anys i... Ja entenc que hi ha moltes coses a posar en marxa, ja entenc que engegar 
una cosa així tan transversal és difícil, però, bé, em sap greu, però és que nosaltres 
portem tants anys patint-ho que és normal que tinguem ànsia, no?, que això s’enge-
gui i es posi en marxa.

Inscripcions d’infants. Continuem tenint problemes, el que passa és que és ve-
ritat que les inscripcions d’infants no depenen de la Generalitat, depenen del mi-
nisteri, i, aleshores, a l’hora d’enregistrar els infants, sí que es podria, jo crec que 
sí que es podria, donar informació en els registres, perquè ja no calgui demanar 
aquest típic paperet. Aquí, a Barcelona ciutat, no en tenim cap queixa, el registre ho 
fa molt bé, però, una vegada surts al territori, com més petita és la població, sí que, 
de tant en tant, encara cau alguna queixa, que diu que han hagut d’anar totes dues 
a firmar, etcètera, no? 

I és veritat que continuem escoltant que «qui és la mare? No, no, però qui és la 
mare?». Quan tu no vols dir, per exemple, que la qüestió és de l’IRPF, per a cobrar 
l’IRPF, quan hi han dues mares, què fem? Això vol dir que la llei està marcada en 
gènere. I si la llei està marcada en gènere, ja a nosaltres ens exclou, perquè, si ja 
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som dos dones, que ja per ser dos dones tenim una economia més precària que dos 
nois, si, a més a més, quan jo cobro l’IRPF em quedo a l’atur, la meva dona, que està 
treballant, no pot cobrar aquest IRPF, que són cent euros al mes. A mi em sembla 
dramàtic, d’acord?

Llibres de text, els protocols... Hi ha una cosa que necessito dir, per favor, això 
dels protocols. Al protocol d’Ensenyament hi ha un protocol antibullying. Fantàs-
tic. Tenim el protocol antibullying. Una de les premisses d’aquest protocol és que 
s’ha d’informar la família. Jo, lesbiana, adolescent, tinc un problema a l’institut, 
perquè soc lesbiana, m’insulten, m’agredeixen i haig d’anar a dir que m’està pas-
sant això perquè engeguin i posin en marxa el protocol antibullying, i sé que han 
d’avisar la meva família, jo no diré res i m’aguantaré. No sé com s’hauria de can-
viar, però això no ho podem tenir inclòs dintre del protocol antibullying. El nostre 
bullying, el bullying homofòbic, no és igual que qualsevol altre bullying. Nosaltres 
no tenim la protecció familiar, no tenim aquest suport, estem sols; quan ens fan bu-
llying, estem sols, excepte els nostres fills, els nostres fills no estan sols. Aleshores, 
aquesta protecció sí que la tenen.

Bé, bàsicament és això. La nostra proposta seria canviar aquest protocol i, des-
prés, òbviament, posar en marxa el projecte Escola Rainbow a totes les escoles, no? 
I estem al servei de l’Administració. Quan Ensenyament ho vulgui fer, nosaltres hi 
serem.

Gràcies.

La presidenta

Bé, moltíssimes gràcies. I dir-li que és que no ens cansaríem d’escoltar-la, eh?
Per tant, doncs, això, gràcies per la seva intervenció, per donar resposta a totes 

les qüestions del grup, i pels exemples i pel seu testimoni que vostè ha ficat, no? Jo 
crec que ens ajuda a aquesta comissió a treballar millor, doncs, i amb més sentit per 
la igualtat de les persones i, per tant, moltíssimes gràcies.

Si els sembla, fem un minut i, així, podem acomiadar-la i continuem.

La sessió se suspèn a un quart de set del vespre i tres minuts i es reprèn a un quart de set 

i vuit minuts.

La presidenta

Si els sembla, continuarem. Reprenem l’ordre del dia...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Perdoni, comunico una substitució nova. El diputat Jean Castel substitueix Car-
los Sánchez.

La presidenta

D’acord. Gràcies.

Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques 
públiques de la Generalitat

250-00352/12

Continuem, doncs, amb l’últim punt d’aquest ordre del dia, amb la Proposta de re-
solució sobre la visió de gènere en les polítiques públiques de la Generalitat, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i, per tant, té la paraula la diputada Carmen de Rivera. 
Endavant.

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, presidenta. Esta propuesta de resolución quiere ser una llamada de aten-
ción a las administraciones públicas que, según la Ley 17/2015, d’igualtat efectiva 
entre homes i dones, tienen la obligación de atenerse al principio de representación 
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paritaria en los nombramientos y en las designaciones para la composición de todo 
tipo de órganos colegiados.

(Se sent un soroll.) Este zumbido... (Rialles.)

La presidenta

És la pantalla.

Carmen de Rivera i Pla

Bien. A pesar de esta obligación de atenerse al principio de representación pari-
taria que tiene la Administración pública, no hemos conseguido que esto verdade-
ramente sea así. Y, además, el objetivo de una mayor implicación de las mujeres en 
la política no ha de ser solo la consecuencia de unas determinadas cuotas, sino que 
ha de ser la consecuencia de la facilidad de conciliar la vida personal y familiar con 
la vida laboral y política.

Para ello, las medidas de género en las políticas públicas que impulse la Ge-
neralitat son imprescindibles, y, por este motivo, hay que plantear la necesidad de 
incorporar progresivamente profesionales con formación específica en igualdad 
de género, que participen en todos los procesos de elaboración y evaluación de las 
políticas públicas.

Por eso, en la presente propuesta de resolución, se proponía la creación de un 
grupo de trabajo que desarrollase y propusiese medidas destinadas a fomentar la 
participación de las mujeres en política y que ayudasen a conciliar la vida familiar, 
laboral y política.

Hemos procedido a transaccionar este punto y el segundo punto también, que 
se proponía en la moción con el Grupo de Junts per Catalunya y el Grup Republi-
cà, porque, con posterioridad a la presentación de esta propuesta, en el Pla de go-
vern de septiembre del 2018, se contemplaba la creación de un nuevo pla estratègic 
de polítiques d’equitat de gènere 2018-2021, que nos parece que es un instrumento 
adecuado. Y se ha efectuado un compromiso en firme de proceder a su evaluación 
ante esta comisión durante el primer semestre de 2019, y se ha acordado también 
dar traslado a esta comisión del informe anual sobre la ejecución de las medidas del 
Plan de igualdad de oportunidades de los empleados públicos de la Administración 
y de todos aquellos planes del Institut Català de les Dones.

En cuanto al tercer punto, que era incorporar progresivamente profesionales con 
una formación específica, en este caso, la enmienda que han presentado estos dos 
grupos completa el ámbito y lo concreta el Plan director de formación en equidad 
de género 2017-2020, con el objetivo inicial de la incorporación progresiva de estos 
profesionales.

Por todo ello, se solicita el voto favorable a esta propuesta de resolución.
Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Per a la defensa de las esmenes presentades, té la paraula la dipu-
tada Anna Geli.

Anna Geli i España

Jo, abans, volia fer una prèvia... Bona tarda, després de tanta tarda. Som al Par-
lament de Catalunya, a la Comissió d’Igualtat de les Persones, una comissió que, bà-
sicament, tracta sobre la planificació i l’estudi de les polítiques d’igualtat, polítiques 
de dones i tot el que fa referència a LGTBI. 

Avui, però, a Catalunya s’estan vulnerant els drets d’unes persones que, davant 
la llei, no tenen el mateix tracte respecte d’unes altres. Avui, Catalunya i també 
l’Estat espanyol tenen quatre persones en vaga de fam, concretament, dos candi-
dats a la presidència a la Generalitat i també diputats, Jordi Sànchez i Jordi Turull, 
i dos consellers i diputats del Govern legítim de Catalunya, Josep Rull i Joaquim 
Forn, que han hagut de prendre una decisió extrema de protesta pacífica per de-
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nunciar l’arbitrarietat de la justícia espanyola. Per tant, estem davant d’una flagrant 
discriminació...

Carmen de Rivera i Pla

Señora presidenta, no s’està atenent, en aquest moment, al que explicita el Re-
glament del Parlament, perquè la companya no s’està atenent a l’objecte del debat. 
Prego que faci les consideracions oportunes.

Anna Geli i España

Sí, acabo. Només...

La presidenta

La diputada acaba i continua.

Anna Geli i España

Sí. En tot cas, quan...

Carmen de Rivera i Pla

Acaba què, presidenta?

Anna Geli i España

Ha de demanar la paraula, en tot cas, eh?

La presidenta

Perdoni...

Anna Geli i España

Que demani la paraula, almenys, no? Ja acabo.

La presidenta

La diputada...

Carmen de Rivera i Pla

Demano la paraula.

Anna Geli i España

Que em deixi acabar i ja està, eh?

La presidenta

La diputada està en el seu torn de paraula...

Carmen de Rivera i Pla

És que el torn de paraula és per posicionar-se sobre la proposició aquesta.

La presidenta

Procedeix a posicionar-se sobre la qüestió.

Carmen de Rivera i Pla

No sobre la vaga de fam.

La presidenta

Procedeixi.

Anna Geli i España

Ja em posiciono. Només volia denunciar la vulneració que pateixen persones i 
estem a la Comissió d’Igualtat de les Persones, i, per tant, volia denunciar aquesta 
vulneració de drets que pateixen unes persones en concret.

I, respecte a les esmenes, vull agrair al grup proposant l’acceptació que ens han fet 
de les esmenes dels punts 2 i 3 i la transacció del primer punt, els quals els votarem 
a favor. I reitero el meu agraïment per aquesta, diguéssim, negociació que hem fet.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Té la paraula la diputada, per Esquerra Republicana, Eva Baró.

Eva Baró Ramos

Gràcies, presidenta. Sí. Bé, des del Grup Republicà, nosaltres pensem que el 
camí cap a l’assoliment d’una igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àm-
bits de la societat passa necessàriament també per demanar polítiques públiques 
amb visió de gènere, i demanar mesures, demanar mesures de prevenció, de for-
mació, d’educació, mesures encertades, transversals i, sobretot, sostingudes al llarg 
del temps.

En aquest sentit, a nosaltres sempre ens trobaran en aquelles iniciatives que, 
d’alguna forma, contribueixin a identificar, a promoure, a impulsar i a reforçar les 
polítiques públiques d’igualtat i, en particular, les d’igualtat de gènere o les del col-
lectiu LGTBI.

Per tant, agrair, doncs, la transacció, la predisposició a transaccionar la primera 
de les esmenes, que, finalment, ha acabat sent transacció, i l’acceptació de les dues 
esmenes posteriors. 

Aquesta és una PR, una iniciativa, que se centra principalment a voler contribuir, 
precisament, doncs, a impulsar i a donar trasllat a aquesta comissió del Pla estra-
tègic de polítiques d’equitat de gènere, que s’està, com ens deia una de les compa-
reixents prèviament, treballant en aquests moments i també posa en valor el Pla di-
rector de formació en equitat de gènere. És a dir, d’alguna forma, va en la línia que 
vull creure que tots els grups d’aquesta comissió i, en tot cas, el nostre de ben segur, 
doncs, en la línia que defensem i que creiem que pot ajudar i que pot contribuir a 
anar canviant la nostra realitat.

Tanmateix, jo, aquest dematí, quan anava reflexionant i anava preparant una mi-
queta el posicionament, no m’he pogut estar de fer una reflexió que m’agradaria com-
partir amb totes vosaltres, de fet, eh?, i és que jo opino que, en política, la coherència 
i la credibilitat, doncs, són un valor, són una cosa molt important que s’ha de preser-
var; que allò que es diu i que allò que es fa ha d’anar de la mà. 

I crec que, en aquest sentit, els proposants tenen ara mateix un enorme repte da-
vant de la taula, perquè no poden fer un discurs enarborant la bandera de la igualtat, 
de la igualtat de gènere i de la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, i plantejar-se 
seriosament pactar, a Andalusia, amb un partit que ara mateix, doncs, considera que 
cal derogar la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violen-
cia de género –ojo, eh?– i també la Ley andaluza de derechos LGTBI, perquè consi-
deren que són lleis «con un excesivo, marcado carácter ideológico». 

Això és com allò que vostès a vegades diuen, no?: l’espai públic ha de ser neutral 
i jo no puc evitar fer una associació d’idees entre aquests eufemismes, «Leyes de 
marcado carácter ideológico» i «espacio público neutral», la qual cosa a mi m’acaba 
fent pensar que em sembla bastant obvi que vostès, si poguessin, tant la política com 
la defensa dels drets socials i les llibertats individuals, les relegarien directament a 
l’àmbit domèstic i, potser, a la cuina de casa.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula... Per què demana la paraula, senyora Rivera?

Carmen de Rivera i Pla

Presidenta, per al·lusions.

Eva Baró Ramos

Jo, en principi, no he mencionat cap diputat.

La presidenta

En principi, que intervinguin tots els grups...
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Carmen de Rivera i Pla

Jo em sento al·ludida quan diuen «el grup proponent».

La presidenta

Doncs ja ho farem, en tot cas. Si li sembla, acaben totes les intervencions i, abans 
de procedir a la votació, llavors, ja li passaré la paraula.

Carmen de Rivera i Pla

D’acord. Molt bé.

La presidenta

Per tant, té la paraula la diputada del Partit dels Socialistes i Units per Avançar 
Beatriz Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Mi grupo parlamentario votará a favor de esta pro-
puesta, porque creemos que es importante fomentar la participación de las mujeres 
en política. Creemos que, mientras no haya un equilibrio de género entre la pobla-
ción y sus representantes políticos, no conseguiremos hacer políticas con perspec-
tiva de género.

Sin embargo, me gustaría destacar que esta cuestión no es nueva. Si hacemos un 
repaso, veremos que esto mismo que estamos aprobando hoy se ha aprobado muchas 
veces, pero no se lleva a la práctica, por lo cual la misma coherencia y credibilidad 
a la que hacían recién referencia estaría bien que se hiciera efectiva también en estas 
cuestiones, y que no estemos en seis meses más o en un año más, de nuevo, deba-
tiendo lo mismo, sin que se haya hecho ninguna de estas cuestiones que están aquí 
y que ya deberían estar hechas. Solo quería decir esto.

Me gustaría añadir que, realmente, me resulta a mí personalmente muy cansa-
do todos estos rifirrafes. O sea, que esta es la Comisión de Igualdad, que se traen 
propuestas, y que siempre se convierta en esto, en estar discutiendo otras cuestiones 
que no tienen que ver con las propuestas de resolución que presentamos... O sea, 
realmente, creo que, de repente, se falta al respeto al objetivo final de esta comisión 
o de la Comisión de Infancia o la que sea.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara, per Catalunya en Comú Podem, la diputada 
Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí. Jo tenia algunes coses a dir, però també, després del que acabo de veure, pre-
fereixo no dir re. Hi votarem a favor i prou.

Gràcies.

La presidenta

Demanava la paraula, senyora Rivera?

Carmen de Rivera i Pla

Por alusiones.

La presidenta

Endavant.

Carmen de Rivera i Pla

Sí. Mire, presidenta, primero de todo, querría hacer una protesta formal a la Presi-
dencia de esta comisión porque estamos en la Comisión de Igualdad, cosa que todos 
hemos repetido, pero parece ser que la mitad del hemiciclo, bueno, de la sala no lo ha 
entendido, porque aquí se está hablando de igualdad, se está hablando de cosas muy 
importantes para las mujeres, que han costado mucho, como para venir con la excusa 
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de que ya se ha transaccionado, no venir a defender posiciones –no venir a defenser 
posiciones– o, sencillamente, hablar de lo que es importante y el objeto de esta co-
misión. Y usted, presidenta, tiene la obligación de dirigir el debate sobre el centro y 
el objeto del debate.

Por último, decir nada más una pincelada, y porque nos hemos sentido aludidos 
como grupo proponente...

La presidenta

Sí que li demanaria, si us plau, que restringís moltíssim el temps.

Carmen de Rivera i Pla

Sí. Si tots tenim pressa, jo la primera. Però això no ho puc deixar passar, per-
què, com comprendrà..., yo lo único que quiero decir a los compañeros de Esquerra 
Republicana es que dejen de hacer de futurólogos y se preocupen más de quién les 
acompaña en las manifestaciones, como cuando les acompaña la ultraderecha eu-
ropea.

Gracias.

La presidenta

Per tant... Si els sembla, doncs, procedirem a la votació, en tant que, amb la seva 
presentació de la proposta de resolució, ja ha parlat de les esmenes i la transacció. 
I, per tant, ja passem directament a la votació.

Vots a favor?
Per tant, doncs, la proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.
Tanquem aquesta sessió i moltíssimes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i sis minuts.
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