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Sessió 4 de la CIP

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

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

Moreta Rovira, i del secretari en funcions, Sergio Sanz Jiménez. Assisteix la Mesa el lletrat 

Ferran Domínguez García.

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de 

Rivera i Pla, María del Camino Fernández Riol, Elisabeth Valencia Mimbrero i María Francisca 

Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Anna Geli i España, Aurora Madaula 

i Giménez i Marta Madrenas i Mir, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, Jenn 

Díaz Ruiz, Noemí Llauradó Sans, Lluïsa Llop i Fernàndez i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republi-

cà; 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.

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

Cardona, acompanyada de la directora executiva, Núria Ramon Pérez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català 

de les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè doni resposta a la pre-

sentació dels informes «L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya», «L’avaluació de 

la xarxa de SIADs de Catalunya» i «Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials 

de violència masclista» (tram. 356-00284/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

2. Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant 

la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les línies de treball de l’Insti-

tut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere (tram. 356-

00313/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè infor-

mi sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació (tram. 356-

00273/12). Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 

sobre la representació de les dones als mitjans audiovisuals (tram. 356-00274/12). Beatriz 

Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya 

davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe sobre violència se-

xual «Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes» 

(tram. 356-00304/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

6. Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa 

a l’atenció a les persones transgènere (tram. 250-00347/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

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

sentat: BOPC 143, 36; esmenes: BOPC 179, 4).

7. Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i investigadora 

(tram. 250-00382/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de re-

solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 177, 51; esmenes: BOPC 211, 5).

8. Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats 

d’explotació sexual (tram. 250-00466/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 206, 23; esmenes: BOPC 236, 6).



DSPC-C 180
5 de febrer de 2019

Sessió 4 de la CIP  4

9. Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la no-discrimina-

ció de les persones amb variacions intersexuals (tram. 250-00471/12). Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 206, 31).

La presidenta

Molt bona tarda, s’obre la sessió. 
Abans de començar, algun grup vol comunicar alguna substitució per aquesta 

sessió? (Jenn Díaz Ruiz demana per parlar.) Endavant.

Jenn Díaz Ruiz

Sí, la diputada Noemí substitueix la diputada Eva Baró.

La presidenta

Molt bé. (Anna Geli i España demana per parlar.) Diputada Geli...

Anna Geli i España

Sí, la diputada Madaula substitueix en Francesc de Dalmases..., Aurora Madaula. 
I el diputat... (Veus de fons.) Sí, Narcís Clara substitueix Anna Erra.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies.

Noemí de la Calle Sifré

La diputada María Valle substituirá al diputado Carlos Sánchez.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.
En tot cas, abans d’iniciar l’ordre del dia, sí que voldríem fer una declaració de 

condol per l’assassinat de la jove de Reus i el suport a les noies violades a Sant Cugat 
i a Sabadell. Aquesta declaració diu així: 

Manifestació de condol i de condemna de la violència masclista

«Des del Parlament, volem fer arribar el nostre condol a la família de la jove 
assassinada a Reus, i el nostre suport a les dues joves que han estat violades a Sant 
Cugat i Sabadell, aquest cap de setmana. A Catalunya, no tolerem cap tipus de vio-
lència masclista. Una de les manifestacions més extremes de la desigualtat entre do-
nes i homes, que encara persisteix a la nostra societat.

»Les violències masclistes no són un fenomen aïllat, no són casos individuals, 
són presents a totes les estructures de la societat i suposen la vulneració més greu 
dels drets humans de les dones. Davant d’això, és evident que cal seguir combatent 
la violència masclista, en totes les seves facetes i en tots els nivells. Cal aconseguir 
una societat on les dones puguem viure lliures, sense opressions i sense por. I cal 
combatre-ho, des de la corresponsabilitat de totes i tots, tant de la ciutadania, com 
de les institucions. Hem de trencar el silenci que ens fa còmplices i visibilitzar el que 
durant segles s’ha silenciat.

»Des del Parlament de Catalunya, diem prou a les violències masclistes.» 
Si us plau, fem un minut de silenci.
(La comissió serva un minut de silenci.)
Seguidament, té la paraula la vicepresidenta, que llegirà una declaració contra 

la violència LGTBI.

La vicepresidenta

Gràcies. Bona tarda a tothom.
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Manifestació de condemna de les agressions LGTBIfòbiques i de suport 
a les víctimes

«El posicionament de la Comissió d’Igualtat de les Persones sobre els atacs 
LGTBIfòbics

»La matinada del proppassat 24 de gener, el Centre LGTBI de Barcelona va pa-
tir una sèrie d’atacs LGTBIfòbics, quan tan sols feia una setmana que havia estat 
inaugurat. I el passat 12 de gener, es produïa una brutal agressió LGTBIfòbica a un 
jove al metro de Barcelona.

»Aquests són els més recents, de molts casos d’agressions cap al col·lectiu. Els 
casos de fòbia cap al col·lectiu LGTBI a Catalunya, cada cop van en augment. És per 
això, que no podem silenciar aquests fets i el Parlament de Catalunya ha de denun-
ciar aquests atacs discriminatoris cap a aquest col·lectiu.

»Així doncs, la Comissió d’Igualtat de les persones condemna les agressions pro-
duïdes al metro de Barcelona i al Centre LGTBI. 

Les agressions físiques només són la punta de l’iceberg de totes les vulneracions 
i discriminacions que pateix aquest col·lectiu. Som una societat diversa i democrà-
tica, i és per això que no podem permetre que els atacs, siguin com siguin, vinguin 
d’on vinguin, cap al col·lectiu, tinguin cabuda a la nostra societat.

»La Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament de Catalunya vol traslladar 
tot el suport a les víctimes i manifesta el seu rebuig cap a les agressions produïdes. 
Així mateix, expressa ple suport a la lluita contra la LGTBIfòbia. 

Per consegüent, es sol·licita que els mecanismes legals per fer front a la xacra de 
la LGTBIfòbia s’apliquin i s’efectuïn de manera correcta, i el desplegament efectiu 
de la Llei 11/2014, per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgène-
res i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.»

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, vicepresidenta.

Sol·licituds de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de 
l’Institut Català de les Dones, perquè doni resposta a la presentació 
dels informes «L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya», 
«L’avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya» i «Avaluació i propostes 
de millora dels circuits territorials de violència masclista» i perquè 
informi sobre les línies de treball de l’Institut Català de les Dones i el Pla 
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere

356-00284/12 i 356-00313/12

Seguidament, doncs, podem votar les dues primeres sol·licituds, conjuntament. 
La sol·licitud de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut 
Català de les Dones davant d’aquesta comissió, perquè doni resposta a la presentació 
dels informes «L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya», «L’avaluació de 
la xarxa de SIADs de Catalunya», i «Avaluació i propostes de millora dels circuits 
territorials de violència masclista». I la segona compareixença de la presidenta, per-
què informi sobre les línies de treball de l’Institut Català de les Dones i el Pla estra-
tègic de polítiques d’igualtat de gènere.

Si els sembla, i ho podem fer assentiment? (Pausa.) D’acord.
Molt bé, doncs, ara sí que... (Veus de fons.) Formalment, em diu que hem d’am-

pliar l’ordre del dia per substanciar aquesta compareixença i, per tant, si els sembla, 
doncs, també ho podem fer per assentiment. (Pausa.)
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Compareixences acumulades de Núria Balada Cardona, presidenta de 
l’Institut Català de les Dones, perquè doni resposta a la presentació 
dels informes «L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya», 
«L’avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya» i «Avaluació i propostes 
de millora dels circuits territorials de violència masclista» i perquè 
informi sobre les línies de treball de l’Institut Català de les Dones i el Pla 
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere

357-00358/12 i 357-00359/12

Moltes gràcies, doncs ara sí que em plau... (Veus de fons.) Perdó? Sí, diputada 
Segovia...

Susanna Segovia Sánchez

Nosaltres acceptem que es faci la compareixença, que es substanciï conjunta-
ment, perquè entenem que està relacionat, però sí que voldríem saber quins són els 
tempos previstos d’intervenció i els que tindrem com a grup, per veure si podem do-
nar el debat amb la deguda qualitat. Perquè són dos temes prou intensos i extensos 
com per veure com els tractem i que no ens quedi res a fora.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. (Veus de fons.) Sí..., el que havíem dit..., la seva intervenció de mitja 
hora i, llavors, la intervenció per cadascun dels grups, de deu minuts.

Susanna Segovia Sánchez

I tenim un segon torn després de la seva intervenció, en cas que hi hagi una rè-
plica de la...?

La presidenta

Jo entenc que sí, no? (Veus de fons.) Si ho volen, sí, sí, cap problema.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies.

La presidenta

D’acord. Doncs, ara sí. (La presidenta riu.) Doncs, sí que em plau donar la ben-
vinguda, la més sincera benvinguda a la presidenta de l’Institut Català de les Dones, 
la senyora Núria Balada Cardona, i a la directora executiva de l’institut, la senyora 
Núria Ramon Pérez.

Per tant, doncs, ja sí que li dono la paraula a la senyora Balada, perquè pugui 
substanciar, diguem-ne, les dues sol·licituds. Endavant. Té –això– un màxim de deu 
minuts... (Veus de fons.) De trenta minuts –perdó–, de mitja hora.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (Núria Balada Cardona)

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, diputades... Agrair també el fet de poder venir 
a la Comissió d’Igualtat a explicar en primera persona les principals actuacions i línies 
de treball de l’Institut Català de les Dones, i alhora també, doncs, fer retiment de comp-
tes dels diferents informes que hem elaborat en els darrers, últims anys, des de l’Insti-
tut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere. Jo també 
coincideixo que són dos temes molt extensos, però seré el màxim de sintètica possible 
per després també donar-los temps, doncs, per poder obrir un debat.

M’acompanya també la directora executiva de l’Institut Català de les Dones, i 
també, doncs, una part de l’equip de professionals de l’Institut Català de les Dones, 
a qui també agraeixo la seva gran implicació, que moltes vegades va més enllà de 
les seves competències. Primer de tot –i crec que també és necessari– fer una espe-
cial menció: tot el meu condol a la família de la jove assassinada a Reus la setmana 
passada, i també tot el suport a les joves violades aquest cap de setmana, tant a Sa-
badell com a Sant Cugat.
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Com dèiem abans, no es tracta d’actes aïllats, sinó que són les manifestacions 
més extremes de la desigualtat que encara avui dia pateixen també les dones. I és 
per això que necessitem també la vostra complicitat des del Parlament, perquè acti-
tuds negacionistes, com les que veiem, doncs, arreu del món no prosperin i que feu 
també d’altaveu del que el moviment feminista. La lluita feminista dia rere dia ens 
interpel·la perquè aquests actes d’agressions masclistes no quedin silenciats i fer vi-
sible el que durant segles, doncs, se’ns ha negat.

Estructuraré la meva intervenció en dos blocs: una més específica, sobre el Pla 
de polítiques d’igualtat de gènere i les línies de treball de l’Institut Català de les Do-
nes, i, una segona, sobre els principals resultats dels informes de la xarxa de recur-
sos públics de violència masclista.

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

Com deia, actualment estem en un moment històric, on totes les polítiques pú-
bliques han d’incorporar necessàriament, doncs, la perspectiva de gènere. De fet, la 
vaga feminista del 8 de març de l’any passat, també diferents iniciatives a través de 
les xarxes socials com el #MeToo, com el #Cuéntalo, o la resposta ciutadana a sen-
tències indignes i inhumanes, com la de La Manada, constaten el que moltes insti-
tucions ja fa anys, doncs, que estem treballant: que les desigualtats, malauradament, 
encara persisteixen en una societat patriarcal.

És per això, doncs, que també estem treballant d’una manera molt ferma en el 
nou Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022. Aquest nou Pla ha 
estat plantejat des de la doble vessant de persistir en el treball de la transversalitat 
de la perspectiva de gènere, però també per concretar un seguit d’actuacions a im-
pulsar en els àmbits més rellevants de l’acció del Govern pel que fa a l’assoliment de 
la igualtat de dones i homes.

Com no podia ser d’una altra manera, la seva elaboració ha partit del coneixe-
ment après de molts i diversos antecedents, de moltes iniciatives que s’han anat des-
envolupant també a Catalunya; de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia el 1979 i la 
creació de l’Institut Català de les Dones el 1989, tot just ara fa trenta anys. El ma-
teix any en el qual es va aprovar, doncs, el primer Pla d’actuació del Govern de la 
Generalitat per a la igualtat d’oportunitats de les dones. També, doncs, cal comptar 
amb antecedents com el marc normatiu català, estatal i europeu, així com amb di-
ferents tractats i convencions internacionals, entre els quals cal destacar per la seva 
rellevància la Convenció de Nacions Unides sobre l’eliminació de tota forma de dis-
criminació contra la dona, l’any 1979, i la Quarta Conferència Mundial de la Dona, 
celebrada a Beijing, l’any 1995, on el gender mainstreaming es va posicionar també 
en l’agenda internacional com el nou paradigma en l’abordatge de les desigualtats 
entre dones i homes.

Aquest Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, es preveu que 
sigui aprovat per acord de govern, abans de finalitzar el primer trimestre del 2019. 
Aquest pla, ha comptat amb un ampli procés de participació, amb la incorporació 
d’esmenes d’unes seixanta entitats i institucions i amb les actuacions proposades 
pels tretze departaments que actualment, doncs, conformen la Generalitat de Ca-
talunya. Ha comptat també amb la revisió i validació d’una comissió de quinze ex-
pertes en els diferents àmbits d’intervenció de les polítiques públiques d’igualtat de 
gènere, i, especialment, en la lluita contra la violència masclista, i s’han incorporat, 
doncs, bona part dels centenars d’esmenes realitzades per aquestes expertes.

En el procés de participació també van ser convidades totes les entitats perta-
nyents al Consell Nacional de Dones de Catalunya, tots els serveis d’informació i 
atenció a les dones dels ens locals, totes les institucions membres de la Comissió Na-
cional per una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i també, doncs, 
els serveis d’intervenció especialitzada de la Xarxa de recursos d’atenció i recupera-
ció integral per a les dones que es troben en situació de violència masclista. Creiem, 
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doncs, que és necessari aconseguir el màxim consens possible. El que ha fet, doncs, 
alentir una mica el procés d’aprovació. 

Com s’ha dit, la transversalització de gènere és l’estratègia instrumental bàsi-
ca que ha d’interactuar i enfortir la resta d’eixos estratègics plantejats. És un recull 
d’una estratègia dual, ja que proposa, doncs..., ja és el que proposava l’anterior Pla 
estratègic de polítiques de dones, en el sentit de plantejar accions específiques en 
tots els sectors d’intervenció del Govern i, alhora, continuar impregnant la perspec-
tiva de gènere en tots els processos de gestió interna que duu a terme l’Adminis-
tració. Sens dubte, doncs, tot això ens ha d’acabar repercutint en l’assoliment de la 
igualtat entre dones i homes, en tots els àmbits d’actuació pública. L’aprovació d’a-
quest pla donarà compliment tant a la Llei 17/2015 com a la Llei 5/2008, dels drets 
de les dones a erradicar la violència masclista.

Hem volgut incorporar, com a un dels eixos estratègics d’aquest nou pla, el se-
gon Programa d’intervenció integral contra la violència masclista, de 2019-2022, 
justament perquè la discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de 
la vida, personal, familiar, laboral i social és la causa finalment de la pitjor ma-
nifestació del masclisme, la violència contra les dones i els seus fills i filles. Així, 
és la voluntat del Govern que l’aprovació i el desplegament d’aquest pla estratègic, 
amb el consegüent increment també de recursos tant econòmics com professionals 
i estructurals, esdevingui, doncs, una eina útil per avançar el més ràpid possible, 
amb la implicació del conjunt de la societat en l’assoliment de la igualtat efectiva 
de dones i homes i, per tant, també en l’erradicació de totes les formes de violèn-
cia masclista.

A continuació, els exposaré els sis eixos de detecció i el seu corresponent ob-
jectiu estratègic, mitjançant els quals es desplegarà aquest pla. El primer punt, l’eix 
número 1 d’acció, en educació i promoció de valors i models igualitaris. Creiem, 
doncs, necessari un canvi de models igualitaris, i és per això que és imprescindible 
educar el conjunt de la societat, de totes les edats, per assolir la igualtat efectiva de 
dones i homes. Educar des de totes les institucions, no només l’escolar, per la igual-
tat real de drets i oportunitats, posant en valor, indistintament, l’experiència, les ap-
tituds i l’aportació social i cultural de dones i homes. Hem d’eliminar, mitjançant 
l’educació, els estereotips culturals de gènere que porten a valoracions desiguals dels 
rols que tenen homes i dones en tots els àmbits de la seva vida. I educar en l’ús tam-
bé d’un llenguatge no sexista.

A l’eix d’acció número 2, la promoció de l’equitat en el treball i la corresponsabi-
litat en els usos del temps. Mitjançant aquest eix, volem promoure l’equitat en la dis-
tribució de tasques domèstiques i de cura, i la igualtat entre dones i homes en l’àmbit 
laboral. Hem de lluitar contra totes les discriminacions i desigualtats quotidianes, 
que posen en situació de desavantatge les dones amb relació a les seves possibilitats 
reals de desenvolupar-se professionalment i personalment, i assolir una organització 
social corresponsable entre dones i homes, que reparteixi de manera igualitària les 
responsabilitats en tots els àmbits i situacions vitals.

Com a eix número 3, el de prevenció i erradicació de la violència masclista. 
Aquest eix constitueix el segon Programa d’intervenció integral contra la violència 
masclista. Com saben, erradicar totes les formes de violència contra les dones i els 
seus fills i filles, en tots els àmbits on es manifestin. A Catalunya, com dèiem abans, 
no tolerarem cap acte de violència masclista. Hem de poder garantir que totes les 
formes de violència masclista s’abordin de manera integral des de les institucions 
públiques, i combatre també la violència masclista des de l’espai públic, amb el con-
junt d’una societat catalana sensibilitzada i amatent a la seva prevenció, detecció, 
atenció i recuperació.

Com a eix d’acció número 4, la participació política i social i l’apoderament 
personal i comunitari de les dones. És necessari, també, enfortir l’autonomia, la 
llibertat personal i l’exercici efectiu de la plena ciutadania en una democràcia pa-
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ritària. Per això, volem dur a terme accions d’apoderament de les dones en tots els 
àmbits, tant econòmic, social i cultural, per assolir la igualtat efectiva de dones i 
homes, tant en l’accés com el control i l’ús dels recursos i els beneficis del sistema 
social. Fomentar el talent femení, i l’emprenedoria de les dones, especialment en 
aquells sectors i professions i ocupacions en les quals som poc presents. Una de les 
eines més necessàries és reformular el Consell Nacional de Dones de Catalunya, 
com a principal referent de participació política de les dones i assessorament en 
polítiques d’igualtat de gènere.

Com a eix número 5, visibilització de les dones i comunicació no sexista. Aquest 
eix és necessari per aconseguir trencar les barreres del patriarcat i donar veu i vi-
sibilitat a les dones, tant les d’avui com les del passat, tan llargament silenciades. 
Entre totes i tots, hem de fer valer les aportacions de les dones en la construcció, el 
manteniment i la transformació de la societat i l’assoliment de les llibertats, a fi de 
superar la seva infravaloració històrica, i que esdevinguin referents per generacions 
futures i actuals. Vetllar perquè la imatge de les dones que es projecta als mitjans de 
comunicació, estigui lliure d’estereotips sexistes.

Com a últim eix, el número 6, transversalització de la perspectiva de gènere en 
les polítiques públiques. Situar la igualtat efectiva de dones i homes en la centrali-
tat de les polítiques públiques ens garantirà, doncs, una societat avançada, quant als 
seus valors cívics. És per això que hem de garantir que totes les polítiques públiques 
incloguin la perspectiva de gènere en totes les seves fases de planificació estratè-
gica, implementació i avaluació. Per fer-ho, hem de dissenyar i impulsar les eines 
necessàries perquè la transversalitat de la perspectiva de gènere es faci efectiva en 
l’Administració de la Generalitat, en tots els seus àmbits sectorials i col·laborar per 
assolir aquest mateix objectiu, amb les administracions locals.

Aquests són els sis eixos estratègics d’aquest pla, en els que s’articula aquest nou 
pla estratègic, i d’on es derivaran diferents actuacions, algunes de les quals ja els puc 
avançar, més enllà de l’àmbit de la violència masclista, que m’hi referiré en el segon 
bloc de la meva intervenció. 

Com a actuacions destacades que us podem avançar ja, en numeraré sis: l’elabo-
ració d’un pla d’acció de suport a les empreses per promoure la igualtat d’oportuni-
tats en el treball i la creació del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria 
d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball. Una campanya específica de sensi-
bilització sobre la distribució per sexes de les tasques a la llar i les de cura, i del seu 
valor social i econòmic. La promoció del lideratge femení en els òrgans de direcció 
d’entitats, organitzacions empresarials, sindicats, polítics i socials. L’elaboració d’un 
índex d’equitat de gènere a Catalunya. La revisió dels plans d’estudi per incloure la 
perspectiva de gènere i els continguts de gènere en l’àmbit universitari. El foment de 
la recerca en matèria d’igualtat de gènere o la creació del Consell d’Igualtat Interins-
titucional. Aquest és el punt on ens trobem, amb necessitat d’aprovar un pla estratè-
gic que ha de continuar coordinant les polítiques públiques del Govern i aconseguir 
que, més enllà de les lleis, els canvis siguin reals.

Com deia fa uns dies Irantzu Varela: «El feminisme no és un club, és una pràc-
tica política, no t’hi pots apuntar, ni s’hi pot treure a ningú. Formar-se, revisar les 
pràctiques individuals i organitzar-se col·lectivament. Solidaritat entre nosaltres, i 
cuidar-se.» És aquesta la filosofia que hem de seguir. És per això que, el passat 2018 
vàrem aprovar el Pla director de formació en equitat de gènere, amb la intenció que 
la Generalitat sigui l’Administració més ben formada en polítiques de gènere. És 
només així que aconseguirem avançar fermes en aquesta direcció. Aquest pla inclou 
accions adreçades tant a diferents departaments del Govern, com als ens locals, i a 
les entitats que hi col·laboren, tenint en compte tres col·lectius prioritaris, pels quals 
es prescriu una formació de caràcter obligatori: l’alta direcció i la línia de coman-
dament, als i les professionals dels circuits de violència masclista i els referents d’i-
gualtat de cada departament i de les altres administracions públiques.
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Quant a la formació d’alts càrrecs i de personal directiu i de comandament, es-
tem en plena organització de diferents actuacions. En primer lloc, s’han iniciat els 
contactes amb les direccions de serveis dels departaments per organitzar una píndo-
la formativa sobre la temàtica en les reunions dels consells de direcció. I en segon 
lloc, segueix en marxa la formació de personal directiu i de comandament, en con-
cret un curs semipresencial de tretze hores de durada, sobre transversalitat de gène-
re. Que, com el 60 per cent de la formació del pla director, requereix la presentació 
d’evidències que s’ha d’haver iniciat un projecte de millora en el propi àmbit. En 
aquest moment, cada departament disposa de les previsions necessàries per acon-
seguir l’objectiu de tenir capacitat el 25 per cent del personal directiu de l’Adminis-
tració i serveis l’any 2020. 

Pel que fa al segon col·lectiu a formar, els circuits de violència masclistes, d’una 
banda, s’està treballant amb la impartició ordinària de formació, que durant el 2017 
va aconseguir vuitanta-set projectes de millora. I, de l’altra, s’està treballant amb 
l’Escola d’Administració Pública, el disseny de la formació de cent quaranta hores 
per a la capacitació bàsica de professionals dels circuits. Aquest curs s’impartirà de 
forma semipresencial a tot el territori de Catalunya, per descentralitzar els recursos 
formatius, i que arribi a les persones de totes les comarques.

Quant al tercer col·lectiu, les persones referents de gènere dels departaments 
de la Generalitat i del personal de l’ICD, s’ha tancat amb èxit la primera edició, i 
s’està a punt de convocar la segona edició del postgrau de Polítiques d’Igualtat de 
Gènere a la Gestió Pública, realitzat en col·laboració amb l’Escola d’Administració 
Pública, la Universitat de Barcelona i l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones 
i Gènere. I aquest any el postgrau s’obrirà a la participació també de les adminis-
tracions locals i altres administracions públiques.

Ara em centraré en la segona part de la meva compareixença, sobre els infor-
mes que varen presentar-se a la Comissió d’Igualtat de les Persones el passat 4 de 
desembre. 

El Govern té com a prioritat la lluita contra la violència masclista. Tot just l’any 
passat, celebràvem deu anys de la Llei de violència masclista. Una llei pionera a ni-
vell internacional, que va ser aprovada per unanimitat del Parlament. És per això 
que, durant el darrer any, hem avaluat mitjançant diversos informes els serveis de 
la xarxa de recursos públics, per tal de buscar les estratègies, alhora que establir 
les polítiques públiques eficaces, que donin resposta a la necessitat de fer una bona 
sensibilització, prevenció i atenció a totes les dones del nostre país. Aquí vull també 
aturar-me un moment, per agrair la feina constant de totes les entitats i moviments 
feministes, amb qui coproduïm polítiques públiques i una mostra són aquests infor-
mes, que no haguessin estat possibles sense la seva implicació i lideratge.

Pel que fa a l’avaluació de la xarxa de serveis d’informació i atenció a les dones, 
els anomenats SIADs, que vàrem realitzar el 2014, amb Espora Sinergies, consi-
derant que la xarxa de SIADs ja estava totalment desplegada i era un bon moment 
d’establir propostes de millora consensuades amb els cent dos SIADs que existeixen 
a Catalunya, des de la seva elaboració hem desplegat diferents iniciatives al respec-
te. Com a primera iniciativa, Hipàtia, una aplicació informàtica per recollir i tractar 
les dades sobre les dones ateses als SIADs. Com els deia, existeixen cent-dos SI-
ADs, repartits al llarg del territori, i aquests recullen les dades de diferents formes 
i utilitzant sistemes diferents.

Per tal d’homogeneïtzar aquestes dades i poder-les tractar, l’ICD ha desenvolupat 
l’aplicatiu Hipàtia, amb la implantació d’aquest sistema, que comportarà una millo-
ra, ja que les dades recollides seran homogènies i més fàcils de tractar a l’hora de 
fer estadístiques i estaran actualitzades trimestralment. 

Com a segon punt de millora, l’establiment de campanyes i materials compartits 
per tots els SIADs, que ens ha de permetre poder ser més eficaces a l’hora d’articu-
lar polítiques d’igualtat de gènere. També, millores en el seguiment i coordinació 
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dels diferents serveis. L’establiment, també, d’una nova fitxa amb la dotació pressu-
postària per establir mesures que augmentin la coordinació de la transversalitat del 
gènere a totes les polítiques municipals, per tal de donar suport als ajuntaments a 
integrar la transversalitat de gènere a les seves actuacions.

L’ICD va posar en marxa aquesta nova fitxa, per tal que els ens locals designes-
sin una persona referent, de transversalitat de gènere, als ens locals; executar un pro-
jecte formatiu o de sensibilització al personal tècnic de l’organització i l’elaboració 
d’un informe de la transversalització de la perspectiva de gènere en l’activitat anual 
dels ens locals.

L’ICD, més enllà d’aquesta fitxa, ha realitzat també accions formatives específi-
ques als municipis, amb la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques 
públiques. Estem treballant, actualment, amb l’augment del contracte programa, 
amb una dotació pressupostària de 500.000 euros anuals. També en l’establiment 
d’un model únic definit dels serveis d’informació i atenció a les dones a tot Catalu-
nya. Actualment, aquests serveis realitzen 83.750 atencions anuals. És per això que 
puc afirmar que són un dels serveis cabdals de la xarxa de recursos d’atenció i recu-
peració de les dones víctimes de violència masclista.

Com a segon informe, la diagnosi sobre «L’abordatge de les violències sexuals 
a Catalunya.» Com els deia, en els darrers temps han sortit a la llum diversos casos 
d’agressions sexuals que han sacsejat també l’opinió pública i han donat lloc a di-
verses mobilitzacions i manifestacions públiques de rebuig i condemna de les vio-
lències sexuals. Les violències sexuals són un tipus de violència masclista, que, com 
aquestes, són de naturalesa multicausal i multidimensional, donat que es produeixen 
en àmbits diversos de la vida.

A més a més, les violències sexuals conviuen sovint amb d’altres formes de vio-
lència masclista com pot ser la psicològica. És per aquest motiu, i davant la necessi-
tat de fer un treball exhaustiu sobre les violències sexuals, que des de l’ICD vàrem 
impulsar la diagnosi conceptual sobre «L’abordatge de les violències sexuals a Ca-
talunya», elaborat per Creación Positiva, i el seu marc jurídic per al grup de recerca 
Antígona, de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir d’aquest estudi, estem 
treballant amb les bases per tal d’establir un procés de disseny d’un model d’inter-
venció coordinat per a l’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, per tal de 
contribuir a la identificació dels principals reptes en l’abordatge de les violències se-
xuals a Catalunya i garantir que totes les formes de violència masclista s’abordin de 
manera integral des de les institucions públiques. I combatre les violències masclis-
tes des de l’espai públic pel conjunt d’una societat catalana sensibilitzada i amatent 
a la seva prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació. 

En el que ja també hem començat a treballar és en diferents campanyes de sen-
sibilització i materials de prevenció en l’àmbit de la violència sexual, sota el lema 
«Lliures i sense por», ja que les dones hem de poder gaudir del dret a la llibertat 
sexual i seguretat en l’àmbit públic i privat. Una de les mesures que vam presentar 
la setmana passada, és el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en els 
entorns d’oci. Mitjançant aquest protocol, la Generalitat posa a l’abast els seus mit-
jans en l’àmbit de la seguretat, a fi d’evitar que cap conducta que atempti contra la 
llibertat i indemnitat sexuals quedi impune.

A partir de criteris imperatius i operatius, les conductes d’assetjament sexual 
no previstes al Codi penal, però que es consideren constitutives d’una infracció 
administrativa, podran ser penades. Aquest és un dels grans avenços que hem pre-
sentat de mà del Departament d’Interior, evidenciant –un cop més– que la trans-
versalitat de les polítiques públiques contra la violència masclista és necessària, i 
que es fa aquesta exhaustiva coordinació.

Per últim, «L’avaluació dels circuits territorials de violència masclista.» Aquest 
és un dels últims informes, que hem elaborat des de l’Institut Català de les Dones 
amb Almena Feminista, amb la intenció de poder fer una millor coordinació del tre-
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ball en xarxa que es fa des dels circuits territorials. Conscients que aquests circuits 
van ser creats a partir del 2008, vàrem creure necessari poder fer un treball d’estudi 
i comparació sobre com estaven funcionant aquests circuits, i quines eren les princi-
pals dificultats de dur a terme i establir propostes de millora. Ja en l’última comis-
sió es van presentar les principals dificultats, i en què estem treballant ara mateix? 
Doncs en el reglament de composició dels circuits territorials, per tal d’establir una 
composició unificada i posar en valor la feina que duen a terme tots i totes les pro-
fessionals implicades en la lluita contra la violència masclista.

L’establiment, també, de mecanismes i espais online de suport al treball profes-
sional dels circuits territorials de violència masclista, que ha de facilitar la coordi-
nació entre ells. També la definició i implementació de dinamitzadores dels circuits 
territorials de violència masclista. Agrair també el treball que s’ha realitzat conjun-
tament amb totes les components dels circuits territorials de violència. Sense elles, 
no hagués estat possible. És fruit d’aquest treball que estem elaborant el futur Pacte 
contra la violència masclista, una eina que va més enllà de l’obra de govern, ja que 
ha d’implicar tota la societat. El Pacte nacional contra l’erradicació de la violència 
masclista, que es troba en procés d’elaboració, vol garantir els instruments i recur-
sos necessaris per desplegar i executar les accions previstes en el Programa d’inter-
venció integral contra la violència masclista, esdevenint un pacte de coordinació, 
participació i compromís de tots els agents polítics i socials implicats en la lluita 
contra la violència masclista.

Aquest pacte recull també algunes actuacions prioritàries que també m’agradaria 
poder compartir amb vosaltres, com un acolliment específic d’urgència, amb el dis-
seny d’un model d’acolliment i atenció integral d’urgència, que doni resposta a totes 
les situacions de violència masclista, especialment en els caps de setmana. O l’in-
crement dels recursos de la xarxa d’atenció i recuperació integral per les dones en 
situació de violència masclista. La millora de l’atenció de les dones en situació de 
violència masclista, sobretot en el moment de la denúncia, i al llarg del procés judi-
cial. El desenvolupament d’una atenció específica i especialitzada, adreçada a filles 
i fills de dones en situació de violència masclista i un increment de la seva preven-
ció, amb un programa marc de sensibilització en equitat de gènere i lluita contra la 
violència masclista per als centres educatius i de lleure juvenil. També la concessió 
d’ajuts per a l’accés a un habitatge per a dones en situació de violència masclista.

Per finalitzar la meva intervenció, vull fer també un reconeixement a tot el movi-
ment de dones i feministes. Sense elles, no seríem on som. És necessari poder donar 
veu a les entitats de dones, i és per això que considerem imprescindible el paper del 
Consell Nacional de Dones de Catalunya, que aglutina més de quatre-centes entitats 
de dones i que, enguany, compleix trenta anys de la seva creació. Necessitem que el 
consell esdevingui una veritable eina d’incidència, on totes juntes repensem la par-
ticipació política de les dones, i la necessitat de fer sentir la seva veu.

Jo, en principi..., no sé si m’he passat o...

La presidenta

No, no..., perfecte. (La presidenta riu.) Al revés...

La presidenta de l’Institut Català de les Dones

He anat molt de pressa...

La presidenta

Moltíssimes gràcies. És d’agrair que s’hagi cenyit al temps i també d’agrair el 
repartiment d’aquest temps, que ha sigut molt equitatiu entre les dues sol·licituds de 
compareixença. Ara, en tot cas, és el torn de paraula dels grups parlamentaris i té la 
paraula la senyora Elisabeth Valencia, del Grup Parlamentari de Ciutadans... (Veus 
de fons.) Ella, sí; doncs, sí, sí. Disculpes. És de la senyora Susanna Segovia, del 
Grup Catalunya en Comú. Endavant.
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Susanna Segovia Sánchez

Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a la directora de l’Institut Català, la senyora 
Balada; la senyora Ramon, però..., i a tot l’equip per acompanyar.

Jo sí que li voldria agrair que s’hagi cenyit al temps, però la veritat és que, com 
es pot imaginar, «ha sabut a poc», perquè creiem que tant la proposta de compa-
reixença que nosaltres fèiem..., tenia prou calat com per poder-se estendre en una 
valoració més qualitativa també de les mesures que s’han pres, i més quantitativa, 
amb més dades, que no només una enumeració. I igualment, com es pot imaginar, 
hi ha tanta expectativa, sobre el pla estratègic, que, realment, veure ara unes dia-
positives i una lectura ràpida, doncs, no ajuden gaire a dimensionar del que estem 
parlant realment, no? Però bé, igualment agraïm la compareixença. Creiem que ja 
tocava, aquí en aquesta comissió i, a més a més, així podrem fer una sèrie de pre-
guntes, que estic segura que altres grups també tindran molts dubtes a fer.

Sobre el pla estratègic, realment, tenint en compte que del 2015 al 2019 no va ha-
ver-n’hi, nosaltres tenim informació, precisament per part d’entitats i altres expertes 
que han participat en el pla, que encara no se’ls ha fet retorn, que no se’ls ha enviat 
el document, que no saben què ha passat amb aquestes esmenes encara, que no hi 
ha prou informació. Evidentment, com a grup parlamentari, ens agradaria saber, 
quan aquest pla es podrà tenir, es podrà estudiar, es podrà veure? Amb el que ens ha 
exposat ara no hi ha suficient informació ni temps per poder-ho processar i saber si 
realment això respon al que nosaltres i el Parlament, en diferents mocions ha apostat 
com a prioritats pel combat de les lluites masclistes. 

Evidentment, pressupost i recursos. A banda de l’enumeració d’accions, estaria 
bé saber quins són els pressupostos, quins són els recursos. I una altra de les pre-
guntes que volem fer és: quan creu vostè que hauria de destinar el Govern de la 
Generalitat de Catalunya per fer un pla de xoc efectiu, front a l’emergència de les 
violències masclistes?

Nosaltres..., és una de les prioritats que hem posat a l’hora d’asseure’ns a parlar 
de possibles pressupostos i no hem tingut ni tan sols una proposta de reunió per par-
lar del tema. Aquest tema no s’ha volgut tractar, no s’ha tractat, i no hi han tampoc 
informacions sobre els recursos que s’hi destinaran. El Ple del Parlament va aprovar 
una moció en la qual es demanava que, com a mínim, l’Institut Català de les Dones 
tornés al finançament que tenia l’any 2008, que és quan es va aprovar la Llei contra 
les violències masclistes. No tenim informació de quin és el pressupost que s’està 
plantejant per l’Institut Català de les Dones, com a principal eina que té el Govern 
per executar les polítiques de defensa dels drets de les dones i, per tant, les de la 
lluita contra la violència masclista.

No hem tingut resposta, nosaltres també hem proposat que hi hagi una conse-
lleria que s’encarregui del tema per garantir la transversalització. Tampoc no tenim 
resposta. I, sobretot, ens agradaria saber si aquest pla estratègic té previst fer un es-
cenari pressupostari suficient per, realment, poder implementar tot allò que es diu i 
que no sigui només una enumeració de mesures que es voldrien fer, sense els recur-
sos necessaris per veure’ls.

Al setembre de l’any passat –i vostè ho ha esmentat– però ja des del setembre la 
consellera Elsa Artadi va anunciar el Pacte nacional per l’erradicació de les violèn-
cies masclistes a Catalunya. Ara ens han tornat a dir que el pacte és una prioritat, 
però tampoc sabem com està, quan es pensa convocar, si han contactat amb les di-
ferents entitats, quin és el calendari per aquest pacte que ha de donar resposta a to-
tes aquestes prioritats que vostè, en la seva compareixença, ha fet evidents. També 
voldríem preguntar-los respecte als recursos que s’han rebut, del Pacte d’estat contra 
les violències masclistes, a què s’estan destinant, què es preveu destinar? I a més a 
més, com es complementarà –i té a veure amb el que ha dit anteriorment– amb els 
recursos propis de la Generalitat de Catalunya?
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Com està assegurant-se l’Institut Català de les Dones de que realment aquestes 
mesures d’incidència en la resta de departaments del Govern estan tenint èxit, estan 
tenint ressò i s’estan convertint en mesures concretes i en accions concretes? Com 
s’avalua, això, per veure si realment hi ha aquesta aplicació en els diferents depar-
taments? I, evidentment, nosaltres hem de dir que el desplegament de la 5/2008 està 
molt lluny de ser un desplegament correcte, creiem que falten moltes eines encara 
per desplegar. Els informes que avaluaven els deu anys d’aquesta llei ho posen en 
evidència i ens agradaria que pugui aprofundir en això i també, sobretot, posar-nos 
un calendari per davant, de quan realment aquesta llei –que va ser molt innovadora 
en el seu moment, però que, deu anys després, encara té molts aspectes a desenvo-
lupar–, podria ser una realitat.

Directament sobre l’abordatge de les violències masclistes. Tenim moltes 
 diagnosis, però ens agradaria saber quines són les mesures més concretes, amb 
més detall, i amb més recursos, que s’estan proposant des del Govern de la Genera-
litat per fer front a aquests diagnòstics tan alarmants que estem fent? En concret, es 
parla que s’implementaran dos SIEs més; nosaltres, a la moció que vam aprovar al 
Parlament, demanàvem que, com a mínim, fossin setze en aquest 2019. Vostè sap, i 
els informes ho diuen, que els SIADs estan fent de SIE a molts llocs, pel fet que no 
hi ha prou serveis d’intervenció especialitzada al territori. Així que voldríem saber 
quins són els recursos que estan disposats a..., i quin és el calendari d’implementa-
ció dels SIEs que són necessaris per garantir que totes les dones víctimes de vio-
lències masclistes al territori de Catalunya tinguin els mateixos drets a l’hora de ser 
ateses, i no en funció del lloc on visquin tindran millor o pitjor atenció.

També s’ha parlat d’una ampliació de places de pisos d’acollida i de pisos d’ur-
gència, però sabem que en realitat, el tap on el tenim, és als pisos socials per les 
dones que estan a les meses d’emergència. Fins que no hi hagi, realment, una aposta 
clara per augmentar els habitatges disponibles per a l’emergència social, el que es-
tem fent és que les dones que han d’estar en allotjaments transitoris, que això serien 
els pisos d’acollida, acaben sent allotjaments permanents, amb la consegüent inesta-
bilitat personal i psicològica que suposa per aquestes dones, per als seus fills i filles, 
perquè les meses d’emergència no tenen la capacitat de donar resposta a les necessi-
tats habitacionals. Que, a més a més, és un pas previ imprescindible per la reparació 
d’aquestes víctimes perquè puguin recuperar, a poc a poc, una vida normal.

Ara mateix, hi ha entre quatre i cinc mesos d’espera, per donar resposta a aques-
tes dones. Així que, voldríem saber, què està fent l’Institut Català de les Dones per 
aconseguir que les meses d’habitatge d’emergència social redueixin aquestes llistes 
d’espera que afecten, sobretot, les dones víctimes de violències masclistes. També 
voldríem saber en quin estat es troba la reglamentació del funcionament del SIAD, 
que també és una cosa prevista en la llei i que creiem que encara no s’ha desenvo-
lupat.

I sobre el tema dels protocols de violència masclista, s’estaria elaborant un regla-
ment de regulació d’aquests protocols, però encara hi han territoris on aquests proto-
cols són previs, per tant..., com s’està vetllant per l’adequació de tots els protocols a 
aquests nous formats? Quin és el personal de l’Institut Català de les Dones que està 
destinat i que dedica les seves hores a fer tasca de suport tècnic als protocols terri-
torials? Ens agradaria saber: quantes persones, quina categoria professional..., com 
s’està fent tot aquest suport per garantir que les persones que estan als SIADs tenen 
el suport necessari per poder donar la informació i l’assessorament en condicions?

I també ens agradaria saber en quin estat es troben les comissions de treball, a 
nivell interdepartamental, com per exemple, la de violències sexuals, que estan bas-
tant aturades i la informació que ens arriba des de les entitats és que no funcionen 
amb la capacitat de reacció que haurien de tenir, donat el moment d’emergència so-
cial que estem vivint.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Segovia; també per cenyir-se molt al temps. Té la 
paraula, ara, la diputada Anna Geli, del Grup Junts per Catalunya.

Anna Geli i España

Bé, bona tarda. Moltes gràcies, gràcies per l’explicació, presidenta senyora Bala-
da; senyora Ramon, i a tot l’equip que les acompanyen.

Tot i que ja s’ha fet una introducció, diguéssim, i una condemna, jo també..., nos-
altres també voldríem expressar aquest absolut rebuig i condemna a aquestes darre-
res, doncs, formes de violència que hi ha hagut, aquests dies darrers. Però són unes 
conductes que es reprodueixen dia a dia i que, en qualsevol moment, en qualsevol 
lloc les veiem i les patim. Des de començaments de l’any, portem, segons el portal 
Geoviolencia Sexual, cinc agressions sexuals múltiples que..., no n’hem parlat, però 
aquí és on voldríem una mica incidir. Des del 2006, n’hi ha hagut trenta-set en tot 
l’Estat.

Encara que pugui semblar que tot va començar amb el cas mediàtic de La Ma-
nada, totes sabem que això, doncs, segurament no va ser el primer cas de violació 
múltiple que va succeir. I, irremeiablement, ens venen al cap, doncs, records fatídics 
com els d’Alcàsser. Llavors, hi ha una dada que també ens preocupa moltíssim, i és 
que en tots aquests casos d’agressió múltiple, en les dades del 2018, una de cada deu 
agressions és pornificada. És a dir, que consta alguna fotografia o algun vídeo. Així 
és com..., utilitzen aquest llenguatge, jo no sé si és correcte o no, però vol dir que en 
aquestes agressions hi ha hagut alguna fotografia o algun vídeo, no? De les noran-
ta-tres víctimes, trenta-dues eren menors d’edat. I més de la meitat de les agressions 
van ser de matinada. Llavors, bé..., com és un cas que..., són casos que són..., darre-
rament, doncs, tenim aquestes dades, ens agradaria saber si des de l’institut s’abor-
den també aquests tipus de violència masclista.

Respecte a l’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, creiem que hem 
de poder posar en valor el funcionament del cent per cent del Pacte nacional de 
violència masclista del 2018. S’han de garantir tots els recursos necessaris perquè 
tinguem, no només les garanties d’atenció i identificació de la víctima i l’agressió 
després d’una agressió sexual, sinó que necessitem fer els possibles per no arribar a 
aquest punt. És a dir..., perquè per nosaltres arribar a aquest punt ja vol dir que hem 
fracassat com a societat. Per tant, hem d’intentar fer els possibles per no arribar a 
aquest punt, no?

Volem posar en valor l’ampliació de la xarxa d’atenció i identificació de situa-
cions de risc també sobre els fills i filles dependents de les dones, que també estan 
en situació de risc; no els podem oblidar. I en aquest sentit, com exemple, doncs, 
tinc l’alcaldessa de Girona; però no ho vaig fer amb ella, és a dir, que ho vaig, di-
guéssim, fer prèviament. I avui li he preguntat i m’ha dit que sí, efectivament, no? 
Ja fa un any que Girona, l’Ajuntament de Girona ofereix un servei per als fills de les 
dones maltractades.

De fet, els fills, tots sabem..., totes sabem que són víctimes. I hi ha dades i estu-
dis que demostren que els infants reprodueixen també comportaments dels adults, 
no? I d’aquests comportaments que han viscut a casa, no? I si parlem de fills i filles 
no podem passar per alt tampoc, doncs –que encara que no ho tractem en aquesta 
comissió, sinó potser en la d’infància, però no ho podem deixar de banda–, l’abús 
sexual que pateixen i han patit els nens en el món eclesiàstic; a l’Església, eh? Penso 
que no ho podem deixar de banda.

Segons..., bé, en el desplegament..., és cert que hi ha hagut molta informació 
que a mi, certament, bé, se m’ha fet difícil, diguéssim, d’absorbir, però llavors..., és 
per aquesta raó que potser dono informacions no tan connexes, eh? Creiem també 
que el desplegament d’una exhaustiva educació i sensibilització, com vostè deia, 
als centres educatius i de lleure juvenil, pel que fa a l’equitat de gènere, és essen-
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cial. L’educació és essencial per canviar els estereotips de la societat androcèntrica 
i patriarcal.

També volem saber, doncs, aquests acolliments d’urgència, no?, d’atenció inte-
gral, especialment, doncs, en caps de setmana, no?, que..., bé, fa poc s’ha presentat 
el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en els entorns d’oci, que feia 
especialment..., atacava, per dir-ho d’alguna manera, en aquests dies, no? en caps de 
setmana. Tot i que és un protocol, diguéssim, que va més enllà d’aquests dos dies, 
però sí que és cert que els estudis, doncs, diuen que en cap de setmana és quan hi 
ha més violències, no? 

També pensem que la millora de l’atenció de les dones en el moment de la de-
núncia, al llarg de tot el procés judicial, és essencial, no? És un punt crucial. Per 
això, s’entén que sense aquest acompanyament ha de ser molt dur que la dona..., bé, 
està en una situació de vulneració, i si a sobre, no està acompanyada en tot aquest 
procés de denúncia, doncs, és una doble vulneració, no? Per tant, després..., per això 
pensem que sí, que aquí cal fer un especial..., cal tenir-hi un especial interès, no? 

La concessió d’ajuts per accés a l’habitatge és un altre dels temes també que..., 
tot i que l’any 2007 es van poder adjudicar cent dos habitatges per a dones víctimes 
de violències sexuals, segurament és poc i pensem que cal avançar més en aquest 
àmbit, no? També ens agradaria saber, doncs, pel que a als pressupostos, si hi ha al-
guna partida destinada en aquest aspecte, no? 

L’avaluació dels SIADs a Catalunya..., sí que és cert que un dels problemes que 
van sorgir en les passades comissions, va ser, doncs, que hi havia manca de coordi-
nació entre els SIADs diferents, entre els diferents centres, i inclús entre els grups de 
treball i els lideratges, no? En aquest sentit, preguntem: quina proposta de millora? 
Que, bé, ja ho ha explicat, cert que potser ara redundaria, perquè sí que..., bé, ho ha 
explicat...; ho ha notificat, diguéssim, en tres o quatre propostes que penso que van 
en aquesta línia. Però si es vol estendre una mica més, doncs, li agrairíem.

D’altra banda, i..., també pensem que és una possible solució, no només per a 
l’estudi i coordinació de les injeccions de pressupostos, que això és evident, però és 
la posada..., volem posar en valor aquest protocol, com deia, de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci, que no n’hem parlat, però penso que és bàsic 
per aquests moments. Precisament perquè la violència sexual esdevé un problema 
transversal i que ens implica a tots i a totes, i a tots els departaments, tant vertical 
com horitzontalment. De fet, els primers que reben l’avís de violència sexual, com 
els que vam assistir l’altre dia a la presentació d’aquest protocol, doncs, ens vam 
assabentar, no? –bé, de fet el tenim totes, el protocol, no?– que sí que és cert que 
deien que un 71 per cent de les víctimes arriben al coneixement de la policia en 
primer terme. Per tant, és la policia, no?, o els cossos de seguretat qui són els que 
tenen el primer avís, la primera alarma, no? Una de les grans novetats, que sí que 
es troben en aquest protocol i que es troben davant de les conductes d’assetjament 
sexual...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputada.

Anna Geli i España

Sí? Va, ja acabo, sí, sí... Bé, és..., volia dir això, no?, que una de les grans nove-
tats que hi ha és que aquestes conductes d’assetjament sexual, no previstes al Codi 
penal, es puguin considerar constitutives d’infracció administrativa. No sé si això 
també.., des de l’Institut Català de les Done, penso que és un pas enorme que s’ha 
fet, en aquest cas i crec que s’ha de posar en valor.

Bé, no..., res més.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada.
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Anna Geli i España

Si no tinc temps no..., moltes gràcies.

La presidenta

És el torn ara del Grup de Ciutadans, i té la paraula la senyora Elisabeth Va-
lencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Yo quiero empezar la intervención agradeciendo la com-
parecencia a la señora Balada y su equipo en el Parlament, y condenando el brutal 
asesinato de la joven de diecisiete años en Reus, como desde nuestro grupo, también 
queremos condenar la presunta violación a las jóvenes de Sabadell y de Sant Cugat. 
Nuestra más rotunda condena desde aquí.

En estos dos casos tenemos un denominador común, que es tener como vícti-
mas a personas muy jóvenes, y nosotros estamos muy preocupados, además de que 
ya hemos traído iniciativas, tanto al Pleno como a comisión –a la Comisión de Ju-
ventud–, para prevenir y detectar los casos de violencia machista entre los jóvenes. 
Y desde aquí, pues queremos lanzar al Institut Català de les Dones, que es el orga-
nismo que debe liderar estas acciones para corregir estas agresiones sexuales a los 
jóvenes..., queremos preguntarle: ¿Qué medidas concretas están liderando, desde el 
Institut Català de les Dones, para corregir esta situación? Porque tenemos noticias 
alarmantes, como esta, sobre las agresiones machistas, y el crecimiento de las mis-
mas entre los menores, que han crecido un 45 por ciento en dos años en Cataluña. 
Me gustaría saber su opinión al respecto y qué acciones concretas, con qué presu-
puesto se va a contar para corregir esta situación.

Por otro lado, queríamos comentarle que su comparecencia se produce después 
de casi..., de un año de legislatura y queremos trasladarle la falta de voluntad polí-
tica, que pensamos, desde nuestro grupo, que han tenido hacia este Parlament. Es 
cierto que nosotros no hemos pedido la comparecencia, pero sí que lo han hecho 
dos grupos parlamentarios. O sea, usted podía haber comparecido a petición propia. 
Bien, en cualquier caso, la comparecencia se realiza después de la última sesión en 
la que tuvimos a tres entidades analizando la atención a la violencia machista o de 
género, y el circuito de SIADs, en el que detectamos que había muchos problemas, 
que había muchas deficiencias, que había falta de coordinación. Y la falta de coordi-
nación viene tanto desde los diferentes departaments de la Generalitat, como a nivel 
territorial. Esto nos lo trasladaban todos..., las tres entidades. Y ellas nos traslada-
ron también que el liderazgo tenía que venir del Institut Català de les Dones. Y de 
momento, pues, no había habido este liderazgo. No sé..., y ya me dirán ustedes su 
opinión al respecto. 

Como digo, tenemos muchos problemas, y nosotros pensamos que el origen de 
estos problemas son los recortes que ha habido año tras año de diferentes governs 
de la Generalitat. Recordamos que, desde el 2010 se ha recortado enormemente en 
protección social. Hay falta de coordinación, y pensamos que las personas que salen 
más perjudicadas somos las mujeres, que no recibimos ni la atención necesaria, ni 
asesoramiento, ni acompañamiento necesario, ni se realiza la protección necesaria 
en casos extremos de violencia machista.

Desde nuestro grupo parlamentario, queremos preguntarle: ¿Cómo valoran que 
solo tengamos ocho SIEs en todo el territorio? ¿Cuál es su opinión al respecto? No-
sotros pensamos que los SIEs que tenemos en el territorio son claramente insufi-
cientes, se está cubriendo esta función desde los SIADs, que están realizando una 
atención a las víctimas de violencia machista, cuando también deberían estar pro-
porcionando asesoramiento y acompañamiento a todas las mujeres.

Queremos hablar de un caso en concreto, que conozco, que es del municipio don-
de yo resido, que es Sant Feliu de Llobregat, en el que hemos tenido un SIE desbor-
dadísimo, que atendía a más de 800.000 personas. Que ha tenido una reducción de 
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plantilla de doce a ocho trabajadoras. Usted supongo que sabe de qué estoy hablando 
y queremos preguntarle su opinión al respecto. 

Ustedes han hablado del Plan estratégico para abordar las violencias machistas. 
Han hecho una declaración de intenciones, que está muy bien, pero nosotros quere-
mos cifras, queremos saber qué parte tienen prevista del presupuesto para dotar este 
plan estratégico. Queremos concreción, en definitiva.

Hay cosas que..., bueno, se trata de mejorar la inversión presupuestaria, está cla-
ro, pero hay otros temas que..., pues tienen más que ver con la voluntad política o 
con realizar un análisis acertado de los circuitos, que pensamos que no se está ha-
ciendo. Falta voluntad política y falta un análisis y un verdadero liderazgo por parte 
del Institut Català de les Dones. Nosotros pensamos que los problemas no se van a 
solucionar solos y necesitamos un gobierno que gobierne de una vez, y priorice en 
protección social, que es lo que hace falta en Cataluña.

Los ciudadanos, lo que queremos, son buenos servicios y, desde nuestro punto 
de vista, ustedes están más preocupados de mantener su estructura de altos cargos 
y de buenos sueldos en el Institut Català de les Dones, que de ofrecer un buen ser-
vicio a las mujeres en Cataluña. Denotan la dejadez, pues, falta de análisis, falta 
de ordenación de los protocolos –nos lo han trasladado las entidades– para abordar 
la violencia machista. Nosotros pensamos que la ordenación de los protocolos es 
fundamental, necesitamos que los profesionales conozcan los protocolos para po-
der aplicarlos. De nada nos sirven protocolos si no están ordenados y si no siguen 
una coherencia, y si los profesionales, tanto del ámbito sanitario como del ámbito 
educativo o diferentes ámbitos del Govern de la Generalitat no los conocen. Por 
tanto, falta coordinación interdepartamental, y también –y siento ser reiterativa– 
coordinación con los territorios –lo han reconocido hasta los grupos que dan apoyo 
al Govern. 

Luego, le queremos comentar casos concretos. Por ejemplo, de la falta de dis-
ponibilidad de datos en la web. Por ejemplo, accediendo a la web del Departament 
d’Interior, al Plan de seguridad y atención a las víctimas de violencia machista, in-
tentamos acceder a la web en que se anuncia el plan y nos indica que están trabajan-
do en ello. Nosotros estamos ya cansados de las políticas de anuncios, y queremos 
medidas concretas y saber qué presupuesto se va a destinar a estas medidas.

Por otro lado, le queremos preguntar: ¿Qué les parece, porque nos han comen-
tado las entidades que con las mujeres que constan como víctimas de violencia ma-
chista, solo..., con la red actual, podemos atender solo a un 11 por ciento de estas 
víctimas de violencia machista? Esto es un..., ofrecer una atención de una de cada 
diez. A nosotros nos parece insuficiente, nos parece lamentable y queríamos saber 
su opinión al respecto. 

Después, hay un tema en concreto, que nos preocupa, que es sobre la inoperancia 
denunciada por el fiscal, de las pulseras GPS para controlar a los condenados con 
libertad vigilada que han cometido un delito relacionado con violencia machista. 
Me explico: las pulseras GPS son una medida de control a los condenados que es-
tán en libertad vigilada. La competencia de controlar estas pulseras, la tiene el De-
partament de Justícia de la Generalitat. Y nos gustaría saber su opinión al respecto, 
porque en la actualidad, la carga de estas pulseras depende del agresor, en concreto.

Pues nada más, y muchas gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Valencia. És el torn ara del Grup Socialista i Units 
per Avançar, i és el torn de la diputada Beatriz Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Balada. Quiero agradecerle su 
comparecencia hoy aquí. Voy a intentar ser sintética, porque realmente tengo mu-
chas preguntas, y me gustaría concretar.
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Respecto al Pacto nacional contra la violencia machista, que usted nos ha ex-
plicado, me gustaría incidir en lo que ya comentó la diputada Segovia: ¿Cuál es el 
calendario? Porque este Parlament aprobó una propuesta que dice que en abril ten-
dría que estar creado, y hasta ahora, no hemos recibido información ni tampoco te-
nemos información respecto al presupuesto que se va a destinar para el despliegue 
de este pacto, si esto se contempla en los presupuestos que en este momento están 
en la elaboración.

Y también le quería preguntar sobre qué pasa con el despliegue de las medidas 
del Pacto de estado contra la violencia de género. Porque Cataluña, en el 2018 reci-
bió más de diecisiete millones de euros para el despliegue de estas medidas. El 18 
de octubre se hicieron efectivos 12,8 millones de euros; el 16 de noviembre, los 4,26 
millones de euros restantes. Yo he ingresado preguntas, he hecho preguntas y no he 
recibido hasta ahora feedback respecto a cómo está el despliegue. Sobre todo, me 
interesa cómo está el despliegue de las unidades de valoración forense integral, por-
que según el calendario del pacto, esto tendría que estar funcionando en septiembre 
de 2019. La fecha se acerca, son muchas las unidades, porque realmente solo tene-
mos tres, entonces quería saber en qué estado está esta cuestión.

Respecto a los informes que se nos presentaron aquí, en la última comisión, la 
verdad es que los tres eran bastante preocupantes, porque hablaban de falta de re-
cursos para hacer frente a la detección y al combate de la violencia machista, pero 
también de la falta de datos fiables, o sea, de que pudiéramos tener una fotografía 
de la realidad del circuito; lo cual es una cuestión fundamental para poder desplegar 
políticas públicas efectivas y luego evaluar si están siendo efectivas o no.

Una de las representantes de las entidades, la Montse Pineda, dijo que, desde su 
punto de vista, no existía en Cataluña un modelo de abordaje de las violencias se-
xuales, lo cual, yo creo que, bueno, a los diputados y diputadas de esta comisión nos 
parece que es preocupante. Textualmente, ella dijo también que no hay una agenda 
política y por eso no hay una política efectiva. Y también puso de manifiesto que 
existía..., que realmente la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada 
contra la Violencia Machista no estaba ejerciendo su rol de coordinación y que esto 
era un problema. 

Considerando que esta comisión es el órgano que debería coordinar toda la 
lucha contra la violencia machista en Cataluña, me gustaría saber si desde que 
se elaboraron estos informes, esto se ha subsanado en parte. Porque, claro, tam-
bién los informes eran antiguos, no había datos recientes. Y yo ingresé hace unos 
meses preguntas y me dijeron que la Comisión Nacional para una Intervención 
Coordinada contra la Violencia Machista se reunió solo tres veces en 2017, y que 
estuvo un año entero sin reunirse. Yo he buscado información en la web, desde 
entonces me aparecen dos o tres reuniones, pero no hay actas, y no sé..., me gus-
taría saber, en el fondo, qué se está decidiendo, porque..., sobre todo me interesa 
porque de esta comisión dependen los grupos de trabajo que tienen que abordar 
las distintas violencias sexuales, y lo que estos informes ponían de manifiesto es 
que muchos de estos grupos ni siquiera se habían creado o no estaban funcionan-
do o habían tardado mucho en crearse; había uno que había tardado cinco años 
en crearse.

Por ejemplo, el grupo de abordaje de la violencia machista en el ámbito laboral 
aún no existía, y, personalmente, a mí lo que me pareció más grave es que se hubie-
ra cerrado el grupo de trabajo que tenía que abordar el tráfico de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual; en un momento en que realmente, las entidades, los 
distintos cuerpos policiales, ponen de manifiesto que Cataluña es epicentro de una 
actividad delictiva importante en este sentido, y que no exista el grupo que tiene 
que coordinar toda la lucha contra esta cuestión... Entonces, yo no sé cómo está lo..., 
porque a lo mejor, desde que se presentaron estos informes aquí se ha avanzado en 
esto, y no lo sabemos.
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Sobre los SIADs –que ya se ha hecho mención–, me gustaría también saber si 
se ha avanzado, qué se piensa hacer con los SIEs, porque, como también ponían de 
manifiesto otras diputadas, solo hay ocho SIEs, que no son capaces de hacer frente 
a las necesidades. También, en una respuesta escrita que yo presenté, me dijeron que 
estos ocho SIEs tienen cincuenta y nueve profesionales en total, lo cual es absolu-
tamente insuficiente..., pensar que vamos a hacer una recuperación de la víctima de 
una población, en Cataluña, de siete millones y medio de personas, con cincuenta y 
nueve profesionales. Entonces, no sé cuáles son los planes respecto a la ampliación 
del número de SIEs, y, realmente, qué presupuesto se contempla para esto.

Respecto, también, a esto, me gustaría destacar algo que ya se mencionó, que 
una de las representantes, creo que fue Júlia Garcia Vega, hizo hincapié en que la 
red solo llegaba a un 9 por ciento..., la red total de mujeres que eran víctima de vio-
lencia machista. Y que el 90 por ciento estaba fuera de la red. Entonces, me gustaría 
saber su opinión. O sea que..., cuáles son los recursos que necesitaríamos para real-
mente llegar a todas las mujeres que necesitan esta atención, porque también una 
de ellas explicó que no todas las mujeres que sufren violencia machista necesitan 
necesariamente de la red para poder hacerle frente. Pero bueno, debe haber un por-
centaje, que es más del 9 por ciento, que sí necesitan de esta red. Y usted, ¿qué cree 
que necesitaríamos para realmente hacer frente a estas necesidades? 

Tengo otra pregunta importante, y me gustaría saber cómo funciona la relación 
del número de atención a las víctimas de violencia machista. Porque en Cataluña 
convive el 016 con el número propio de vosotros, que es el 900 900 120. ¿Cómo 
se coordinan entre sí? Porque he visto que existe, también..., que hay otras comu-
nidades autónomas que tienen un número propio, pero estas comunidades tienen 
un convenio, de manera que no se duplica, en el fondo, la atención. Quería saber, 
qué pasa aquí, si realmente cuando se llama a estos números, van a sitios distin-
tos, por qué no hay un convenio para que no haya una duplicidad y si eso se está 
subsanando.

Y respecto al presupuesto del Institut Català de les Dones, yo querría saber su 
opinión respecto a..., o sea, en 2008, el presupuesto era de 13.149.000 euros. Y el 
2017, de 6.750.000 euros, o sea, un 50 por ciento menos. ¿En qué ha afectado el fun-
cionamiento del instituto este recorte de un 50 por ciento? ¿Qué presupuesto nece-
sita el Institut Català de les Dones para poder funcionar como a usted le gustaría?

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Silva. És el torn, ara, del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I té la paraula la diputada Natàlia 
Sànchez, endavant.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bona tarda. Una prèvia, presidenta. Si no li fa res, li demanaria flexibilitat 
pel que fa al temps, tenint en compte que el Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar no hi és.

Dit això, moltes gràcies per la seva intervenció, per la seva compareixença i, als 
membres del seu equip, evidentment també. Però comencem d’una forma clara: per 
nosaltres –i s’ha intuït, per part de les intervencions dels altres grups–, la seva com-
pareixença ha estat insuficient. Ha estat superficial. Ha estat venir una mica a passar 
el..., bé... (Veus de fons.) per cobrir expedient –gràcies, Susanna. I bé, i això ens pre-
ocupa. Perquè a més, tenint en compte que veníem de la presentació dels informes 
que ja s’han citat, que espero i desitjo que hagués vist els vídeos de les comparei-
xents; que espero i desitjo que conegui bé aquests informes i, sincerament, en l’ex-
posició..., probablement per la limitació de temps, per la limitació d’aquests espais 
institucionals, segurament fa difícil entrar en profunditat en algunes qüestions, som 
comprensives, ara bé, la seva exposició no ha complert les expectatives... (Veus de 
fons.) Ai, és que em costa concentrar-me si..., disculpin, eh? Gràcies.
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La presidenta

Sí, els agrairia una mica de silenci, si us plau.

Natàlia Sànchez Dipp

D’acord, gràcies. Llavors, primer de tot, pel que fa als informes, informes fets el 
2014 i el 2016, una pregunta concreta: són els últims informes d’avaluació que tenen 
a l’Institut Català de les Dones? En tenen d’altres? Ens poden donar més xifres? No 
cal una actualització d’aquests informes? Estem a 2019.

Segon: qüestions que ja s’han dit. Conclusions a les quals s’arriben; no hi ha un 
abordatge, ja s’ha dit, de les violències masclistes, una política que cobreixi estra-
tègicament una prevenció real, més enllà també de l’abordatge en sí. Hi ha un greu 
problema en la inequitat territorial. Ens pot concretar més, com cobrir aquestes 
qüestions? Ens pot concretar més, quin és el pressupost per fer-ho, això? Hi ha –i es 
defineix així en els informes– una disfunció del sistema; hi ha molta dificultat per 
abordar algunes de les qüestions principals sobre l’abordatge de violències mas-
clistes.

També se’ns constatava que les professionals estan patint molta descoordinació. 
Però, alhora, que les professionals estan implicades, i en aquest sentit, també volem 
que ens faci una descripció o ens doni el seu coneixement sobre quin és l’estat i la si-
tuació laboral de les treballadores de SIADs, SIEs, etcètera. A dia d’avui, el que sa-
bem és que són professionals multifuncions amb multicàrregues i amb una situació 
d’estrès per la implicació també personal i política, que entenem que tenen aquestes 
professionals, però que des de l’Administració no hi ha un bon suport a aquestes 
professionals que, a més a més, principalment són dones.

L’abordatge, també..., algunes deficiències a nivell de definició, tot i que ja s’ha 
dit i compartim la reflexió i anàlisi que fa amb relació a la llei, com a llei pionera, 
especialment pel que fa als conceptes, conceptes on..., que no estem parlant de vio-
lència de gènere o violència domèstica, sinó que parlem concretament de violència 
masclista. Però sí que ens detectaven els informes que potser s’abordava des d’una 
perspectiva, les violències masclistes, d’aquell agressor desconegut, aquell agres-
sor..., el perfil de l’agressor, des d’una mirada que deixava o excloïa les violències 
que es poden donar en altres àmbits. Llavors, com ho treballen?

També se’ns parlava de la necessitat –i se li ha preguntat també–, de repensar el 
servei per a la intervenció especialitzada als menors. Ens pot especificar més qui-
na és la seva mirada, o la del departament, sobre això? I insisteixo en preguntar-li: 
¿Cal una nova avaluació, sobretot del GAV?, han passat cinc anys o quatre i escaig. 
Què més? Sobre la qüestió de les treballadores, i tot plegat, nosaltres volem conèixer 
també la seva opinió amb relació al que nosaltres anomenem o analitzem com un 
desballestament del sector públic.

Com passa sovint, tenim una bona llei, però no hi ha –o entenem que no hi ha– 
un compromís real perquè es traslladi amb una dotació pressupostària suficient per 
fer-la efectiva. La política de desballestament del sector públic també ha afectat 
–com no podria ser d’una altra manera– aquesta xarxa. I ara mateix, ens trobem 
amb uns serveis col·lapsats. Insisteixo, amb uns professionals precaritzats, amb vo-
lums elevadíssims de feina i, en definitiva, amb una deficitària atenció a les dones 
víctimes de la violència. Ho comparteix?

Recuperar la gestió pública de tots els serveis, més enllà dels que hem anomenat, 
seria imprescindible. Així com en el preàmbul, la llei anomena expressament la ne-
cessitat d’incorporar la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els àmbits 
professionals i potser nosaltres entenem que aquí és on es focalitza una de les man-
cances d’aplicació més grans, ja que entenem que la violència patriarcal ha d’estar 
emparada per un sistema en el que ens hem socialitzat totes, també les víctimes, 
també les professionals i les que treballem directament amb això. Per tant, nosaltres 
detectem també una manca de formació. Celebrem que anunciï que hi haurà forma-
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cions transversals i entenc que generaran més equitat territorial davant d’aquesta di-
ficultat, però detectem encara aquestes deficiències.

Sobre la Comissió Nacional per la Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista, ens sumem a algunes qüestions que ja s’han dit. Nosaltres considerem 
–i així també ens ho traslladaven– que és inoperativa, està pensada en lògica ins-
titucional, no té una agenda política clara, i no té cap estratègia. Quin és el seu 
plantejament amb relació a aquesta qüestió? També compartim que potser s’ha tirat 
massa de titulars, de polítiques bolet i que, precisament, això ja denota una manca 
d’estratègia. I aquí anem a la qüestió del pla estratègic: ens pot facilitar un esbor-
rany del text als grups parlamentaris que formem part d’aquesta cambra? La pre-
gunta és molt concreta; perquè nosaltres no hi hem tingut accés, com a diputades, 
a aquest text.

Hagués estat bé i ja li anunciem que demanarem la seva compareixença per po-
der debatre, amb contingut i fonts, perquè si no és que, clar, es fa molt difícil. No 
coneixem el text sobre el qual estem debatent ara, no en tenim ni idea, i és tasca 
d’aquesta cambra, fer aquest seguiment. Per tant, ineficient, també insuficient, la 
seva compareixença –malgrat que puguem ser comprensives amb el context– per-
què no hi ha hagut una voluntat de facilitar tota la informació. Per tant, hi insistim. 
li demanem: ens pot facilitar el text esborrany que hi ha sobre el pla estratègic, si us 
plau? Podrem comparèixer i debatre sobre la qüestió, a fons, amb els grups parla-
mentaris d’aquest Parlament?

I acabem: tot plegat no té cap sentit si no mirem a fons, lligat amb la qüestió que 
li deia abans –i acabo– amb el desballestament del sector públic. Nosaltres ente-
nem que les retallades que els governs, els darrers governs han dut a terme; la polí-
tica d’austeritat imposada per l’Estat espanyol i la troica ha fet que les dones patim 
aquesta pobresa estructural d’una forma més greu. De la població en risc de po-
bresa, avui –de la població en risc de pobresa, avui–, el 55 per cent som dones. Per 
tant, des d’aquesta perspectiva: l’Institut Català de les Dones com afronta la situació 
de la feminització de la pobresa?

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn, ara, del Grup Republicà i té la paraula la 
diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, molt agraïdes per la seva compareixença. Volíem co-
mençar, el Grup Republicà, a banda d’haver condemnat al principi de la sessió, que 
hem parlat de les agressions, tant al centre LGTBI com les violacions a Sabadell i 
Sant Cugat, volíem també..., bé, una bona notícia, que és que el Terrassa Futbol Club 
ha retirat l’equip de veterans de la competició pels insults. No només tenim males 
notícies. De tant en tant, també combatem com cal el masclisme.

Sobre la primera part de la seva compareixença, vostè parlava de models igua-
litaris. Estem d’acord en que si comencem des de baix, des dels nostres infants, i 
parlem d’educació, de rols, de representació i anem una miqueta més enllà –perquè 
aquesta és la Comissió d’Igualtat de les dones, però també de les persones– anar 
una miqueta més enllà i eliminar tot rastre de gènere i deixar d’encotillar els nostres 
infants amb l’expressió «de gènere» la seva corporeïtat i també l’orientació. Volem 
que els nostres infants visquin lliures de violència de tot tipus, també les violències 
socials amb totes les seves conseqüències.

Respecte a l’acompanyament en el procés judicial, considerem que les dones 
que han patit violència masclista en totes les seves formes, ja pateixen una doble 
estigmatització, perquè el fet de fer-ho públic, ja sigui davant d’un judici o de fer-ho 
públic en les esferes públiques, ja té aquesta doble desconfiança del seu entorn. I és 
prou complicat ja fer-ho davant de jutges –que molt sovint hi ha aquesta desconfian-
ça– i considerem que l’acompanyament institucional, però no només institucional, 
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sinó també de prevenció de tota aquesta estigmatització, doncs, considerem que és 
ben important.

Sobre la participació i tenir institucions més democràtiques i que representin 
millor la nostra societat... –parlava de l’accés i de la representativitat–, al Parlament 
ara estem fent un Pla d’igualtat que creiem que és imprescindible per poder ser més 
igualitaris també, i per poder apoderar les dones i que hi hagi una representació no 
només aquí als escons, sinó també als espais de poder. Per tant, esperem que el nos-
tre pla també sigui útil per a l’institut i puguem treballar totes plegades.

Sobre visibilització, doncs bé..., probablement és una de les parts amb potser 
menys pressupost, i potser amb un impacte molt més lent i més a llarg termini, 
però considerem que és imprescindible per la nostra societat, sensibilitzar la nostra 
societat per poder prevenir i, finalment, també per reparar. Perquè considerem que 
estem sempre enfocant la primera part de la víctima, però sobretot, ens interessa po-
der arribar al següent estadi, que és el de supervivent i poder tenir una societat més 
forta, perquè lluitem juntes per erradicar aquesta violència. L’únic que demanem és 
que, quan parlem que l’equitat i que l’erradicació de la violència és transversal, que 
no la difuminem, perquè molt sovint transversalitzar moltes qüestions, al final aca-
ben sent un degoteig que no concretem.

Li voldríem preguntar, específicament, sobre aquest segell de l’excel·lència en 
el treball, que ens interessa. Sobretot perquè, més enllà, doncs, de quedar-nos amb 
el titular o de quedar-nos amb la voluntat, no?, quines són les mesures concretes 
d’aquest segell i també perquè considerem que les cures tenen un valor social ben 
limitat i que potser aquesta sensibilitat i aquesta prevenció que volem fer també va 
de visibilitzar la feina diària de les dones.

De la segona part de la seva intervenció, sobre violències sexuals, mirava l’es-
tudi que feia la Montse Pineda, que molt sovint associem violència sexual a vio-
lació vaginal, i crec que hem de fer un abordatge que vagi una miqueta més enllà, 
amb aquesta dicotomia entre abús i agressió, que hi ha una línia molt fina que fi-
nalment sempre està de part del violador. Perquè les agressions sexuals, a banda 
de la vergonya i de l’ofensa social que suposa per a les víctimes que han patit la 
violència sexual..., no només això, sinó que hi ha una violència institucional, de 
la qual parlaven, de la llei..., van venir aquí a fer un seguiment dels deu anys de la 
Llei contra la violència..., que visquessin les dones lliures de violència masclista, 
parlaven de la violència institucional, i voldríem també saber com l’institut pot 
fer front a certes sentències en què, finalment, demostrar la resistència és gairebé 
l’única manera de rebre un suport institucional. Per tant, insisteixo en la sensibi-
lització i la prevenció.

Respecte al Protocol de violències sexuals en l’entorn d’oci, ara que venen les 
municipals i que tots ens hi podrem posar, doncs, començaríem ja a parlar d’urba-
nisme amb perspectiva de gènere i començar a pensar les nostres ciutats i els nostres 
pobles amb aquesta mirada, amb perspectiva de gènere. Perquè, més enllà de tractar 
la violència en sí, tot el nostre entorn, l’entorn públic en què ens hem de moure les 
dones, també ens ha de protegir. I, per tant, això és feina de totes.

Finalment, volia fer dos comentaris més. Els últims dies estem veient com la 
companya Esther Vivas fa una denúncia molt explícita del masclisme que hi ha en 
els cossos policials i ens agradaria, doncs, que més enllà de l’abordatge que puguem 
fer-ne com a societat, que ens plantegem també si els nostres cossos policials han 
de seguir tenint aquesta visió tan masclista, perquè se suposa que són, finalment, els 
que ens han de protegir.

I per acabar, molt ràpidament, el 22 de febrer, l’Intergrup de Drets Sexuals i Re-
productius farem una jornada aquí al Parlament sobre educació sexual enfocat als 
joves, que penso que està molt relacionat amb tot el que estem parlant i que seria 
interessant també la presència de l’institut.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada Díaz. Ara, en tot cas, per donar resposta als dife-
rents plantejaments i qüestions dels grups parlamentaris, té la paraula la comparei-
xent. Endavant.

La directora de l’Institut Català de les Dones

Gràcies, presidenta; gràcies, diputades. Intentaré respondre, tot i que no sé si do-
naré l’abast a totes les preguntes que m’han anat fent.

Sobre els temes que em plantejava la diputada Segovia, sobre el pla estratègic: 
evidentment, doncs, és una de les prioritats del Govern tirar aquest pla estratègic..., 
i el segon Programa d’intervenció integral contra la violència masclista endavant, 
però necessitem temps. De fet, les entitats que van comparèixer en la última com-
pareixença, els ho deien: si realment, doncs, volem que aquest pla sigui una eina 
transformadora i no només un recull d’actuacions que pugui fer el Govern, sinó que 
hi hagi un canvi real i un lideratge específic de l’Institut Català de les Dones neces-
sitem temps per poder tirar aquest pla estratègic i aquest segon programa d’inter-
venció integral endavant.

Hem de començar a sortir de la lògica de la denúncia en violència masclista, com 
també els deia la Montse Pineda. I sobretot, prevenció, prevenció i prevenció. Jo 
crec que focalitzem..., tant les seves intervencions com els mitjans de comunicació 
focalitzen molt l’àmbit de la violència masclista en la necessitat de recursos, que és 
evident, però jo crec que no sortirem de la lògica assistencial si no fem sensibilitza-
ció i prevenció amb les dones més joves i en l’àmbit de l’ensenyament. Evidentment, 
aquest pla estratègic i aquest programa d’intervenció integral contra la violència 
masclista tindran una dotació pressupostària, com no pot ser d’una altra manera; de 
fet, l’últim programa ja en tenia; l’últim pla en tenia i així ho farem evident.

Sobre les prioritats del pacte també..., que també diria que ho preguntava més 
d’una de les diputades. Els criteris..., hem constituït una mesa de seguiment dels fons 
del pacte d’estat i hem prioritzat, sobretot, els recursos específics, realment serà una 
de les prioritats, poder incrementar la xarxa de recursos públics, però també forma-
ció. Creiem que si tenim una administració, uns serveis públics, uns serveis socials, 
uns serveis sanitaris formats realment a l’hora de detectar les dones víctimes de vio-
lència masclista, realment podríem donar resposta a aquesta xacra que, malaurada-
ment, doncs, encara avui dia vivim. 

I, evidentment –també ho preguntava més d’una de les diputades–, incrementar 
la xarxa d’habitatges públics de la Generalitat per donar resposta també a la neces-
sitat de tenir un habitatge. Malauradament, aquests fons que ens arriben de l’Estat 
espanyol no accepten, doncs, dotacions pressupostàries i justificacions per a l’in-
crement de la xarxa d’habitatge públic de Catalunya. Tanmateix, el que sí que hem 
cregut necessari és, com a mínim, donar resposta amb ajuts al lloguer. O sigui, una 
part d’aquesta dotació pressupostària anirà per ajuts al lloguer de dones víctimes de 
violència masclista.

Més temes..., sobre els informes, que jo crec que més d’una de les diputades em 
feia preguntes específiques. Aquests informes els conec perfectament; no ha sigut 
una compareixença només per venir a passar revista, eh? Els conec. De fet, el lide-
ratge de l’Institut Català de les Dones ha estat clar, ha estat encarregat específica-
ment a aquestes entitats de dones i moviments feministes. És a dir, que ha sigut una 
voluntat del Govern de veure on realment hi havia els forats, on realment, doncs, 
podíem millorar les polítiques públiques de l’abordatge de la violència masclista. 
Així que, per això hem elaborat mesures, arran d’aquests informes.

Dades estadístiques, les que necessitin. De fet, ens acompanya la coordinadora 
de l’Observatori d’Igualtat de Gènere que, trimestralment, traiem dades específiques 
en l’àmbit de la violència masclista. A disposar pel que realment necessitin a nivell 
d’informació i dades especials. Vegem-nos, fem reunions específiques. Jo, disposada 
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a venir tantes vegades com sigui possible, perquè la lluita contra la violència mas-
clista i les desigualtats és una de les prioritats, com a mínim, per part de la meva 
presidència i de la Direcció de l’Institut Català de les Dones.

Com els deia, focalitzem molt l’àmbit dels serveis específics de violència mas-
clista, però, evidentment, no hi donarem resposta, o no sortirem del cercle, si no 
sortim d’aquesta lògica de poder fer una educació i una prevenció en l’àmbit de la 
violència masclista. Erradicar les desigualtats serà l’única forma que no arribem a 
aquests casos tan extrems com els que hem vist aquest cap de setmana, i vivim dià-
riament. 

Pel que fa a... –ara ja m’he perdut–, pel que fa a... Més temes, a veure... (Veus de 
fons.) Sí, campanyes de sensibilització sobre l’ús social de les xarxes, que també em 
preguntava una de les diferents diputades. Evidentment, doncs, és una de les prio-
ritats. Hem elaborat diferentes campanyes adreçades a joves en l’ús de les TIC i de 
les xarxes socials. De fet, tenim un projecte específic també que es diu «Eina Tabú», 
que..., dirigit també als centres d’ensenyament i a les entitats de lleure.

Què més? En el tema de l’acompanyament a les víctimes, que també em comen-
taven, sobretot creiem, doncs, que també és molt important aquest acompanyament 
al llarg de la denúncia. Aquí també agrair l’esforç del Departament de Justícia, que 
aquest any ha fet un augment dels seus serveis específics per a l’acompanyament de 
les dones víctimes de violència masclista.

Coordinació. «Cal...» –ho repetien en més d’una de les seves intervencions– «co-
ordinació, cal millorar la coordinació.» Jo crec que la coordinació que estem duent 
a terme des de totes les unitats del Govern és immillorable. Hi ha la implicació real 
de tots i cada un dels membres del Govern.

Què més em deien? També en l’àmbit de la joventut, que també ho repetia la 
diputada de Ciutadans: veiem, doncs, com a vegades, els mitjans de comunicació 
sembla que posen el focus en l’augment de la violència masclista en joves, però, 
tanmateix, les expertes i les entitats feministes ens diuen que no es tracta que hi 
hagi un augment, sinó que cada vegada la societat en general, i les dones joves 
són capaces també de reconèixer aquestes actuacions, no?, masclistes i de do-
minació. El punt de partida és molt breu, històricament; fa gairebé deu anys, no 
parlàvem de violència masclista, era totalment invisibilitzada. Jo m’arriscaria a 
dir que totes les que estem en aquesta sala hem patit, al llarg de la nostra vida, al-
guna actuació de violència masclista sobre els nostres cossos. Per tant, l’augment 
de denúncies no s’ha de veure com un cas alarmant, sinó que les dones, realment 
podem fer aquest pas endavant de trencar el silenci i, realment, doncs, poder fer 
aquesta recuperació.

Més temes. Sobre el tema dels SIEs, que no sé si s’ha repetit en alguna de les 
seves intervencions: com saben, aquest 2019 augmentarem les xarxes de SIEs amb 
dos SIEs més. Tanmateix jo..., evidentment, doncs, amb cap recurs específic per a 
dones víctimes de violència masclista n’hi ha prou, no? Evidentment, doncs, s’hi han 
d’afegir tots els recursos que siguin necessaris, però aquest creixement ha de ser un 
creixement temporal i ben analitzat.

Més temes. Sobre la falta d’anàlisis i la realització d’estudis, els ho repeteixo: des 
de l’Institut Català de les Dones, estem avaluant permanentment tota la xarxa de re-
cursos públics, acompanyant tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. 
Sobre un tema que s’havia repetit també, sobre que només l’11 per cent de les dones 
víctimes de violència masclista són ateses pels recursos de violència masclista, el 
que demostra és encara la insuficient visibilització d’aquests recursos i l’insuficient 
reconeixement per part de les dones i de tota la societat, del que és la violència mas-
clista.

I sobre les polseres, que també em sembla que m’ho comentava la diputada de 
Ciutadans... Les polseres específicament són una eina més de suport a les dones víc-
times, tanmateix, les polseres només les pot adjudicar, per ordre judicial, un jutjat. 
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És a dir, que l’Administració de la Generalitat no té competència a l’hora de posar a 
disposició de les dones víctimes aquestes polseres.

Sí, sobre..., a la diputada del PSC, sobre la línia 900: evidentment, doncs, hi ha 
una coordinació amb la línia 016 i el 900 900 120. De fet, doncs, totes les truca-
des catalanes que es truquen a través del 016 es deriven a la línia 900 900 120, així 
que són ateses pel nostre telèfon. Tanmateix, aquí sí que he de posar en valor el fet, 
doncs, que la inversió a dia d’avui de la línia 900 900 120 és únicament i exclusi-
vament a través dels pressupostos de l’Administració de la Generalitat, mentre que, 
històricament, hi havia una partida específica dels pressupostos de l’Estat per finan-
çar aquest recurs específic i realment tan necessari.

Què més hem dit? (Veus de fons.) Ah, sobre els grups de treball i sobre la comis-
sió nacional, que fa un any sencer que no es reuneix. La corregeixo, no és veritat. El 
2018 aquesta comissió es va reunir. Tanmateix, durant gairebé un any no es va reu-
nir perquè no tenia presidenta. De fet, de l’aplicació del 155, la presidència d’aquesta 
comissió la té, l’ocupa la consellera en cap. Per tant, no es va poder reunir, doncs, 
perquè no hi havia aquesta figura específica. Per tant, nosaltres hem anat reunint, de 
la forma més ràpida possible, aquesta comissió nacional.

Aquí més o menys m’han anat repetint les mateixes coses... (L’oradora revisa les 
seves anotacions.) Aquí, més coses: bé, repetir que la compareixença ha sigut insu-
ficient. Jo crec que..., em poso a disposició per venir tantes vegades com sigui possi-
ble, que conec perfectament els informes. De fet, els vam encarregar des de l’Institut 
Català de les Dones quan jo n’era directora. 

Sobre l’abordatge de les violències sexuals, estem elaborant un model específic. 
Han d’entendre que partim de zero. Només fa deu..., no, cinc o sis anys que no hi 
havia ni una xarxa específica de violència masclista. 

En el tema de la inequitat territorial, evidentment la coordinació és necessària, 
per això nosaltres posem a l’abast tots els nostres serveis territorials a tot el territori 
de Catalunya, perquè aquesta coordinació tan necessària sigui efectiva. I de fet, es-
tem començant a definir-ho per professionals específics de coordinació dels serveis 
territorials i dels circuits territorials de violència masclista. 

Sobre estudis específics, també –l’hi torno a repetir– l’Observatori de Violència 
Masclista avalua i dona indicadors i dades estadístiques trimestralment. 

Necessitat del pla estratègic: evidentment, doncs, això creiem, doncs que és ne-
cessari poder tenir un pla estratègic quan abans millor. 

Sobre la...

La presidenta

Sí, hauria d’anar acabant...

La directora de l’Institut Català de les Dones

Ja acabo –acabo. Sobre el que ens comentava la diputada d’Esquerra, jo crec que 
també és molt encertat: ens focalitzem molt en l’àmbit de la violència masclista, 
però si no fem unes polítiques actives d’igualtat de gènere no en sortirem. 

Sobre el distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat de gènere. De 
fet, estem treballant a través del Consell Nacional de Dones de Catalunya els crite-
ris de valoració on, entre d’altres, doncs: tenir representació equilibrada de dones i 
homes també en totes les categories professionals; adoptar també mesures per a la 
millora de l’accés a l’ocupació i la promoció professional de dones en sectors, ocu-
pacions i professions que hi siguin poc representades, i un seguit de diferents criteris 
de valoració, doncs, que també ens faran anar avançant.

Sobre el tema dels cossos policials –és que he intentat no deixar-me res–, sobre el 
tema dels cossos policials, comparteixo la seva preocupació. De fet, comparteixo la 
necessitat de formar tota l’Administració de la Generalitat de Catalunya en polítiques 
d’igualtat de gènere. I, com no pot ser d’una altra manera, també els cossos policials 
i els cossos de seguretat també de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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I la necessitat també de construir espais públics igualitaris, on realment, doncs, 
puguem construir, també..., de fet, estem treballant amb el Departament de Territori 
un pla específic de dones, d’igualtat, en el transport nocturn.

I diria que m’he...

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyora Balada. Crec recordar que la diputada Segovia ha 
demanat torn de rèplica; si els sembla bé a tots, amb un màxim de tres minuts per 
grup parlamentari. Per tant, té la paraula la diputada Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Aprofito el torn, ni que em resti segons, per demanar la reti-
rada del punt 9 de l’ordre del dia i deixar-la per a la propera sessió, perquè hauré de 
marxar en pocs minuts.

Senyora Balada, gràcies per les respostes. Sens dubte hi ha una mica més d’in-
formació però com entendrà, un altra vegada, no és suficient. Que em digui que el 
pla estratègic encara no està disponible perquè es necessita temps per fer-ho bé, 
quan fa quatre anys que no en tenim, doncs..., no sé quant de temps més necessi-
tarem per tenir-lo, perquè portem quatre anys sense, per tant, és que ja anem tard. 
Clar que s’ha de fer bé, però és que anem molt tard. Llavors, fins quan estarem..., 
que una de les prioritats del Govern no té pla estratègic i, a més a més, no ens ha 
presentat absolutament res de disponibilitat pressupostària. Vostè diu que segur que 
ho inclourà... 

Com pot entendre, amb el que ens ha presentat i, com ja s’ha dit, sense temps 
ni de mirar-nos-ho bé, més enllà d’intentar llegir i sentir-la a la vegada, és difícil 
entendre l’abast d’aquest pla. Així que insistim: cal tenir-ho aviat, perquè és que és 
una urgència. Fins i tot la seva resposta és: «Estem elaborant, estem fent, estem dis-
senyant...», vull dir, que hauríem de deixar el present continu i anem a: «L’hem fet, 
hem acabat, hem implementat i hem obert.»

És que el tema dels SIEs, és que és alarmant, o sigui, que digui que en faran dos 
nous, en aquest any, quan ja fa no sé quant de temps que també s’està dient: «estem 
a punt d’inaugurar dos nous SIEs», que encara no estan en funcionament, i quan són 
absolutament insuficients i quan aquest Ple ha aprovat una moció que diu que n’han 
de ser, com a mínim, vuit, el 2019. I vostès tornen a dir que només dos, i encara no 
sabem tampoc quan ni com.

L’Institut Català de les Dones ha encarregat els estudis, efectivament, felicitats 
per això, però a banda de fer diagnòstic s’han de fer les mesures i ja fa temps que 
estan els estudis i cap de les mesures que ens ha presentat responen a la urgèn-
cia i al que diuen els informes. O sigui, està molt bé que ens posem medalles de 
què fantàstica és la llei que tenim i què avançada respecte d’altres, però és que 
si la llei no s’implementa o si quan s’implementa tenim les professionals que es-
tan donant atenció a les víctimes de violències, com s’ha comentat de Sant Feliu, 
desbordades, estressades, angoixades, sense capacitat realment, destinant hores 
del seu temps lliure per poder-se coordinar mínimament..., doncs no, això no és 
una atenció a les víctimes de qualitat. No ho és. I, a més a més, pensem què els 
passa a aquestes dones cada vegada que els diem: «És que no pot ser. És que no 
pot ser.» 

El tema d’habitatge: els recursos del pla d’estat diran el que diguin, però la Ge-
neralitat té competències en habitatge. Hi ha una conselleria que té competències en 
habitatge; una conselleria que ni tan sols espera reduir a la meitat les llistes d’espera 
de les meses d’emergència d’habitatge. Això afecta les dones víctimes de violències 
masclistes. Se li ha demanat, des de l’Institut Català de les Dones a la conselleria 
que porta els temes d’habitatge que augmenti els recursos d’habitatges disponibles 
per a les víctimes? (Veus de fons.) Sí, vaig ràpida, però és que són dos compareixen-
ces en una i realment....
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La presidenta

Li queda mig minut.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; però, si no, una altra vegada no fusionarem les compareixences, perquè al 
final ens hem quedat amb la meitat de la informació i amb la meitat de la capacitat 
de poder intervenir. Vull dir que això, també ho hauríem de tenir en compte quan 
agendem els tempos.

Bàsicament, jo volia dir-li que ens utilitzi. Aquí hi ha un consens molt gran, en-
tre els grups per dotar de més recursos el pla de xoc i la lluita contra les violències 
masclistes. Si el Govern i la vicepresidència d’Economia vostè no té aquests suports, 
utilitzi el Parlament. És la proposta que li faig: utilitzi’ns, com va passar en un ple, 
on es va votar que l’Institut Català de les Dones recuperés els nivells de pressupost 
de l’any 2008, utilitzi’ns i aprofiti que des d’aquí podem fer incidència i realment 
aconseguir polítiques efectives contra les violències masclistes.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Geli, de Junts per Catalunya.

Anna Geli i España

Bé, no, jo només volia..., a veure, és cert que s’ha cenyit al temps. Tampoc, vull 
dir..., tornem a demanar una altra compareixença i ja està, tampoc cal fer-se’n més 
sang, diguéssim. Jo, el que sí que volia demanar-li és si al Protocol de seguretat con-
tra les violències sexuals en els entorns d’oci, es poden adherir...? No sé si es poden 
fer preguntes o només és...? (Veus de fons.) Sí? Només aquesta pregunta: si es poden 
adherir o si s’hi han adherit ajuntaments importants, per exemple, o... Com es fa, di-
guéssim? (Remor de veus.) Si es proposa des de la Generalitat, i a partir d’allà, com 
es fa? (Remor de veus.) Si...

La presidenta

Silenci, si us plau.

Anna Geli i España

I a partir d’allà, s’hi poden adherir tots els ajuntaments? No? Si hi han..., no ho 
sé, com es faria? Només això.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Diputada Valencia, és el seu torn.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno yo le quiero tomar la palabra a la diputada de Junts 
per Catalunya i la vuelvo invitar a comparecer en el Parlament y registraremos su 
comparecencia nuevamente, para que pueda ampliar todos los aspectos. Sobre todo, 
del plan estratégico. Con el tema del plan estratégico, ustedes continúan sin contes-
tar a lo que le estamos preguntando. Le hemos preguntado qué medidas, qué pre-
supuesto..., continúan haciendo una declaración de intenciones, que está muy bien, 
pero no solucionarán nada, no solucionan los problemas de las mujeres y tampoco 
nos dan la información que nosotros le estamos pidiendo.

Le hablamos de falta de liderazgo y usted indica que ha encargado unos infor-
mes. Pues muy bien, la vuelvo a felicitar, como ha hecho la diputada Segovia, pero 
nosotros nos referimos a falta de liderazgo en cuanto a la coordinación de políticas 
públicas, a falta de liderazgo en cuanto a la ordenación de protocolos para abordar 
las violencias machistas. Necesitamos que concrete usted aquí qué políticas se están 
realizando desde el Institut Català de les Dones. Creo que no me ha contestado tam-
poco a la pregunta que le hecho, que valorara la falta de SIEs en el territorio. Hay 
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ocho SIEs; ¿cómo valora usted esta poca implantación en el territorio del modelo 
que debe abordar la atención a la violencia machista de forma integral?

Usted, por otro lado, ha anunciado como medida estrella el sello de excelencia de 
las empresas. Quiero recordarle que este sello de excelencia ya lo anunció la conse-
llera Munté en 2016 y más que nada..., le queremos recordar su política de anuncios 
y de poca ejecución de las medidas que ustedes anuncian. Porque ustedes han pro-
metido, también, y no tiene nada que ver, pero la independencia en dieciocho me-
ses, y el sello de excelencia no son capaces ustedes de implementarlo en tres años.

Y de momento, nada más. Muchas gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. És el torn ara del grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. La diputada Silva...

Beatriz Silva Gallardo

Sí; gracias, presidenta. Yo solo quiero centrarme en dos preguntas muy rápido: 
quiero volver a los grupos de trabajo vinculados a las violencias sexuales que depen-
den de la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia 
Machista, si siguen en la misma situación en que dicen los informes, si se ha avanza-
do o si realmente seguimos con que muchos de estos grupos no se han creado. O si 
usted tiene un calendario de que, por ejemplo, el Grupo de Trabajo Contra el Tráfico 
de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, si usted me puede decir: «Sí, mire, va 
a estar listo en junio, va a estar...», o sea, algo sobre esto.

Y respecto también a lo que le pregunté de las unidades de..., el despliegue de 
las unidades de valoración forense integral que contempla el pacto de estado, real-
mente ¿cómo está esto? Porque los 17 millones de euros que se han transferido son 
recursos finalistas, para unas medidas concretas, que es cierto que no contemplan 
vivienda pública, pero el pacto se elaboró con el consenso de todos los grupos pre-
sentes en el Congreso, incluidos los que forman parte del Govern y estas fueron las 
medidas que se establecieron que tenía que contemplar el pacto y para las que se 
destinaron recursos.

O sea, la vivienda pública para víctimas de violencia machista depende de com-
petencias de la Generalitat y no sé..., creo que ha mezclado una pregunta de otra 
diputada con la mía, que yo estoy preguntando por estas medidas en concreto, que 
tienen que estar listas y que las unidades de valoración forense integral tienen 
que estar desplegadas en septiembre y son muchas. Solo tenemos tres y yo no recibo 
información ni feedback de que realmente se esté avanzando en esto.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. És el torn de la diputada Sánchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, moltes gràcies. Vaig al gra. No m’ha contestat la pregunta concreta, ens pot 
facilitar l’esborrany del text del pla estratègic? La resposta és de sí o no, no calen 
més explicacions. 

No m’ha contestat tampoc sobre la situació de les treballadores. Al febrer de 
l’any passat, les treballadores concretament del SIE del Baix Llobregat, a Sant Feliu 
de Llobregat, es posaven en vaga per reivindicar millores en les seves condicions 
laborals. Millores que necessitaven, perquè havien estat retallades les seves condi-
cions laborals fruit de la crisi. De fet, Sant Feliu de Llobregat i Girona són els SIEs 
–i en aquest sentit, li preguntava sobre les condicions laborals– que més s’han vist 
impactats per aquestes retallades, i que no s’ha esmenat aquesta situació. 

Concretament, a Sant Feliu de Llobregat van passar d’onze treballadores a vuit. 
I no s’ha esmenat aquesta realitat. Per tant, vull conèixer la seva opinió sobre la si-
tuació de les treballadores d’aquests serveis. I segon, també conèixer quina és la 
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seva opinió sobre quines són..., si això és conseqüència de les externalitzacions. 
Actualment, aquest SIE, concretament, del Baix Llobregat, està externalitzat a una 
empresa que, a més a més, no garanteix ni la coordinació necessària per un servei 
multidisciplinari com aquest. Nosaltres, ja ho saben, apostem perquè un servei, a 
més a més tan essencial per a la vida com és el de l’atenció, des d’una perspectiva 
multidisciplinària, a les dones sigui fet de forma directa, pública, que estigui sota el 
control públic en la seva qualitat.

Per tant, si parla d’excel·lència i de segell, hauria de començar per revisar tots 
els seus serveis. Tenen aquest segell, els serveis d’atenció? I no serà per les profes-
sionals, que de forma precaritzada, amb multitasques –hi insisteixo– i amb una si-
tuació d’externalitzacions, no es dediquin, amb una militància gairebé, a l’atenció a 
les dones. Hi insisteixo: quina és la seva opinió sobre les conseqüències de les reta-
llades en els serveis d’atenció a les dones? Quines són les conseqüències sobre les 
externalitzacions a empreses o entitats que no estan gestionades de forma pública? 
Quina és la situació de les treballadores en els SIEs? Concretament, els més antics, 
Sant Feliu de Llobregat i Girona?

Ens facilitarà el document esborrany del pla estratègic, sí o no? I quina és la seva 
planificació, hi insisteixo, sobre aquesta situació de precarització d’aquestes treba-
lladores.

La presidenta

Moltes gràcies. És el torn del Grup Republicà, la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, dues preguntes, només. Vostè ha dit que integraran la 
transversalitat en tots els ens locals i ens agradaria saber quina línia faran servir. 
I ens ha semblat que deia que els diners de l’Estat en matèria de violència masclista 
no podien anar a parar a habitatge? Quin és el criteri i què és el que determina que 
només pugui anar a lloguer?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Senyora Balada, doncs, és el seu torn per respondre i amb un 
temps de cinc minuts.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones

Intentaré respondre la majoria de preguntes que sigui capaç. Sobre l’oferiment de 
la diputada Segovia: agrair-lo. Utilitzi també la presidència de l’Institut Català de les 
Dones, en la meva persona, per al que necessiti. Vindré aquí a comparèixer tantes ve-
gades com sigui possible. Tanmateix, jo crec que una de les necessitats bàsiques ara 
mateix de l’Institut Català de les Dones és que la Generalitat de Catalunya tingui un 
pressupost. I això, també està en mans de totes vostès, de tots els grups parlamenta-
ris. Per tant, també, aquesta necessitat de poder fer aquest pas endavant. Tanmateix, 
agraeixo l’oferiment de pressionar també, doncs, perquè l’Institut Català de les Do-
nes tingui més pressupost. 

Sobre el tema de l’augment dels recursos d’habitatge, evidentment hem parlat 
amb el Departament de Territori, amb la direcció específica d’Habitatge, i només a 
tall d’informació, la Generalitat de Catalunya destina més de 5 milions anuals a ha-
bitatge per dones víctimes de violència masclista. És a dir, no només són paraules, 
sinó que realment, doncs, hi ha una inversió específica en l’àmbit d’habitatge per a 
dones víctimes. Tanmateix, jo repeteixo el que he dit més d’una vegada en la meva 
intervenció. Tot és insuficient davant de la xacra de la violència masclista. 

Sobre el tema del Protocol de violències sexuals en espais d’oci nocturn, evi-
dentment tots els ajuntaments de Catalunya podran adherir-se a aquest protocol, 
que les seves policies locals i també mossos d’esquadra facin una formació espe-
cífica i tots els locals també d’oci nocturn. No només és un protocol específic en 
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l’àmbit de l’espai de discoteques i sales d’oci nocturn, sinó també per a festes ma-
jors, doncs, que realment ens farà avançar d’una forma ferma en la lluita de la vio-
lència sexual.

Sobre... –ja m’he tornat a perdre. Sobre el que ens comentava la diputada de Ciu-
tadans, sobre la suposada falta de lideratge, jo crec que el que els he explicat aquí 
no només són paraules, sinó el projecte i el full de ruta que té l’Institut Català de 
les Dones i tot el Govern de la Generalitat en la lluita contra la violència masclista, 
i les polítiques d’igualtat. 

Sobre la valoració de la falta de SIEs, torno a repetir: evidentment, a dia d’avui 
existeix una falta de SIEs a Catalunya, tanmateix, el creixement ha de ser progres-
siu. Però és necessari, també, doncs continuar avançant en la implantació de més 
SIEs a Catalunya.

Sobre el que ens comentava la diputada del PSC sobre els grups de treball. Ara 
mateix, tots els grups de treball estan en vigència. Només ens falta un grup espe-
cífic de violència masclista en l’àmbit laboral, que ja estem parlant específicament 
amb el Departament de Treball perquè posi en marxa aquest grup. Així mateix, tots 
els grups de treball estan constituïts. I sobre l’específic, el Grup de Treball de Tràfic 
amb Finalitat d’Explotació Sexual va suprimir-se per crear-ne un altre de nou, que 
lidera el Departament de Justícia; perquè li torno a dir que no és veritat que aquests 
grups de treball no estiguin funcionant.

Sobre el pacte, que vostè afirmava que tots els partits polítics van aprovar aquest 
pacte. Tanmateix l’informo que la Generalitat de Catalunya, la comunitat autòno-
ma de Catalunya no va signar aquest pacte per l’aplicació del 155, i, en el seu nom 
–cosa que considero bastant invasiva– va signar-la, doncs, la ministra Dolors Mont-
serrat.

Sobre el tema de les unitats de valoració forense, que ens comentava, doncs, la 
necessitat de continuar i implantar aquestes unitats a Catalunya. A Catalunya exis-
teixen uns serveis d’acompanyament a la víctima, i en el que s’està treballant conjun-
tament amb el Departament de Justícia és que es fusionin aquestes dues figures en 
una de sola. Així mateix, estem treballant en l’ampliació d’aquestes unitats.

Sobre el que ens comentava la diputada de la CUP sobre el pla estratègic: aquest 
pla està en procés de participació. Així que poden disposar d’aquest pla, com qual-
sevol entitat també del Consell Nacional de Dones. I que, doncs, ja ofereixo..., faig 
el meu oferiment perquè també formin part d’aquest consell. 

Sobre les treballadores dels diferents SIEs, desconeixia aquests casos concrets. 
Doncs, tanmateix, també els dic que m’ofereixo per fer aquesta mediació concreta 
amb el Departament de Treball, que és qui gestiona específicament tant el SIE del 
Baix Llobregat com el SIE de Girona.

I, per últim, el que ens comentava la diputada d’Esquerra Republicana sobre el 
tema de la transversalitat als ens locals. De fet, doncs, des del 2017 existeix una fitxa 
específica del contracte programa, que el que garanteix i per al que dota de recur-
sos específics a tots els municipis de més de vint mil habitants i consells comarcals 
és que es designi la figura de la transversalitat de gènere als seus ajuntaments, i una 
formació també adreçada a tots els ajuntaments, doncs, perquè no només les políti-
ques públiques d’igualtat es situïn en un àmbit assistencial o de recursos específics, 
sinó que tota l’acció del Govern municipal tingui aquesta visió tan necessària de la 
diferència entre dones i homes.

I diria que l’últim era: per què el pacte d’estat no pot incloure la compra d’ha-
bitatges? Perquè està reduïda la inversió. No es pot fer inversió amb la justificació 
d’aquests recursos específics.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. En tot cas, clar, a mi em toca agrair-li moltíssim la seva in-
tervenció, el to de la seva intervenció, que de ben segur ajudarà aquesta comissió a 
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continuar treballant, doncs, en benefici de la igualtat de gènere i de la lluita contra la 
violència masclista. O sigui que moltíssimes gràcies, també a la seva acompanyant.

Si els sembla, ara deixarem dos, tres minuts per poder acomiadar la comparei-
xent.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i quatre minuts i es reprèn a les cinc i nou minuts.

La presidenta

Si els sembla, continuem... 

Sol·licituds de compareixença acumulades 
356-00273/12, 356-00274/12 i 356-00304/12

Si els sembla, ara tenim tres sol·licituds de compareixença, que els llegiré i en tot 
cas, les podem votar també per assentiment? (Pausa.) La primera és la sol·licitud de 
compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, davant d’aquesta comissió, perquè informi sobre el tractament de la 
violència masclista als mitjans de comunicació; està demanada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar.

L’altra sol·licitud de compareixença és de Carme Figueras i Siñol –la mateixa–, 
consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per tal que informi sobre la 
representació de les dones als mitjans audiovisuals, i també està sol·licitada, dema-
nada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

I la tercera sol·licitud és d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya 
davant d’aquesta comissió perquè presenti l’informe sobre violència sexual «Ja és 
hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes», sol·lici-
tat pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Si els sembla, per assentiment? (Pausa.) Doncs donem per aprovades aquestes 
compareixences. (Veus de fons.)

Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 
pel que fa a l’atenció a les persones transgènere

250-00347/12

Doncs ara ja entrem, doncs, en les propostes de resolució. Si els sembla, la pri-
mera és la Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014, 
pel que fa a l’atenció a les persones transgènere, del grup Parlamentari de Ciutadans, 
i té la paraula la diputada Noemí de la Calle. Endavant.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Hace unos meses, preguntamos al Govern por las listas de 
espera para la realización de una intervención quirúrgica de reasignación sexual. 
Hace unos días que nos ha llegado la respuesta. Actualmente, pues, hay ciento die-
ciocho personas en lista de espera, setenta y siete a la espera de una vaginoplastia y 
cuarenta y una a la espera de una mastectomía.

La lista de espera va aumentando con la entrada de personas en ella, y el escaso 
número de intervenciones que se realizan al año, pues comporta que esta lista, pues 
no se reduzca y..., pues que vaya creciendo. Recordemos que, según los datos apor-
tados por el propio Govern, en los últimos años solo se han ido realizando quince 
intervenciones al año de cada modalidad. Y, además, otro déficit que existe es el del 
acceso a la información.

Y por ello, bueno, pedimos que se dé cumplimiento a los artículos 23.3 y 16.3.1, 
de la Ley 11/2014, para que se ofrezca desde una perspectiva sanitaria la suficien-
te información antes y después del tránsito, con un acompañamiento como el que 
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actualmente, pues, realizan entidades sin ánimo de lucro como es el caso de I-Va-
ginàrium. Acompañamiento que incluya, pues también pedagogía sexual, tanto si 
se ha realizado la cirugía de reasignación de sexo como si no se ha hecho, ya que 
muchas personas optan por no operarse y entendemos que también deberían poder 
acceder a esta información y asesoramiento. También este acompañamiento a las 
personas trans debería incluir a su entorno, en caso de que fuese necesario. 

Otro punto que incluye nuestra propuesta es que se haga efectivo el despliegue 
territorial ya que, aunque hay un centro de referencia en Barcelona, nos encontra-
mos con la habitual desigualdad territorial en Tarragona, Lleida y Girona. Y cierto 
es que desde Trànsit se está instruyendo a profesional sanitario en el territorio, para 
tratar a las personas trans desde parámetros más respetuosos, pero es bien sabido 
que existe una rivalidad entre los centros del ICS y el CatSalut, y que en este último 
no está terminado de implantar este nuevo modelo. Además, pues, parece ser que no 
quiere ceder la atención de las personas trans. 

El Govern lo reconoce, en cierto modo, en la respuesta que nos da, cuando afir-
ma que no existe un registro único, que no hay una lista de espera quirúrgica única 
para todas las personas que solicitan una intervención..., pues, con lo cual se está 
dando un problema de desigualdad en el acceso a estas intervenciones o en el pe-
ríodo de espera. 

Creemos que es urgente darle solución a esto, de forma transparente, unificando 
ambas listas de espera y, por supuesto, pues agilizarlas. Y ello, obviamente, pasa 
por aumentar los recursos y el personal especializado, tal y como solicitamos en el 
último punto de nuestra propuesta.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara, en tot cas, en tant que hi ha esmenes presentades, té la pa-
raula la senyora Rut Ribas, del Grup Republicà. Endavant.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta. Bona tarda, primer de tot voldríem saludar també l’entitat 
que avui ens acompanya i, si em permet, presidenta, de fer un apunt que volia fer 
arribar també..., i transmetre les paraules d’agraïment del col·lectiu LGTBI, en espe-
cial de la plataforma LGTB.cat i l’Observatori contra l’Homofòbia, pel posiciona-
ment que la comissió ha fet al principi d’aquesta comissió, i m’hi reitero.

D’entrada, doncs agrair al Grup de Ciutadans la disposició d’haver arribat..., 
d’haver pogut arribar a un acord, ja sigui amb l’acceptació de la transacció de les 
esmenes. I reitero el fet aquest de posar-ho en valor, perquè que ens puguem po-
sar d’acord en una qüestió que afecta un col·lectiu, de retruc, és un fet que afecta 
tota la societat, i insistim que aquesta societat la volem diversa i democràtica, tal 
com cal.

Pel que fa als punts que el grup proposant planteja en aquesta proposta de reso-
lució, donem el ple suport al desplegament dels articles de la llei, per tal que les per-
sones transgènere estiguin ben acompanyades, tant en el període previ, com després 
del trànsit, així com també instar a fer efectiu el desplegament territorial, ja que el 
model d’atenció a les persones trans va ser elaborat per un ventall de representants 
provinents de diversos àmbits i plataformes i aquest model, doncs, suposa un canvi 
destacat i unes actuacions en matèria tant d’atenció sanitària, hospitalària, com qui-
rúrgica, així com el desplegament territorial.

Pel que fa al punt 3 de la moció, agraïm haver pogut arribar a un acord, perquè 
d’entrada no podíem donar suport a la transparència de les llistes d’espera, bàsica-
ment per un motiu de protecció de dades –bàsicament. 

I d’altra banda, doncs, tot el suport a reforçar la cartera dels serveis específics i 
augmentar l’activitat quirúrgica i que així es contempli en els següents pressupostos.

Gràcies.
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La presidenta

Moltíssimes gràcies. I ara, per defensar les esmenes, pel Grup de Junts per Cata-
lunya, té la paraula la diputada Marta Madrenas.

Marta Madrenas i Mir

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tots els companys, companyes, especial-
ment diputades, i a les representants de les entitats que ens acompanyen avui aquí. 
Permeti’m primer que faci referència que avui uns companys nostres són a Madrid, 
a les portes d’un judici injust per exercir el seu dret a la dissidència política a l’hora 
d’establir, plantejar una ordenació diferent del territori, de la nostra nació. Jo acuso 
l’Estat espanyol d’aquesta injustícia.

I dit això, continuaré parlant de llibertat, i continuaré parlant de dret a decidir, 
de justícia en definitiva. En aquest cas, no com a drets col·lectius, com el que acabo 
de fer, sinó també com a drets individuals, no? I permetin que primer faci una pri-
mera reflexió, que crec que és necessària, i especialment si ve i prové, especialment, 
doncs, del si del Parlament de Catalunya, en el sentit que, quan parlem de garantir 
–que és del que estem parlant avui– de garantir els drets de les persones transgènere, 
és cert i ha de ser així, i no es podria entendre –entenc– de cap altra manera, que el 
que hem de fer i el que hem de procurar tots és –evidentment– prendre totes aquelles 
mesures, tot el que calgui, tot el que sigui necessari, no només per preservar, sinó 
per protegir la necessitat de reivindicar qui som i com som cadascú de nosaltres. En 
tots sentits i en tots aspectes.

Evidentment, també, en el que es refereix a escollir la sexualitat o el gènere, 
o el que es vulgui, no? En aquest sentit..., és important i és imprescindible que 
treballem en aquest sentit. I crec que això és obvi, jo crec que per sort, això ja és 
obvi. El que potser no ho és tant, i és que crec que és imprescindible també, que 
treballem tots junts, que treballem tots plegats, la societat, en el seu conjunt, en el 
sentit que si volem reconèixer-nos, a nosaltres mateixos com una societat civilit-
zada, d’aquelles societats civilitzades que definia Carles Rahola en el Breviari de 
la Ciutadania, una societat d’aquelles de les que paga la pena formar-ne part, crec 
que no només hem de preservar –només faltaria– els drets de les persones trans-
gènere, sinó que n’hem de reconèixer l’extraordinària riquesa que suposa el tenir 
una societat diversa i on tothom s’hi senti absolutament feliç, protegit, reconegut, 
però orgullós també.

És a dir, no es tracta només d’una protecció, que això només faltaria; no es tracta 
només d’una preservació, que només faltaria; sinó d’un enorgulliment, com a socie-
tat, de l’existència d’aquesta diversitat. Perquè després s’enfoquen les coses de forma 
diversa també, eh? 

En aquest sentit –i ja vaig més directa al gra– és cert que ara, aquest octubre, 
doncs, acabava de fer quatre anys de l’aprovació d’aquesta llei, no? Que, de fet, va 
ser una llei evidentment molt necessària; evidentment imprescindible; evidentment 
que potser arribava tard, i que va ser i és un instrument legal això, imprescindible, 
no?, per avançar en el que deia abans, en el reconeixement dels drets i en erradicar 
les discriminacions, però que no és suficient, eh? Que cal la valoració, la suprava-
loració d’aquesta diversitat per part de la societat, no? I és cert –només faré tres 
apunts, no?– que si entréssim a fer una mica de valoració d’aquesta llei... –i coinci-
deixo, doncs, amb els col·lectius trans–, que hem de reconèixer que el desplegament 
està sent lent. I això és així, i...

La presidenta

Hauria d’anar acabant...

Marta Madrenas i Mir

Ah, he d’anar acabant..., perfecte. També coincideixo amb Infogai, en que és 
molt important que es revisi el tema del règim sancionador. És imprescindible, hi 
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han hagut moltes denúncies i incidències i que han acabat sense sancions. I que 
també es treballi el desenvolupament de les polítiques educatives, en aquests 
termes. 

Me sap greu, perquè..., en fi, crec que és molt important que des de la societat es 
reconegui i es doni visibilitat i es normalitzi aquest col·lectiu. Hi han molts reptes 
per assolir, i com diu l’activista Miquel Missé: «Cal aquesta societat compromesa 
amb la transfòbia.»

I –acabo– és cert que aquesta proposta de resolució, evidentment que s’havia de 
votar, doncs, a favor, i agraeixo aquestes modificacions que han plantejat. Tot i que 
els he de reconèixer que se’ns plantegen seriosos dubtes quan es té en compte qui 
la presenta, eh? I del cinisme de qui la presenta. Perquè, és clar, doncs, el partit de 
Ciudadanos acaba de formar coalició o està desenvolupant la seva trajectòria polí-
tica gràcies a un partit com Vox, que és clarament transfòbic. I, per tant, per aquest 
cinisme, se’t plantegen els dubtes de votar a favor.

Però, en definitiva, com que creiem en aquesta defensa, votarem a favor d’aques-
ta proposta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Madrenas. És el torn del Grup Socialista i Units per 
Avançar. (Remor de veus.) Són ells, sí. Sí, la senyora Marta Moreta; endavant.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, presidenta. No, jo demanaria..., un prec a tota la Comissió d’Igualtat: 
com s’ha fet en moltes altres comissions, que quan hi hagi una PR en què estem par-
lant de temes d’igualtat, en aquest cas de temes d’LGTBI –és igual, del que sigui–, 
ens cenyim, si us plau, a parlar d’aquests temes. Perquè, és que, si no, desvirtuem la 
Comissió d’Igualtat. Hi han altres espais en què tothom es pot..., pot opinar, i penso 
que seria bo per a tothom que només parlem dels temes que hi ha sobre la taula per-
què, si no, no arribem mai a cap..., no acabem d’aprofundir mai, eh?

Dit això, estem ja a quatre anys gairebé i mig de l’aprovació de la llei. En aques-
ta comissió, totes les propostes de resolució que hi ha, des de que jo soc diputada, 
que ja farà gairebé tres anys, sempre s’han aprovat totes, gairebé totes. I la voluntat 
sempre és unànime, però, en canvi, ens trobem amb una llei que està paralitzada. 
Està paralitzada, no ha evolucionat com havia d’evolucionar. De fet, la companya de 
Junts per Catalunya ara ho deia: «Segurament hem anat lents.» Jo crec que «molt 
lents», hi podríem afegir, eh? Podríem afegir que molt lents, i, per tant, la voluntat 
sempre és molt bona, però els resultats acaben sent molt dolents. Per tant, jo el que 
aquí demanaria, en aquest moment, seria que..., home, des de govern, ja hi hauria 
d’haver..., ja ens hauríem d’haver posat a treballar de forma urgent a tenir el règim 
sancionador.

La diputada Madrenas també ho deia, però és que portem quatre anys i mig; qua-
tre anys i mig i han sigut incapaços de fer l’aprovació d’aquest règim sancionador. 
Per tant, primer: aquest desplegament és urgent, ja no podem donar més voltes a 
dir..., a tornar-ho a repetir, perquè és urgent que es faci de forma immediata. Perquè 
els casos que van sortint contínuament en la nostra societat mereixen que hi hagi 
totes aquestes actuacions fetes; que, a més a més, ho diu la llei.

Avui ha vingut la presidenta de l’Institut Català de les Dones, però fixin-se que 
jo crec que aquest Govern no es pren realment «en sèrio» el tema de la igualtat, 
perquè, fixi’s, des que hem començat la legislatura, no ha aparegut cap conseller 
aquí, cap consellera. La consellera Artadi no ha vingut encara; pendents que vin-
gui, segurament no podrà venir perquè pel que sembla se n’anirà a un altre lloc i, 
per tant, no hi serà. I no hem de ser els grups parlamentaris que hem de demanar la 
seva compareixença, no, no... (Remor de veus.) L’hem demanada, evidentment que 
l’hem demanada, això no és una interpel·lació: hem demanat la compareixença ja fa 
molt de temps. Jo dic que les ganes de venir aquí, a la comissió, són zero.
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Portem un any esperant, perquè ja s’ha constituït, fa molt de temps que tenim el 
Parlament en marxa, i aquí no compareix ni un conseller. Però no només la conse-
llera Artadi, sinó el conseller de Benestar Social, que és el responsable de les políti-
ques LGTBI. Per tant, jo demanaria, ja, que els dos consellers vinguin, compareguin 
i ens expliquin amb detall tot el desenvolupament de les dues lleis més importants 
que tenim sobre la taula.

Ja per acabar, només dir que...

La presidenta

Sí, hauria d’anar acabant.

Marta Moreta Rovira

Acabo..., per acabar, només dir que votarem a favor de la proposta de resolució. 
El col·lectiu trans és un col·lectiu que està oblidat i demanem que les llistes d’espera 
evidentment millorin. Però és que les llistes d’espera en temes sanitaris augmenten 
cada dia, per tant, molt em temo que, malgrat que aprovem aquesta proposta de re-
solució, la cosa no millorarà.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. En tant que la diputada..., les diputades de la CUP i de Ca-
talunya en Comú no hi són, ara ja és el torn, doncs, de la diputada Noemí de la Calle 
per posicionar-se sobre les esmenes.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. En primer lugar, pues me gustaría decir que lo que se espera 
de la presidencia de esta comisión es que ordene el debate y que, pues, vele porque 
las intervenciones se ciñan al objeto de debate. Dicho esto...

La presidenta

Es lo que intento.

Noemí de la Calle Sifré

Sí, bueno, eso no ha ocurrido. Gracias..., no, no, aparte de permitir ciertas fri-
volizaciones con el tema de la igualdad de las personas trans, ¿no?, mezclarlo con 
unos políticos que se han saltado la ley..., no sé, ¿eh? Me parece muy feo, muy feo 
frivolizar sobre esto.

La presidenta

No, no..., le pido... Si us plau, li demano que continui...

Noemí de la Calle Sifré

Sí, en cualquier caso... (Veus de fons.) Sí, hemos aceptado la enmienda número 1, 
que habla de hacer efectivo el despliegue territorial. Se tiene que hacer efectivo este 
despliegue, como he dicho, pues está siendo..., de una forma irregular. 

Y, por otro lado, hemos llegado a una transacción que la verdad es que me ha 
sorprendido mucho poder llegar a ella, porque, al final, lo que ha hecho, pues, inclu-
so es reforzar y hacer más ambicioso el texto que se somete a votación. Porque pa-
rece ser que en un principio hemos conseguido arrancar un compromiso del Govern 
para que en los próximos presupuestos de la Generalitat se refuercen los recursos 
para asegurar el acceso, pues, a una cartera de servicios específica, como se pedía 
en el punto 1, y aumentar la actividad quirúrgica.

Nos alegramos de..., pues de este..., de haber podido llegar a este acuerdo, pese 
a la intervención de la diputada Madrenas..., en cualquier caso, pues lecciones de 
quien acude a manifestaciones y se hace fotos con los neonazis griegos de Amane-
cer Dorado, lecciones, ninguna. (Veus de fons.) Sí, sí, neonazis griegos de Amanecer 
Dorado, con esos van ustedes a las manifestaciones..., lecciones, ninguna.
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La presidenta

Lo que sí que demanaria, si us plau. (Forta remor de veus.) No, no..., entenc que 
no és el mateix, ni el mateix to ni la mateixa..., (Persisteix la remor de veus.) En tot 
cas, si us plau, si? Aquesta comissió sempre ha tingut molt bon tracte, molt bon to, i, 
per tant, sí que els demanaria que continuéssem tenint exactament el mateix.

Continua..., si us plau (Persisteix la remor de veus.) Endavant, continuem..., si us plau.
Hem de votar, per tant, aquesta proposta.
Vots a favor?
Vots que votem amb el benentès que votem amb el text de l’esmena transaccio-

nada, eh? O sigui, que quedi clar.
Per tant, entenc que per unanimitat dels grups presents a la sala.

Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i 
investigadora

250-00382/12

Passem a la propera proposta de resolució, sobre la bretxa de gènere en la carrera 
docent i investigadora. Presenta la proposta la senyora Noemí de la Calle. No? (Veus 
de fons.) La diputada Susana Beltrán. Endavant.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. (Remor de veus.) Mireu, la vida d’un investigador no és gens 
fàcil. 

La presidenta

Si us plau...

Susana Beltrán García

A banda de sous precaris, manca de consolidació, i, per tant, aquesta manca de 
consolidació en la carrera investigadora i la carrera docent, en molts dels casos té 
conseqüències també en el reconeixement dels mèrits i la posició dels investigadors. 
Només per posar un exemple: en molts dels departaments de recerca que hi ha a Ca-
talunya, els becaris tenen quaranta anys..., o la mitjana és de quaranta anys. Per tant, 
imaginin el que costa consolidar-se com a investigador sènior, com a professor titular, 
com a catedràtic, etcètera, si és que aquests investigadors s’arriben a consolidar un dia.

Doncs a tot això, a més a més, s’hi afegeix el fet de ser dona investigadora. Les 
dones investigadores, a més a més, tenen el problema, o tenen..., més que el proble-
ma, tenen l’obstacle, moltes vegades, de la maternitat, que suposa també una atura-
da en la seva carrera investigadora. I que no sempre la societat, i també la societat 
investigadora, doncs, està preparada per entendre aquestes parades que són neces-
sàries no només per atendre el fet de la maternitat en sí mateixa, sinó per la mateixa 
persona i per recuperar-se, la investigadora, en termes físics i emocionals, no? En 
aquest sentit, nosaltres creiem que és important que hi hagi tota una sèrie de me-
sures que serveixin per la igualtat entre els investigadors i les investigadores i que 
serveixin per consolidar i per donar les mateixes oportunitats a les investigadores.

En este sentido, esta propuesta presenta..., algunas de sus principales medidas 
serían: ampliar las ventanas en donde las investigadoras pueden establecer sus mé-
ritos, es decir, en el caso de situaciones de maternidad o situaciones de enfermedad 
o cualquier otra situación reglada por ley, esos períodos en donde las investigadoras 
pueden aportar sus méritos, se puedan alargar. Pedimos también que en los formu-
larios..., cuando se presentan méritos o cuando se quieren consolidar, también apa-
rezcan en los formularios, de forma que se puedan tener en cuenta estas situaciones 
particulares y que afectan a las investigadoras.

Y nos gustaría que este Parlamento y esta comisión, pues, tuviera a bien aprobar 
esta resolución. Ya les...
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La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Susana Beltrán García

Sí, voy acabando..., ya digo que, en todo caso, es un primer paso, pero es sola-
mente un paso, porque se necesita mucho más para que las investigadoras sean un 
activo más a tener en cuenta dentro de lo que sería la investigación a nivel no solo 
nacional, sino también a nivel internacional.

Gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. En tot cas, per a la defensa de les esmenes presentades pel 
Grup Republicà, la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, presidenta. L’altre dia llegíem en un article del diari digital Contexto, 
que segons l’informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas, «Mujeres 
investigadoras 2018», amb dades de l’organisme, només el 25 per cent de les dones 
ocupen els llocs més alts de la carrera i arriben a ser professores d’investigació. Per 
cert, que el Centro Superior de Investigaciones Científicas, té una presidenta, que és 
Rosa Maria Menéndez, la primera en els setanta-nous anys d’història de l’organisme 
públic més gran d’investigació de l’Estat; la primera presidenta.

Malgrat que considerem, a priori, que hem d’aplicar mesures de correcció i que 
tenim un deute històric en reparació, en termes de representativitat, la CAR con-
sidera contraproduent rebaixar el nivell d’exigència en les avaluacions de resultats 
de recerca i docència, i per això hem presentat una esmena en aquesta línia. Hem 
d’anar amb molta cura, perquè la línia és molt fina. Si apliquem certes mesures 
compensatòries només a les dones, podem provocar la reacció contrària: que, com 
que només elles poden rebre mesures de correcció, acabin assumint totes les res-
ponsabilitats.

I si ens creiem de veritat la conciliació, que ens la creiem, hauríem de trobar la 
manera de positivitzar les cures, sense que recaiguin en les dones. I si ens creiem 
de veritat la igualtat, dins i fora de casa, la corresponsabilitat, que ens la creiem, 
hauríem de trobar la manera que les mesures de correcció no acabin perjudicant 
les dones investigadores i acabin assumint que, com que elles gaudeixen de les me-
sures, la prioritat familiar sigui que ho assumeixi ella, sempre que la família sigui 
d’home i dona.

Respecte al punt número 5, aclarir que les universitats ja disposen de plans d’i-
gualtat des de l’any 2008 i que, en tot cas, el que hauríem de garantir és que s’actu-
alitzin de forma constant, i incorporin les mesures dels punts anteriors. 

Avanço ja que demanem el vot separat del punt número 9, perquè el rebutjarem 
precisament perquè fer un calendari d’ajuts i subvencions, malgrat que entenem que 
el text original pretenia simplement fer-li la vida més fàcil a les investigadores, té 
un redactat que potser no s’ajusta a la demanda. Perquè les subvencions i les beques 
no sempre depenen de la voluntat política, i per això no hi votarem a favor. Però a 
la resta de la proposta, sí, amb l’agraïment a la diputada Beltrán per haver acceptat 
les esmenes.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Pel Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada 
Geli.

Anna Geli i España

Moltes gràcies, presidenta. Subscric la majoria dels seus arguments, de la dipu-
tada que m’ha precedit. 
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Bé, a nosaltres certament se’ns fa difícil defensar una proposta de resolució pro-
posada pel Grup de Ciutadans i relacionada amb igualtat de dones. Bàsicament, per-
què com bé saben vostès mateixos, Ciutadans ha pactat amb l’extrema dreta a Anda-
lusia. I, com també saben, les propostes d’extrema dreta, Vox, respecte a la igualtat 
de gènere, són nul·les. I fan bandera d’actituds negacionistes.

Actituds que neguen, directament, fets històrics com per exemple: negar tota 
l’evidència que la dona, en diferents espais de la nostra societat al llarg dels anys, ha 
estat i està sota el poder de l’home. (Remor de veus.)

La presidenta

Si us plau...

Anna Geli i España

Per exemple, aquest partit amic seu vol derogar la Llei 13/17, de mesures de pro-
tecció contra les dones, perquè resulta que diuen que no es pot prejutjar el sexe de 
l’agressor, però resulta que el 98 per cent dels casos de denúncies i assetjaments se-
xuals són d’homes contra dones. 

Parlen, en la seva PR, en el seu escrit, que hem de contemplar factors de cor-
recció en la carrera docent, i em sembla correcte, i en això hi estem molt d’acord, 
certament. Tanmateix, parlen en el seu escrit d’universitats espanyoles i també de la 
universitat valenciana, de forma concreta, i no sabem per què. No sé si és que s’ha 
colat..., no ho sabem, perquè potser era un text que anava a les Corts Valencianes? 
No ho sabem, però ens ha sobtat, certament.

De tota manera, ens alegrem que hagin esmenat, modificat i..., aquests punts que, 
doncs, que hem presentat. I com deia la meva companya, l’únic que no..., que rebut-
jaríem seria el punt 9, que després demanarem votació separada, no? 

Però bé, de fet, les universitats catalanes tenen una llarga trajectòria en impul-
sar actuacions orientades al treball d’igualtat de gènere. Exemple, com per exemple: 
agències vinculades a l’AGAUR, AQU Catalunya, o el Cerca, per exemple. Podem 
destacar, aquí, la creació de la Comissió de la Dona i Ciència, no? Vull dir, que ja fa 
temps que es fa aquesta immersió, diguéssim, en igualtat de gènere.

Fer també esment, per exemple, del tema de la taxa de reposició a les universi-
tats. Això no depèn..., i ho saben vostès, de la Generalitat de Catalunya, perquè de 
fet, el Govern d’Espanya no ha permès noves contractacions. Però, com dèiem, 
des del 2008, el Consell Interuniversitari de Catalunya, doncs, ha elaborat ja un 
pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. I encara s’estan implementant, 
aquests plans d’igualtat, no? I des del 2017, per exemple, el Consell Interuniver-
sitari de Catalunya va instar les universitats que fessin canvis per tal que no hi 
hagués aquesta discriminació, eh? Un exemple: és el cas de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, que va engegar el Programa d’exempcions docents per a la 
intensificació de la recerca després, precisament, d’un permís maternal, eh? Que 
són mesures que també, doncs, s’apliquen a altres universitats europees, eh?, no 
només aquí.

I pel que fa a, per exemple, la institució Cerca, que depèn directament de la Ge-
neralitat de Catalunya i que són quaranta centres, ja també té la representació de la 
Comissió de Dones i Ciència, no? 

Bé, per tant, ens sembla bé, ens hi afegim, però a vegades també ens costa una 
mica entendre el seu posicionament, perquè el trobem, diguéssim, contradictori, no? 
De tota manera, treballem perquè, doncs, hi hagi tota la igualtat de gènere en l’àmbit 
universitari i mostrem la nostra disposició a sumar iniciatives i esforços.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula, ara per posicionar-se, el Grup de PSC Units per 
Avançar, la diputada Silva.
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Beatriz Silva Gallardo

Sí; muchas gracias, presidenta. Mi grupo parlamentario votará a favor de esta 
propuesta de resolución, porque creemos que es necesario apoyar cualquier tipo de 
medida que permita avanzar en la lucha contra la brecha de género en cualquier ám-
bito.

La presidenta

Perfecte, moltes gràcies. I ara, té la paraula la diputada Susana Beltrán, per po-
sicionar-se sobre les esmenes presentades.

Susana Beltrán García

Gracias, presidenta. Miren, diputadas, vengo de un departamento de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, en donde mayoritariamente son mujeres, y la 
verdad es que toda esta serie de medidas que posiblemente –y agradezco– se van 
a aprobar en esta comisión, no estaban previstas, ¿no? Un departamento en donde 
mayoritariamente éramos mujeres, y por la voluntad nos hemos ayudado las unas 
a las otras, para poder conciliar nuestra vida personal con nuestra carrera investi-
gadora.

Medidas concretas como ampliar los períodos para considerar los méritos, y 
por tanto, que esas investigadoras puedan también tener igualdad de oportunida-
des en relación con el resto de investigadores para promocionarse en puestos de 
mayor categoría, o que existan esos formularios en donde los investigadores no 
solo por cuestiones obviamente de maternidad, paternidad, sino también enfer-
medad o cualquier otro permiso reglado que supone un parón en la carrera in-
vestigadora, pero que ese parón no tiene nada que ver con que ese investigador o 
esa investigadora pueda ser..., y dar grandes resultados en el futuro, pueda tener 
las mismas oportunidades que otros investigadores, que no están en esas mismas 
condiciones.

Es esto lo que vamos a aprobar, creo, en esta comisión, y déjenme que les diga 
que me siento especialmente contenta que sea el Parlamento el que tome la inicia-
tiva en este ámbito.

Gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Per tant... (Jenn Díaz Ruiz demana per parlar.)

La presidenta

Diputada Díaz...

Jenn Díaz Ruiz

Sí, com he dit en la intervenció, per demanar el vot separat del punt número 9.

La presidenta

Perfecte.
Per tant, votarem els diferents punts, quants? (Veus de fons.) Primer votem el 9 i 

després la resta, exactament.
Doncs, vots a favor del punt 9?
Vuit a favor.
Vots en contra?
Abstenció?
Molt bé, doncs vots a favor: Grup de Ciutadans i Socialistes i Units per Avan-

çar i 10 vots en contra, Grup Junts per Catalunya, i Grup Republicà. (Veus de 
fons.)

I la resta de punts, vots a favor?
Per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
amb finalitats d’explotació sexual

250-00466/12

Molt bé. Passem al següent punt i últim punt de l’ordre del dia, amb la Proposta 
de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explota-
ció sexual. Presenta la proposta, la diputada Bea Silva, del Grup Socialistes i Units 
per Avançar.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Es conocido que desde el Partido Socialista tenemos 
una postura abolicionista respecto a la prostitución. Creemos que la prostitución no 
es un trabajo, que es una actividad delictiva que se nutre de la explotación de mu-
jeres y niñas y que, en nuestro país, especialmente, se nutre de mujeres que vienen 
del tercer mundo.

Estamos convencidos, también, que regularizarla no solo vulneraría los dere-
chos de las mujeres, sino que impediría impulsar políticas de igualdad. Porque es 
muy difícil educar en igualdad a los niños y niñas, si la prostitución se convierte 
en una alternativa laboral normalizada para las mujeres. Sin embargo, hemos traí-
do esta propuesta de resolución aquí, no con la intención que el Parlament asuma 
nuestra postura, que sabemos que no es compartida por todos los grupos parla-
mentarios, sino porque creemos que hay algo en lo que sí que estamos todos y 
todas de acuerdo, y es que hay que luchar de forma decidida contra la trata, con-
tra el tráfico de personas con fines de explotación sexual, pero también contra el 
proxenetismo.

Creemos que esta es una cuestión que no se está abordando con la firmeza que 
debería hacerse. Un informe de 2016, de Cáritas, uno de los más completos que se 
ha hecho en los últimos años, constataba que más del 90 por ciento de las mujeres 
que ejercía la prostitución en España no lo hacía de forma voluntaria, y que más del 
80 por ciento eran extranjeras. Es lo que dice también la policía en sus distintos in-
formes.

Tanto las entidades que las atienden, como los distintos cuerpos policiales, ha-
blan de mujeres y niñas que han llegado traficadas como ganado, que no han elegido 
libremente ejercer la prostitución, y que tampoco la ejercían antes de ser captadas 
por las mafias. Son mujeres y jóvenes que son engañadas o coaccionadas por su vul-
nerabilidad social o económica.

Creemos que no podemos seguir permitiendo que las mafias trafiquen y acaben 
con la vida de miles de mujeres, aprovechándose de su situación. Y que es respon-
sabilidad de todas las administraciones actuar de forma coordinada, para combatir 
las mafias, pero también para visibilizar la responsabilidad que tiene la sociedad al 
permitirlo y lo que representa para las mujeres que son víctimas. Creemos que está 
fallando el sistema, cuando permitimos que la intimidación y las amenazas de los 
traficantes sean más efectivas que los dispositivos que existen para ayudarlas, y que 
es nuestra responsabilidad trabajar para que no sea así.

Me gustaría recordar hoy aquí que traficar con mujeres se ha convertido en un 
negocio rentable. Si hace unos años el coste de traer una mujer a nuestro país, ron-
daba los seis mil euros, actualmente las mafias han conseguido reducir esta cifra 
hasta los 1.200 euros. Una vez hecha la inversión, reconocen ellos mismos, consi-
guen hasta 200.000 euros de beneficio. Una cifra equivalente a vender diez quilos 
de cocaína. Traficar con una mujer resulta más rentable que traficar con cualquier 
otra mercancía. Queremos que, con esta propuesta de resolución, Cataluña se sume 
de forma activa a la lucha contra la trata de mujeres y niñas, y que haga uso de sus 
competencias para evitar esta forma de violencia, que se aprovecha de las mujeres 
más vulnerables.
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Hemos aceptado la enmienda presentada por los grupos de Junts per Catalunya 
y Republicà, y agradecemos su buena disposición para poder sacar adelante esta 
propuesta.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara, per defensar les esmenes presentades, té la paraula pel 
Grup Republicà, el senyor..., el diputat Ferran Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. I, en aquest cas, també agrair a la diputada socialista no 
només la predisposició a l’acord, sinó també agrair-li la proposta que ha presentat. 
Jo, en aquest cas..., jo comparteixo fil per randa el seu discurs; jo personalment soc 
abolicionista. Lògicament –com també ha dit vostè, no?– és un discurs que encara 
hem de veure com qualla en la societat, perquè hi ha alguns que són regulacionistes, 
i uns altres abolicionistes.

Però sí que és un debat que no hem de defugir com a país, com a societat, hem 
d’aclarir d’una vegada per totes, com encarem aquest tema perquè fa mil anys que 
dura. Hi ha milions i milions de persones que ho estan vivint avui dia, però altres 
que ho han viscut i ho han patit durant tot aquest temps, aquests segles passats, i és 
una cosa que la nostra generació crec que estem obligats, d’una vegada per totes, a 
posar-hi remei. I més tenint en compte no només que aquí, a la península, és el ter-
cer lloc del món en el qual hi ha més demanda i més trànsit d’esclavatge sexual, per-
què no és només aquí que hi hagi molta demanda, cosa que ens ha d’avergonyir com 
a societat, no ens pot enorgullir, és una mostra de fracàs de societat, sinó que també 
és el punt de partida per a dones explotades que venen d’Àsia, d’Àfrica o d’Amèrica 
del Sud i se’n van cap a altres zones del continent europeu. 

Per tant, moltíssimes gràcies i esperem, doncs, que sigui un punt de partida per 
acabar amb aquesta vergonya, que no ens pot enorgullir de cap manera com a so-
cietat.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara, per defensar les esmenes presentades, té la paraula per part 
de Junts per Catalunya, la diputada Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Bona tarda; moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades, diputats; acompa-
nyants, membres d’associacions que avui ens acompanyen. Efectivament, nosaltres 
també estem d’acord en el sentit general de la proposta de resolució. La doctrina ma-
joritària de les Nacions Unides és la que nega a la prostitució la condició de treball. 
La prostitució no és un treball, és una falta de dignitat i una falta de respecte. I quan 
s’hi barreja el tràfic de persones, parla directament de l’esclavitud del segle XXI. Per 
això estem d’acord en el sentit general de la proposta de resolució que presenta el 
Partit Socialista.

No és optatiu que ens comprometem en aquesta lluita, és obligatori comprome-
tre’ns en aquesta lluita. Però, de tota manera, hi ha algunes coses en les que no es-
tem d’acord. Com feia esment el diputat que m’ha precedit, el moviment feminista 
està dividit entre abolicionistes i regulacionistes. Hi ha molt moviment feminista 
abolicionista, però també hi ha molt de moviment feminista que és regulacionista. 
El moviment feminista a Catalunya no ha arribat a cap consens sobre aquesta qües-
tió i, per tant, hem de tenir..., de fer un debat, com ha dit el diputat Civit. Hem de 
ser capaços de tenir, de mantenir un debat, de parlar sobre això, de –sobretot escol-
tar– a nivell..., hi ha l’Assemblea d’activistes pro drets sobre el treball sexual; a nivell 
internacional hi ha la xarxa internacional Red Umbrella, que també parla en aquest 
sentit, sobre les dones prostitutes.
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I anem amb compte en com ens aproximem a aquestes realitats, perquè no hi ha 
res més heteropatriarcal que parlar en nom de les dones, sense tenir en compte què 
volen i què pensen les dones. Per tant, siguem respectuosos, defensem el debat, per-
què en el pla teòric tots som abolicionistes, però sabem que això té una incidència 
directa i que deixa al descobert els drets de les dones que practiquen i exerceixen la 
prostitució. Per tant, debatem, dubtem, pensem, escoltem. Però sobretot, escoltem. 
Per això, nosaltres, el Grup de Junts per Catalunya, donem suport, sobretot, al punt 
1 d’aquesta proposta de resolució: «Lluitar contra el tràfic, contra el proxenetisme», 
com he dit abans, no és una opció, és obligatori. I en el punt número 2, agrair al 
Grup Socialista que hagi acceptat la nostra esmena i com ha quedat rectificat el punt 
número 2, creiem que és encertadíssim el redactat final.

Els felicitem pel redactat final, perquè la lluita contra el tràfic de persones amb 
finalitat d’explotació sexual, el tràfic de persones no pot ser, de cap manera, defen-
sat ni aprovat per aquest Parlament. Participem de l’exercici de responsabilitat i res-
pecte d’aquesta institució. Els drets humans són un tot, no es poden separar, no es 
poden agafar per parts. I,per tant, quan ens demanen que no fem esment als temes 
que hi ha sobre la taula, no ens demanin que no fem esment quan es vulneren drets 
humans de companys seus, companys diputats que ara mateix estan a Madrid, sent 
a les portes de ser jutjats en un judici.

Per tant, no ens demanin que fem veure que vivim en una situació normal i que 
els drets humans no els defensem, aquí, al carrer i on faci falta.

Gràcies.

La presidenta

Se li acaba el temps, diputada. (Alguns aplaudiments.) En tot cas... (Remor de 
veus.) Per... Si us plau. Per posicionar-se, té la paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Sí, esta propuesta, en su origen trataba dos temas. Por un lado, el tráfico de seres 
humanos con fines de explotación sexual, y, por otro lado, la prostitución voluntaria. 
Respecto al primer punto, pues, obviamente, no se deben escatimar los recursos en 
la lucha contra la erradicación del tráfico de seres humanos.

Y respecto a la prostitución, pues, ¿cuál es la situación actual? En España, la 
prostitución está en una situación de alegalidad. Es decir, ni es legal ni es ilegal. No 
se ha optado ni por un modelo abolicionista, como por ejemplo Suecia, donde se pe-
naliza al cliente, ni por un modelo regulacionista, como Holanda. Se ha demostrado 
que los modelos abolicionistas no están funcionando. Es decir, según un estudio... 
(Remor de veus.) Por favor, es que no me oigo... Gracias. Se ha demostrado que los 
modelos abolicionistas no están funcionando. Según un estudio publicado por el Go-
bierno sueco en 2015 pues sí, la prostitución callejera había disminuido en más de la 
mitad. Pero la cantidad de personas que admitieron haber pagado por sexo se man-
tuvo constante en el tiempo, en el caso de los hombres un 7,5 por ciento. Y, además, 
los anuncios de escorts en internet pasaron de 304 en 2006, a casi siete mil en 2014. 
Lo que evidencia que la prostitución no disminuyó, sino que simplemente se ocultó, 
salió de las calles, pero seguía a los mismos niveles. 

Desde Ciudadanos, consideramos necesario, pues, no mirar hacia otro lado, y 
abordar la regulación, abandonando la alegalidad. Dotar de un marco legal definido 
que proteja y garantice los derechos de quien decida ejercer de forma voluntaria la 
prostitución; escuchar a las trabajadoras sexuales, y sobretodo, darles voz. Y repito, 
escuchar a los y las trabajadoras sexuales, porque en esta cuestión todo el mundo 
opina, pero nadie les ha preguntado qué piensan ni qué necesitan. Y, pues, de forma 
paralela, priorizar la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas. 

¿Qué proponemos desde Ciudadanos? Pues regular la prostitución para luchar 
contra las mafias y la trata de seres humanos y garantizar derechos y proteger a las 
personas. Regular para perseguir de forma implacable y eficaz la trata de personas, 
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regular para acabar con el proxenetismo y las situaciones de vulnerabilidad y abusos 
que genera; regular y dar formación y salidas laborales a quienes se ven obligados 
a ejercer la prostitución por la pobreza o la falta de oportunidades; y regular para 
garantizar la dignidad, los derechos y proteger eficazmente aquellas personas que, 
de forma libre y voluntaria, eligen ejercer la prostitución.

No podemos compartir la afirmación del Partido Socialista respecto a que la 
prostitución es una forma de violencia machista, porque, para nosotros, lo que sí es 
violencia machista es tratar de imponerle a las mujeres lo que pueden o no pueden 
hacer con su propio cuerpo. Y es por ello que celebramos que el texto que finalmen-
te se apruebe, o que se someta a votación, haya excluido esta afirmación y por este 
motivo, pues, votaremos a favor de toda la propuesta de resolución.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. I ara, per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té la 
paraula, doncs, la diputada del Grup Socialista, Bea Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, sí. Bueno, yo no quiero alargarme mucho. Tampoco..., o sea, podría..., o sea, 
empezar a sacar los informes de la situación lamentable en que se encuentran las 
mujeres que ejercen la prostitución en los países donde se ha regulado, como Ale-
mania, con datos que realmente son escalofriantes. Hay documentales hechos por la 
BBC, y por el canal de la televisión pública alemana para la que yo trabajaba y en 
la que yo he participado, la ARD, que demuestran las consecuencias de regularizar 
la prostitución.

Pero creo que realmente esta no..., no estamos ahora discutiendo esto aquí. Lo 
que sí que me gustaría decir, es que siempre dice: «Hay que escuchar a las traba-
jadoras sexuales.» Pero, claro, escuchamos a las trabajadoras sexuales que teóri-
camente son libres de poder hablar; pero todas las mujeres que están en manos de 
mafia, a las que les han retirado su pasaporte y que no tienen ninguna posibilidad de 
expresarse, no las..., o sea, difícilmente podemos tener su opinión, porque no están 
en condiciones ni son libres de tener su opinión. O sea, yo llevo diez años intentando 
organizar actos donde haya víctimas de trata, y ellas nunca quieren hablar, porque si 
han conseguido salir de la red, tienen miedo de las consecuencias, de lo que puede 
pasar con ellas...

O sea, esto de que las escuchemos..., bueno, es que no es tan fácil escuchar a 
una víctima de trata. No..., no sé si tenemos en cuenta esto cuando hablamos de este 
tema.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs..., en tot cas, procedirem a la votació. No hi ha cap punt, 
no?, que es vulgui a banda? (Pausa.)

Doncs, per tant, vots a favor?
Per unanimitat.
Moltíssimes gràcies. Doncs, en tot cas, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i dotze minuts.
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